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امللخص:
الهدف من البحث ،هو االشارة إلى أن جريمة غسيل الموال هي بمثابة الجسر تعبر عليه الموال القذرة التي تولدت من سرقة املال العام أو
املتاجرة بالعضاء البشرية واملخدرات ،ومحاولة استخدام القنوات املصرفية واملؤسسات املالية في تنفيذ عمليات التحويل املصرفي للموال الناتجة عن
هذه الدخول غير املشروعة و املودعة في بنوك ومؤسسات دول أخرى بغرض تغيير الصفة غير املشروعة لهذه الموال ووضع صعوبات كبيرة في تعقبها
أمام السلطات االمنية ،ثم إعادة ضخها في االقتصاد املعلن مرة اخرى بصيغة جديدة زالت عنها بصمات االتهام وأصبحت مغايرة لحقيقتها الولى ثم
ً
دخولها في استثمارات الدولة بإقامة مشاريع اقتصادية في مختلف النشطة التي تدر أرباحا هائلة ،واصبحت هذه الظاهرة كارثة كبرى على اقتصاد
ً
ً
ً
ً
الدولة ماليا وإداريا ،وفي هذا البحث استخدمت بيانات الفترة  2016-2004الخاصة باالقتصاد العراقي مع تحليل الظاهرة تحليال مقارنا بغية الوقوف
ً
على تجارب الدول الرائدة في مكافحة هذه الظاهرة ً
وبناء على ما ظهر على االقتصاد العراقي من انهيار املنظومة االقتصادية كليا من جميع الجوانب
ً
ً
ً
ً
ولكافة القطاعات االقتصادية و الخدمية خاصة ،وتوصلت إلى أن الفساد ليس له عنوانا أو مكانا محددا حيث شمل الفضائح املالية واإلدارية على حد
سواء وخاصة القطاع العام في الدولة العراقية ،وأوص ى بمحاربة هذه الظاهرة من قبل الجهزة المنية في الدولة ومحاربة االعتداء على املال العام والذي
ً
غالبا ما يقوم به السياسيين واملسؤولين الحكوميين في الدولة وتكبيل اقتصاد البلد بقروض هائلة وخاصة قروض صندوق النقد الدولي .
الكلمات املفتاحية :غسيل الموال؛ االقتصاد غير الرسمي؛ الفساد املالي؛ الفساد االداري؛ صندوق النقد الدولي؛ الدخول غير املشروعة.

املقدمة:

ً
تعد ظاهرة جريمة غسيل الموال من اخطر جرائم االقتصاد ،أنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات املال والعمال ،وهي ايضا تبين قدرة القواعد
القانونية على مواجهة النشطة االجرامية ومكافحة أنماطها املستجدة ،وغسيل الموال هي جريمة ذوي الياقات البيضاء تماما كغيرها من الجرائم
االقتصادية التي ترتكب من محترفي االجرام الذين ال تتوائم سماتهم مع سمات االجرام التي حددتها نظريات علم الجريمة والعقاب التقليدية  ،أن جريمة
غسيل الموال من الجرائم التي تهدد النظام االجتماعي القائم للدول فهي تدخل في نطاق دراسات القانون الجنائي الدولي وقد تدخل عمليات غسيل
الموال في اطارما يعرف باالقتصاد الخفي او غير الرسمي اي النشطة االقتصادية التي ال يتم احتسابها في الحسابات القومية للدولة،أن التهاون في
مكافحتها يؤدي إلى أنهيار املنظومة االقتصادية ،والتطور التاريخي لجريمة غسيل الموال يشير إلى ارتباطها بتجارة املخدرات ثم اصبحت تقع على اية
ً
أموال ناتجة عن اي أنشطة اجرامية اخرى غير مشروعة ،وهنا نقول غير مشروعة لذا يقتض ى تجريمها قانونا وشرعا وفق الشريعة االسالمية والقانون.
مشكلة البحث:
تعتبر جريمة غسيل الموال من الجرائم املنظمة ،والجريمة املنظمة نشاط اجرامي جماعي تتم ممارسته بشكل مستمر من تنظيمات اجرامية
يعمل اعضائها على وفق نظام داخلي يحدد دور كل منهم و يأتمرون بأوامر من رئيس التنظيم ،ويكون هدفهم الربح الجشع واملشكلة هنا عدم سيطرة
الدول على هذه الجريمة ،تعد جريمة غسيل الموال من الجرائم املالية واالقتصادية الخطيرة على املستويين الدولي واملحلي بسبب ارتباطها بأنشطة غير
مشروعة والهدف منها هو إخفاء مصدر الجريمة إلى جأنب كونها ضد القانون الدولي وتعتبر من الجرائم العابرة للقارات؛ لنها تتخطى حدود الدولة
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الواحدة فالصورة الغالبة للجريمة أن العناصر املكونة لركنها املادي تقع في مكأن اواماكن عدة من دول العالم ،وفي ظل هذه االحوال والظروف
االقتصادية والسياسية ؛هل تستطيع الدولة إيقاف جريمة غسيل الموال ؟
أهمية البحث:
االملام بكافة صور جريمة غسيل الموال واشكالها وتطوير مهارات املختصين في مجال مكافحة هذذذه الجريمذذة وضذذرورة وضذذع رقابذذة فذذي كذذل مؤسسذذات
الدولة املالية واملصرفية وارتباط هذه الجريمة باالرهاب وتمويله .
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
 .1توضيح جريمة غسيل الموال اذ كثير من االشخاص يتسائل ماهو غسيل الموال .
 .2عدم مشروعية الموال املغسولة وفق الشريعة االسالمية .
 .3بيأن تاريخ غسيل الموال مع توضيح بعض املجاالت املرتبطة بغسيل الموال .
 .4توضيح أركأن عملية غسيل الموال ومراحلهاوالدول التي تحدث بها هذه الجريمةوطرق مكافحتها.

