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تــعـــد ظـــاهــرة غـــسل األمـــــوال
(Money Laundry) مـــــــــن
الـظـواهــر االجـتـمــاعـيـة الـتي ال
تـخـتــلف عن الـظــواهـر األخـرى
الــتي طــرأت عــلى اجملــتــمــعـات
ة احلـديثـة وقـد سـاهمت الـعـو
(Globalization) ومـــــظــــاهــــر
ة التـقدم الـتقـني في بروز جـر
غـسل األمـوال حـتى سـمـيت في
ــة اآلونـــة األخـــيـــرة بـ (اجلـــر
ـنظمـة) والتي أصبـحت تشكل ا
حتــــديـــــا كــــبــــيــــرا فـي الــــوقت
احلــاضــر ... فــتــجــارة الــرقــيق
واخملـدرات وتــهـريـب األسـلــحـة
هـي من أوائـل اجلـــــرائـم الـــــتي
دخـلت االطــار الـقـانـوني لـغـسل
األمـوال والـتي ظـهـرت بـوادرها
األولى في أمريكا الـشمالية عام

 1929نتيجة الركود
ــتــمــثل بــهــبـوط االقــتــصـادي ا
أســـعـــار األســـهـم والـــســـنـــدات
ـــــالـــــيـــــة األخــــرى  واألوراق ا

وبـــاســتـــمـــرار الــركـــود حــصل
الــكـســاد  ومن اجل كــسـر هـذا
الــــركـــود والــــكــــســـاد ظــــهـــرت
ـــمــــنـــوعـــات) (الــــتـــجـــارة بــــا
ولــــلـــــخـــــروج من االزمـــــة قــــام
البعض  بإيجاد طرق للحصول
ــال وبــاي وســيــلــة دون عــلى ا
االكتراث عن مشـروعية العمل .
وهــــذا الــــعــــمـل بــــحــــسب راي
الـــقـــائـــمـــ بـه لـــيس له شـــكل
الن قـانـوني يــحـاسـبــون عـلـيه 
ــة هي مـــخــلــوق مــادي اجلـــر
الوجـــــــود لـه خــــــــارج االطـــــــار

القانوني او التشريعي . 
وتـنّــبَه اجملـتـمع الدولي لـلـفعل
الــــذي يــــقـــوم بـه الـــبــــعض من
إخـــفــاء الـــرابــطـــة الــتـي تــربط
تـحصـلة من الـتجارة األمـوال ا
و خالل عــدة ــشــروعــة  غــيــر ا
عـمــلـيـات تــؤول بـالــنـهـايـة الى
ســـهــولــة حتـــريك األمــوال دون
اثـارة أي شـبهـات او شـكوك او

أي مـساءلـة قانـونيـة  ومن هنا
ة ُـشّرع يـبحث عن اجلـر بـدا ا
الــتي تـقع بــاخملـالــفـة لـلــقـانـون
اجلـنــائي  وهي واقــعـة مــاديـة
قــــبـل ان تــــكــــــــــــــون واقــــعــــة
قـــانـــونــيـــة فـــأعـــطــاهـــا صـــفــة
ة) وهي (غسل األموال) (اجلر
الــتي يــقــصــد مــنــهــا (انــتــقــال
األمــوال من مــنــطــقــة قــذرة الى

أخرى نظيفة ).
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 فبدا بالتدابير االحترازية التي
ـــواجـــهـــة اخلـــطــورة تُـــتـــخـــذ 
االجـرامـيــة مع رصـد لــلـظـاهـرة
بــشــكل دقــيـق ومـهــنـي وعـمــلي
لـتجـنب الوقـوع في احملذور من
ـــــوجــــهـــــة لألمــــوال الـــــتــــهم ا
ومع ـتحصـلة وتأثـيم مالكـيها ا
تـعـدد اآللـيـات الـقـانـونـيـة الـتي
كن من خاللـهـا مواجـهـة هذه
ـة سـواء عـلـى الـصـعـيـد اجلـر
الــــوطـــــني او الـــــدولي يـــــبــــرز

(الــــتــــشــــريع) من اهـم آلــــيـــات
شبوهة الن مكافحة العمليات ا
عـنـصر الـعـقوبـة يـحقق عـنـصر

الردع .
ــو ظـاهــرة غــسـل األمـوال ان 
عــلى مــر الــســنــ نــتج عــنــهـا
ـــــاط جــــديـــــدة من ظــــهـــــور أ
اجملــــرمــــ يــــخــــتـــلــــفــــون عن
اجملــرمــ الـتــقــلــيــديـ الــذين
ــعــروفـة يــرتــكــبــون اجلـرائـم ا
ا ظـهر مجرمون الشـائعة  وا
يُــعـرفــون (بـأصــحـاب الــيـاقـات

