يف احلدث االقتصادي

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي
العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر الشراء
1480
1830
2665
2050
420
380
26.5

سعر البيع
1485
1840
2675
2060
430
385
28

سوق املواد الغذائية
املادة

الوحد القياسية

السعر

750
كيلو غرام
السكر
1000
كيلو غرام
رز املستورد
750
كيلو غرام
السكر
1500
كيلو غرام
الدهن
2000
زيت الطعام عبوة حجم لتر
750
كيلو غرام
عدس
1250
كيلو غرام
حمص
750
كيلو غرام
فاصوليا
3000
كيلو غرام
شاي (الفل)
احلليب اجملفف (كيس نصف كغم) 1500

تع ــد عمـليــات غـسـيل االمــوال
الــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرة مـ ـ ــن اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرائـ ـ ــم
االقـت ـص ــادي ــة املـن ـظـم ــة الـتـي
ميكن اعتبارها من اهم جرائم
العصـر ،نظـرا لسـريتهـا وتعدد
م ـص ــادره ــا وت ــداخـله ــا ضـمـن
الـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات االقـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة
والـ ـتـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة الـ ـت ــي ي ـ ـصـع ــب
اكـتـ ـشـ ــافهـ ــا ،ال سـيـمـ ــا يف ظل
الع ــومل ــة والـتـط ــورات اله ــائل ــة
الـ ـت ــي حـ ـ ـصـل ــت يف مـج ـ ـ ـ ــال ــي
االتصاالت واملعلومات.
لقـ ـ ــد تعـ ـ ــددت املـ ـصـ ـطـلحـ ـ ــات
املــستخـدمـة يف هـذا املـوضـوع،
عـل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــرغ ــم م ــن انـه ـ ـ ـ ــا يف
حقـيقـته ــا ت ـشـي ــر ال ــى معـن ــى
واح ـ ـ ـ ــد ،فـ ـم ـ ـ ـ ــرة ي ـ ـ ـسـ ـتـخ ـ ـ ـ ــدم
مـ ـصـ ـطـلح (غ ـ ـس ــيل االمـ ـ ــوال
الق ـ ــذرة) ،واخ ـ ــرى يـ ـســتخ ـ ــدم
(تـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـيـ ـ ـ ــض االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال) .أو
(تنـظيف االمـوال) او (تـطهيـر
االمـ ـ ـ ــوال) وه ـكـ ـ ـ ــذا ،بـ ـيـ ـ ـ ــد ان
امل ـ ـص ـ ـطـلـحــني االولــني اك ـث ـ ـ ــر
شيوعا يف االستخدام.
ومب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ان ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
ب ـطـبــيعــته ــا غـي ــر مـ ـش ــروع ــة،
لــذلك فـهي امــوال قــذرة ،يــراد
غسلهـا (مجازا) بهـدف اضفاء
الـط ــابع ال ـشــرعـي علـيه ــا ،مع
الـعلـم ان هـ ــذا امل ـص ـطـلح قـ ــد
استمد شرعـية استخدامه من
اجلـ ـ ــذور ال ـت ـ ـ ــاريخ ـي ـ ـ ــة لهـ ـ ــذه
الظاهرة.
عل ــى العـم ــوم يقـص ــد بغ ـسـيل
االموال (Money Launderi
)ingادخـ ـ ـ ـ ـ ــال او حتـ ـ ـ ـ ـ ــويـل او
تعـ ــامل مع أم ــوال ن ــاجت ــة عـن
عــملـيـ ــات مـ ـشـبـ ــوهـ ــة او غـيـ ــر
شرعية او مشروعة يف مؤسسة
مـ ــالـيـ ــة او م ـصـ ــرفـيـ ــة بهـ ــدف
اخفـاء مصدرهـا احلقيقي من
اجل اكـتـ ـسـ ــاب هـ ــذه االمـ ــوال
صف ــة ال ـش ــرعـي ــة ،كـمـ ــا يعـنـي
ايـ ـضـ ـ ــا ،متلـك االم ـ ــوال غ ـي ـ ــر
املـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــة او ح ـي ـ ـ ــازتهـ ـ ــا او
استخـدامهـا او تـوظيفهـا بـأيـة
وسـيل ــة مـن ال ــوس ــائل ل ـش ــراء
اموال منقولة او غير منقولة.

