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مع نهـايـة عقـد الـثالثيـنيــات من
القــرن العـشــرين ظهـر مـصـطلح
غـــــســـيل االمــــــوال يف الــــــواليــــــات
املـــتحــــــدة ويــــصف املــــــؤســـــســــــات
االقتـصاديـة التي متتـلكها املـافيا
وتـستخـدمهـا يف غـسيل االمـوال،
اال ان الـذي حــدث ومنـذ عقــدين
مــن الــــــزمــــــان هــــــو حتــــــرمي تلـك
الـعمـليــة وخـضــوعهـــا للعقــوبــات
الـتي يخـضع لهــا اي مجـرم وقـد
اكــسـبـت اتفــاقـيــة ) (Viennaيف
عـــــــام 1988 مـكـــــــافـحـــــــة غـــــســيـل
االمــوال الصفـة الـدوليـة مبـا ورد
يف املـــــادة االولـــــى مــنهـــــا واصــبح
الـتـــوقـيـع علـــى هــــذه االتفـــاقـيـــة
ملــزمــاً للــدول بــأن يكــون لــديهــا
اسلـــوب تــسـتـطـيع مــن خالله ان

حتقق هذا الهدف.
ان ظـاهـرة غــسيل االمـوال ميـكن
تعــــريـفهـــــا علـــــى انهـــــا اخفــــاء او
متــــــويه الـــطــبـــيعــــــة احلقـــيقــيـــــة
لالمــــوال املـتــــأتـيــــة عـن ارتـكــــاب
اجلـــــــرائــم املــنــــظــمـــــــة كــتـجـــــــارة
اخملــــدرات وتهـــريـبـب االشخـــاص
واالسـلحـــة والـتهـــرب الــضـــريـبـي
وتـــزويـــر الـنقـــود وجتـــارة الـــرقـيق
والــبغـــــاء واخــتالس املـــــال العـــــام
واظهــــــارهـــــــا علـــــــى انهــــــا امــــــوال
متحصلة من مصادر شرعية ويف
ســبــيـل حتقــيـق تلــك العـــملــيــــــة
تتعـدد الوسائـل املعتمدة من قبل
غــــــاسلــي االمـــــوال بــني تقــنــيـــــات
اوليــة تقـليــديــة واخــرى حـــديثــة
كثيـرة الـتعقيـد والغمـوض وذلك
تبعــاً لظـروف الــدول املعـنيــة بهـا
واعـتبــاراتهــا اخلــاصــة تـشــريـعيــاً

وقضائياً.
وميكن حتديد اهم تلك الوسائل

مبا يأتي:
- حتـــــويل االمـــــوال القــــذرة الــــى
امـوال نظيفة مـن خالل التعامل

مع املصارف.
- شــــــــــراء الـعـقــــــــــارات والــــــــشـقـق
والفـنــادق واجملــوهــرات الـثـمـيـنــة
والــتحـف القــــدميـــــة واللــــوحــــات

الباهظة الثمن.
- شــــــراء الفــنــــــادق والــــشــــــركــــــات
واملـؤسـسـات اخلـاسـرة او املـتعثـرة

بغية متويلها ثم تعوميها.
- ايــــــــداع االمــــــــوال املـلــــــــوثــــــــة يف
مـصــارف دولــة تـسـمح قـــوانيـنهــا
بــذلـك ثم حتــويلهــا الــى الـــوطن
االم للمـودعني بـحيث تكـون تلك
املـصــارف قــد قــامـت بغــسل تـلك
االمـــــوال واضفــت علــيهـــــا صفــــة

املشروعية.
- شــــــراء االسهــم والــــســنـــــدات يف

البورصة.
- انـتـــشــــار الــــوســــائل احلــــديـثــــة
للخدمات املصرفية التي هي من

اآلثـــار االقـتــصـــاديـــة لــظـــاهـــرة غــسـيل االمـــوال 
الـبـطـــالـــة الـتـي تـنــشـــأ عـن عـــدم
وجــــــود الفـــــرص االســتــثــمـــــاريـــــة
املــنـــتجـــــة ألن غــــــاسلــي االمـــــوال
يـــبحــثـــــون عــن الــــــربح الــــســــــريع

دائماً.
كــــــذلـك فــــــإن عـــملــيــــــات غــــســـيل
االمــــــــــوال تــــــــســــــــــاهــــم يف زيــــــــــادة
الــتكـــالـيف احلـــديــــة لالقـتـــراض
بـسـبب تـردد مـؤسـسـات االقـراض
يف تقـــدمي املـــزيـــد مـن االئـتـمـــان،
اضـــافـــة الـــى انـخفـــاض االنـتـــاج
احمللـي بــسـبـب انـتقــال رأس املــال
الـــى اخلــــارج وانخفـــاض الـــدخل

اخلاضع للضريبة.
وعلــــى الــــرغـم مـن اخــتالف نــــوع
ودرجـــــة اآلثـــــار الـــــسلــبــيـــــة الــتــي
تتـركهـا عملـية غـسيـل االموال يف
كل مـن االقـتــصـــــادات الـنـــــامـيـــــة
واملـتـطـــورة اال ان كالهـمـــا يـــواجه
مـــشــــاكل جـمـــة نـتــيجـــة لـــوجـــود