البيضاء)
The owners of White collars 
ــــصـــطــــلح  تــــداوله وهــــذا ا
قانونا عام 1949 باسم (جرائم
أصـحـاب الــيـاقـات الــبـيـضـاء )
وهي عـادة من يـرتـدي الـيـاقـات
البـيـضاء االنـيقـة والـتي توحي
لالخـرين بنـظافـة اليـد  ويطلق
عـــلى األشــــخـــاص الـــذين لـــهم
مـــكـــانـــة رفـــيـــعـــة ســـيـــاســـيـــا
واجـتـماعـيـا واقتـصـاديـاوتضم
ــــصــــرفــــيــــ هــــذه الــــفــــئــــة ا
ـــتــــنــــفـــذين واحملـــاســــبــــ وا
واحملــــامـــ ورجــــال االعـــمـــال
وغـيــرهم من الـذيـن يـحــتـرفـون
ـشـروعة مـهـنة الـتـجـارة غيـر ا
حــــــيث يــــــوظـــــفــــــون األمـــــوال
نفعتهم الشخصية  شبوهة  ا
ؤسسات ولصالتهم الوثيقة با
ــالــيـة والــبــنـوك يــتم تــوفــيـر ا
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القنـوات الشرعيـة لهم للوصول
الى األهـــداف والــغــايـــات الــتي

يرومون الوصول اليها. 
ان مـنـظـومـة التـشـريـع الـدولـية
كافحة غسل األموال اخلاصة 
لم تــكــتــمل اال بــعــد عــام 2010
سبـقتـها عـدة اتفـاقيـات دولية 
حــيث بـــدأت اول اتــفــاقـــيــة من
راقبة اخملدرات الهيئة الدولية 
عــــام 1961 ثـم االتـــــفـــــاقـــــيـــــة
اإلقلـيمية للـمجلس األوربي عام
 1980والتي نصت على (ان

ـال من حـالة الى تغـيـير شـكل ا
أخرى او توظيفه او حتويله او
نقـله مع العـلم بانه مـستـمد من
نــشـــاط اجــرامي وذلـك لــغــرض
اخفـائه او تمـويه حقـيقـة اصله
او مـسـاعدة أي ـشـروعـة غـيـر ا
شـــخص مـــتـــورط في ارتـــكـــاب
الــنـــشـــاط االجـــرامي لـــتــجـــنب
الـنتـائج الـقانـونـية لـفـعله)  ثم
ـتـحـدة تــلـتـهــا اتـفـاقـيــة األ ا
ـشروع ـكـافـحـة االجتـار غـيـر ا
ـؤثـرات الـعـقـلـية بـاخملـدرات وا
عـروفة بـاتـفاقـية عام  1988وا
فـييـنا 1988 وهـنـا كالـكثـير من
االتـفـاقـيـات التـي اليسـع اجملال

لذكرها .
ان االتـــفــاقــيــات االنـــفــة الــذكــر
أعـــطت لـــلـــمُـــشـــرع في كل دول
الـعـالم الـبُـعـد الـكـافي لـصـيـاغة
ة غسل القوان اخلاصة بجر

قـدم لي بـعض األصـدقـاء مـسـاعـدة
بــــجـــلـب ورقـــة من أحــــد االحـــزاب
السيـاسية تؤيد معـارضتي للنظام
الــسـابـق واضـطــهـاده لــنـا بــدلـيل
خـــروجي من الــــعـــراق مـــنـــذ عـــام

1995 وورود اسمي ضمن
وهــو أمــر كـان ـرتــدون)  قــائــمــة(ا
ألنني سـأكون سـارقا مضـحكـا لي 
بــــامـــتــــيــــاز الســـتـالمي راتــــبـــا ال
اسـتـحـقه لـكـوني بـطال وهـمـيـا من
صـنـاعة هـذه االحـزاب الـسيـاسـية.
كـــــنت اعــــرف أن هــــنـــــاك من ذهب
ودخل في هــذه الــلــعــبــة بــارتــزاق
مـهــ مـن خالل ابــواب عــديـدة ال
مـجـال لذكـرهـا بالـتـفصـيل لـكن ما
أحزنـني حقا أن الـبعض تنازل عن
كل شيء من أجـل حـفــنــة دنــانــيـر
ودخــلـوا هـذه االحــزاب أليـام فـقط
وغـيــروا جــلــدتـهم ثـم اسـتــقــالـوا
ـهــجـر وعـادوا الى أوطــانـهـم في ا