ويف اوراق املـؤمتر الـدولي حول
ظــاهــرة غـسـيل االمــوال الــذي
عـق ـ ـ ــد يف ل ـن ـ ـ ــدن يف ال ـن ـ ـصـف
االول مـن عقــد الـتــسعـيـنـيــات
مــن القـ ـ ــرن الع ـ ـش ـ ــريــن ،متــت
االشـارة الى ان غـسيـل االموال
القــذرة ،عـبــارة عـن مجـمــوعــة
من العـمليـات املــاليــة الخفـاء
امل ـ ـص ـ ـ ــادر غ ـي ـ ـ ــر املـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــة
لالم ـ ــوال ،أي اخفـ ــاء م ـصـ ــادر
االم ــوال الق ــذرة واظهــارهــا يف
ص ـ ــورة امـ ـ ــوال محـ ــصل ـ ــة مــن
م ـصـ ــادر مـ ـشـ ــروعـ ــة ،وجتـ ــري
عمـليــة ضخ هــذه االمــوال مع
عـ ـ ــوائـ ـ ــدهـ ـ ــا الـ ـ ــى االق ـتـ ـصـ ـ ــاد
العاملي ،وكأنها اموال طبيعية.
ومهـمــا اوردنــا مـن تع ــاريف يف
ه ـ ــذا اجملـ ـ ــال بغ ـي ـ ــة حت ـ ــدي ـ ــد
املفهـوم ،فـانهـا تلـتقي بقـواسم
م ـشـت ــركـ ــة ،ميكـن ت ــوضــيحه ــا
على النحو االتي:
1.ان االموال املـستخدمـة هنا،
هـي ام ــوال غـي ــر م ـش ــروع ــة او
شرعية.
2.ان االمــر الــذي يـجعل هــذه
االم ــوال غيــر مـشــروعــة لكــون
م ـ ـصـ ـ ـ ــادرهـ ـ ـ ــا -كـ ـمـ ـ ـ ــا تـقـ ـ ـ ــول
ال ـ ــدراس ـ ــات اخمل ـتـ ـص ـ ــة -هــي:
اخملـ ـ ــدرات ،جتـ ـ ــارة االسـلحـ ـ ــة،
جتـ ــارة االع ـضـ ــاء الـبـ ـشـ ــريـ ــة،
جتـارة الـرقيق االبـيض ،تـزويـر
العملــة ،عمليـات الـسطـو علـى
الـبـنـ ــوك ،وكل مـ ــا يـقع ضـمـن
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـسـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــات او عـلـ ـ ـ ــى
شاكلتها.
3.يـتم ادخـال هـذه االمـوال يف
سلـسلــة من العـمليـات املــاليـة،
ومتر يف ثالث مراحل ،هي:
مــرحلــة االيــداع يف الـبنــوك او
ال ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــوظـ ـ ـيـف ،Employing
مــرحلــة الـتغــطيــة او الـتمــويه
 ،Layeringومـ ــرحل ــة الـ ــدمج

Integration.

.4هـدفهـا االسـاس هـو اضفـاء
صفـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ــرع ـي ـ ـ ــة عل ــيهـ ـ ــا،
واظه ــاره ــا وكـ ــأنه ــا ام ــوال مت
احلصول علـيها بطـرق سليمة
او مشروعة ،لذلك فان غاسلي

د .ستار جبار البياتي

ع ـ ـنـه عـج ـ ـ ـ ـ ــز كـل احمل ـ ـ ـ ـ ــاوالت
واالج ـ ـ ـ ـ ــراءات املـع ـ ـت ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــدة يف
مجابهة هذه اجلرمية.
لق ــد ج ــاء يف تق ــريـ ــر اللجـن ــة
التي عـرفـت بـ() ،FATFجملـة
مـن االجـ ــراءات املـ ــالـيـ ــة الـتـي
اتخــذت يف مــؤمتــر فـيـنــا لعــام
 ،1988كـ ـمـح ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــوضـع
نصـوص قـانــونيـة او تعــريفيـة
لغـسيل االمـوال ،وجـاء بـبعض
الـن ـص ـ ــوص الـتــي ال تع ـ ــدو ان
تكــون اوصــافــا وقــرائـن عــامــة
غير محددة ،ما يأتي:
1.ان قلب او حتويل ملكية ما،
مـع العلـم امل ـسـبق بــأن مـصــدر
ه ــذه املـلكـي ــة ،ه ــو فـعل آثـم او
اجـ ـ ــرام ــي لغ ـ ـ ــرض اخفـ ـ ــاء او
طـمس اصلها غيـر قانوني ..او
مـساعـدة أي شخص له عـالقة
بهـ ــذا االثــم بهـ ــدف الـتــبعـ ــات

القانونية لهذا الفعل.
2.ان االخـفـ ـ ـ ــاء او الـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــويـه
للـطـبيعــة احلقـيقيـة واملـصـدر
والـتملـك والتحــرك واحلقـوق
املتـرتبـة علـى حق هــذه امللكيـة
هو فعل اجرامي.
3.ان االمـ ـتـالك او احل ـ ـ ـ ــوزة او
احلـصــول علــى حـق استـعمــال
أي مـلكـي ــة ،مـع العلـم يف وقـت
حتقق هذا االمتالك ،بأن هذه
امللكـية هي نـتاج فعـل اجرامي،
او انهـا نتيجـة فعل االسهام يف
مثل هذا الفعل االجرامي.
وعـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا يـ ـبـ ـ ـ ــدو ،ان هـ ـ ـ ــذه
النصـوص تتجنـب اخلوض يف
تعـ ـ ــارض الق ـ ــوانــني وتــتج ـنــب
االش ــارة ال ــى عالق ــة امل ــوض ــوع
مبـصالح الـدول املتعـارضة ،أي
انـهـ ـ ـ ــا تـ ـتـجـ ـن ــب اخلـ ـ ـ ــوض يف
املـوضـوعـات االقـتصـاديــة غيـر