العملية فيه.
فعـلى سـبيل املثـال بلغت عـائدات
اخملـدرات يف بعـض بلـدان العــالم
الـثـــالــث احجـــامـــاً جـعلـت مــنهـــا
مــرتكــزاً من مــرتكــزات االقتـصـاد
وعامـالً من العوامل احلـاسمة يف
الـتـــوظـيفـــات الــــداخلـيــــة بحـيـث
مثلـت هذه الـعائـدات  نسـبة 53 -
66 % مـن الـنـــاجت احمللـي الـصــايف
اي مـــــا يــــســــــاوي 3 او 4 اضعـــــاف
حجـم عائـدات التجـارة املشـروعة
يف بلــــد مــثل بــــولــيفـيـــــا وبلــــدان
اخـرى كـالـبيـرو وكـولـومـبيـا تـبلغ
عـائدات اخملدرات ما يوازي حجم
الــصــــادرات املـــشــــروعــــة حـيـث ان
احلكــومـــة الكــولــومـبـيــة عـنــدمــا
قــــررت عـــــام 1979 وقف سـيــــاســــة
التسليف جلأ اصحـاب املؤسسات
الـصنــاعيـة لـالقتــراض من جتـار
اخملـدرات مما يـوضح امكـانيـاتهم
املــــالـيـــــة الهـــــائلــــة ويف الــــواليــــات
املــتحـــــدة فقـــــد قـــــدرت عـــــائـــــدات
االجتـــــــار بـــــــاخملـــــــدرات يف واليـــــــة
فلـوريــدا فقط حـوالـي 7 مليـارات
دوالر سـنــــويـــــاًُ وحلـت بــــاملــــرتـبــــة
الـثـــالـثـــة بعـــد عـــائـــدات القـطـــاع
الـــــصــــنــــــــــاعــــي 12 مـلــــيــــــــــار دوالر
والقـطـــاع الــسـيـــاحـي 9 ملـيـــارات

دوالر.
ان اآلثـــار االقـتـصـــاديـــة املـــذكـــورة
آنفـاً بـاالضـافـة الــى االنعكـاسـات
الــسيــاسيـة واالجـتمــاعيـة تـدعـو
الــى املــزيـــد من الـتعــاون الـــدولي
وتفعـيل االتفـــاقيــات ذات الـصلــة
مــن اجل مـــــواجهــــة خــطــــر هــــذه
الظـاهـرة الـتي تتـزايـد يـومـاً بعـد
آخر، ال سيما يف الدول النامية.

االقتصـاد الكلـي، حيث ان الـذين
يقـــومــــون بعــملـيــــات الغــســيل ال
يهـتمـون بـاجلــدوى االقتـصـاديـة
لـالستـثمــار  وامنــا يكــون الهــدف
هــــــو تــــــوظـــيف االمــــــوال واعــــــادة
تــدويــرهــا مبــا يعــارض القــواعــد
والقوانني االقتصادية املوجودة.

كما تؤثر عـمليات غسيل االموال
يف منـاخ االستثمار علـى الصعيد
الــدولي واحمللـي عنـدمــا ال تكـون
هناك مراعاة العتبارات الربحية
حـيث تكــون هنــاك منـافـســة غيـر
مـتكــافـئــة بـني املـسـتـثـمــر احمللـي
واملــسـتـثـمـــر االجـنـبـي وبـــالـتـــالـي
تـــؤثـــر هـــذه العـملـيـــات يف اسعـــار
الفــائــدة ويف اسعــار الـصــرف ويف
حـــركـــة رؤوس االمـــوال، ويـتـــرتـب
علــــى ذلـك تــــأثـيـــــرٌ سلـبــيٌ علــــى
مـــــصـــــــــداقـــيـــــــــة الـــــــســـيـــــــــاســـــــــات
االقــتـــصـــــاديــــــة وعلـــــى اســتقـــــرار

اسواق املال الدولية.
فــضالً عـمـــا تقــدم فــإن عـملـيــات
غــسـيل االمـــوال تـــزيــــد معـــدالت

املــرحلــة تـتم اعــادة االمـــوال غيــر
النـظـيفــة الــى االســواق الـــدوليــة
عـبــر قـنــوات اقـتـصــاديــة شــرعـيــة
وبــــواســطــــة حتــــويالت تـــســــوغهــــا
اسـتـثـمــــارات ومـــشـــــاريع مــــالـيــــة
مختلفـة تكـسبهـا مظهـراً مقـبوالً
ونـظيفاً وتنـأى بها عن اي شك او
شــبهــــة ممــــا يجـعل حــــركــــة هــــذه
االمـــوال و اربــــاحهـــا تـتــشــــابه مع
حـركـة واربـاح ايـة عـمليـة جتـاريـة

عادية.
ويجـمع اغلب االقـتصــاديني علـى
ان عـمليـة غـسيل االمـوال تتـرتب
علـيهــا نتــائج سلـبيــة يف مخـتلف
اجلوانب االقـتصاديـة والسيـاسية

واالجتماعية.
ففـي اجلــــانـب االقـتــصــــادي فــــإن
االموال غيـر النظيفـة تترك آثاراً
كبيرة ومبهمة على مجمل البيئة
االقـتــصـــاديـــة الـتـي ولـــدت ومنـت
فيهـا وتـؤكـد الـدراسـات اخملـتلفـة
علـــــى ان اثـــــر عـــملــيـــــات غــــســـيل
االمــــوال تــنعـكــــس علــــى جــــوانـب

واملـــــؤســـســـــات املـــــالـيـــــة دون لفـت
االنـتـبــاه ممــا يـــدفعهـم الـــى نقل
هـــذه االمـــوال مـن مــصـــرف الـــى
آخــر او نقلهــا الــى خــارج الــدولــة
الـتـي يعـملـــون فـيهـــا عـن طـــريق