املبحث االول :تعاريف ملفهوم جريمة غسيل الموال وأسباب تسميته
ً
أوال :جريمة غسيل الموال :مشكلة القرن الحادي والعشرين:
تعد ظاهرة غسيل الموال منالجرائم املتعددة الوجوه تعتبرجريمة منظمة ماكرة تجيد فن التغيير والتلون ،وهي عملية ترمي إلى اضفاء املشروعية
على أموال متحصلة من مصادر غير مشروعة بصرف النظرعن نوع الجريمة املرتكبة للحصول على هذه الموال وجعلها تبدو في صورة شرعية .علي
ً
( )2013وتعرف ايضا :جريمة اقتصادية تهدف إلى اضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة ومسروقة لغرض حيازتها او التصرف بها وإدارتها -حفظها-
استبدالها -إيداعها في دول سواء كأنت دول متقدمة اونامية-استثمارها  -تحويلها  -نقلها  -التالعب في قيمتها وهذه الموال متحصلة من جرائم مثل زراعة
وتصنيع النباتات املخدرة وجلبها وتصديرها واالتجار بها والجنح املضرة بالدولة واختالس املال العام والرشوة والتزوير والفجور والتجارة باالعضاء
البشرية ،وكذلك اضفاء املشروعية على االرباح املستمدة من اي نشاط غير شرعي .مطر( ،)2012ارتبط مصطلح غسيل الموال بعصابات املافيافي عام
1931م حيث كأن يتوفر لدى هذه العصابات أموال نقدية طائلة ناجمة عن أنشطة اجراميةغير شرعية وفي مقدمتها تجارة املخدرات والقمار والنشطة
الباحية كالدعارة واالبتزاز وتجارة وتهريب االسلحة ،وقد احتاجت هذه العصابات إلىاضفاء الشرعية على هذه الموال واخفاء مصدرها االصلي غير
القانوني وكل من يساعد في هذه العملية يعتبرمخال بالقانون ويندرج فعله تحت مايعرف بجريمة غسيل الموال ،واكثر الموال التي يعتمد املجرمون على
غسلها تلك التي يحصلون عليها من تجارة املخدرات ،والجأني من غسيل الموال يقوم بأجراء عمليات مالية متداخلة هدفها ادخال هذه الموال غير
املشروعة إلى حركة التداول املشروع لرأس املال وهو مايؤدي إلى ادماج هذه الموال في النظام املالي للدولة ويصبح من الصعب اقتفاء اثرها او الوقوف
على مصدرها غير املشروع ،وقد عاد مصطلح (غسيل الموال القذرة ) في عام 1973م نتيجة فضيحة واترجيت في الواليات املتحدة االمريكية
أحمد( ،)2010وتتلخص قضية واترجيتفي  17حزيرأن 1972م الحظأحد حراس مبنى ووترجيت (مجمع من املبأني املكتبية في واشنطن) وجود شريط
الصق يغطي أقفال عدة أبواب في املبني ثم يزال ،لتتم إعادة وضعه على االقفال من جديد قام الحارس باستدعاء الشرطة بعد أن ساوره الشك حول
الشريط الالصق ،واقتحمت الشرطة املكأن لتلي القبض على خمسة أشخاص يقومون بزرع أجهزة تنصت على املكاملات الهاتفية للجنة القومية للحزب
الديموقراطيوفي  15ايلول 1972م وجهت هيئة املحلفين تهم التجسس والشروع في السرقة واالقتحام للشخاص الخمسة ،باإلضافة إلى رجلين آخرين
كأنواعلى عالقة بالقضية ،في كأنون الثأني 1973ادين املتهمون في القضية وقاض ي املحكمة وكثير من الشهود ولجنة املحلفين يساورهم الشك في تورط
الرئيس نيكسون ومنظمي حملة إعادة انتخابه ،وفي اذار1973م ارسل جيمس مكورد أحد املدأنين السبعة رسالة إلى قاض ي املحكمة تشير إلى تورط
جهات كبرى بالقضية،أشارت التحقيقات إلى وجود مبالغ مالية بحوزة املدأنين تثير الشكوك وعند تتبع الحسابات املالية وجد أن لها عالقة بمؤسسات
ممولة لحملة إعادة أنتخاب الرئيس نيكسون ،وظهر مصطلح تبييض اوغسيل الموال في اطاره القضائي والنظامي عام 1982م ومنذ ذلك الوقت جرى
شيوع االصطالح للداللة على أعطاء املشروعية على الموال القذرة املتحصلة من مصادر غير مشروعة،وكلمة غسيل الموال وتبييض الموال يلتقيأن في
داللة مفهومهما فال فرق بينهما ويعني املصطلحأن استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة ،وغير قانونية،
إلضفاء الشرعية والقانونية عليها ،وهذا يشمل الموال املكتسبة من تجارة املخدرات والرشوة واالختالسات والغش التجاري وتزوير النقود ،ومكافآت
أنشطة الجاسوسية (شومان .)2009 ،
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ً
ثأنيا :تاريخ غسيل الموال:
ً
هناك مصادراخرى تذكر بأن ال أحد يستطيع أن يؤكد فعليا متى بدأت اول عمليات غسيل الموال ولكن املؤكد أن بعض الحضارات القديمة
عرفت هذه الجريمة ابأن االمبراطورية الصينية كأن التجار يحاولون إخفاء أموالهم عن الحكام خشية مصادرتها فكأنوا يلجئون إلى استثمارها في مشاريع
اخرى في املناطق البعيدة احيأنا خارج االمبراطورية وخالل العقود املتالحقة لم يتغير مبدأ غسيل الموال بل تغيرت الساليب خاصة مع دخول التقنيات
الرقمية ،منذ االف السنين حاول الناس استعمال تقنيات غسيل الموال في نقل الموال الناتجة عن الجريمة إضافة إلى اخفاء أموالهم ملنع وصول
الحكومات إليها او من اجل التهرب الضريبي ،اما في الواليات املتحدة االمريكية ظهر مصطلح غسيل الموال خالل حقبة السبعينات من القرن املاض ي
حينما الحظ رجال مكافحة املخدرات أن تجار املخدرات الذين يبيعون للمدمنين بالتجزئة يتجمع لديهم في نهاية كل يوم فئات صغيرة من نقود ورقية
ومعدنية وعادة ما يتجهون إلى املغاسل املوجودة بالقرب من كل حي سكني الستبدال النقود ذات الفئة النقدية الصغيرة بنقود من فئات كبيرة ليقوموا
ً
بعد ذلك بايداعها في البنك القريب من اماكن تواجدهم ،ونظرا لن الفئات النقدية الصغيرة عادة ما تكون ملوثة باثار املخدرات التي تكون عالقة في
ايادي تجار التجزئة فقد حرصت املغاسل على غسل النقود امللوثة أما بعملية تبخير،او ببعض املوادالكيمياوية املزيلة لروائحها بحيث ال تؤثر عليها
وايداعها في البنوك التي توجد بها حساباتهم وهذا هو واقع غسيل الموال من حيث داللة منطوق الكلمة ،ومن هنا جاء الربطبين تجار املخدرات وغسيل
الموال ،باعتبار أن نشاط االتجار غير مشروع في املخدرات يمثل حوالي  %70من الموال غير املشروعة الناتجة عن الجريمة املنظمة على مستوى العالم
ً
القسوس (،)2002اثيرت العديد من االراء حول أسباب التسمية فهناك من قال أن التسمية ارتبطت قديما اثناء التجارة باملخدرات في الواليات املتحدة
االمريكية بزعيم تاريخي للمافيا وهوالفنوسال كابوني ،ايطالي االصل هاجر مع عائلته إلى امريكا في عام 1893م ،شذ عن عائلته وأنخرط في عالم القتل
والجريمة والسرقة وتهريب املخدرات وكأن يدير أنذا كبيوت للدعارة ويحول أموال عصابات املافيا من أموال غير مشروعة إلى مشروعة وكأنت عصابته
تستخدم بعض املغاسل االتوماتيكية لغسيل الموال (ازالة الروائح القذرة من الموال حتى اليتم التعرف على مصدرها ) وإيداعها في البنوك ولم تستطيع
السلطات محاكمته بأي جريمةلعدم الوصول لي أدلة ،ولكن استطاعت محاكمته بالتهرب من الضريبة وحكم بالسجن في عام 1931م الظفيري
( -)2004ومما ساعد على جرائم غسيل الموال وسائل االتصاالت االلكترونية الحديثة في العمليات املصرفية واصبح العالم بما يشبه القرية الكونية
برزت أنشطة اجرامية اصبحت تتعدى حدود الدولة الواحدة مما ادى إلى جعل جهود الدولة عاجزة عن مالحقة الموال املهربة ،اضافة إلى ازالة العوائق
الكمركية واستخدام التجارة االلكترونية وأنتشار املناطق الحرة اضافة إلى عمليات الخصخصة؛كل ذلك ادى إلى نشاط عمليات غسيل الموال وعدم
استطاعة الدول السيطرة عليها (القاعوري.)2002 ،

توظيف شركات األموال (بنوك ومصارف)
املخدرات

تهريب روؤس الموال

الرشوة

بيع االعضاء البشرية وتجارة الرقيق
االبيض

الفساداالداري
ي

تجارة السالح وتهريبه

السرقة واالختالس
بيوت الدعارة

املصدر :من عمل الباحثة ً
بناء على ما ورد من معلومات

تزوير العملة
شكل ( :)1مصادرغسيل الموال (الموال القذرة)

