نقود خمب�أة يف املعجنات ي�ضبطها م�س�ؤولو اجلمارك الأملانية يف �إحدى عمليات مكافحة غ�سل الأموال.

�أموال ملوثة
غ�سل الأموال
يلحق ال�رضر
بالأبرياء لكنه
قد يخلف �آثارا
وخيمة على
االقت�صادات
الوطنية
بول �آ�شني
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علب

و�آالم حقيقية

كرتون معب�أة بالنقود يف مطار
�رصاف يف مو�ضع
كا ُبل ،ونافذة ّ
ا�سرتاتيجي قبل منفذ الهجرة
مبا�رشة يف �أنتيغوا ،وبع�ض �سطور من الرموز يف
برنامج �آيل للمحا�سبة يف �أحد بنوك اجلمهورية
الدومينيكية — هي ظواهر تبدو غري مرتبطة
ببع�ضها البع�ض ،لكنها ت�شكل جانبا من م�شكلة
عاملية هي غ�سل الأموال .وترتبط هذه الظواهر جميعا
ب�إخفاقات القطاع املايل التي ت�سببت يف امل�شقة
االقت�صادية احلقيقية التي عانى منها املواطنون
ال�رشفاء يف البلدان املعنية.
وغ�سل الأموال هي العملية التي يتم مبوجبها
حتويل مدخالت غري م�رشوعة �إىل خمرجات يفرت�ض
�أنها م�رشوعة .فتتم معاجلة عائدات الأن�شطة
الإجرامية كاالحتيال وال�رسقة وتهريب املخدرات
لتبدو ك�أنها ثمار عمل جاد و�رشيف — حيث يتم
حتويلها ،على �سبيل املثال� ،إىل ح�سابات م�رصفية
�أو عقارات �أو �سلع كمالية تبدو م�رشوعة .وتتيح هذه
العملية للمجرمني رغد العي�ش من ح�صيلة جرائمهم
و�أن ي�سلكوا �سبل احلياة دون �أن يبدوا جمرمني.
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وعالوة على ذلك ،ميكنهم ا�ستخدام هذه العائدات
املغ�سولة لتو�سعة �أن�شطتهم الإجرامية ،وبالتايل
زيادة ثرواتهم وقوتهم ،مبا يف ذلك قوتهم على
ن�رش الف�ساد و�رشاء احلماية من امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
وهيئات تطبيق القانون.
و�إذا مل يكن هناك احتيال ،وال جرائم �رضيبية،
وال تداول من الداخل ،وال تهريب للمخدرات ،وال
�أي جرائم مدرة للعائد على وجه الإطالق ،ملا كان
هناك غ�سل للأموال .والعالقة الوثيقة بني الن�شاط
الإجرامي املدر للعائدات وغ�سل هذه العائدات تزيد
من �صعوبة الف�صل بني ن�شاط غ�سل الأموال واجلرمية
الأ�سا�سية ،رغم التعامل معهما من الناحية القانونية
كن�شاطني منف�صلني .وغ�سل الأموال هو �أحد العنا�رص
الأ�سا�سية يف �أي جرمية حتقق �أرباحا ،لأن اجلرمية
بدون غ�سل الأموال ال “تفيد” فعال.
وعندما تكون اجلرمية الأ�سا�سية — �أو “الأ�صلية”
— على �شاكلة جرائم تهريب املخدرات ،جند �أن الكل
يتفهم طبيعة الآثار االجتماعية التي تخلفها ،وهي
يف العادة كبرية وملمو�سة .لكن الآثار االجتماعية
واالقت�صادية جلرائم الطبقة املتو�سطة من املوظفني

مثل جرائم االختال�س والتهرب ال�رضيبي والتداول من الداخل واالحتيال
امل�رصيف ،رغم �أنها �أقل و�ضوحا ،قد تكون �ضخمة �أي�ضا.