التحويالت املصرفية.
2- مـــــرحلــــة الــتغــطـيــــة يف هــــذه
املـــــــرحلــــــة يــتـــم اخفـــــــاء عالقــــــة
االمـوال غير النظيفـة مبصادرها
االصلية وذلك عبر شبكة معقدة
من الـصفقـات املــاليـة الـشــرعيـة
والتحــويالت الغــامضــة واملعقـدة
داخلياًُ وخارجياً وذلك من خالل
فتـح حسـابـات مصـرفيـة بـأسمـاء
اشـخـــــــاص غــيـــــــر مـــــشــتــبـه بـهــم
وبـأسمـاء شـركـات وهميـة، وتبقـى
الـوســائل املــاليـة واملـصــرفيــة هي
الـوسائل االكثر اهمية كالتحويل
االلـكــتـــــرونــي والــتـلغـــــرايف وذلـك
بسبب ما توفره من مزايا تساعد
غاسلي  االموال على محو اآلثار

اجلرمية لعملياتهم.
3- مـــــــرحـلـــــــة الـــــــدمـج ويف هـــــــذه

ثمـار الـتكنـولــوجيـا االقـتصـاديـة
واملـتـمــثلــــة يف محــــافــظ الــنقــــود
االلكتـرونية عبر االنـترنيت وعبر

الهاتف.
وعلــــى اخــتالف وســــائل عــملـيــــة
غـسيل االمـوال فـإنهـا متـر بثالث
مـــراحل يحــاول غــاسلــو االمــوال
جعل اموالهم تبـدو وكأنها جاءت
بوسائل شـرعية مـن اجل ابعادها
عـن ايـــة مــســـاءلـــة قـــانـــونـيـــة ويف
الــنهــــايــــة تــــوظـيـفهــــا يف الــــدورة
االقتصـادية بـشكل طبيـعي وهذه

املراحل هي:
1- مــــــــــرحـلــــــــــة االحـالل، وهــــــــــذه
املــرحلــة  هـي االصعـب بني بـقيــة
املـراحل لكـونهـا تتـطلب ان تكـون
املــصـــارف هـي الــطـــرف االســـاس
فـيهــا ويــركــز غــاسلــو االمــوال يف
هذه املرحلة على حتصيل وجمع
االمــوال النـاجتــة عن انـشـطـتهم
غيـر املـشـروعـة والـتي تكـون علـى
شـكـل نـقـــــــود ســـــــائـلـــــــة مـــن اجـل
ادخـــــالهـــــا يف الـنــظـــــام املــصـــــريف

)CNN)  دبي
نظـرت محكمـة االستثـمار، الـتابـعة
جلـامعة الـدول العربيـة يف اول نزاع
جتـاري يعـرض عليهـا منـذ تأسـست

يف تونس قبل نحو 18 عاماً.
فقـد التـأمت هيئـة احملكمـة، للنـظر
يف قـضيــة رفعهــا اليهــا رجل اعمـال
سعــودي، وتـتعلق مبـســـؤوليــة انهــاء
عقــــــد جتــــــاري بــيـــنه وبــني جلــنــــــة
تــنـــظــيـــم العـــــاب الـــبحـــــر االبــيـــض

املتوسط، يف تونس 2001 .
وقـررت هيئـة احملكمـة بعـد املـداولـة،
رفـع اجلـلـــــســـــــة وحـــــــددت مـــــــوعـــــــداً
إلصـدار احلكـم يف 12 تشـرين االول

املقبل.
وكــانت الـشـركـة الـسعـوديـة وتـدعـى
)تــنــمــيـــــــة لالســتــــشــــــارات االداريــــــة
والتـســويـقيــة( قــد وقعـت عقــداً مع
الـلجــنــــــة الــتــــــونــــســيــــــة عــــــام 1999
ميـنـحهــــا امـتـيـــــازات حقــــوق الـبـث
االعـالمــي لـــــــدورة الـعـــــــاب الــبـحـــــــر

املتوسط داخل تونس وخارجها.
صــاحـب الــشــركــة عــادل بـن صـــالح
املـــــداح قــــــال انه وقـع العـــــديـــــد مــن
العقــود مع شـركـات تـســويق، وانفق

-CNN -واشنطن
وافـق مجلــس الـنـــواب األمــــريكـي
بـ298 صــــوتـــــاً مقــــابـل 121، علــــى
مــــشــــــروع قــــــانــــــون املــــســــــاعــــــدات
اخملـصـصــة للعــراق وأفغــانــستــان
البــالغــة 87 مـليــار دوالر. وبــذلك
مـهـــــــد الــنـــــــواب الــــطـــــــريـق أمـــــــام
املوافقة النهـائية جمللس الشيوخ،
وتـوقيع الرئيـس األمريكي، جورج
بـوش، على مشروع القانون خالل

األيام القليلة القادمة.
وتـأتي مـوافقـة اجملـلس بعـد إزالـة
بنـد من القـانـون أثـار الـكثيـر من
اجلـدل بشـأن تقدمي نـصف مبلغ
18.4 مـلــيـــــــار دوالر اخملــــصــــصـــــــة
للعــراق، كقـــروض يتـــوجب إعــادة

سدادها.
وسعـت إدارة الـــرئـيــس األمــــريكـي
بـــــشـــــــدة إلقــنـــــــاع الـعـــــــديـــــــد مــن
املــشـــرعـني األمـــريكـيـني بـضـــرورة
تـقــــــــدمي اخملــــصــــصــــــــات كـــمـــنـح،
إســتــنــــــاداً إلــــــى افـــتقــــــاد العــــــراق
حلكـــومـــة وطـنـيــــة تقـبل رسـمـيـــاً
بـــــالقــــروض، وحــــالــــة االقـتــصــــاد
العــــراقـي املــــدمــــر والــــذي يـنــــوء
حتت كاهل قروض دولية ثقيلة.