القـ ــانـ ــونـيـ ــة الـتــي لهـ ــا طـ ــابع
سياسي.
ومــا يـنبـغي االش ــارة اليـه هنــا،
ان جرميـة غسيل االمـوال تعد
جـ ــرميـ ــة مـ ـشــتقـ ــة او ت ـ ــابعـ ــة،
مبع ـنـ ـ ــى ان ه ـنـ ـ ــاك جـ ـ ــرميـ ـ ــة
أصلـيـ ــة يفـتـ ــرض انهـ ــا وقعـت
فعـال ،مثل االجتـار بــاالسلحـة
مـن قبل العصـابات او املهـربني
او جتـ ــار اخملـ ــدرات او تـ ــزيــيف
الع ــمل ـ ـ ــة ،وكل مـ ـ ــا ه ـ ـ ــو علـ ـ ــى
ش ــاكلـتهــا ،واالمــوال الـنــاجتــة
ع ــن ه ـ ـ ـ ــذه اجل ـ ـ ـ ــرائ ــم مي ـك ــن
اعـتـبـ ــارهـ ــا مـ ـشــتقـ ــة عــنهـ ــا او
تـ ـ ـ ــابعـ ـ ـ ــة له ـ ـ ــا ،ح ـي ــث يع ـم ـ ـ ــد
مالكـوها او املتعاملـون بها الى
محـ ـ ــاول ـ ـ ــة اضفـ ـ ــاء الـ ـط ـ ـ ــابع
ال ـ ـش ـ ــرع ــي عل ــيه ـ ــا  ،م ــن اجل
اخفــاء مصـدرهـا االصلـي من
خالل سلــسل ــة مـن العـملـي ــات

الطاقــــــة :التحـــدي االكـــرب هلـــذا القــــرن
ميــثل هـ ــذا الـكـتـ ــاب ملـ ــؤلـفه فـ ــؤاد قـ ــاسـم
االميـر وقـد جـاء حتـت عنـوان فــرعي
(حل مـشـكلــة الـطــاقــة هــو الـتحــدي
االكبر يف القـرن العشـرين) استشـرافا
نح ــو (ط ــاق ــة امل ـسـتقـبل) كـم ــا ي ــؤك ــد
املؤلف ولهذا سـوف ال يجد القارئ فيه
(مـع ــل ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــات مـفـ ـ ـصـلـ ـ ـ ـ ــة ع ــن املـ ـ ـ ـ ــواد
اله ـيـ ـ ــدروكـ ـ ــربـ ـ ــون ـيـ ـ ــة) ال ــنفـ ــط والغـ ـ ــاز
الـطـبيـعي والـنفــط غيــر الـتقـليــدي مـثل
احلق ــول الـنفـطـي ــة الـن ــاضـب ــة والـنف ــوط
الـثقيلـة جـدا او القيـر والـرمـال النفـطيـة
وال عن الـفحم احلجـري النهــا (لن تكـون
ضمـن مواد الطـاقة املـستقبليـة الرئيـسة)
يف الوقت الـذي يجد فيه بعض املعلومات
العلمـية والتقـنية الـتي حاول املـؤلف قدر
املــستـطــاع (تبــسيـطهـا لـتكـون يف مـتنـاول
وفهم الكثـيرين مـن القراء) ..وهـذا االمر
يـن ـطـبـق علـ ــى مـيـ ــدان (بـ ــدائل ال ـطـ ــاقـ ــة
احلـالية وكـذلك على مـوضوع تلـوث اجلو
والـتـب ـ ــدل املـن ـ ــاخـي وهـم ـ ــا م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــان
متـرابـطــان ويعـتبـران حــديث الـسـاعـة يف
العالم الـصناعي وعلـى نطاق عـاملي سواء
من قـبل العـلم ــاء واخملتـصـني او من قـبل
الساسة واالقتصاديني ودعاه البيئة).
وهــذا السفـر الـذي يقع يف ( )412صفحـة
مـن احلجـم الكـبـي ــر ويجـيء بع ــد كـت ــابه
(العـ ــراق بـني م ـطـ ــرقـ ــة صـ ــدام وسـنـ ــدان
الـواليــات املتحـدة) الــذي تطــرق فيه الـى
دور الــنفــط وسـيـ ــاسـ ــة امـ ــريـكـ ــا لـتـبـ ــديل
خـ ـ ــريـ ـطـ ـ ــة ال ـ ـشـ ـ ــرق االوس ــط وحتـ ـ ــديـ ـ ــد
ستـراتيجـيتهـا للقـرن احلـالي بـشكل كمـا
يق ــول امل ــؤلف (قـط ــرة بح ــر مـن امل ـس ــأل ــة
العــامــة ملــشكلــة الـطــاقــة يف هــذا القــرن)
ويع ــد دراس ــة ملـ ـشـكل ــة ال ـط ــاق ــة كـكل (يف
ال ـن ــصف االول مــن ه ـ ــذا الق ـ ــرن او عل ـ ــى
االقـل للـعقـ ــديــن القـ ــادمــني اذ دخلـت يف
املـوضـوع عـوامل اخـرى كـثيـرة ذات اهـميـة