ً
ثالثا :عناصرغسيل الموال:
يشمل غسيل الموال العناصر التالية( :سليمان)2002 ،
 .1املغسول :وهي الموال الناتجة عن أي نشاط غير قانوني .
 .2الغسيل :وهو املصدر الزائف الذي ابتدعه غاسل الموال الذي يدعي أنه مصدر الموال املتاحة لديه والتي سيقوم بتطهيرها.
 .3الغسل :وهي النشطة الخادعة التي سيتم اللجوء اليها لخفاء الموال غير املشروعة ومزجها بالتدفقات النقدية املتولدة عن النشطة املشروعة .
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 .4الغاسل  :وهي االطراف التي ستتولى عمليات الغسل وتنفيذ مخطط التبييض .
بعض املجاالت املرتبطة بغسيل الموال :اضافة ملا سبق هنا كبعض املجاالت لغسيل الموال نذكر منها( :جودة)
 .1أنشطة االتجار في االشياء غير املشروعة مثل شبكات تجارة الرقيق االبيض واالعضاء البشرية وأنشطة البغاء والدعارة واملخدرات .
 .2أنشطة الرشوة والفساد االداري والتربح من الوظائف العامة من خالل الحصول على دخول غير مشروعة مقابل التراخيص اواملوافقات الحكومية
اوت رسية العطاءات في العقود واملعامالت الدولية واملحلية باملخالفة لنصوص القوانين العامة والخاصة .
 .3الدخول الناتجة عن السرقات او االختالسات من أموال عامة مثل أموال الخزائن الحكومية والشركات العامة وأموال البنوك والصناديق املالية
ثم تهريب هذه الموال إلى الخارج وإيداعها في البنوك التجارية االجنبية.
 .4جمع أموال مدخرات العاملين في الخارج في الدول التي يعملون بها بزعم توظيفها ودون ضمانات كافية ثم القيام بتحويلها إلى اشخاص اخرين
ً
اوتحويلها إلى عقارات اوغيرها ثم بيعها إلى ذويهم تمهيدا لعودتها مرة اخرى في صورة شرعية .
 .5الدخول الناتجة عن الغش التجاري او االتجار في السلع الفاسدة أو تقليد املاركات العاملية ذات الجودة والشهرة املعروفة أو تزوير الكتب
واملصنفات الفنية .
 .6الدخول الناتجة عن الفساد السياس ي مثل فساد أعضاء البرملان واستخدام الحصانة في التربح من العمل السياس ي وفرض اتاوة على كل برميل من
مبيعات البترول اضافة إلى الدخول الناتجة عن تزييف النقود املحلية ذات الفئات الكبيرة القيمة .
ً
رابعا :أهداف غسيل الموال:
ً
ً
تعطي عملية غسيل الموال وضعا مثاليا للمتاجرين باملدخرات وغيرهم من مرتكبي الجرائم االخرى ذات الدافع املالي إذ تتيح لهم افضل الفرص في
وقت واحد بين عنصري الكسب واالمن ً
وبناء على ذلك فهي ترمي إلى هدفين هما( :اسماعيل  ،والديري)2012 ،
 .1الهدف االول :اخفاء الرابطة بين املجرم والجريمة :من املعروف أن العائدات االجرامية قد تكون هي الدليل الوحيد الذي يقود إلى الجريمة
االصلية التي تحصلت منها هذه العائدات وإلى الكشف عن مرتكبيها واالسهام في إقامة املسؤولية الجنائية لهم ومثال ذلك أن الموال املتحصلة من جرائم
تجارة املخدرات (بين جالبي تلك املخدرات واملتاجرين بها ) ،ومن هنا فقد كأن الهدف االساس ي لغسيل الموال  -طوال السنوات املاضية  -هو
إخفاءالرابطة بين املجرم والجريمة من خالل عمليات متعددة ترمي إلى طمس معالم املصدر االجرامي للموال وتحويلها من اصول نقدية إلى اصول
حسابية بنكية ،سواء داخل الدولة اوخارجها ما يجعلها في مأمن من اجهزة تنفيذ القانون وبالتالي تمكنهم من التصرف بحرية في هذه الموال ،االمر الذي
يتيح لهم في النهاية االستمرار والتوسع في أنشطتهم اإلجرامية والحصول على مصادر واسواق جديدة إلى جانب التمتع بحياة الترف والرفاهية .
 .2الهدف الثاني :استثمار العائدات االجرامية في مشروعات مستقبلية :برز إلى الوجود هدف جديد لغسيل الموال بسبب النزعة القوية لغسل
أنفسهم  Launder Themselvesورغبتهم املتزايدة في النتقال من العالم السفلي للخارجين عن القانون إلى عالم رجال االعمال واملال لتحقيق
أهداف استثمارية بحتة ومن خالل العمل في مشروعات قانونية والندماج في االقتصاد املشروع بما يوفر للمتاجرين باملخدرات وغيرهم من املجرمين
املرونة الكافية لتحقيق املزيد من االرباح وبلوغ املكانة االجتماعية املرموقة ومن النشطة االستثمارية(الطيرأن واملالحة والنقل البري والجوي
واالستثمارالصناعي).
ً
خامسا :غسيل الموال واالقتصاد الخفي:
لقد نشط االهتمام في اآلونة الخيرة بدراسة ظاهرة اقتصاديات الظل  -االقتصاد الخفي  -إذ صاحب عمليات اإلصالح االقتصادي في الكثير من
ً
ً
ً
الدول نموا ملحوظا القتصاديات الظل بما فيه من عمليات غير مشروعة حققت للقائمين عليها أمواال كثيرة مما ادى القيام بعمليات غسيل لتلك
الموال وبأساليب متعددة ،وقد تدخل عمليات غسيل الموال في إطار ما يعرف باالقتصاد الخفي أو غير الرسمي أي النشطة االقتصادية التي ال يتم
احتسابها في الحسابات القومية للدولة ،وينتشر هذا النمط من النشطة غير املسجلة في كل دول العالم ،وأن كأن حجم الظاهرة يتفاوت في الدول
حسب الوضاع االقتصادية والسياسية ومراحل النمو التي يمر بها و ثبت في عدد من الدراسات الحديثة أنه في أية دولة إلى جانب االقتصاد الظاهر
ً
املعلن يوجد فيها االقتصاد الخفي الذي يتعايش جنبا إلى جنب مع االقتصاد املعلن ،ويسير موازي له ،أن القائمين على إدارة االقتصاد الخفي يحاولون
جاهدين أن يضيفواعلى الدخل املتولد من النشطة الخفية التي يمارسونها صفة الشرعية فيقومون بعمليات مستمرة وواسعة لغسيل الموال (القذرة)
وبالتالي العالقة بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الظاهر تتعمق من خالل عمليات غسيل الموال القذرة عبر الجهاز املصرفي واملؤسسات املالية
الوسيطة .تاج الدين ( ،)2005ومن هنا فأنه ال يمكن الفصل بين االقتصاد الخفي وعملية غسيل الموال ،فالعالقة والتداخل بينهما كبير وأن أية زيادة
في حجم االقتصاد الخفي هي زيادة في الموال القذرة التي تؤدي إلى زيادة عملية الغسل ويمكن توضيح أبعاد العالقة بين االقتصاد الخفي وغسيل
الموال بالشكل اآلتي:
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االقتصاد
الخفي

اميره مرزه
الدخل غير
املشروع

االقتصاد
الرسمي

اإليداع

التعامل
التعتيم

شكل ( :)2العالقة بين غسيل الموال واالقتصاد الخفي
املصدر :ميادة صالح الدين تاج الدين ،عمليات غسيل الموال وسبل مواجهتها من خالل التشريعات والجهاز املصرفي -رسالةماجستير مقدمة إلى مجلس كلية االدارة
واالقتصاد  -قسم العلوم املالية واملصرفية -جامعة املوصل  -2005-ص4