وكـــــــان مفــــــاوضــــــو الـكـــــــونغــــــرس
األمــــريـكـي قــــد أجــــازوا مـــشــــروع
القــــانــــون الــنهــــائـي خملــصــصــــات

العراق وأفغانستان.
وجـاءت مـوافقـة الـلجنــة املكـونـة
مـن أعضــاء من مجلـس الـشيـوخ
والـنـــواب بـــالـــرغـم مـن تــصـــاعـــد
حـــــــــــــــــدة اإلنـــــــتــقـــــــــــــــــادات داخــل
الكـــونغـــرس بــشـــأن كـيفـيـــة إدارة
امللـف العـــراقــي، بحـــسـب وكـــالـــة

األسوشيتد برس.
وكـــان الـبـيـت األبـيــض قـــد هـــدد
باستخدام حق النقض )الفيتو(
إلحبـاط مشـروع القـانون بـرمته
إذا لـم يـــوافـق الكــــونغــــرس علـــى
منـح العراق نـحو 20 ملـيار دوالر
لـتمـويـل عمـليـات إعــادة اإلعمـار
بـــــدال مــن قــبـــــول اخلـــطـــــة الــتــي
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جملــس النــواب االمــريـكي 
جييــز خمـصـصــات العــراق 

أقــرهــا مجلـس الــشيــوخ وتقــضي
بــــــأن يـكــــــون نــــصف هــــــذا املــبـلغ

قروضا.
وبـــرر مــســـانـــدو تقـــدمي جـــزء مـن
مــــســــــاعـــــــدات العـــــــراق كقــــــروض
مـطـــالبـهم بــأن دافـعي الـضـــرائب
األمــــــريـكــيــني قــــــدمــــــوا الـكــثــيــــــر
للقضـية العراقـية، باإلضـافة إلى
أن إحـتيــاطـي العــراق الهــائـل من
الـثـــروة الــنفــطـيـــة سـيــمكــنه مـن

تسديد هذه القروض.
ورهـــن املــــــشــــــــروع الــــــــذي قــــــــدمـه
مجلــس الــشـيـــوخ إعفـــاء العـــراق
مــن دفع جــــزء مـن اخملــصــصــــات
املقـــدمـــة كقـــروض، بقـــرار الـــدول
الـــدائـنـــة األخـــرى إسقـــاط 90 يف
املائة من أجمالي قروض العراق.
وعلـى صعيـد مـواز، طـالب رئـيس
الــــبــــنـــك الــــــــــــدولــــي، جــــيــــمـــــــــس
وولفــنـــســن، الـــــواليـــــات املــتحـــــدة
والدول الغـنية بـإلغاء ثلـثي ديون
العـراق اخلارجـية. هـذا ويتـضمن
مشـروع القـانـون تـخصيـص مبلغ
64.7 مليار دوالر كنفقات للقوات
العسكرية يف العراق وأفغانستان،
ــــــــــــار دوالر بـجــــــــــــانـــــب 18.4 مـلـــــي
تخــصــص إلعــــادة بـنـــــاء الهـيـكل

االقتصادي واألمني يف العراق.
وســيــتــم تـخــــصــيــــص مــبـلـغ 1.2
مـلــــيــــــــــار دوالر إلعــــــــــادة إعــــمــــــــــار
أفغـانـستــان، وذلك وفق مـا نـقلت
وكالة أسوشيتد بريس عن )جلنة
اخملــصــصــــات( مبـجلـــس الـنــــواب

األمريكي.
وكـان املشروع األصلـي الذي تقدم
به الــــرئـيـــس األمــــريـكـي، وقـبــيل
اإلستـقطـاع، يـقضـي بتـخصـيص
65.1 ملـيــــار دوالر للـنـفقـــات
العسكـرية يف كلتـا الدولتني،
بــاإلضــافــة إلـــى 20.3 ملـيــار
دوالر خلطط األعمار املدنية
والـعــــــســكــــــــريــــــــة يف الـعــــــــراق،
وتخصيـص مبلغ 800 ملـيون

دوالر لبناء أفغانستان.
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بـاسم عبـد الهـادي حـسن

الكويت- اجلزيرة نت 
يعــتــــــزم الـــصــنــــــدوق الـكــــــويــتــي
للـتـنـمـيــة االقـتـصــاديـــة العــربـيــة
تقــدمي مـنحــة مبـبـلغ 60 ملـيــون
دوالر لـلعــــراق كــــانـت احلـكــــومــــة
الكـــويـتـيـــة قـــد قـــررت مــنحهـــا له
وأصــــــــــدرت تــكـلـــيـفــــــــــا رســـمـــيــــــــــا
للـصنــدوق بهـذا الـشــأن. وأعلـنت
احلـكــــومــــة الـكــــويـتـيــــة عــن تلـك
املنحـة عقب اجتـماع لهـا برئـاسة
صـبــــاح األحـمــــد رئـيـــس الــــوزراء
األحـــــــد 29 آب املـــــــاضــي، بـحــيــث
تخـصـص تـلك املـنحــة ملــســاعــدة
الـعـــــــراق يف بـــنـــــــاء مـــــــؤســـــســـــــات
تـعلـيـمـيــــة وصحـيــــة يف مخـتـلف