بــالغـ ــة
لـلبـشـريـة اضـافـة الـى عــوامل محـدوديـة
الـنفــط والغ ــاز او محــاولــة الــرأسـمــالـيــة
جتـديد حـيويـتها -كـما يـؤكد املـؤلف -من
خالل االمـبــريــالـيــة االم ــريكـي ــة وسعـيهــا
لبناء االمبراطورية)!!
متنـاوال (املؤثـرات اجلديـدة علـى النـطاق
الـدولـي وهل هنـاك فعال مـشكلـة للطـاقـة
ال ميـ ـكـ ــن حـلـهـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن خـالل االف ــكـ ـ ـ ـ ـ ــار
احلـضــاري ــة (العقـالنيــة) ومــا دور الـنفـط
والغـاز الطبـيعي يف هذه املـشكلة ومـا على
الع ــراق عــمله يف وضـع معق ــد ومـت ــداخل
وغير عقالني كهذا؟

فعبر اثني عشر فصال تناول مسائل غاية
يف االهمـية ال بـد من االنتبـاه اليهـا النها
تـشكل مفـاصل اسـاسيــة يف فهم عـمليـة
الـصــراع علــى الـطــاقــة هــذا القــرن مبــا
فيهـا (الطـاقـة البـديلـة) حيـث متثل كل
انــواع الـطــاقــة الـتي ال يـسـتخــدم فـيهــا
الـ ــوقـ ــود الـكـ ــربـ ــونـي (الــنف ــط والغـ ــاز
والـفـح ــم احلـج ـ ـ ـ ــري) و(ال ـ ــط ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــة
امل ـسـت ــدمي ــة) او املـتج ــددة واخل ــاص ــة
بـكل انـ ــواع ال ـطـ ــاقـ ــة الـتـي ال تــنفـ ــد
وتع ــوض نف ــسه ــا ب ــاسـتـم ــرار وه ــذه
باالساس الـطاقة الـشمسيـة وطاقة
امليـاه والطـاقة والـناجمـة عن حرق
املـنــتجـ ــات الـ ــزراعـيـ ــة وال ـطـ ــاقـ ــة
اجلـي ــوح ــراري ــة يف ب ــاطـن االرض
وم ــا حتـققه مـن ت ــأثـي ــرات عل ــى
البيئة.
ومـن هـنـ ــا ج ـ ــاء الف ــصل االول
لـيتناول مشـكلة حمايـة البيئة
املــرتبـطـة بـالـطـاقــة ،ارتبـاطـا
مبــاشــرا ويف الفـصـل الث ــاني
تـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـ ـ ــى ظ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ــرة
(االح ـت ـب ـ ـ ــاس احل ـ ـ ــراري) أو
(الـبـيـ ــوت الـ ــزجـ ــاجـيـ ــة) ام ـ ــا يف الف ــصل
الـثــالـث فـتـن ــاول حجـم م ـشـكلــة الـطــاقــة
وحماية البيئة وهل بدأ العالم بحلها .يف
حـني ك ــرس الفـصل الــرابـع للحــديـث عـن
الـب ــديل او املـتـمـم للـنفــط وهل الـط ــاق ــة
املـتج ــددة هـي الـب ــديل؟ وق ــدم يف الفــصل
اخلـ ــام ــس ت ـصـ ــورا شـ ــامال لـ ــدور وطـ ــاقـ ــة
الريـاح يف انتـاج الكهـرباء بـاالعتمـاد على
كـت ــاب (الـط ــاق ــة املـتج ــددة يف دول هـيـئ ــة
الـ ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـ ــدول ـيـ ـ ــة) ونقـ ـ ــرأ يف الف ــصل
السـادس عن االستخـدام املبـاشـر للطـاقـة
احلـراريــة االتيــة من الـشمـس يف ميــادين
التــدفئـة والـتبـريـد ..ويف الفـصل الـسـابع
يحـلل ابع ــاد وف ــوائ ــد الـط ــاق ــة احل ــراري ــة
االرضـي ــة (اجلـي ــوح ــراري ــة) أي ال ـط ــاق ــة