ان عالقة ظاهرة غسيل الموال باالقتصاد الخفي هي عالقة الجزء بالكل ،أي أن ظاهرة غسيل الموال هي جزء من االقتصاد الخفي ،وغسيل
الموال هو الذي يعد الجسر الذي يربط بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الظاهر ،أي بين االقتصاد الرسمي واالقتصاد غير الرسمي وذلك عن طريق
ً
بشكل كبير جدا في نمو وتنامي االقتصاد الخفي فتؤدي عمليات
إخفاء مصدر الموال غير الشرعي ليظهر مرة أخرى على أنه شرعي ،لذلك فهي أسهمت
ٍ
غسيل الموال إلى سرعة نمو االقتصاد الخفي وبالتالي حجم الموال القذرة تزيد ،لذلك فأن أية محاولة للتقليل من هذه الظاهرة هي محاولة تهدف إلى
تقليل حجم االقتصاد الخفي لكي تضعف الفرص أمام هذه الموال القذرة لتصبح أموال شرعية (تاج الدين.)2005 ،
ً
سادسا :مراحل غسيل الموال:
تتلخص مراحل غسيل الموال في ثالث مراحل:
 .1مرحلة إاليداع أو إالحالل ( :)Placementوهي العملية االولى التي يبدأ فيها غاسل الموال بالتخلص من الوسيلة النقدية املتحصل عليها من النشاط
ً
ً
الجرامي ،وتعدالنقود هي اكثروسائط التبادل شيوعا بالنسبة للعديد من العمليات االرهابية كما تعد من اكثرها قبوال للناشطين في حقل الجريمة،
ومن خالل التعامل النقدي يحصل املجرم ( وعلى االخص تاجر املخدرات ) على تراكمات ضخمة من السيولة النقدية وبالرغم من ذلك نجد أن
ً
الشيكات وبطاقات االئتمأن وغيرها من وسائل الدفع غيرالنقدية هي االكثر شيوعا في استخدامها لتنفيذ التعامالت املالية املشروعة في عاملنا
املعاصر ،وبالتالي فأن القيام بتنفيذ عمليات مالية كبيرة نقداقد يكون من شأنه أن يلفت النتباه بصورة غيرمرغوب فيها بالنسبة للمجرم الذي يود
استخدام أمواله التي حصل عليها من مصادر غير مشروعة ،وبالتالي يكون هدفه من وراء االيداع هو أن يقوم أوال بأيداع الموال أو ادخالها في
النظام املصرفي بصورة اليلتفت اليها أحد و يقوم في الخطوة التالية بنقل الموال خارج الحدود االقليمية للبلد الذي تم االيداع فيه ،وتعد مرحلة
االيداع هي تلك املرحلة من غسيل الموال التي تكون أكثرعرضة للنكشاف ،تركز الكثير من االجهزة املعنية بمكافحة جرائم غسيل الموال كل
جهدها ملحاولة كشف هذه الموال وإيقافها قبل أن تدخل في دورأن عجلة النظام املصرفي العاملي( .العمري)2000 ،
 .2مرحلة التعتيم أو التفريق أو الفصل( :)Layeringفي هذه املرحلة يقوم أصحاب الموال القذرة بأجراءالعديد من العمليات املصرفية املعقدة على
إيداعاتهم بفصلها عن مصادرها االصلية القذرة وازالة اية اثار تشير إلى هذه املصادر عن طريق سلسلة معقدة من الصفقات املالية الشرعية
ً
ً
والتحويالت املعقدة داخليا وخارجيا تساعدهم على تضليل الجهات الرقابية اواالمنية وذلك بواسطة فتح حسابات مصرفية بأسماء أشخاص غير
مشتبه فيهم وبأسماء شركات وهمية ،وتبقى الوسائل املالية واملصرفية هي الوسائل االكثر اهمية كالتحويل االلكتروني والتلغرافي وذلك بسبب ما
توفره من مزايا عدم االحتكاك باملصرفيين وهذا مايساعد غاسلي الموال على محو آثار الجريمة لعملياتهم( .الدليمي)2006 ،
 .3مرحلة الدمج ( :)Integrationهي املرحلة االخيرة من سلسلة الغسل اوالتبييض،وهي تسعى إلى اضفاء مظهر شرعي على الموال غير املشروعة،
ً
واتاحة استخدامها بطريقة مربحة ومحترمة عبر القيام بتوظيفها ماليا كودائع نقدية واستثمارات في االقتصاد الحقيقي (القطاعات املنتجة)
أواستثمارات عقارية ،او تحف فنية اوصناديق استثمار ،أو في مجال االستيراد والتصدير ،لكي اليبقى أي اثر ملصدرها االجرامي واضفاء املشروعية
على ثروته ،وبهذا تضخ الموال في االقتصاد مرة اخرى ويعاد دمجها في النظام املصرفي وجعلها تبدو من مصدر مشروع وكأنها عوائد طبيعية لصفقة
تجارية( .الركيبات.)2005 ،
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ويمكن تمثيل املراحل السابقة بالشكل التالي:
املرحلة الولى االيداع (أخطر مرحلة )

املرحلة الثانية
(التغطية أو الفصل)
)

املنظمات االجرامية (الحصول على
الموال القذرة الغيرمشروعة)
املرحلة الثالثة دمج الموال القذرة مع املشروعة
بحيث ال تثير الشبهات