ق�ص�ص مروعة

يف �أغ�سط�س  ،2010على �سبيل املثال ،عندما تدخلت احلكومة الأفغانية
لكي ت�ستبدل �إدارة �أكرب بنك خا�ص يف البالد ،بنك كا ُبل ،قام املودعون
الذين �أ�صابهم القلق البالغ ب�سحب �أكرث من  200مليون دوالر من
ح�سابات الودائع ،يف �إطار عملية �سحب جماعي هددت بزعزعة
اال�ستقرار املايل وال�سيا�سي املهتز �أ�صال يف البالد .وكان هذا البنك،
الذي لديه �أكرب �شبكة فروع م�رصفية يف البالد ،ي�ستخدم لدفع رواتب
قوات الأمن وموظفي احلكومة الآخرين ،مما جعل احتماالت انهياره
�ش�أنا من �ش�ؤون الدولة.
وعلى خلفية هذه الأحداث ،هناك تاريخ من القرو�ض بدون فوائد
للعاملني من داخل البنك ولأطراف ذات �صالت �سيا�سية ،وا�ستثمارات
غري م�رشوعة يف العقارات الأجنبية ،و�شحنات غام�ضة من النقدية على
منت طائرات متجهة من كا ُبل �إىل دبي — غ�سل الأموال على ارتفاع
� 30ألف قدم .و�أفاد حتقيق الحق ب�أن هناك مبلغا يتجاوز 900
مليون دوالر – �أو �أكرث من  %5من �إجمايل الناجت املحلي لهذا البلد
الفقري و %50من ميزانية حكومته — قد مت حتويله من ح�سابات البنك.

اخلروج من الطائرة يف املطار ،والقيام بعملية الإيداع ،ثم العودة �إىل
�صالة عبور الركاب “الرتانزيت” واالنتظار حلني موعد �إقالع طائرة
العودة.
وعندما تهاوت �أركان اخلطة بالكامل يف عام  ،2009مثلما يحدث
يف نهاية الأمر دائما يف خطط اال�ستثمار االحتيايل بطريقة “بونزي”،
انهار معها بنك �ستانفورد — ومعظم ما تبقى من اقت�صاد �أنتيغوا ،الذي
كان واقعا يف حبائل منو ما كان معروفا ب�أنه �أكرب �صاحب عمل يف
اجلزيرة .ويف هذا العام ،انكم�ش �إجمايل الناجت املحلي يف �أنتيغوا بن�سبة
%9.6؛ ووقع بنك �أنتيغوا املركزي حتت �سيطرة البنك املركزي الإقليمي
وطلب منحه قر�ضا بقيمة تعادل  %3من �إجمايل الناجت املحلي للبالد.
ويف نهاية الأمر كانت �أنتيغوا بحاجة �إىل برنامج مدعم مبوارد �صندوق
النقد الدويل بقيمة  118مليون دوالر .ويف �شهر مار�س � ،2012صدر
حكم ب�إدانة �ستانفورد باالحتيال على � 30ألف م�ستثمر يف  113بلدا.
ويف اجلمهورية الدومينيكية ،قامت جمموعة من املطلعني على
بواطن الأمور يف “بنك انرتكونتنينتال” (،)Banco Intercontinental
ثاين �أكرب بنك خا�ص يف البالد ،بو�ضع خطة تف�صيلية ل�رسقة �أ�صول
البنك .ف�أقر�ضوا الأموال لأنف�سهم وقاموا بت�أمني قرو�ض من �أطراف
ثالثة ب�أموال البنك بينما �أخفوا هذه الأ�صول املتعرثة يف جمموعة
موازية من ال�سجالت.