ليستلموا راتبا كامال. 
ويــتـذكـر زمالئي في كــلـيـة االعالم
كـيف أن الـبــعض عـاد الى الــكـلـيـة
أليـام عديـدة فقط بـأمر الـوزير علي
االديب ثم اســتـقـال لـيـحـصل عـلى
راتـب تـقـاعــدي كـامل. وهــو امـر لم
يكن يهمـني أطالقا من باب احلسد
والـنمـيـمـة لـكـنـني حـزنت عـلى أن
تــطـبـيق الـعـدالـة كــانت انـتـقـائـيـة
ن يدعـيـها من وغـير عـادلة شـرعـا 
ن األحــزاب الــديـــنــيــة وقــانــونــا 
يـتـبــاهى بـهـا رغم انـني اعـرف ان

اقـل لك قــدم مــا عــنــدك من وثــيــقـة
ـــرتـــدون) لـــكـــان راتـــبك اآلن 5 (ا
مـاليـــــــ وامــــــتـــــــيــــــازات االرض
كـافأة لـكل الـسنـوات وغيـرها!) وا
وهذه الوثـيقـة للمـعلـومات صدرت
ن هم في زمـن الــنــظــام الـــســابق 
خـارج الـوطن من الـكـتـاب واالدباء
ي ونـشرتها والفـنان واألكـاد
مـعـظم الـصـحف الـعـراقـيـة آنـذاك.
ويـــشــــــــــــــهــــد الـــله ان حـــكـــايـــة
الــتــقــاعــد كــنت ال أؤمـن بــهـا ألن
مخـرجاتـها بـاألساس واضـحة في
ظـل الـــــــــفــــــــســـــــــاد والـــــــــنـــــــــهب
و(األخــــوانـــيـــات) وأعــــرف انـــني
ـتـاعب ال تـنـتـهي اال ســأصـطـدم 
انـــني قـــدمـت لــهـــا مـــنـــذ عـــامــ

بـــأحلـــاح االهل واألصـــدقـــاء لـــكي
اتـــــخــــلـص من عبء الـــــضــــغــــوط
ــتـواصل بــاعــتـبــارهـا واألحلــاح ا
حـقـا من حـقـوقي الـوظـيـفـيـة جراء
خدمة 25 عاما في االعالم والعمل
ي في كلية االعالم بجامعة األكاد
بـــغـــداد وحـــصـــولـي عـــلى أعـــلى
الدرجـات الـعلـميـة وتألـيفي ألكـثر
من  25كـتـابـا وعــشـرات الـبـحـوث
الـــعــلـــمــيـــة وجــودي احلـــالي في
ـية ؤسـسـات االكـاد الـهـيـئـات وا

العربية والدولية.
  “UO² ô« WOzUI²½«

كان احملامي محقا في قوله بأنني
سـأحصل على امـتيازات كـبيرة لو
أو مثلما أنني قدمت هذه الوثـيقة 

بــاد ذي بــدء أســتــمــيـح الــقـار
ــقـــالــة بــقـــضــيــة عــذرا أن أبـــدأ ا
شـخـصـيـة ألمـرين: انـنـي اريـد هـنا
تــثــبــيت واقــعــة لــيــست من نــسج
اخلــيــال لـكي ال تــفــســر تـفــســيـرا
احـاديا وتقع ضـمن القـول الشائع
(حكي جرائـد) او في خانة رسائل
الـبــالـونـات اإلعالمـيــة والـتـضـلـيل
واخلـداع. االمــر الـثــاني هــو انـني
أحــاول تــأكــيــدهــا إعالمــيــا ألنــهــا
قـــضــــيــــة عـــامــــة تــــخص مــــئـــات
ــــيــــ الــــقــــدمــــاء الــــذين األكــــاد
يـتعرضـون اليـوم الى محنـة العوز
ـــرض واإلهــمــال من واحلــاجــة وا

الدولة. 
ــــا ال يــــتــــصـــور أحــــد ان راتب ر
البـرفسـور التـقاعـدي على الـقانون
القد هو 400 دينـار عراقي فقط
وهــو اقل أجــر في ســلم الـتــقــاعـد.
ـفـاجـأة الـقـوية وحـكـايتي تـبـدأ بـا
والــصــادمــة مــنـذ عــامــ عــنــدمـا
أتـــصل بـي احملـــامي تــــلـــفــــونـــيـــا
ـثيـر والـغريب وبـشرني بـاخلـبر ا
بـــصــوت مــرتـــبك وضــعـــيف لــقــد
اسـتـلـمت الـيـوم الـراتب الـتـقـاعدي
االول وانـــا خــجـل مــنـك ألقــول لك
بـأنه 440 ألف ديـنــار فـقط وبـدون
مكـافاة نـهايـة اخلدمـة ألن مديـرية
الـــتــقـــاعــد رفـــضت صـــرفـــهــا رغم