املناطق.
وقــالـت مـصـــادر حكــومـيـــة إنه مت
تخــصيــص خمـســة مـاليني دوالر
للمـســاهمـة يف سـد االحـتيـاجـات
اإلنـــســــانـيــــة الـتـي تــــرتـبــت علــــى

أحداث مدينة النجف مؤخرا.
وذكــــر وزيــــر اإلعـالم محـمــــد أبــــو
احلـسـن يف بيـان صـحفي أن هـذه
املــبـــــــالـغ تـــــــأتــي مـــــــؤازرة ورغــبـــــــة
حـقـــيـقـــيـــــــة مـــن الـكـــــــويـــت لـكـــي
يسـتعيـد العـراق عـافـيته ويلـتفت

إلى التنمية االقتصادية.
وتـــــأتــي هـــــذه اخلـــطـــــوة يف إطـــــار
سـلـــــــــسـلــــــــــــة مــــن االتـــــــصــــــــــــاالت
واالتفـــــاقـــــات بــني اجلـــــانــبــني يف

مجاالت التعاون املشترك.

الكويت متنح العـراق 60 مليون دوالر لتطـوير اخلدمات 
مــتخــصــصــــة يف إخـمــــاد حـــــرائق
الطائرات باإلضـافة إلى صهاريج

نقل مياه وعدد من املضخات.
وقـد أعلـنت الكــويت والعـراق يـوم
20 متوز املـاضي عن املوافـقة على
استـئنـاف الـتمـثيل الـدبلـومــاسي
بينـهما، لـكن لم تتخـذ حتى اآلن
أيـــــة خـــطـــــوات عـــملــيـــــة يف هـــــذا

الصدد.
ووقع الـبلدان عـقدا خالل الـشهر
نفــــسه يـتــضـمـن قـيــــام الـكــــويـت
بتــزويــد العــراق بـ 180 مـيغــاواط

من الكهرباء.

وأعـلــــن وكــــيـل وزارة الـــــطــــــــــاقــــــــــة
لـلكهــربــاء واملـــاء الكـــويتـي سعــود
الــزيــد أن تـنفـيــذ االتفــاق سـيـتـم
عـبــــر محــطــــة للـكهـــربـــاء شـمـــال
الكـويـت سيـتم إنـشـاؤهـا مـن قبل
مــــســتــثــمـــــر أجــنــبــي ولــيــــس عــن

طريق وزارة الطاقة.
وكـانـت الكــويت قـد أعلـنت بـدايـة
الـشهـر املـاضـي عن إهـداء العـراق
ثـمــانـي آلـيــات عـن طـــريق مــركــز
العــملـيــــات اإلنـــســــانـيــــة يف دولــــة
الـكــــــويــت، وشـــملـــت مجــمــــــوعــــــة
ســيــــــارات إنقــــــاذ ســــــريع وأخــــــرى

دبي - العربية. نت
ارتـفع الـــطلــب علـــــى الـــــدوالر يف
لبنـان خالل الفتـرة األخيـرة مما
مـثل ضغوطـا على الـليرة خـاصة
بعــد أن أعلـنت جـمعيـة املـصـارف
أن معـــدالت الـــدولـــرة يف الـــودائع
بـالـبنــوك ارتفعـت خالل النـصف
األول مـن العـــام اجلـــاري، لـتـبـلغ
نحــو 67.1 % مقــارنــة مع 66.2 %

نهاية عام 2003 
ــــــــــــــــــايـــــــنـــــــت آراء احملــلــلـــــــني وتـــــــب
االقـتـصــاديـني اللـبـنــانـيـني حــول
أسبــاب ارتفــاع معــدالت الــدولــرة
واخملاوف من تعرض الليرة ملزيد
مـن الضغـوط وسط ظـروف غيـر
مـؤاتيـة بـسبـب القلق حـول مـدى
قـــدرة احلكــومــة علـــى أداء أعبــاء
خــدمــة الــديـن العــام الــذي يـبلغ
نحــو 33 مليــار دوالر يعــادل نحـو
185 % مـــن إجـــمـــــــــالـــي الـــنـــــــــاجت

احمللي. 
وقـــــال اخلــبــيـــــر االقــتـــصـــــادي د.
لويـس حبيقـة لـ)العربـية.نت( إن
ارتفـــــاع معـــــدل الـــــدولـــــرة يـكـــــون
نتيجـة لتـوتر مـا، وهو يف احلـالة
اللبنـانيـة نـاجت عن التـوتـر بشـأن
االســتـحـقـــــــاق الـــــــرئـــــــاســي، وأنـه
يتـوقع زيادة املـعدل خالل الفـترة
املـقـــبـلـــــــــة بـعـــــــــد أن ارتـفـع خـالل
الـــــشهـــــور املـــــاضــيـــــة ممـــــا ميـــثل

ضغوطا على الليرة.
واستـبعــد أن يكــون ارتفــاع نــسبــة
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)الدولرة( ترتفع وتضغط عىل اللرية يف لبنان
حـالـة حـدوث أزمـة طـويلـة، وذلك
ألن جــزءا من هــذه االحـتيــاطــات
هــو احـتيـــاطي لـبنــوك عــاملــة يف
لــبــنـــــــان ولــيـــــســت كـلـهـــــــا مـلـكـــــــا