املـ ـســتخـ ــرجـ ــة مـن بـ ــاطـن االرض وهـكـ ــذا
يـفعـل يف الفــصل الـث ــامـن حـني يــتح ــدث
ـاق ـ ـ ـ ــة الـفـ ـ ـضـالت احل ــي ـ ـ ـ ــات ــي ـ ـ ـ ــة
طــــ ـ
ع ــن ـ
(البايوماس) ويتعرض يف الفصل التاسع
الى الطاقة املائية واحملطات الكهرومائية
ويف الف ـصـل الع ــاش ــر ال ـط ــاق ــة الـن ــووي ــة
ب ــان ــواعه ــا االن ـشـط ــاري ــة االلـتح ــامـي ــة أو
االنــدمــاجـي ــة ومف ــاعالته ــا ..ويف الفـصل
احلـادي عشـر خليـة الوقـود والهيـدروجني
الـتـي يـتــوقـع ان يك ــون لهــا شــأن كـبـيــر يف
املستقـبل املنظور وستـكون حديث االعالم
العلمي والعام للعقـود القادمة ..يف حني
ك ـ ــرس الف ــصل الـث ـ ــانـي عـ ـش ـ ــر واالخـي ـ ــر
للحديث عن االقتصـاد السياسي والبيئي
ملسألة الطاقة حيث يخلص الى ان ما مت
ذكــره يف الفـصــول الـســابقــة حــول طــاقــة
املــستـقبـل ليـس بـاالمــر احمللــول واملفـروغ
مـن حـيـث ( إن االم ـ ــور الغـ ــام ـضـ ــة غـيـ ــر
امل ـن ــتهــي م ــنهـ ـ ـ ــا تف ـ ـ ــوق ك ـث ـي ـ ـ ــرا االم ـ ـ ــور
الـواضحة واحمللـولة وهنـاك حاليـا بحوث
جمـة جتـرى يف ارقـى اجلـامعـات واملعـاهـد
العلميـة يف جميع انحـاء العالم لـلتوصل
ال ــى نتــائج هــذا ان مت حتـقيـق ذلك علــى
النـطـاقـني العـلمـي واالقتـصـادي) مـؤكـدا
(جعل احللـول يف مـتنــاول البـشــر حتتـاج
ال ــى عق ــود ع ــدي ــدة مـن اجله ــد ال ــذهـنـي
واملـضـني املــشتــرك خملتـصي العــالم والـى
مبـالغ طـائلــة لصـرفهـا علـى تـنفيـذ هـذه
ال ــبحـ ـ ــوث اذ ان ه ـن ـ ـ ــاك تق ـن ـي ـ ـ ــات يجــب
ايجـادهـا وتـخفيـض كلـف يجب الـوصـول
ال ــيه ـ ــا لـكــي ي ـت ـ ــسلــم امل ـ ـس ـتـهلـك امل ـن ــتج
الــنه ــائـي بـ ــاسعـ ــار مقـب ــول ــة ت ـس ــاع ــد يف
حتـ ــريك ال ـس ــوق وحتـ ــويله ال ــى الـط ــاق ــة
اجلديدة البديلة.
ونالح ــظ م ــن مج ــمل م ـ ــا ج ـ ــاء يف ه ـ ــذا
الـكتـاب (بـأن االحـتيــاطيــات النفـطيـة يف
تنـاقص مـستمـر وأن استهالكهـا يف تـزايـد
مـطرد ومـا يسـتهلك اكثـر بكثـير ممـا يتم
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االبعاد النظرية يف حتديد مفهوم غسيل االموال القذرة ومتضمناته
االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه يـ ـ ـن ـ ـ ـ ـص ـ ــب
اه ـت ـمـ ـ ـ ــامه ــم عل ـ ـ ــى ع ــمل ـي ـ ـ ــة
ت ـ ــوظ ــيف االم ـ ــوال اك ـث ـ ــر مــن
اه ـ ـت ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــامـهـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ــاجل ـ ـ ـ ـ ــدوى
االقـ ـ ـت ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــن وراء
استثمارها.
5.تع ــد الـبـن ــوك وامل ــؤسـ ـس ــات
امل ــالـي ــة افــضل بـيـئـ ــة الخف ــاء
مصادر هذه االموال.
6.ان هـ ـ ـ ـ ـ ــذه االمـ ـ ـ ـ ـ ــوال مت ـ ـثـل