قانونيتها. 
وبدأ يسرد لي احلكاية بالتفاصيل
ملـة. بعـدها قـال لي معـاتبا (ألم ا

وسـوداوية احلـياة! وكـأن هناك من
يـريــد ابـادتــهم بــيـورانــيـوم الــفـقـر
واجلــوع والـعــطش وغــلق مـنــافـذ
احلياة الـطبيعية أمـامهم ومعاقبة
اخــــتـــصــــاصـــاتــــهم وخـــدمــــاتـــهم
وتضـحـياتـهم للـدولـة! أليـست هذه
شــهــادة خـزي حلــكــومـة ال حتــتـرم
كـتــابــهــا ومــثـقــفــيــهـا وعــلــمــاءهـا
وفنـانيهـا وعمـالها ومـوظفـيها من
تقاعدين وتتباهى بأنها اسعدت ا
الـشــعب بــراتب ال يــكــفي لـتــأجــيـر
سـكن الئق شهـريا وتلـبيـة حاجات
معـيـشيـة لـعـائلـة صـغيـرة ألسـبوع
واحـــــــــد. ومـع ذلـك هـــــــــنــــــــــاك من
السـيـاسـيـ من يـعـتـقـد بأنـه ليس
هنـاك فقرا في الـعراق اجلديد وان
الــعـــراقي هــو من اســـعــد شــعــوب

نطقة.  ا
ولـعـلكـم تتـذكـرون أحد سـيـاسيـيـنا
ن اسـمـنته الـعمـلـية الـسـياسـية
مـوقـعا ومـاال يـنـتـقـدنـا ألنـنـا نأكل

الشكوالتة األجنبية! 
ما يجري للمتقاعدين اشبه بعقوبة
جــمـــاعــيــة ألذاللــهم ومـــنــعــهم من
اســـتــنــشــاق اوكــســجــ احلــيــاة
واجتثاث جذوة االمل في نفوسهم.
ــهـم ان الــعــراقي بــعــد هــذه لــكن ا
الـتـجـربــة مع لـصـوص الـسـيـاسـة
يــعــرف كـيـف تـنــهب ثــرواته وأين
تذهب ويفهم مـعادلة ما يجري في

العراق: 
ان دجــــلـــة يــــصب في الــــعـــراق ...
والـــــعــــراق يـــــصب فـي مــــصــــارف
ســـــــويــــــســـــــرا وبــــــيـــــــروت ودبي
واســتــنــبــول وإيــران وأوكــرانــيــا!
وأحـب أن أذكـــــر رئــــــيس الـــــوزراء
ا كـتـبه في حق الـعـلـماء اجلـديـد 
والــــرمـــوز الـــثــــقـــافـــيــــة والـــفـــيـــة
يـة في صـحيـفتـه العـدالة واألكـاد
ــوتـون مــثـنى وثالث (الــعـظــمـاء 

ورباع...
ا يكفي مع  فنحن لسـنا صادق 
عـظـمـائـنـا ورجـاالتـنـا. واأل تـبدأ
بتـكر عـلمـائها بـعد بـلوغـهم سناً
مــعــيــنــة. وتــكــرمــهم في حــيــاتــهم
وحتـتـضن نـتـاجـاتـهم وتـعمـل على
تـــطـــويــــرهـــا فـــهي مــــلك الـــنـــاس
واالجــيــال الــقــادمــة. وال يــحــد من
قرارها هـوية سياسيـة او عقائدية
بـل حتــــدده نـــــوعــــيـــــة الــــعـــــطــــاء
والتضحية واالبداع واخلدمة التي
يــقــومــون بــهــا الــرمــوز والــرواد.)
ويـضـيف (كم من عـظـيم وكـبـير لم
يـغـادر او غـادر وعـاد في وقت مـا
فبـدل ان يعان ويـساعد عـلى توفير
ابسط مـستلزمـات عيشه او اجناز
ابسط معامالته جندهم يشاكسونه
ويضـعون الـعراقـيل لتـعقـيد ابسط
الشكليات فيقتلونه حسرة وحزناً
بــعــد ان قــتــلـوه ابــداعــاً وانــتــاجـاً

وعطاءاً). 
فهل تـطبق ما قـلته أمس على واقع
الــيــوم يــارئــيس الــوزراء وتــعــيـد
اوكـسـجــ احلـيـاة لــلـمـتــقـاعـدين
وجـذوة االمل في نـفوسـهم ام انـنا
ـثـل الـقــائل (كالم ســنــبــقى نــردد ا