املصدر :من عمل الباحثة ً
بناء على ماورد من معلومات

شكل ( :)3مراحل غسيل الموال

املبحث الثاني :أسباب جريمة غسيل الموال واآلثاراملترتبة عليها:
ً
ً
أوال :العوامل التي تجعل الدولة هدفا لغسيل الموال:
 .1عدم تجريم عمليات غسيل الموال .
 .2انعدام الرقابة أوتساهلها على عمليات صرف العمالت االجنبية .
 .3ضعف إداء أجهزة االمن فيما يتعلق بتهريب املخدرات وغسيل الموال وأداء التحقيقات املتعلقة بها.
 .4انعدام الرقابة على عمليات إدخال العمالت او إخراجها عبر حدودالدولة .
 .5انتشار الرشاوي والفساد بين املوظفين.
 .6وجود فروع عديدة ملصارف اجنبية.
ً
 .7التعامل بسهولة بالدوالر االمريكي وخصوصا فيم يتعلق بقبول الودائع في البنوك.
 .8سهولة تأسيس وتسجيل الشركات خاصة عند إمكانية تسجيل امللكية بأسماءموكلين مما يتيح املجال لنشاء شركات الظل والشركات الوهمية.
 .9وجود امكانيات اتصال جيدة مع املراكز التجارية واملالية املهمة في أنحاء العالم.
 .10وجود مناطق حرة في كثير من الدول حيث تقل فعالية اجهزة الرقابة املختلفة .
 .11عدم وجود أجهزة رقابة مصرفية فعالة أو ضعف ادائها في حال وجودها.
 .12عدم وجود إلزام قانوني باالبالغ عن الصفقات النقدية الضخمة والصفقات املشبوهة.
ً
ثانيا :أسباب جريمة غسيل الموال:
هناك أسباب كثيرة لغسيل الموال نذكر منها مايلي :يرجع السبب الرئيس ي :في قيام املجرم بغسيل الموال إلى رغبته في اظهار تفوقه وذكائه في
خداع املجتمع ،وإلى جعل املجتمع يخضع لرغباته وينزل عند إرادته وأن يجعل افراده الشرفاء يقفون عند ابوابه ،ويتلهفون من أجل خدمته واالرتماء
ً
عند قدميه استجداءا لرضائه وطلبا إلحسانه وسعي كل منهم إلى التقرب اليه ،أماالسبب االخر :فهو رغبة املجرم في التنصل من عالم الجريمة وما قام
به من جرائم سابقة ادت إلى هذه الثروة التي يرغب في غسلها ،ومن ثم يرغب في قطع الصلة مابين الثروة املحققة وما بين مصدرها االجرامي؛ حتى ينعم
ً
بأمان بالوضع االجتماعي الجديد الذي يعيش فيه بدال من االزدراء والنفور منه وهو في سبيل هذا يعمل على الحصول على اكبر قدر ممكن من صداقة
اصحاب النفوذ السياس ي والتأييد السياس ي له حتى يصبح واحدامنهم او مساعدتهم في خوض حمالتهم االنتخابية وتمويل جأنب ملموس من نفقات
الدعاية الحزبية الخاصة بهم وتقديم جانب من املصروفات السرية ذات الطبيعة الخاصة لنجاح مرشح معين وإلسقاط آخر .الخضيري (،)2003
وهناك دوافع اخرى لعمليات غسيل الموال هو شدة املنافسة بين البنوك في ظل العوملة يفسرتزايد غسيل الموال حيث يوجد تسابق بين البنوك
لجذب املزيد من العمالء واصبح االشخاص الطبيعيين واملعنويين اكثر قدرة على نقل وتحويل كميات ضخمة من روؤس الموال من بلد آلخر دون
عقبات او تعقيدات تحول دون ذلك في ظل العوملة ،أضف إلى زيادة معدالت االرباح من خالل فروق اسعار الفائدة وكذلك العمالت املختلفة ناهيك عن
سقوط بعض موظفي البنوك من ضعاف النفوس في براثن مجرمي عمليات غسيل الموال ،والعوملة أندماج اسواق العالم في مجال االستثمارات
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املباشرة ونقل الموال والعمل وخضوع العالم لقوى السوق العاملية وتهميش دور السلطات املحلية وسيطرة اقتصاد الدول الكبرى لتمرير سياساتها.
(عبد العزيز)2016 ،
ً
ثالثا :غسيل الموال في العراق:
أثر االنفتاح االقتصادي الذي شهده العراق بعد  2003والذي سمح باالستثمار االجنبي املباشر وغير املباشر في العراق سمح القانون العراقي
للمستثمر االجنبي باخراج رؤوس أمواله مع االرباح إلى الخارج مما جعل العراق دولة مفتوحة للمافيا املالية العاملية ملزاولة غسيل الموال في العراق
لذلك شرع قانون رقم  93لسنة 2004تحت عنوان قانون مكافحة غسيل الموال ،وينص هذا القانون على أن غسيل الموال هو :كل من يديراو يحاول
أن يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني اونية املساعدة في تنفيذ نشاط غير قانوني لحماية الذين يديرون هذا النشاط
من املالحقة القانونية ،ولكن هذا القانون لم يحظ بعدبالدراسة والتحليل من قبل شريحة القانون الجنائي وكتابه .الوقائع العراقية ( )2004أن قانون
رقم  93لسنة 2004صدرباللغة اإلنجليزية من قبل سلطات االحتالل خالل فترة إدارتها للعراق وتمت ترجمته إلى اللغة العربية من قبل مترجم ليس لديه
إملام بالثقافة واملصطلحات القانونية التي لها خصوصيتها ،مما ادى إلى نواقص ووجود ثغرات عدة من الناحية الشكلية واملوضوعية كوجود اخطاء
لغوية واالستعانة بمصطلحات غير قانونية وغموض في صياغة النصوص واستخدام عبارات تدعو إلى الشك في مفهومها واملعنى الذي يقصده املشرع،
ً
مما يتناقض مع املبادئ املستقرة في القانون العراقي وباالخص القانون الجنائي،أن يكون النص القانوني واضحا وغير مبهم وهذا يتفق مع مبدأ الشرعية
أي مبدأ (ال جريمة وال عقوبة من غير نص ) والش ئ االهم في هذا املجال هو التباين املوجود بين نسختي القانون الصادر باللغة اإلنجليزية واملترجم إلى
العربية ،لذا اعتمدت عند االختالف على النسخة اإلنجليزية باعتبارها االصل ولحداثة العهد بقانون غسيل الموال العراقي لم يقع بين ايدي اصحاب
ً
القرار أي قرارات قضائية بهذا الخصوص ،ولكن يمكن االستفادة على محاكم دول اخرى طبقت قانون غسيل الموال في محاكمها كمصر مثال( .رحمن،
)2008
وفيما يلي بعض أنماط من الفساد في العراق والتي تقع ضمن غسيل الموال( :اسماعيل  ،والديري)2012 ،
 .1نهب املال العام :تقع هذه الجريمة من خالل التعامالت في السوق السوداء والتهريب واستغالل الوظيفة حيث يستغل الشخص الصالحيات
املمنوحة له بموجب موقعه الوظيفي في أعمال احتيال واستغالل غير مشروع لموال الدولة باتباع أساليب سرية من غير وجه حق أو تمرير السلع
عبر منافذ السوق السوداء وتهريب الثروة النفطية واالالت واملكائن واملعدات واملصانع (القطاع العام) إلى خارج العراق وهذا يعني سرقة أموال
ومستحقات الطبقات الفقيرة حيث قدر البنك الدولي أن نسبة الفقر في العراق تقدر بذ . %30
 .2الرشوة :تعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ اعمال خالف اصول املهنة والتشريع مثل ادخال السلع الرديئة إلى
السوق العراقية مما ادى إلى تعطيل املصانع النتاجية العراقية وفقدان الطاقة اإلنتاجية .
ً
 .3االبتزاز والتزوير :لغرض الحصول على املال من االشخاص مستغال موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو اخفاء التعليمات النافذة على
االشخاص املعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادات الدراسية وتزوير النقود اضافة إلى سرقة البنوك واملصارف.
 .4الوساطة :تدخل شخص ذا مركز وظيفي او تنظيم سياس ي لصالح من اليستحق التعيين او احالة العقد او إشغال املنصب .........الخ .
 .5التباطؤ في أنجاز املعامالت :وخاصة املهمة واملستعجلة كمعامالت التقاعد والجنسية وجواز السفر ووثائق تأييد صحة الصدور للوثائق وااللقاب
العلمية وكثير من الكتب الرسمية املهمة.
ومن بين أوجه الفساد في العراق هو تحريف في القانون رقم  24لسنة  2005حيث اصدرت المانة العامة ملجلس الوزراء التعليمات رقم ( )1لسنة
ً
ً
ً
 2006لتسهيل تنفيذ القانون اعاله حيث شمل القانون كل من ترك الوظيفة قسرا واختياريا بسبب الرواتب الضئيلة وهاجر اختياريا واعتبر من
املهجرين واحتسبت له فترة الترك خدمة وتبعها مبالغ مالية تعويض عن فترة الترك ،كذلك إلغاء شرط صدور االحكام بعد مباشرة املوظف بالوظيفة
ً
وشموله بها حتى وأن لم يكن مولودا ساعة صدور الحكم على القريب حتى الدرجة الرابعة ،ويمكن ادراج بعض الوقائع مستقاة من االدلة واثبات واقعة
الضرر السياس ي للموظف أو لقريبه حتى الدرجة الرابعة (-حالةلحدهم) يطلب إضافة الخدمة له ن تاريخ الترك  1986ولغاية  2005واثناء التحري
ً
وجد أن املوظف قد تم توزيعه ( التعين املركزي قبل  )2003في احدى املعاهد بعد اكماله الخدمة العسكرية ولكنه لم يباشرفي الوظيفة اصال وتم
اعتراض هيئة النزاهة على احتساب فترة الترك ،ولكنه أنتقل إلى دائرة اخرى وتم احتساب املدة له مع التعويض املادي في حين لم تحتسب ملوظفة
اسقطت عن والدها الجنسية العراقية ولها خدمة ستة اشهر بحجة لديها خدمة اقل من سنة ،كذلك احتسبت ملن باع اسئلة االمتحان وحكم عليه
ً
بالسجن من محكمة عراقية اعيد بعد  2003ومارس عمله كتدريس ي بعد حصوله على شهادة عليا ،اضافة إلى من اختلس مبلغا من املال (كبيرا حينها في
ً
ً
عهد النظام السابق) وعاد بعد  2003مفصوال سياسيا واالمثلة كثيرة اليسع ذكرها في البحث هنا( .الربيعي)2003 ،

200

Global Journal of Economics and Business, 8(2) (2020), 194-208

اميره مرزه

جريمة غسيل الموال وتأثيرها على اقتصاد الدولة

ً
ً
ان الفساد االداري في العراق قد بلغ في االعوام السابقة مستوى قياسيا غير مسبوق االمر الذي جعل العراق يحتل املركز الثالث عامليا في هرم
الفساد االداري واملالي وهذا ما نستوضحه من تقارير هيئة النزاهة العراقية خالل االعوام الخيرة بحدود (  )7،5مليار دوالر موزعة حسب حصة كل وزارة
وهذا ما نراه في الجدول (:)11
جدول ( :)1املبالغ املهدورة بكل القطاعات االقتصادية والوزارات العراقية
الوزارة