غ�سل الأموال هو �أحد العنا�رص الأ�سا�سية يف �أي جرمية حتقق �أرباحا ،لأن اجلرمية بدون
غ�سل الأموال ال “تفيد” فعال.
ويف �أكتوبر � ،2011أي بعد �أكرث من �سنة من �سيطرة احلكومة على بنك
كا ُبل ،مل يكن امل�س�ؤولون قد متكنوا من ا�ستعادة �سوى جانب �صغري من
هذه الأموال املفقودة ،ومل تتم �إدانة �أحد جنائيا حتى الآن .وقد �أنفق
بنك �أفغان�ستان املركزي حتى الآن قرابة املليار دوالر لإنقاذ القطاع
امل�رصيف ،وهي تكلفة هائلة بالن�سبة لبلد فقري جدا.
�أما الق�صة التي وقعت �أحداثها يف �أنتيغوا وباربودا فكانت خمتلفة،
لكن عواقبها كانت وخيمة �أي�ضا على اقت�صاد هذه اجلزيرة ال�صغرية.
فقد وقع اختيار املحتال الأمريكي “�آلن �ستانفورد” على هذه اجلزيرة
لتكون مركزا خلطته الكبرية لال�ستثمار االحتيايل بطريقة “بونزي”،
والتي قام من خاللها بت�سويق �شهادات �إيداع “ذات عائد مرتفع” من
بنكه الكائن يف �أنتيغوا �إىل جمموعة من امل�ستثمرين ال�سذج يف مدينة
ميامي الأمريكية وغريها من املدن (راجع مقال بعنوان “خماطر
بونزي” يف عدد مار�س  2010من جملة التمويل والتنمية) .وبالطبع
ف�إن العائدات املرتفعة املزعومة مل تكن نتيجة ا�ستثمارات �سحرية
قادرة على هزمية ال�سوق دون �أن يعرف عنها �أي بنك �آخر.
وبدال من ذلك ،كانت العائدات ُتدفع للم�ستثمرين من الدخل املتحقق
من امل�ستثمرين الالحقني — با�ستثناء مبلغ قدره  1.6مليار دوالر
مت حتويله �إىل ح�ساب ي�ستخدم يف دعم حياة الرتف التي كان يعي�شها
“�ستانفورد” ،مبا يف ذلك و ْقف “بيبي ماما تر�ست” (Baby Mama
) Trustيف جزر “كوك” حل�ساب �أم طفليه .وبينما كان �ستانفورد
وم�ساعدوه م�ستمرون يف ن�رش الف�ساد بني امل�س�ؤولني ،كانوا يقومون
�أي�ضا بعمليات غ�سل الأموال عن طريق حتويل ماليني الدوالرات من
الأموال التي يح�صلون عليها باالحتيال من امل�ستثمرين من ح�سابات
م�رصفية خارج الواليات املتحدة وفيما بينها �إىل ح�سابات م�رصفية
متعددة داخل الواليات املتحدة.
ال�رصاف؟ �إنها جمرد و�سيلة للتي�سري متاحة حلاملي
وماذا عن نافذة
ّ
الأموال القادمني من ميامي لإيداع النقدية �أو ال�شيكات وال يرغبون يف
ت�سجيل قدومهم ومغادرتهم يف م�صلحة الهجرة بالبالد .وبو�سعهم فقط

وعلى مدار �أربعة ع�رش عاما ظل برنامج �آيل للمحا�سبة م�ستمرا يف
“موازنة” دفاتر البنك ب�صفة يومية عن طريق حتويل خ�صوم و�أ�صول
حقيقية بني النظامني لكي يبدو البنك “العلني” متمتعا باملالءة .وعلى
�سبيل املثال ،كانت القرو�ض املتعرثة للأطراف ذات ال�صلة ُتلغى من
ح�سابات الأ�صول الر�سمية يف البنك �إىل جانب جمموعة من اخل�صوم
املوا ِزنة – مثال ،جمموعة خمتارة ع�شوائيا من �شهادات الإيداع طويلة
الأجل التي لن ي�شعر �أحد باختفائها .ويف اليوم التايل ،يقوم الربنامج
ب�إدخال هذه اخل�صوم احلقيقية مرة �أخرى يف دفاتر البنك واختيار
جمموعة �أخرى توازن الأ�صول املتعرثة املخفية.
وعندما مت اكت�شاف عملية االحتيال �أخريا يف عام  ،2003قامت
احلكومة ب�إنقاذ “بانينرت” )( (BANINTERوهو ا�سم ذلك البنك)
واثنني من البنوك التجارية التابعة بتكلفة بلغت ما يعادل %21
من �إجمايل الناجت املحلي للبالد .وفاقت التكاليف االجتماعية
واالقت�صادية التكاليف املبا�رشة لعمليات الإنقاذ؛ فقد �أ�سفر التدهور
ال�رسيع يف قيمة البيزو بن�سبة قاربت � %65إىل ارتفاع هائل يف معدل
ت�ضخم وت�آكل خطري للدخل احلقيقي .وتدهورت �أو�ضاع  1.5مليون
مواطن دومينيكاين تقريبا (حوايل  %16من تعداد ال�سكان) وهبطت بهم
حتت خط الفقر يف �أعقاب الأزمة امل�رصفية ،منهم � 670ألف مواطن يف
حالة فقر مدقع.
ولي�ست هذه الق�ص�ص بطبيعة احلال هي كل ما يف جعبة املجرمني
من �أ�ساليب لإخفاء �أ�صل ثرواتهم .فالإيداع النقدي لعائدات الأن�شطة
الإجرامية هو �أي�ضا من الأ�ساليب الأ�سا�سية لغ�سل الأموال .لذا جند �أن
املجرمني يف بلدان مثل الواليات املتحدة ،حيث يتعني على البنوك
الإبالغ ب�أي ودائع �أو �سحوبات نقدية تتجاوز � 10آالف دوالر ،يحاولون
غالبا هيكلة ودائعهم يف �شكل مبالغ عديدة �أ�صغر من ذلك .وهناك
جهات و�ساطة متعددة تقوم بتنفيذ هذه العمليات املجز�أة يف عدة
بنوك و�أ�صبحت معروفة با�سم “العمليات ال�سنفورية” )،(smurfing
لأن الن�شاط املحموم الذي ميار�سه الو�سطاء غري املعروفني �أعاد �إىل
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�أذهان املحققني �شخ�صيات امل�سل�سل الكرتوين ال�شهري الذي يحمل ذات
اال�سم (ال�سنافر) .ومثلما انتقلت تلك ال�شخ�صيات الكرتونية زرقاء اللون
و�صغرية احلجم من التليفزيون �إىل �ألعاب الكمبيوتر وحاليا �إىل �شا�شة
ال�سينما ،ف�إن هذا امل�صطلح ال يزال م�ستخدما يف عامل مكافحة غ�سل
الأموال.
وغالبا ما تنطوي خطط غ�سل الأموال املتطورة على �إن�شاء �شبكة
معقدة من ال�رشكات الوهمية يف مناطق اخت�صا�ص متعددة لإخفاء
هوية املجرم احلقيقي الذي ميتلك الأ�صول ويديرها .ولي�س بامل�ستغرب
�أن نعرف �أن �أحد غا�سلي الأموال �أن�ش�أ وقفا يف منطقة اخت�صا�ص وكان
الغر�ض الوحيد منه هو �أن يكون مالك �أ�سهم يف �إحدى ال�رشكات القاب�ضة