حوه النهار)! الليل 

ي واعالمي { أكاد

البلد صار حكـرا للصوص العملية
الـسـيـاسـية وجتـار الـسـيـاسـة من
ـشـعوذين واالنـتـهـازي وجـهـلة ا

عارف والعلم. ا
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الــيس مـــعــيـــبــا جملــلـس الــنــواب
وبـعــضــهم من حــمــلـة الــشــهـادات
العـلـيـا يشـرعـون قانـونـا لـلتـقـاعد
ي بـــــراتب مـــــهــــ يــــذل األكـــــاد
ومخجل ويـجعل القانون انـتقائيا
. فــمــا بــ راتب ــيــ بــ األكــاد
تــــقــــاعــــدي  400ألـف ديــــنــــار و5
ــة ماليــ قـــصــة مــفــجـــعــة ومــؤ
ابــطــالــهــا صــبــيــة من ســيــاســيي
الصدفـة واصحاب العقـد العلمية
ـــزورة وزمـــر من والـــشـــهــــادات ا
اجملــاهــدين االفــتـراضــيــ وقـراء
الـتــنــجــيم والــطــقـوس والــبالسم.
ألــيس مــخـجال لــدولــة تـعــوم فـوق
الـنفط أن تـذل عـلمـاء البـلـد براتب
اليـكـفي أليـام وهي نــفـسـهـا تـوزع
اليـ على رموز هبـات ورواتب با
سيـاسـية فـاشلـة وفـاسدة لم تـخدم
الـبـلـد اال اشـهـرا أوايـامـا وتـكـافئ
بـشـرا يـعـيـشـون في اوربـا برواتب
خــيــالــيــة حتت يــافــطــة (اجلــهـاد)
ــعــارضــة ) مــثـــلــمــا تــصــرف و(ا
ــلــيــارات عـلـى الــرئـاســات الــتي ا
وأحالته الى أنقاض! خربت البلـد 
ـلـيارات الـيس مـعـيـبـا عـلى دولـة ا
ان جتــعل عــلـمـاء والـتــريـلــيـونـات
الــــعـــراق يـــعــــيـــشــــون الـــيـــوم ذل
شيخـوخة العمر واحلـاجة والقهر
وظلم واحلـرمان  وقـسوة احلـياة 
ا قدموه لألجيال الدولة ونكرانها 
فارقة ان يستلم علماء .اليس من ا
تـقـاعـدون مـئـات الـدنـانـير الـبـلـد ا
التي ال تكفي عائلة عراقية ألسبوع
بـيـنـمــا يـنـعم أخــوانـنـا من واحــد 
اليـ شـهـريـا مـعـتـقـلي رفـحـاء بـا
ألنـهم سكـنوا في خـيم السـعودية
بينما يزرع في الوطن منذ سنوات
ويــنـعم ماليـ اخلــيم بــدون أجـر 
ـــتــقــاعــدون أصــحــاب الــســيــادة ا
ومــــــعـــــالـي الــــــنــــــواب والـــــوزراء
والــــســـيــــاســــيـــون واجملــــاهـــدون
بصنوفهم اخملتلفة رواتب فلكية ! 
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ي في ومثـلمـا يقـتل العـالم األكاد
وطن الــغـارق بــالـنــفط يـقــتل مـعه
ـفــكــرين واالدبـاء االف الــكـتــاب وا
والفـنان بـأسلحة دمـار الفاسدين
ولـصــوص الـســيـاســة وأعـرف ان
الـــــبــــعض مـن كــــبــــارهـم شــــهــــرة
وريــاديــة  عـقــوبــته بــقـطع رزق
عــائـلــته ألنه من فــكـر آخــر ولـون

مختلف. 
رض ومـنـهم مـن مـات مـهـمـومـا بـا
واجلوع واإلهـمال والنـكران ألنهم
ــــوســــيــــقى والــــغــــنــــاء من اهـل ا
والـــتـــمــــثـــيل والـــشــــعـــر والـــرسم
ـــته فــقط أنه من والــنــحت وجــر
رجـــال دين احلـــيــاة ال رجـــال دين