جـرميــة اقتـصـاديـة مـن وجهـة
نـظ ــر القــانــون ،ل ــذلك تـبحـث
الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن الـ ـ ــدول اصـ ـ ــدار
قــوانني خـاصــة يقــوم فحـواهـا
علـ ـ ــى جتـ ـ ــرمي هـ ـ ــذه االمـ ـ ــوال
ومعاقبة املتعاملني بها.
ويف ض ــوء ذلـك ،ميكــن الق ــول
ان غـ ــاسلـي االمـ ــوال يع ــرف ــون
حـق املعـ ــرفـ ــة ان عـمـلهـم هـ ــذا
جرميـة يعاقـب عليها القـانون،
وبـ ــالـتـ ــالـي ف ـ ــانهــم يف مجـ ــال
سعيهم الـى الهروب من طائلة
القــان ــون ،يحــاولــون اسـتغالل
كل ال ـ ــوسـ ـ ــائل وامل ـ ـس ــتج ـ ــدات
والــتقـنـيـ ــات املـ ـســتخـ ــدمـ ــة يف
وسـائل الـدفع نـتيجــة للمـزايـا
الـتـي ت ــوف ــره ــا ،ك ــال ـس ــرع ــة يف
التـنفيـذ والقـدرة يف استخـدام
الــنق ـ ــود ،واس ـتـغالل ال ـتـ ـط ـ ــور
املـطــرد يف دوائــر املــال احملـليــة
واخلـ ــارجـيـ ــة ذات االمـكـ ــانـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواسـع ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف ت ـ ـ ـ ـ ـ ــوظـ ـ ـيـف
الرساميل.
ونظـرا ملا تـتركـه هذه اجلـرمية
مـن آث ــار سلـبـي ــة س ــواء أك ــانـت
اقتـصاديـة ام غيـر اقتصـادية -
اجـتـمــاعـيــة وسـيــاسـي ــة -علــى
االقتصاد واجملتمع ،فانها تعد
مـن أخ ـطـ ــر اجلـ ــرائـم املـ ــالـيـ ــة
التي تزداد تعقيدا كلما ازدادت
االعـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اتـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
والتـكنــول ــوجيــا تـطــورا ،حـيث
تـتعـدد وســائل او طـرق غـسـيل
االمــوال ،حتــى اصبحـت -كمـا
قلـنـ ــا -جـ ــزءا مــن العــملـيـ ــات
االقتـصــاديــة والـتجــاريــة الـتي
ي ــصعـب اكـتـ ـشـ ــافهـ ــا يف ضـ ــوء
تعـدد وظائف الـعمليات املـالية
وتـطـورهـا ،االمـر الـذي يـسفـر
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املـ ــالـيـ ــة وامل ـصـ ــرفـيـ ــة اوشـ ــراء
الف ـن ـ ــادق ال ــضخ ـمـ ـ ــة اوعق ـ ــد
الـصفقــات الكـبيــرة ،ويقــال يف
بعـض االحـي ــان ،انهــا جــرميــة
ذوي الـي ــاق ــات الـبـيــض ،أي ان
اصحـ ـ ــابه ـ ــا ي ــظه ـ ــرون دائ ـم ـ ــا
مبـظه ــر جيــد والئق بحـيث ال
ميـ ـك ـ ــن -ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــن
االح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال -ال ـ ـ ـ ـ ـش ــك فـ ـ ـيـه ـ ــم
واعتبارهم مجرمني حقا.
واخـي ــرا فـ ــانه مــن املع ــروف ان
مثل هـذه اجلرميـة (االصلـية)
قـد تقع يف بلـد ،اال ان تبعـاتهـا
او ن ـتـ ـ ــائـجهـ ـ ــا (أي ع ــمل ـيـ ـ ــات
غسيـل االموال) ميكـن ان توزع
علـ ــى اقـ ــالـيــم وبلـ ــدان اخـ ــرى،
وبــالتـالـي يكــون من الـصعـوبـة
تتـبع او مالحقـة هـذه االمـوال
ومعـرفــة مصـدرهـا او حـجمهـا
احلقيقي يف أي اقتصاد..