وقد ي�ؤدي �إخفاق �أي بلد يف معاجلة خماطر غ�سل الأموال �أو متويل
الإرهاب معاجلة فعالة �إىل �إعاقة و�صوله �إىل الأ�سواق املالية العاملية.
فعلى �سبيل املثال �سوف ي�ستغرق تنفيذ التحويالت الربقية من و�إىل
البلدان التي تر�صد فيها �أنظمة �ضعيفة ملكافحة غ�سل الأموال وقتا
�أطول لأن امل�ؤ�س�سات املالية تتفح�ص مثل هذه املعامالت على نحو
�أكرث دقة .وعندما تتدفق مبالغ �ضخمة من عائدات الأن�شطة الإجرامية
�أو “الأموال اجلوالة” ) (hot moneyمن امل�ؤ�س�سات املالية و�إليها ف�إن
�آثارها ت�صبح ملمو�سة يف �أنحاء النظام املايل بالكامل.
ومن ثم ميكن اعتبار �ضوابط مكافحة غ�سل الأموال جزءا من
جمموعة الأدوات التي حتول دون ن�شوء هذه الظواهر وقمعها حال

ال�سلوك املرتبط بغ�سل الأموال يهدد �سالمة االقت�صاد يف البلدان املختلفة وي�شكل عقبة
كبرية �أمام النمو.
يف مركز مايل خارجي ،و�أن لديه “كيانات تابعة” يف بلد ثالث ورابع
وخام�س يتمثل عملها الوحيد يف فتح ح�سابات م�رصفية ميكن للطرف
الأ�صلي ا�ستخدامها دون الك�شف عن هويته .ومثل هذه الكيانات
امل�ؤ�س�سية اخلارجية التي تت�سم بعدم ال�شفافية كانت حجر الزاوية يف
عملية احتيال �ضخمة ارتكبها مديرو �رشكة “�إنرون” الأمريكية ،الذين
وجهت �إليهم اتهامات مبمار�سة غ�سل الأموال �إىل جانب ارتكاب جرائم
االحتيال الأ�صلية.

ت�سديد �رضبة لالقت�صاد

يت�ضح لنا من الأمثلة ال�سابقة كيف ميكن �أن تن�ش�أ امل�شكالت
االقت�صادية مب�ساهمة اجلرائم املالية كالف�ساد واجلرائم ال�رضيبية
واالحتيال املايل والتداول من الداخل ،وجميعها جرائم �أ�صلية لغ�سل
الأموال .وميكن ال�شعور بت�أثريها ب�صفة خا�صة يف القطاعات املالية
ال�صغرية ن�سبيا ،مثلما ات�ضح من ق�ضية “�ستانفورد ،حيث �أدت عملية
احتيال مقرها يف الواليات املتحدة �إىل زعزعة اقت�صاد جزيرة
�صغرية.