الكذب والنفاق والدجل.  
ـــقــابـل أيــضـــا هـــنــاك اآلف من بـــا
مــوظــفي الــدولــة وعـمــال الــعـراق
الذين أفـنوا عمـرهم من اجل خدمة
ـرض اخلـيـبة الـدولـة مـصـابـون 
والــــــــيـــــــــأس وضــــــــيق احلــــــــال
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قـراطـي فـي مجـلس الـنواب لالنـتـخـابات الـنـصفـيـة للـكـونغـرس األمـريكي أثار فـوز الـد
طائـفة مـن األسئـلة حـول مسـتـقبل الـرئـيس رونالـد ترامب عـلـماً بـأن األغلـبـية في مـجلس
الشيوخ مـا تزال بيد احلـزب اجلمهوري فـهل سيكون بـإمكانه الفـوز مجدداً لواليـة ثانية
ـتحـدة وسـياسـاتهم العام  ?2020وإذا كان قـد ارتـبط باسم عـدد من رؤسـاء الواليـات ا
وخططهم االستراتيجية مباد معينة طبعت فترة تولّيهم للرئاسة فإن مبدأ ترامب ما زال
في طور التبلور وفي فترة االختبار علـماً بأن  أطروحاته صادمة للكثير من األوساط إال
قراطي أنها لقيت تـأييداً داخلـياً دون أن يعني عـدم وجود معارضة شـديدة لها من الـد
ستـوى الدولي. ومنذ احلرب وبعض اجلمهوريـ  إلّا أن واجهت صعـوبات كبيـرة على ا
ـشــاريع عُــرفت بـاسم الــرؤسـاء ـبــاد وا ــكن الـقــول إن عــدداً من ا ـيــة الــثـانــيـة  الـعــا
سـتوى الدولي باد طـبقـاً لتـوازن القوى عـلى ا األمريكـان وبالـطبع فـقد اختـلفت تـلك ا
وخصوصاً بعد انتـهاء عهد احلرب البـاردة واإلطاحة باألنظمة الـشمولية في شرق أوروبا
وحتلّل االحتاد السـوفييـتي وفيمـا بعد مواجـهة ما سـمي بـ"اخلطر اإلسالمي" "واإلرهاب
ـوســوم  بـ " الـقـوة الـضـاربــة" ثم جـاء مـبـدأ الـدولي". لـقــد عـرف الـعـالم مــبـدأ تـرومـان ا
آيزنـهـاور الذي يـدور حـول نـظريـة " ملء الـفراغ" واعـتـمد نـيـكـسون اسـتـراتيـجـية "دركي
بالوكالة" التي بلورها هنري كيسنجر ومن بـعده بريجنسكي أما مبدأ كارتر فقد ارتكز
على نـظرية "الـتدخل الـعسـكري السـريع " باسـتثـمار سيـاسة االنـفراج الـدولي وفي غمرة
ارتفاع شعارات "حقوق اإلنسان" التي استمرّت إلى عهد ريغان حيث تبنّى استراتيجية "
التـوافق االستـراتيجي مـع احللفـاء" والسيّـما بـإطالق سبـاق التـسلّح قـيمـا عُرف بـ" حرب
النجـوم" التي كـانت أحد أسـباب انـهيـار االحتاد السـوفيـيتي. أمـا جورج بـوش األب فقد
بـاشرة" وامتدت إلى عهد كـلينتون وإنْ خفّض اعتمد على "استـراتيجية استـخدام القوة ا
من سـقـفـهـا بسـيـاسـة االحـتـواء لـكن جـورج بـوش االبن اسـتـمـر عـلـيـهـا بعـنف وكـان من
نتائجـها احتالل العـراق وأفغانسـتان وظلّت استـراتيجيـة أوباما   تقوم عـلى عدم التورّط
عـلمـاً بأنه لم يـولِ اهتمـاماً كـبيراً سـتنـقع العراقي" في حروب جديـدة خصـوصاً بـعد " ا
ـتوتـرة  بعقـد صفـقة مع إيران بالسـياسـة اخلارجيـة  ولكـنه حاول تهـدئة بـعض البؤر ا

سرعان ما نقضها خليفته ترامب. أما مبدأ ترامب فهو يقوم على خمسة أركان هي: 
الركن األول - أمريـكا والعالـم  وهو سياسـة اتّبعـها لفـرض هيمـنة واشنطـن على العالم
نظـمات التابعـة لها وكان العـديد من توجهات  تـرامب مناقضاً ـتحدة وا ا فيها األ ا
ـالـي األمـريـكي لـبـعض ـتـحـدة تـعـتــمـده دولـيـاً مـقــلّـصـاً من الـدعم ا ـا كـانت الـواليــات ا
نظمـات والهيـئات  وأبرز مـثال على ذلك هو مـوقفهـا من األونروا "وكالـة غوث الالجئ ا

." وتشغيل الالجئ الفلسطيني
الركن الثاني - أمـريكا واحللـفاء يعتـمد على إجراء مراجـعة جذرية لـعالقات واشنطن مع
حلفـائها التـقليـدي  والسيّـما في حلف شـمالي األطلـسي (الناتـو) وكان ترامب قد وجّه
الية نقداً للـحلف وسياسـاته وتوجهاته الـراهنة وذلك في محـاولة إلعادة النـظر باألعبـاء ا