للمصرف املركزي.
مــن جهـــــة أخـــــرى قـــــال اخلــبــيـــــر
االقــتـــصـــــادي الـــــدكــتـــــور ســمــيـــــر
مقــدسـي لـ)العــربـيـــة(  إن معــدل
الـدولـرة ال يـدعـو إلــى القلق، وأن
زيـــــــادة الــتـحـــــــويـالت بـــــــالـعــمـلـــــــة
األجنبيـة وقدوم رسـاميل لبنـانية
وعــــــــربـــيــــــــة فــــضـل أصـحــــــــابـهــــــــا
االحـتفـــاظ بهـــا بـــالـــدوالر كـــانـت
الــــســبــب الــــــرئــيــــســي وراء زيــــــادة
النـسبـة.وأكـد أن هـذه التحـويالت
أسهــمـــت يف إنعــــــاش االقــتـــصــــــاد
اللبنـاني مشيـرا إلى أن كـثيرا من
أصــحـــــــــــــاب األمـــــــــــــوال الــعـــــــــــــرب
واللبنـانيـني يفضلـون إيداعـها يف
مـصـــارف لـبـنـــانـيـــة خـــاصـــة بعـــد
أحـــــــداث 11 أيـلـــــــول 2001، وذلـك
لــثقــتهــم بحـــريـــة رؤوس األمـــوال
دخــوال وخــروجــا من وإلــى لـبنــان

وهي حرية مضمونة تاريخيا.
وأكـــــــد أنه ال خـــــــوف علـــــــى سعــــــر
الليرة يف املدى املنظور، خاصة أن
املصـرف املـركــزي ميكـنه التــدخل
وقـت الـضــــرورة، لكـن علـــى املـــدى
الــبعـيــــد فــــإن األمــــور مــــرتـبــطــــة
بـالسـياسـات التـي ستنـفذ خـاصة
بعـــد االنـتخـــابـــات الـبـــرملـــانـيـــة يف
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الـودائع الـدوالريـة نتيجـة لـزيـادة
ضخ أمــوال من اخلـارج بــالعـملـة
الـصعبـة، مـشيـرا إلـى أن التحـول
إلــى الــدوالر من نــاحيــة وحــرص
من يحـوزونه علـى االحتفـاظ به
ورفضهم حتـويله إلى اللـيرة رغم
أن سـعـــــــر الـفـــــــائـــــــدة أعـلـــــــى مــن
ضـعفــي الفــــائـــــدة علــــى الــــدوالر
يعكـس حــالــة من عــدم الـثقــة يف
العملـة الوطنية.وحول الضغوط
علــــى اللـيـــرة قـــال إنـه قلـق علـــى
االقـتصـاد كـله والليـرة جـزء منه،
مــشـيــرا إلـــى أن اللـيــرة حتـمـيهــا
إلـــــــــى حـــــــــد بـعـــيـــــــــد حتـــــــــويـالت
اللبنانـيني املغتربـني التي تتراوح
بني 3.5 مـليــار دوالر و4 مـليــارات
دوالر ســنـــــــويـــــــا، لـكــن البـــــــد مــن
احلـــرص علــى االحـتفــاظ بـثقــة
هـــــــؤالء املـغــتـــــــربــني.وأضـــــــاف أن
االحـتـيـــاطـيـــات األجـنـبـيـــة لـــدى
املـــصــــــرف املــــــركــــــزي وحتـــــــويالت
املـغـــتــــــــربـــني ميــكـــن أن تــــضـــمـــن
اســـتقـــــــرار اللــيـــــــرة علــــــى املــــــدى
القصيـر، لكن على املدى الطويل
فــإن األمــر مــرهــون مبــا سـيــؤول
إليه الـوضـع االقتصـادي وبحـالـة
االســتقـــــرار واحــتــــــرام القـــــوانــني

والدستور بشكل كامل. 
وأشـــار إلـــى أن املـصـــرف املـــركـــزي
يستـطيع استخـدام االحتيـاطات
املتــاحــة لــديه لـلتــدخل يف ســوق
الصرف لفترة محدودة وليس يف

بـــــروكــــسل، ) --(CNNفـــــوّضــت
مــنـــظــمـــــة الــتجــــــارة العـــــاملــيـــــة ،
االحتــــــــــاد األوروبــــي وشــــــــــركــــــــــاء
جتـاريني للواليـات املتحدة )سبع
دول( بفـــــــرض عقــــــوبـــــــات علــــــى
واشـنطن تـفوق 150 ملـيون دوالر
ردا علــــى رفــض األخـيـــــرة إلغــــاء

قانون مكافحة اإلغراق.
احلـكــم الـــصـــــادر عــن املــنـــظــمـــــة
الــدوليــة من مقـرهـا الــرئيـس يف
جنـيف، يـسـمح للــدول املتـضــررة
بــتغـــرمي الـــواليـــات املــتحـــدة  72
بـاملـائــة من األمـوال الـتي جـنتهـا
واشنطن من الصادرات األجنبية
مبــــــــوجـــب الـقــــــــانــــــــون املـعــــــــروف
بتعــديل )بيـرد( الــذي وضع عـام
2000 والــــــــذي يقـــضــي بــتــــــــوزيع
عـائـدات الـرســوم الكمـركيـة علـى
الـشـركـات األميـركيـة الـتي تقـول
إنهـــا تعـــانـي مـن مـنـــافــســـة غـيـــر