التحول �إىل امل�ساعدة الفنية املوا�ضيعية

ترجع م�شاركة �صندوق النقد الدويل يف مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب �إىل �أوائل عام  .2001وقد �ساهمت جهود ال�صندوق يف هذا
املجال خالل الأحد ع�رش عاما املا�ضية يف �صياغة ال�سيا�سات الدولية
على ال�ساحة وت�ضمنت �أكرث من  70تعديال ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات
املعمول بها يف �أملانيا والدامنرك وهولندا ،ف�ضال على العديد من
م�رشوعات امل�ساعدة الفنية والبحث.
ويتمتع ال�صندوق بخربة وا�سعة يف �إجراء الرقابة على النظم املالية
واالقت�صادية لبلدانه الأع�ضاء ،مما وفر له �أ�سا�سا را�سخا لتقييم مدى
امتثال البلدان للمعايري الدولية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب،
و�إعداد الربامج التي ت�ساعد البلدان على معاجلة جوانب الق�صور التي
يجري حتديدها .ويتزايد حاليا اندماج الق�ضايا املتعلقة مبكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب �ضمن �أن�شطة ال�صندوق الرئي�سية .وقد قرر
املجل�س التنفيذي لل�صندوق منذ فرتة ق�صرية قيام خرباء ال�صندوق
مبناق�شة ق�ضايا غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واجلرائم الأ�صلية
املرتبطة بها جنبا �إىل جنب مع �أعمال الرقابة على النظم االقت�صادية
للبلدان الأع�ضاء ،وذلك �إذا ما تبني �أن هذه الق�ضايا تهدد بزعزعة
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ن�شوئها .وت�سهم هذه ال�ضوابط يف تعزيز ثقة اجلمهور يف �أوقات املعاناة
االقت�صادية .ومن �ش�أن التطبيق الفعال لأدوات مكافحة غ�سل الأموال
— مبا يف ذلك معرفة هوية �أ�صحاب احل�سابات امل�رصفية والقائمني
على �إدارتها وجتميد عائدات الأن�شطة الإجرامية وم�صادرتها عند
القب�ض على املجرمني و�إدانتهم – �أن يحول دون تربح املجرمني من
جرائمهم على ح�ساب عامة املجتمع واالقت�صاد ككل.
ويف نهاية املطاف ،نظرا لأن ال�سلوك املرتبط بغ�سل الأموال يهدد
�سالمة االقت�صاد يف البلدان املختلفة وي�شكل عقبة كبرية �أمام النمو،
لن يتحقق اال�ستقرار املايل احلقيقي يف غياب النزاهة املالية املالئمة
– �أي عدم تعر�ض ال�سوق املالية لال�ستغالل املايل ،مبا يف ذلك غ�سل
الأموال.
ومن �ش�أن �ضوابط مكافحة غ�سل الأموال ،متى مت تطبيقها بفعالية،
�أن تخفف من الآثار ال�سلبية النا�شئة عن الن�شاط االقت�صادي الإجرامي
وت�شجع على نزاهة الأ�سواق املالية وا�ستقرارها .ومت حتديد املعايري
الدولية يف هذا املجال مبعرفة “فرقة العمل للإجراءات املالية املعنية
بغ�سل الأموال” ) — (FATFوهي هيئة م�شرتكة بني احلكومات تقوم
ا�ستقرار النظام املايل الداخلي للبلد الع�ضو �أو ت�سهم يف حتركات مربكة
يف �أ�سعار ال�رصف.
ويف عام � ،2009أن�ش�أ �صندوق النقد الدويل �صندوقا ا�ستئمانيا
يدعمه املانحون – وهو الأول �ضمن �سل�سلة من ال�صناديق اال�ستئمانية
املوا�ضيعية – لتمويل �أن�شطة امل�ساعدة الفنية يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب .وقد التزمت كندا وفرن�سا واليابان وكوريا
والكويت ولك�سمربغ وهولندا والرنويج وقطر واململكة العربية ال�سعودية
و�سوي�رسا واململكة املتحدة التزاما جماعيا بتوفري مبلغ قدره 29.2
مليون دوالر على مدار خم�س �سنوات لتمويل ال�صندوق اال�ستئماين
املوا�ضيعي للم�ساهمة يف تعزيز �أنظمة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب على امل�ستوى العاملي ،من خالل اال�ستعانة بخربات �صندوق
النقد الدويل امل�ؤكدة وبنيته الأ�سا�سية.
وبعد ثالث �سنوات من انطالق ال�صندوق اال�ستئماين املوا�ضيعي،
�صدرت املوافقة على  53م�رشوعا يف  29بلدا ،كما ُعقدت  7حلقات
تطبيقية على امل�ستوى الإقليمي .و�سوف يوا�صل هذا ال�صندوق دعم
م�رشوعات امل�ساعدة الفنية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب يف خمتلف �أنحاء العامل.