تعلقة باألطراف جميعها فيما يتعلق بالدفاع . ا
الـركن الــثـالـث- أمـريــكـا والــعالقـات  الــتـجــاريـة وذلك ابــتـداء من إعــادة الـنــظـر بــبـعض
االتفاقـيات التـجارية  إلى جـعلهـا أولوية في مـجمل سيـاسة واشنـطن مثل معـاهدة منـطقة
التجارة احلرة ألمريكا الشمالية (نافتا-  (Naftaواالتفاقية التجارية مع كوريا اجلنوبية
وفرض عـقوبات عـلى روسيـا بسبب واالحتاد األوروبي واالتفـاقيـات التجـارية مع الـص
ضمـهـا شبه جـزيـرة الـقرم إلـيـها ومـواقـفهـا من أوكـرانيـا كـمـا رفضت واشـنـطن اتفـاقـية

تحدة التي تضرّرت. ناخية  واحلجة هي مصالح الواليات ا باريس للتغييرات ا
الركن الـرابع- أمـريكـا والشـرق األوسط  وهي من أكـثر مـنـاطق العـالم توتـراً واحـتقـاناً
فـضـالً عن انـتــشـار الــعــنف واإلرهـاب فــيــهـا عــلى نـحــو ال مــثـيل لـه  ومـا زالت الــقـوات
األمريـكيـة مـوجودة في أفـغـانسـتان وفي الـعـراق  كذلك بـالرغـم من انسـحابـهـا منـها في
عهـد أوبـامـا (نهـايـة الـعام  (2011لكن بـعض هـذه الـقـوات والسـيّمـا مـئـات من اخلـبراء
وآالف من اجلنـود عادوا مـجدداً إلى الـعراق خالل حـرب قوات الـتحـالف ضد داعش في
الـعراق(  ?(2014كـمـا أصـبح لـواشـنـطن مـوطـئ قـدم في سـوريـا بـتـحـالـفـهـا مع الـقـوى
الكرديـة وقوى أخرى وتـريد أن يكـون لها حـصة في مـستقـبل سوريا خـصوصاً في ظلّ
احلـضــور الـروسي واإليــراني والـتــركي. وكـان لــنـقل الــسـفــارة األمـريــكـيــة إلى تل أبـيب
واحلديث عن صـفقـة القـرن لـتسـوية الـقضـية الـفلـسطـينـيـة من صلب الـتغـييـرات في ملف
الشـرق األوسط حيث يـعتـبر تـرامب الرئـيس األمريـكي األكثـر تطـرفاً في دعم "إسـرائيل"
ـتعـلـقة ا فـيـها تـلك ا والدفـاع عن انـتهـاكـاتـها لـلـقانـون الـدولي ولقـرارات مـجلـس األمن 

باالستيطان والسيّما القرار  2334لعام .2016
الركن اخلامس -أمريكـا وإيران التي تعتـبرها واشنـطن منبع اإلرهاب لذلك دعـا لتشديد
العقـوبات عليـها وقد ابـتدأت فعـلياً عـند مطـلع الشهـر اجلاري (نوفـمبر/ تشـرين الثاني)
ـنع إيـران من تطـويـر تـرسانـتـها الـنـووية وال منـتـقداً إدارة الـرئـيس أوبـاما في تـراخـيـها 
يخـفي ترامب اسـتراتـيجـية في تـغيـير الـنظـام اإليراني من خالل الـعقـوبات والـضغط من

عارضة الداخلية. اخلارج وتشجيع أعمال ا
{ باحث ومفكر عربي

األمــوال وذلك من خالل صــورة
ـكـون لـلركن الـقـصد اجلـنـائي ا
ادي والنشاط االجرامي الذي ا
ـرتكب بـطريـقة يتـساوى  فـيه ا
الـعمد او اخلـطأاواإلهـمال على
وقـــد أجـــمــــعت كل حـــد ســــواء
القـوان في الـبلـدان كافـة على
جتــر ظــاهـــرة غــسل األمــوال
ابـتــداءً من الـقــانـون األمــريـكي
الصادر عام  1986والبريطاني
لـــنــــفـــــس الـــعــــام  ثـم جـــاءت
قـــوانـــ الــــدول األخـــرى مـــثل
الــقــانـــون الــفـــرنــسي رقم -96
 392 لسـنة 1996 والـبلجـيكي
والـســويـســري  الــصـادرين في
عــــام 1990 واإليـــــطــــالي عــــام
1991 وغـيـرهـا  امـا الـقـوانـ
الــصـــادرة في الــوطـن الــعــربي
فـنذكر منـها التـشريع االماراتي
رقم 4 لـسـنـة 2002 والـكـويـتي
2002 رقم 35 لـــــــــــســــــــــنــــــــــة 
والــــبــــحــــريــــني لــــعــــام 2001
والــلـــبــنـــاني رقم 318 لـــســنــة
صري رقم 80 لسنة 2001 وا
2002  والقانون العراقي