ت

مقدار الموال املهدورة

1

وزارة الدفاع

2
3
4
5
6
7
8
9

وزارة الكهرباء
وزارة النفط
وزارة الداخلية
وزارة النقل
وزارة التجارة
وزارة املالية والبنك املركزي
وزارة االعمار واالسكأن
وزارة االتصاالت

1
510
200
210
150
150
120
70

10
11

امانة بغداد
وزارة الرياضة والشباب

55
50

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة الصحة
وزارة العدل
وزارة الزراعة
وزارة املوارد املائية
وزارة الصناعة واملعادن
الهيئة العامة للنتخابات
هيئة السياحة
وزارة التربية
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

50
50
40
30
30
20
10
10
5
50

نسبة الفساد

4

مليار دوالر

%53،33

مليار دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر

%13،33
%7،16
%2،18
%2،95
%2.11
%2،11
%1،69
%98

مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر

%77
%70
%70
%70
%56
%42
%42
%28
%14
%14
%7
%70

املصدر :محمد صادق اسماعيل -جرائم الفساد بين آليااات املكافحااة الوطنيااة والدوليااة  -دراسااة قانونيااة تطبيقيااة مقارنااة  -ط -1املركااز القااومي لالصاادارات القانونيااة -القاااهرة -
 -2012ص125-124

لم يقف الفساد املالي الذي يكشف عنه الجدول ( )1بل تعداه إلى فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه املبالغ املحصورة واملتأتية عن عقود
أو صفقات أو اختالسات من ترميم ملؤسسات الدولة أو تأجير طائرات وبواخر أواصالح وتعبيد طرق وما إلى ذلك ،ومن خالل الجدول ( )1يتبين أن جميع
القطاعات الحكومية قد هدرت فيها الموال من جراء الفساد اإلداري وشمل كل قطاعات الدولة العراقية.
ومن خالل املوازنات السنوية للدولة فأن املبالغ املهدورة قد وصلت إلى مايقارب  450مليار دوالر دون أن ينعكس ذلك على مشاريع تنموية
إستراتيجية ذات تأثير مباشر على هيكل االقتصاد العراقي بسبب الفساد من أعلى املستويات وال سيما التعاقد مع شركات وهمية أو شركات التملك
ً
الخبرة والكفاءة والتي تسببت بهدر الموال اضافة إلى أن وزارات الدولة تعد راعية للفساد واملفسدين وخصوصا عندما يتم تغليف الفساد بإطار قانوني
 تشريعي (فساد مشرعن)( .الدليمي)2006 ،ً
رابعا:االثاراالقتصادية املباشرة لغسيل الموال
إن اآلثار االقتصادية املترتبة على نشاط غسيل الموال قد تصيب بعض املتغيرات االقتصادية بصورة مباشرة دون أن تتوقف على متغيرات
أخرى ،فغسيل الموال يؤثر مباشرة على الدخل القومي وتوزيعه ،إذا كان نشاط غسيل الموال يأخذ طابع التدويل أي أنه ال ينحصر في نطاق الحدود
الوطنية وأنما عبر حدود الدول ،فهذا يؤدي إلى أن الموال املهربة إلى الخارج إلجراء عمليات الغسل عليها تمثل استقطاعات من الدخل القومي إذ تعد
ً
نزيفا لالقتصاد الوطني إلى االقتصادات الخارجية وهذه الموال املحولة غير املشروعة تكون على حساب بقية اصحاب الدخول املشروعة في الدولة،
فالفراد الذين يجنون أموالهم من اقتراف الجرائم انما يحصلون على جانب مهم من الدخل الذي يتم تحويله إلى الخارج ليستثمر هناك ويكون في
محصلة اقتصادات الدول املضيفة لرأس املال وحرمان االقتصاد الوطني من استثماره في مشروعات محلية ،ان الدول التي تخرج منها روؤس الموال
انما تحرم من القيمة املضافة إلى الدخل التي يمكن أن تساهم إلى حد ما في توفير فرص العمل وزيادة النتاج وتوازن االسعار واستقرارها ،إذ يترتب على
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ً
عملية غسيل الموال زيادة في معدالت االستهالك وبذلك تحدث نقصا في االدخار وزيادة في االستهالك ال يقابلها حدوث زيادة مماثلة في الناتج املحلي
االجمالي،كذلك لغسيل الموال اضرار على املنافسة الحرة حيث يقوم غاسلو الموال بانتاج سلع وخدمات وبيعها بأسعار تقل عن أسعار التكلفة وهذا
ً
يؤثر على املشاريع االستثمارية املحليةالشريفة وتعرضها للفالس،كما يؤدي غسيل الموال إلى تدهور قيمة العملة الوطنية نظرا لالرتباط الوثيق بين
هذه العملية وتهريب الموال إلى الخارج وما يعنيه ذلك من زيادة الطلب على العمالت االجنبية التي يتم تحويل الموال املهربة اليها بقصد االيداع في
البنوك الخارجية او بغرض االستثمار في الخارج ،والشك بأن النتيجة الحتمية لذلك هي أنخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت االجنبية ،أي أن
تبييض الموال يساهم في تدهور قيمة العملة مما يوجب التصدي لها من اجل حماية العملة الوطنية( .القسوس)2002 ،
ً
خامسا :الثار االجتماعية لغسيل الموال:
 .1انتشار الفساد والجرائم االجتماعية مثل انتشار العصابات.
 .2ظهور حالة االختطاف او الحجز لغرض اجبار االخرين على دفع مبالغ أو تهديدهم بعدم التدخل بسياسات منظمات غسيل الموال.
 .3ضعف مستوى الخدمات املقدمة للجمهور.
 .4افساد الجهاز االداري من خالل شراء ذمم املسؤولين واالداريين.
 .5تغلب املصلحة الفردية على املصلحة العامة.
 .6تزايد حدة مشكلة الفقر وزيادة عدد العاطلين عن العمل وتدني مستويات املعيشة ملعظم أبناء املجتمع.
 .7تخريب املجتمع من خالل الفضائيات ووسائل االعالم املسيطر عليها من قبل عناصر الظاهرة.
ً
سادسا :في املجال السياس ي
إن غسيل الموال وما ينتج عنه من وجود اشخاص يمتلكون روؤرس أموال ضخمة غير مشروعة يؤدي إلى سيطرة هذه القلية على املراكز
ً
االقتصادية والسياسية ويمنعون بالتالي اصحاب الكفاءات من الوصول إلى املراكز العليا إما خوفا من كشف حقيقة مصدر أموالهم غير املشروعة وإما
ً
خوفا من تهديد مراكزهم الذي وصلوا اليها بفضل تلك الموال غير املشروعة ويترتب على ذلك عدم االستقرار السياس ي واالقتصادي واالمني نتيجة
لسعي هؤالء الشخاص للوصول إلى املناصب الحكومية (شافي. )2005 ،