بو�ضع ودعم ال�سيا�سات الرامية �إىل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب وانت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل .وجاءت تو�صيات فرقة
العمل لتعالج جمموعة من الق�ضايا املتنوعة ،منها تنظيم اخلدمات
املقدمة من امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية ،وحتركات
العمالت عرب احلدود ،و�شفافية الكيانات ال�رشعية ،والقانون اجلنائي
املو�ضوعي والإجرائي ،والقدرات امل�ؤ�س�سية ،والعقوبات ،والتعاون
املحلي والدويل.
وعلى اجلانب الوقائي ،جند �أن هذه التدابري تت�ضمن متطلبات
حتديد ما �إذا كان العميل ينوب عن �شخ�ص �آخر؛ وفهم هيكل امللكية
وال�سيطرة لدى الأ�شخا�ص االعتباريني؛ وممار�سة تدابري العناية الواجبة
املعززة بالن�سبة للفئات عالية املخاطر من العمالء ،وعالقات الأعمال،
واملعامالت؛ وتنفيذ تدابري العناية الواجبة بالعمالء الآخرين وتدابري
م�سك الدفاتر.
وعلى جانب الإنفاذ ،جند �أن تدابري مكافحة غ�سل الأموال ال تقت�رص
فقط على متكني ال�سلطات من تقدمي اجلناة �إىل العدالة (بدرجة �أعلى من
العقوبات عموما عندما تكون اجلرائم الأ�سا�سية مقرتنة بغ�سل الأموال)
بل وحرمانهم �أي�ضا ،وهو الأهم ،من الأ�صول التي ح�صلوا عليها
بطرق غري م�رشوعة .ويرتتب على ذلك تخفي�ض احلافز على اال�شرتاك
يف اجلرائم املدرة للربح وتزيد من �صعوبة تزايد ثروات املنظمات
الإجرامية �إىل م�ستويات خطرية.

�شبكة معقدة

يتزايد يف الوقت الراهن ترابط النظام املايل العاملي .فمن املمكن
حتويل الأموال حاليا عرب ع�رش مناطق اخت�صا�ص يف غ�ضون دقائق
معدودة .لكن العوملة املالية جتلب املخاطر �إىل جانب خمتلف املزايا
الوا�ضحة مثل كفاءة توزيع املوارد ،وزيادة فر�ص احل�صول على ر�ؤو�س
الأموال ،وزيادة تنويع املخاطر ،وزيادة الرفاهية بوجه عام.
وت�ستغل ع�صابات غ�سل الأموال التعقيد والرتابط يف النظام املايل
العاملي ف�ضال على الفروق بني القوانني والنظم الوطنية ملكافحة
غ�سل الأموال .وجتتذبها ب�صفة خا�صة مناطق االخت�صا�ص التي تطبق
�ضوابط �ضعيفة �أو غري فعالة حيث ميكنها نقل �أموالها و�إن�شاء ال�رشكات
ذات الغر�ض اخلا�ص ب�سهولة �أكرب ودون �أن يتم ر�صدها .ويكون بو�سعها
�أن تظل متقدمة عدة خطوات عن هيئات التنظيم امل�رصيف و�سلطات
�إنفاذ القانون التي غالبا ما يتعذر عليها تنفيذ تدابري التعاون الدويل
العاجلة .وعالوة على ذلك ،وكما يت�ضح من الأمثلة �آنفة الذكر ،ف�إن
امل�شكالت التي يتعر�ض لها �أحد البلدان �رسعان ما تنتقل �إىل بلدان
�أخرى يف املنطقة �أو يف �أنحاء �أخرى من العامل.

■

بول �آ�شني هو خبري �أول يف �ش�ؤون القطاع املايل ب�إدارة ال�ش�ؤون
القانونية يف �صندوق النقد الدويل.
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