عرض :عبد العليم البناء
اك ـتـ ـ ـش ـ ـ ــافـه وم ـ ـ ــا ميـكــن اك ـتـ ـ ـش ـ ـ ــافـه مــن
احـتـيــاط ــات نفـطـيــة) وهــذا م ــا ميكـن ان
يقــال حــول الغــاز الـطـبيـعي االمــر الــذي
س ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى انــح ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد
الـهيــدروكــربــونيــة كمــواد بــديلــة للـطــاقــة
لـتكــون ذات دور اقل بكـثيــر ممــا هــو علـيه
االن وابـتـ ــداءً مـن مـنـت ــصف هـ ــذا القـ ــرن
وستكون هناك ارتفاعات تدريجية ولكنها
مـ ـسـتـمـ ــرة يف اسعـ ــارهـ ــا ويف هـ ــذا االطـ ــار
جت ـيــئ مـح ـ ـ ــاوالت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـتـح ـ ـ ــدة
االمريكـية للـسيطـرة على غـالبيـة النفط
املـ ـتـ ـبـق ــي يف الـعـ ـ ـ ــال ــم ..مـحـ ـ ـ ــذرا الـ ـ ـ ــدول
الـنفـطـي ــة مـن مح ــاوالت زي ــادة انـت ــاجه ــا
واغـراق السـوق وتخفيـض االسعار دون ان
تعمل على االستفادة مـن عائداتها املالية
يف ت ـطـ ــويـ ــر بلـ ــدانهـ ــا وابقـ ــاء هـ ــذه املـ ــادة
الطــول مــدة ممـكنــة النهــا سـتكــون اثـمن
كلمـا ازدادت ندرتـها واال سيكـون مصيـرها
(حـالهـا حـال العــراق حيـث اوصله صـدام
بــسيــاسـته الــرعنــاء والـقمـعيــة ســواء كــان
ذلـك بتـوجـيه مبـاشــر او غيــر مبـاشــر من
االمريكان او لغبـاء سياسي مفرط .وفوق
ذلك سـيــرى مــواطـنــو هــذه الـبلــدان بعــد
جــيلـني ب ـ ــأن علــيهـم اسـتـيـ ــراد ال ـطـ ــاقـ ــة
اجلـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ومـعـ ـ ـ ــداتـهـ ـ ـ ــا م ــن الـ ـبـلـ ـ ـ ــدان
الـصنــاعيــة) إذ انهــا لم تـسع للـدخـول يف
تـطــويــر الـطــاق ــات البــديلــة خـصــوصــا يف
التقـنيـات العــامليــة التـي حتتـاج الــى وقت
طـ ــويل لهـضـمه ــا مــثل تقـنـي ــات الـط ــاق ــة
الذرية.
لهـذا يرى (أن تكون هـناك سياسـة نفطية
حكيمـة تنظـر الى النفـط بأنه مـادة تعود
لهـذا اجليل ولالجـيال القـادمة) مـوضحا
انـه عنــدمــا يـســأل القــارئ :مــاذا ميـكن ان
يعمله العراق االن؟ أنه سيحاول ان يقدم
بعض االسهامات املتواضعة لالجابة على
هذا السؤال يف كتابه القادم.