عادلة.
وبـلغ حجم األموال بحـسب بيان
الــــــدول املــتـــضــــــررة قــــــرابــــــة 240
مليون دوالر العام املاضي، ورحب
املفـــــوّض الــتجـــــاري يف االحتـــــاد
األوروبـي بــــاسـكــــال المــي بقــــرار
املنــظمــة قــائـال )من الــواضح إن
تعـــديل )بـيـــرد( ال يـتـمـــاشـــى مع
سيـاسات املـنظمـة بشـأن اإلغراق

...لذا يجب التخلي عنه(.
وبـالـرغـم من هـذا، أشـار االحتـاد

التجارة العاملية توافق عىل 
عقوبات ضد واشنطن

األوروبــــــي وســــــبــع دول أخـــــــــــــــرى
محـتجــة هـي اليــابـــان والبــرازيل
وكـنـــدا وتــشـيلـي والهـنـــد وكـــوريـــا
اجلــنــــــوبــيــــــة واملـكـــــســيــك، أنهــم
سـيمـتنعــون عن فـرض عقـوبـات،
إال أنهـم سيسـتخدمـونه كتهـديد
لـلــــضـغــــط عـلـــــــى الـكـــــــونـغـــــــرس
األمريكي للتعجيل يف إلغاء هذا

القانون.
وجــاء يف بيـان مــشتـرك لالحتـاد
األوروبي والـدول الــسبع األخـرى
أنهـم قـــد يــسـتخـــدمــــون )حقهـم
بالرد يف أي وقت يرونه مناسبا(.
وقــــــال مــــســــــؤولــــــون يف االحتــــــاد
األوروبـي واليــابــان إنـهم يــأملــون
بتصـرف سريع من قبل واشنطن
لتفادي اللجوء لفرض عقوبات.
وقـالت احلكـومـة األمـريكيـة إنهـا
سـتــسعــى حـثـيـثــا بــالـتعـــاون مع
الكـــونغــرس لـتفــادي أن تـتـضــرر

صادراتها من العقوبات.
وقال كـريسـتوفـر باديال املـتحدث
بــــاسـم مـكـتـب املـمــثل الــتجــــاري
األمــــــــريــكـــي يف بـــيــــــــان )ســـتـفـــي
الواليـات املتحدة بـالتزامـاتها يف
مــنـــظــمــــــة الـــتجـــــــارة العــــــاملــيــــــة
وستعـمل احلكـومــة عن كـثب مع
الــكـــــــــونـغـــــــــرس لـــتـحـقـــيـق ذلــك
بــــطــــــــريـقــــــــة تــــــــدعـــم الـعـــمــــــــال
األمـــــريـكـيـني وفـــــرص العــمل يف

السوق األمريكية(.
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اول قضية جتارية امام حمكمة االستثامر العربية 
احلكومـة التـونسـية يف اي حـال من
االحــوال واملــراهـنــة قـــد ال تكــون يف

مكانها.
واضــــاف )طــــالـبـنــــا ايــضــــاً بــتعـيـني
خــبــيـــــر عـــــدلــي يــتـــــولـــــى حتـــــديـــــد
اخلـــســــارة الـتـي نــتجـت عــن انهــــاء

العقد(.
ولــــــدى ســـــــؤاله عــن احلـكــم الــــــذي
يتوقع صدوره يف تشرين االول، قال
)قــد يكـون احلـكم حتـضيـريـاً يـعني

فيه خبيراً، او حكماً نهائياًُ(.
امـا صـاحـب الشـركـة، املـداح، فتـوقع

ان يصدر حكماً ملصلحته.
وقـال يف اتصال اجرته   CNN من
الـقـــــــاهـــــــرة ان )قـــــــرارات مـحـكــمـــــــة
االستـثمــارات العـــربيـــة غيــر قــابلــة
لالسـتـئـنـــاف، وان تـــونــس سـتلـتـــزم
بقــــــراراتهــــــا كعـــضـــــو يف اجلــــــامعـــــة

العربية(.
وتـــبقـــــى االنـــظـــــار مــــــوجهــــــة نحـــــو
اجلامعة العربية ملعرفة ما اذا كانت
ستقـوم بــواجبهـا القـانـونـي اجملمّـد
مـنـــــذ نحــــو 18 عــــامــــاً، ام سـتــبقــــى
مكـانهـا، كـون القـضيـة ال )تـستقـيم

من الناحية القانونية؟(

قـرابة 30 يف املائة مـن قيمة العقود،
ومـن بـيــنهــــا الـعقــــد الــــذي وقـع مع
شــركــة فــرنــسيــة بقـيمــة 80 مـليــون

فرنك فرنسي.
وقــــــال انه نـــظــــــراً لقــيـــــام الـلجــنـــــة
التـونـسيـة بـإنهـاء العقـد عـام 2001،
فــإنه يطــالبهــا بتعــويضــات تبلغ 79

مليون دوالر.
وميثـل شركة )تنميـة( مجموعة من
احملــامني واحملــامي الــرئيـسـي عبــد
الــرحـمـن خــالــد الــسعــد، وصــاحـب

الشركة املداح.
ويف اجللــســـة الـتـي عقـــدت يف مقـــر
اجلـامعـة العـربيـة يف القـاهـرة، مثل
الـلجـنـــة احملـــامـي الـتـــونــسـي عـبـــد
اجمليـد تركـي، الذي قـال يف تصـريح
عـبـــر الهـــاتف لـ  CNNمـن تـــونــس
انه طلـب من احملـكمـة )عــدم سمـاع
الـــــدعــــــوى ألنهـــــا ال تــــســتقــيــم مــن