رقم  93لسـنة 2004 الصادر ا
من سـلـطـة االئـتالف آنـذاك وقد
عُـدل بقانـون جديد يـحمل الرقم
 39لسنة 2015 وهو القانون
الــــنــــافــــذ االن وغــــيــــرهــــا من
القوان الصادرة بهذا الشأن .
امـا من الـنـاحـيـة الـعـمـلـيـة فـقد

ــركــزي الـعــراقي اقّــــر الــبــنك ا
ضـوابط الـعنـايـة الـواجبـة عـند
ـصرفية لكافة فتح احلسابات ا
الـــعــمـالء ( افــراد و شـــركــات )
وذلك بــوضع الــنُـظـم الـكــفــيــلـة
للحصول على البيانات الالزمة
من تــعــريف الــهــويــة وبــطــاقـة
الـســكن واألوضـاع الــقـانــونـيـة
والثبـوتيات الرسمـية والفرعية
لــتـحـقـيق مـتــطـلـبـات اسـتـمـارة
KYC)( ) ( اعـــرف عــــمــــيـــلك)

Know Your Customer)
ركزي العراقي وقد اقام البنك ا
ـصارف بـالـتـعـاون مع رابـطـة ا
اخلـــاصــة الــعـــراقــيـــة عــدد من
الـدورات والــورش لـلــمـوظــفـ
ـــنـــحـــون بـــعــد و ـــعـــنــيـــ ا
اجــتـيــازهم لالمـتــحـان شــهـادة
(ACAMS) وهـي شــــــــهــــــــادة
اختصاص معـتمدة في مكافحة
غــــسل األمــــوال  كـــذلك دورات
وورش لشـرح مفـهـوم استـمارة
(kyc) وكــيــفــيـــة الــتــعــامل مع
مستندات العميل باالطالع على
الــنـسخ االصــلــيـة لــلــمـحــاضـر
ــهـمـة والـثـبــوتـيـات واألوراق ا
وإخــضـاع أسـمــاء الـعـمالء الى
ـعـمـول أنــظـمـة غـسل األمـوال ا
ــيــا  واالنـــتــبــاه الى بـــهــا عـــا
العـمالء الذين يـحتـفظـون بعدد
من احلــســـابــات التــتــطـــلــبــهــا
طبـيعـة أعـمالـهم  او حتويـلهم
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بالغ كبيرة ال تتفق او ايداعهم 
ثـبت في مع طـبـيـعـة الـنـشـاط ا
اســــتـــــمــــارة فــــتـح احلــــســــاب
(KYC) والــــــتي قــــــد تـــــكـــــون
مـتحصالتـها نـاجتة عن ما ورد
ــادة  /2 –اوال -ثـــانــيــا - في ا
ثــالــثــا  من الــقــانـون الــعــراقي
كـافحـة غـسل األموال وتـمويل
ــــرقم 39 لـــــســــنــــة اإلرهـــــاب ا

.2015
w «dł« ◊UA½

لـقـد تــوسع الـنــشـاط االجـرامي
لـــعــــمـــلــــيـــات غــــسل األمـــوال
فـبـاإلضـافـة الى جتـارة الـرقـيق
واخملـــدرات والـــسـالح اضـــيف
الــيـهــا جـرائـم تـمــويل اإلرهـاب
واالحـــتـــيـــال وجــرائـم اخلــطف
واالسـتيالء غـير الـقانـوني على
الــــطـــائــــرات واخــــذ الـــرهــــائن
ـــشـــروعـــة واالعـــمــــال غـــيـــر ا
ـالحـة ــوجــهــة ضـد سـالمـة ا ا
نشآت الثابتة وكل البحرية وا
االعمال اإلرهابـية التي حددتها
ـادة / 1 –حــادي عـشـر أ  –ب ا
- ج مـن قــــانـــون 39 لــــــســــنـــة

.2015
ــة غــسل األمـوال وتـبــقى جــر
وتــمــويل اإلرهــاب واالحــتــيــال
ـزيـد من الـتـكوين حتـتاج الى ا
ـادي لــبـنـائـهـا قــانـونـا ضـمن ا
الـدالالت الـواضــحـة لـفــعـلـهـا و

لصيرورتها ..