املبحث الثالث :الجهود الدولية ملكافحة جريمة غسيل الموال
ً
أوال :اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة االتجارغير املشروع في املخدرات فيينا 1988
تعتبر هذه االتفاقية فاتحة الجهود الدولية في مجال مكافحة عمليات تبييض الموال وأثرها املدمر على النظم االقتصادية واالجتماعية للدول
وقد وصل عدد الدول املوقعة على هذه االتفاقية إلى  153دولة من ضمنها العراق حتى عام 1998بحسب تقرير صادر عن الهئية الدولية ملراقبة
ً
املخدرات و قد اشارت مقدمة هذه االتفاقية إلى أن االطراف تدرك بأن االتجار الغير مشروع يدر أرباحا طائلة تمكن وتشجع املنظمات االجرامية الدولية
ً
على اختراق و تلويث وإفساد هياكل الحكومات واملؤسسات التجارية واملالية املشروعة واملجتمع على جميع مستوياته وتصميما من الدول املوقعة على
هذه االتفاقية على تعزيز التعاون الدولي في مجال محاربة التجارة غيراملشروعةباملخدرات فهي تدرك أن القضاء على ذلك هو مسؤولية جماعية تقع على
عاتق جميع الدول مما يستدعي اتخاذ اجراءات منسقة في اطار التعاون الدولي كما تدرك الدول اهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون
الدولي في املسائل الجنائية لغرض منع النشطة االجرامية الدولية ،نالحظ أن اتفاقية فيينا جاءت ملجهود متواصل قامت به االمم املتحدة في وضع
حدود ملكافحة املخدرات اال أن قيامها بربط جريمة غسيل الموال بجرائم املخدرات اوقع العديد من الدراسات القانونية في منزلق ادى إلى تصور أنشطة
غسيل الموال و كأنها محصورة فقط في الموال الناتجة عن تجارة املخدرات ،اال أن الجهود الدولية ادركت مؤخرا اهمية التمييز بينهما واظهار أن هناك
مصادر اخرى للموال غير املشروعة اكثر اهمية من أموال املخدرات ،كما الزم هذا القانون املؤسسات املالية و البنوك واملصارف ( .الحلو)2007 ،
ثأنيا :قرارات لجنة االمم املتحدة ملكافحة املخدرات النمسا 1995
بحثت هذه اللجنة التدابير الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة املخدرات و غسيل الموال واصدرت القرارين التاليين :
 .1ضرورة التبليغ عن الصفقات املشبوهه او الغريبة إلى الوحدة املركزية للتحليل املالي والتي يتم أنشاءها في كل دولة من الدول االعضاء وأكدت على
تطويراالتصاالت الفعالة فيما بين أجهزه تنفيذ القوانين من اجل سهولة التحري عن أنشطة غسيل الموال واحالة من يقوم بها إلى القضاء كما
اشار القرار إلى اهمية تشجيع الدول االعضاء على االبالغ عن الصفقات املشبوهة وتكوين فرق عمل متعددة التخصصات تختص بالتحريات املالية
وتوفير التدريب في مكافحة الجريمة ومكافحة غسيل الموال ضمن برنامج االمم املتحدة .
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 .2اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان تعزيز التعاون بين برنامج االمم املتحدة املهتم بمكافحة املخدرات وبين فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع
لالمأنة العامة لالمم املتحدة ،ثم عقدت اللجنة اجتماعا آخر في فيينا عام  1996لبحث االجراءات التي يمكن بواسطتها معرفة هوية أصحاب
املعامالت التجارية وتشديد الرقابة لتنفيذ القوانين التي تتعلق بالبنوك ملنع استخدامها في عمليات غسيل الموال وفرض حظر على إيداع أموال
دون معرفة اسماء اصحابها .
ً
ثالثا :البنوك ودورها في مكافحة جريمة غسيل الموال
في البداية اليمكن معالجة الجريمة املنظمة دون التأكد على صحة وسالمة الجهاز املصرفي في البلد وأن هذا الجهاز محصن ضد أي اختراق من
جانب اختراق عصابات الجريمة املنظمة بصفة عامةوعصابات غسيل الموال بصفة خاصة وتعد جريمة غسيل الموال من الجرائم التي شهدها عالم
البنوك واملصارف في السنوات الخيرة حيث يحتاج املجرم القائم بعمليات الغسيل إلى ادخال الموال القذرة إلى بنك من البنوك لتخرج منه إلى نشاط
آخر ثم تعود مرة أخرى إلى ذات البنك او إلى بنوك اخرى و من ثم فإن الجهاز املصرفي يصبح قاسم مشترك ووسيط دائم في عالم غسيل الموال حتى
دون أن يكون طرفا وعنصرا فاعال فيه ،أن النشاط املصرفي بعملياته والعاملين فيه تتوفر فيهم يجب أن تتوفر فيهمالنزاهة والنقاء كأساس عمل ومقوم
من مقومات الوجود واالستمرار ،ومن ثم فأن عمل املكافحة يبدأ اوال بزيادة وعي العاملين في البنوك بهذه الجريمة وعناصرها وأبعادها أي استخدام
قاعدة بيانات ملعرفة العمالء والتقرب منهم ومتابعتهم عن قرب لحمايته من الوقوع تحت اغراء عصابات الجريمة املنظمة ومعايشة التطورات املختلفة
التي يمر بها العميل في هذا النشاط وتدريب موظفي البنك على كيفية اكتشاف العمليات املشبوهة وكيفية التعامل السليم معها مع تحديث وتطوير
قطاعات جمع املعلومات والبيانات في البنك مثل قطاع بحوث السوق ،قطاع االمن ،قطاع االستعالمات والتحريات القائم في كل بنك ،وهذا من أجل
جمع البيانات وتحليلها من أجل دفع الخطر الكامن وراءها( .عبد العزيز)2016 ،
ً
رابعا :السبل الكفيلة بحماية البنوك من عمليات غسيل الموال
لن البنوك اجهزه تقوم على كيان من الثقة التي تكتسب وتتراكم من خالل نظم الحماية و الوقاية ضد اإلنحراف فأن السبل الكفيلة بحماية
البنوك من الفساد ومن اختراق عصابات الجريمة املنظمة هي:
 .1قيام البنوك بتطوير االداء املصرفي وابتكار االدوات املصرفية التي تحول دون توسع عصابات غسيل الموال مثل خدمات بطاقات الدفع
االلكترونية وغير االلكترونية التي تحد من حجم وفئات النقد املتداول وبالتالي تقلل من امكأنيات مزجها بأموال تجاراملخدرات أو الموال القذرة
الناجمة عن جرائم غسيل الموال وتبييضها .
 .2خدمات الصيرفة الشخصية التي تمكن البنك من املعرفة الكاملةبظروف واوضاع عمالئه ومعرفة كل ش ئ عنهم وبالتالي حماية ذاته وحمايتهم من
الوقوع ضحية عمليات غسيل الموال من خالل خلق وايجاد وظيفة مراقبة عمليات غسيل الموال لتكون في اطار الهيكل االداري لكل فرع من
ً
فروع البنك وداخل االقسام املتصلة بالعمليات النقدية املختلفة التي يمكن أن تتم عن طريقها عملية غسيل الموال ويتم تدريبه وإعداده إعدادا
ً
كفوء ليصبح قادرا على التعرف بالنشطة التي يمكن أن يحتمل وراءها جرائم غسيل الموال .
 .3ضرورة قيام البنك بالتوسع في تأسيس الشركات االستثمارية املدروسة من حيث جدواها االقتصادية وبالتالي التقليل من لجوءه إلى عمليات
املنافسة مع عمالء مشكوك في اعمالهم لن البنك يعتمد وينمو من خالل عمالئه وبذلك يقوم البنك بأنتقاء عمالء جيدين وهذا يدعم مستقبل
البنك .
 .4أن يكون لدى البنوك االستعداد التام لغلق أي حسابات مشبوهة أو إيقاف التعامل بهذه الحسابات إلى حين اتضاح املوقف ومعرفة الحقيقة .
 .5قيام البنك بتأسيس مركز متطور لبحوث السوق حيث يحتاج النشاط املصرفي إلى معلومات متكاملة وكاملة عن النشطة االقتصادية املختلفة
التي يقوم البنك بتقديم قروضه وتسهيالته املصرفية للمشروعات العاملة في النشاط االقتصادي ،ومن هنا فمن الضروري إنشاء مراكز بحثية
قوية لبحوث السوق تستطيع تزويد البنك بالبحوث والدراسات عن االساليب التي تلجأ إليها عصابات الجريمة في غسيل الموال .
 .6تقوية الصلة مابين البنك واجهزة املكافحة والضبط ملكافحة غسيل الموال .
ً
خامسا :مكافحة غسيل الموال في العراق
ً
استكماال للجهود املبذولة في إرساء القواعد السليمة للعمل املصرفي واملالي في االقتصاد العراقي يعمل البنك املركزي العراقي وفق البيئة التشريعية
والقوانين الصادرة ذات العالقة بمهامه وواجباته ،تم إلغاء قانون مكافحة غسيل الموال رقم  93لسنة 2004الذي اصدره برايمر ،تم اصدار قانون
جديد وفق املعايير الدولية ملكافحة غسيل الموال وتمويل االرهاب رقم  39لسنة  ،2015ويتضمن هذا القانون فقرات كثيرة نذكر بعض منهامايلي:
(البنك املركزي)2015 ،
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يؤسس في البنك مكتب إبالغ لدعم الجهود املبذولة ملكافحة غسيل الموال لحماية املؤسسات املالية واالقتصادية يسمى (مكتب مكافحة غسيل
الموال وتمويل االرهاب) بمستوى دائرة عامة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واالداري ويمثله مديرعام املكتب او من يخوله،يتبع
وحدة مكافحة الجريمة االقتصادية .
تدقيق الحسابات الختامية للمصارف وشركات االستثمار والتحويل املالي،كذلك قامت وزارة الداخلية لالستخبارات والتحقيقات الجنائية
باالستعالم عن  472من مؤسس ي الشركات وبدوره قام البنك املركزي العراقي من خالل مكتب االبالغ عن غسيل الموال وتمويل االرهابباالستعالم
عن  573من املؤسسين للشركات .
اعداد آلية عمل موحدة للمفتشين لغرض تدقيق ومتابعة اداء وحدات غسيل أموال في املصارف ومدى فعاليتها في رصد الحاالت املشبوهة كذلك
اعداد آلية عمل موحدة للمفتشين لغرض تدقيق اعمال شركات الصرافة ومدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة والواردة من الخارج
لخطورة هذه املعامالت .
تنفيذ ومتابعة جميع االلتزامات واملتطلبات املتعلقة بتقييمجمهورية العراق بشأن مكافحة الموال وتمويل االرهاب مع كافة الجهات سواء كانت
داخل العراق او خارجه وكذلك املشاركة في اجتماعات الفريق الوطني املعني بالرد عن هذا التقييم .
ادخال الكادر االداري املكلف بمكافحة غسيل الموال وتمويل االرهابب دورات خاصة بكيفية التعامل مع هذه الجريمة .
جمع وتحليل ونشر البالغات عن التعامالت املالية الخاضعة إلى املراقبة املالية .