الناحية القانونية(.
ويـؤكـد احملـامـي عبــد اجمليـد تــركي
عـلــــــــى ان جلـــنــــــــة الـعــــــــاب الـــبـحــــــــر
املتوسط هي جمعية، وال عالقة لها
بـــــالـــــدولـــــة الــتـــــونــــســيـــــة، ولـــــذلـك
فــــالــــدعــــوى لـيـــسـت مــــوجهــــة ضــــد

اشـتـبـك املـتــظــــاهـــــرون يف العــــاصـمــــة
االرجنـتيـنيــة بيـونـس ايــرس مع قـوات
الـــشــــرطــــة يف الــــوقـت الــــذي كــــان فــيه
رئيس صنـدوق النقد الـدولي رودريجو
راتـو يلـتقي بـالـرئـيس نـستـور كـريـشنـر

ووزير ماليته روبرتو الفاجنا. 
وحـث راتـــو االرجـنـتـني علـــى تــســـديـــد
أقـــســــاط أكـبــــر مـن ديــــونهــــا. وقــــال إن
هـنــــاك حــــاجــــة إلــــى مـيــــزانـيــــة تعــمق
االسـتقرار يف الـبالد وتزيـد من قـدرتها

املالية عام 2005 .
وألقـت الشـرطـة القـبض علـى نحـو 30
شخــصـــــا بعــــد أن قــــذفــــوا الـــشــــرطــــة
باحلـجارة ممـا أسفـر عن اصـابة أربـعة

من رجال الشرطة. 
ويقـــــول الـكــثــيـــــرون يف االرجــنــتــني ان
صــنـــــدوق الــنقـــــد الـــــدولــي هـــــو ســبــب
االنهــيـــــار االقــتـــصـــــادي الـــــذي حـــــدث

لبالدهم عامي 2001 و2002 .
ــــــــون إن الـهــــــــدف مـــن ويـقــــــــول احملـلـل
احملـادثـات بـشكل أســاسي كـان حتـسني

عالقة الصندوق مع االرجنتني. 
وهذه هـي املرة األولـى التي يقـوم فيـها
راتــو، وزيــر املـــاليـــة االسبـــاني الـســابق،
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رئيس صندوق النقد الدويل يزور االرجنتني 
االقتصادية لالرجنتني. 

ـــــامج واســـتغــنــت االرجــنــتــني عــن بـــــرن
بقيمـة 13 مليار دوالر يف صورة قروض
من جـانب الـصنـدوق ملـسـاعـدتهـا علـى
الـوقـوف مـرة أخــرى، بعـد اشـارات الـى

بدء حتسن االقتصاد. 
لكـن بـيـــونــس ايـــرس تــــأمل أن يــــوافق
الـصـنـــدوق علــى تــأجـيل ســـداد ملـيــار
دوالر مــن اجــمـــــالـــي 2.5 ملــيـــــار دوالر

يجب سدادها نهاية العام اجلاري. 
ــــــدوق مــن ــــــرغــب الــــصــن يف املـقــــــابـل ي
احلـكـــــومـــــة االرجــنــتــيــنــيـــــة أن تـــــدعــم
اقـتصـادهــا عن طـريق اتخـاذ اجـراءات
قـاسيـة لـن حتظــى بشـعبيـة يف أوسـاط

الشعب االرجنتيني. 
كما يرغب الـصندوق يف أن يرى تقدما
يف مـبــاحـثــات االرجـنـتـني مع حــائــزي
الــسـنــدات الــذيـن يــديـنـــون احلكــومــة

بنحو مئة مليار دوالر. 
وعـرضت احلـكومـة بأن تـدفع 40 سنـتا
عـن كل دوالر، لكـنهم رفـضـوا. ويـعتقـد
بعــضهــم إن احلكـــومـــة ســتحــسـن مـن
عـــرضهـــا إذا فـــاوضـت علـــى مـــد ســـداد

مديونيتها للصندوق. 
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بـزيـارة االرجـنتـني منـذ تـولـيه املنـصب
يف آيار املاضي. 

وقــال مـــايكل جـــافن كـبيـــر اقتـصـــاديي
امــريكــا اجلنــوبيـة يف بـنك يــو بي اس:
)ال أتـــوقـع الكـثـيـــر مـن هـــذه الـــزيـــارة.
اعــتقــــد ان الهــــدف مــنهــــا هــــو اقــــامــــة
عالقـة مبـاشـرة بني راتـو وبني كـريـشنـر
ميـكن أن تــوفــر قنــاة علــى مــستــو عــال

لالتصال(. 
ويقــول اليـوت جـوتـكني مـراسل بـي بي
سي يف بيـونس ايـرس إن راتـو ميكن أن
يتـوقع )اسـتقبـاال مهـذبــا ولكـنه ليـس

ترحابا(. 
وتــوتـــرت العالقــة بـني صـنــدوق الـنقــد
ــــــذ أن أوقف ـــــدولــي واالرجــنــتــني مــن ال
الـصندوق مـساعـدته للبالد أواخـر عام

. 2001
وتقــــول احلـكــــومــــة االرجـنـتـيـنـيــــة إن
الــسـيـــاســـات االقـتــصـــاديـــة الـتـي كـــان
الـصنـدوق يـدعـمهـا وبــرامج االقـراض

يف عقد التسعينات فاقمت  األزمة. 
واعـتــــرف تقــــريــــر داخلـي يف صـنــــدوق
الــنقـــــد الـــــدولــي الـــــشهـــــر املـــــاضــي أن
ســيـــــاســـته رمبـــــا ســـــاهــمــت يف األزمـــــة
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