يف الهم االقتصادي

ماذا جيري يف سوق
االوراق املالية؟
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ويف خـ ـ ـضـ ــم تـلــك االجـ ـ ـ ـ ــواء
امل ـ ــدلهـمـ ــة حـيـث بـ ــدا سـ ــوق
االوراق املـاليـة فخـا مـنصـوبـا
جلـمــوع امل ـسـتـثـمــريـن ،فـيـمــا
انتفـخت محــافظ الــوسطـاء
قـبـل اوداجهـم ،يـت ــطلـع نفـ ــر
مــن املـ ـس ـت ـث ـم ـ ــريــن ال ـ ــى راب ـط ـ ــة جتــمع
شتاتـهم وتنظم فعالياتـهم وتتولى مهمة
حمـايــة مصـاحلهـم ،بل تغـدو مـرجعـيته
فـنيـة ومهـنيــة لتـداوالتهـم عبـر جلـسـات
س ــوق االوراق احل ــالـي وم ــا يـنـت ـظ ــر مـن
اسـواق ممـاثلـة اخـرى قـد تـنشـأ يف بغـداد
او مــدن تـتمـتع بــالفعــاليــة االقتـصــاديــة
املتنـاميـة كــالبصـرة والـسليمـانيـة واربيل
واملوصل.
ان رابـ ـطـ ـ ـ ــة فع ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة لل ـمـ ـ ـس ـت ـث ـم ـ ـ ــريــن
واملـت ــداولـني بـ ــاالسهـم ســتكـ ــون بال ريـب
عقـب ــة ك ــأداء يف طـ ــريق مـن يـت ـصـي ــدون
بـاملــاء العكــر بهــدف ابتـزاز أي مــستـثمـر
داخل جل ـس ــات ال ـس ــوق وخ ــارجه ــا يف آن
واحـد النهـا بـالضـرورة سـتشـرع القـواعـد
االمـينــة والضــامنـة ملـثل تلـك التـداوالت
وتقــاضي وتـســائل مـن يتـربـص خلــرقهـا
وااللتفاف عليها.
امـا الـوسـائل الضـامنـة الستعـادة سالمـة
الـســوق ،ان لم نقـل استعـادة مـشـروعـيته
بلـفظ العنـاصر الهـامشـية يف الـتداوالت
وتـ ــسلــم زم ـ ــام امل ـب ـ ــادرة يف ادارة ال ـ ـس ـ ــوق
ومف ــردات سـي ــاسـ ــاته اخملـتـلف ــة ف ــان م ــا
فـرضـه الطـارئــون من امـر واقع ال بـد ان
يـتج ـس ــد رفــضه وع ــدم م ـش ــروعـيـته مـن
خـالل فـعـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــات يـلـ ـتـق ــي فـ ـيـهـ ـ ـ ــا كـل
امل ـ ـ ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن
حسام الساموك وامل ـســاهـمـني تــؤكــد
احـق ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة كـل م ـ ــن
ع ـن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـس ـ ــوق
االساسيـة ومكوناته
ان توقفت
الـرئيسـة واملشـروعة
عمليا على
عـب ــر هـيـئ ــة يـتـمـثل
االمناط
فـيه ــا امل ـسـتـثـم ــرون
املدانة يف
والشركـات املساهمة
تداوالته طوال ف ـ ـي ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـتـف ـ ـ ـ ـ ــرغ
الــوسطــاء ملهمــاتهم
سنة ونصف
يف ال ـت ـنـ ـ ـس ـيـق بــني
من تاريخ
البـائع واملـشتـري يف
سوق
استئناف
ظـل جهـ ـ ــاز رقـ ـ ــابــي
العراق لالوراق رصــني ق ـ ـ ــادر عـل ـ ـ ــى
اسـتق ــراء شف ــافـي ــة
املالية
كل صفقــة وسالمــة
فضال
نشاطاته،
اط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرافـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
عن اخلروقات
ومــوثــوقـيـتهـم كـمــا
يـج ـ ـ ــري يف اس ـ ـ ــواق
القانونية
املـن ــطق ـ ــة والع ـ ــالـم
املتواصلة
أجمع.
التي تخللت
ان انـ ـبـ ـثـ ـ ـ ــاق سـ ـ ـ ــوق
صفقاته
لـالوراق املـ ـ ـ ـ ــال ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
تـتع ــزز فـيه ق ــواع ــد
وممارساته
احلكـومـة وشفـافيـة
العديدة.
االداء ،وتـلفــظ فــيه
املـنــاورات وعـملـيــات
االلــتف ــاف وال ـشـللـي ــة الـتــي تق ــوده ال ــى
الهالك ،سيحـقق بالتأكيد اضـافة نوعية
لعـموم وسـائل التبـادل التجـاري االميـنة
وسـيـ ـشــيع دون شـك ثقـ ــافـ ــة الـبـ ــورصـ ــة
الضـامنـة حلقــوق كل املتعـاطني بهـا مبـا
يعـزز اقتصـادنا الـوطني ويغنـي فعالـياته
اخملتلفة.
كمــا ان املــؤسـســات الــسيــاديــة واالجهــزة
الـرقابيـة والقانـونية مبـختلف توجهـاتها
ال بـ ــد ان تـكـ ــون يف مقـ ــدمـ ــة مـن يـ ـسـ ــرع
اخلـطــو يف اسـتعــادة م ـشــروعـيــة حــركــة
الـ ـس ـ ــوق بعـ ــد ان ت ـ ــوقفـت عــملـي ـ ــا علـ ــى
االمنـاط املـدانـة يف تـداوالته طــوال سنـة
ونصف من تـاريخ استـئناف سـوق العراق
لالوراق املـ ــالـيـ ــة نـ ـشـ ــاطـ ــاته ،فــضال عـن
اخلــروق ــات القــانــونـيــة املـت ــواصلــة الـتـي
تخللت صفقاته وممارساته العديدة.
فيمـا يجـدر ان تكـون رابطـة املسـتثمـرين
وحـملــة االسـهم املــدافـع االكث ــر التــزامــا
بــآلـي ــات العـمل االقـتـصــاديــة الــسلـيـمــة
واملـمـ ــاثلـ ــة ملـ ــا يــتحـقق يف عـ ــالـم الـيـ ــوم،
بـاعـتبـارهــا اجلهـة صــاحبـة املـصلحـة يف
ت ـ ــأك ـيـ ـ ــد تلـك ال ـتـ ـ ــوجه ـ ــات ،فـ ــضال عــن
متـطلبـات ممـارســة هيئـة االوراق املـاليـة،
اجلهـة الفـنيـة املــواكبــة لفعــاليـة الـسـوق
واملـســؤولــة عـن سالمــة االداء فـيه ،كــامل
مسـؤوليـاتهـا يف متـابعـة مفـردات نشـاطه
ومـسـتلــزمــات ت ــواصله وتـصـعيــد تـطــوره
وفقا للـمستجدات الفنيـة والتقنية التي
تشهدها اسواق العالم.
ان سـوق العـراق لالوراق املــاليـة ال بـد ان
يرفـد بحق مسيـرة اقتصادنـا الوطني ،ال
ان يـصعــد اخللل يف ادائهــا كمـا هـو جـار
يف ظل االليات القائمة بفعل التجاذبات
واخملـالفــات املتـواصلـة ،ممـا يحـمل علـى
اهـمـيــة الـت ـس ــريع يف تغـيـيــر بـنـيــة االداء
واملنــاهج البـائـسـة املعـتمـدة ويـصعــد من
وتـ ــائ ـ ــر اجلهـ ــد الـبـنّ ـ ــاء يف دفع عــملـيـ ــة
االنتاج والتنمية املستدامة.