ً
سادسا :الجهزة الوطنية املسئولة عن مكافحة الفساد في العراق:
يوجد في العراق ثالث مؤسسات رقابةتعمل على مكافحة الفساد االداري واملالي وهي:
 .1هيئة النزاهة العامة:
أنشأت بموجب االمر االداري  55لسنة 2004مهمتها التحقيق في حاالت الفساد املشكوك فيها كقبول الهدايا والرشاوي واملحسوبية وسرقة
الموال العامة والتمييز ع لى االساس العرقي او الطائفي واستغالل السلطة لتحقيق اهداف شخصية أو سوء استخدام الموال العامة ،ولكنها اخفقت
في عملها لسيطرة االحزاب الحاكمة عليها .
 .2املفتشون العامون:
أنشأت مكاتب املفتشين العامين بموجباالمر  57لسنة 2004في الوزارات كافة مهمتها املراجعة والتدقيق لرفع مستويات املسؤولية والنزاهة
واالشراف على عمل الوزارات ومنع حاالت التبذير وإساءة استخدام السلطة والتعاون مع هيئة النزاهة ،ولكن أكثر موظفيها تعمل لحساب الحزاب
الحاكمة.
 .3ديوان الرقابة:
وهي الجهة املسؤولة عن التدقيق املالي في العراق أنشأت بموجب االمر اإلداري  77لسنة  2004مهمتها تزويد الجمهور والحكومة باملعلومات
الدقيقة الخاصة بالعمليات الدقيقة الخاصة بالعمليات الحكومية واالوضاع املالية لغرض تعزيز االقتصاد من خالل مهمة التدقيق املالي وتقييم االداء
ومكافحة الفساد املالي،أدى الصراع على املال بين أصحاب النفوذ السياس ي واالقتصادي وانتشار الفساد بين كبار موظفي الدولة في العراق إلى ارتفاع
ظاهرة تبييض الموال (غسل الموال) ،خالل السنوات الخيرة حيث تحولت إلى جريمة منظمة تدافع عنها عصابات ولها هياكل تنظيمية ما دفع الحكومة
إلى اتخاذ تدابير تناهض جرائم الموال في بلد نفطي نخر الفساد أكثر مؤسساته ،كشفت اللجنة املالية في البرملان العراقي عن خسارة البالد نحو 360
مليار دوالر ،بسبب عمليات الفساد وغسيل الموال في مدة  9سنوات في الفترة ما بين عامي  2006و 2014والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق نوري
املالكي البالد .
االستنتاجات:
 .1ال يمكن تجاهل البعد االقتصادي لهذه الجريمة ملا لها تأثير في تدمير اقتصاد الدولة وتأخيره عن ركب التقدم االقتصادي واالجتماعي وكافة
املجاالت في البلد.
 .2عدم قدرة الدولة بمفردها على مكافحة جريمة غسيل الموال لن أنشطة هذه الجريمة تتجاوز حدود الدولة الواحدة.
 .3جريمة غسيل الموال من الجرائم االقتصادية مرتبطة مع االقتصاد الخفي وهذا ينعكس بآثاره السلبيةعلى اقتصاد الدولة .
 .4وفي الدولة العراقية نمت هذه الظاهرة بكل اركأنها فياالحزاب التي حكمت العراق للمدة .2020 - 2003
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التوصيات:
 .1سيادة دور الدولة واخذ دورها في مراقبة النظمة املالية وزيادة تعاونها مع الدول ملراقبة املصارف والبنوك التي تستقبل هكذا أموال على املستويين
الوطني والدولي وتنبيه املصارف والبنوك في حالة تحويل أموال كبيرة من قبل االشخاص وابالغ الجهات املختصة.
 .2هناك طرق وأساليب جديدة بارعة متبعة فيهذه الجريمة في الوقت الحاضر ،لذا نرجومن الدول أخذ الحيطة والحذر وكشف هذه االساليب
ً
ً
ومعالجتها بتفعيل دور جهاز مكافحة جريمة غسيل الموال وتزويده بالخبرات الدولية وتدريبه فنيا واداريا وإيجاد عقوبات صارمة في النظم
القانونية في البلد .
 .3تشكيل هيئات مراقبة على عمليات غسيل الموال واعطاءها الصالحيات الكافية في اتخاذ القرار بشأن مصادرة الموال املغسولة واعادتها
واستثمارها في قطاع اإلنتاج العام الخاص بالدولة.
 .4ايجاد آليات واجراءات للتعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة والقضاء عليها وعلى مرتكبيها وربطها بوزارة الداخلية .
 .5السيطرة على املنافذ الحدودية؛ للسيطرة على عدم دخول السلع مثل املخدرات والسالح ومعاقبة من يدخلها إلى البلد.
 .6اعطاء دور مهم لالعالم للتحذير من وقوع عامة الشعب ضحايا لساليب غاسلي الموال ببرامج توعية شاملة لهذه الجريمة عبر القنوات الخاصة
بالدولة .
 .7االيعاز للجامعات واملعاهد بأعداد دورات تثقيفية خاصة بمكافحة جريمة غسيل الموال وكيفية مواجهتها وتعريفهم بأساليبها وعناصرها وتشجيع
الطلبة ذوي االختصاص بهذا املجال بإعداد البحوث والرسائل واالطاريح.
 .8اشراك وتعاون أجهزة المن واملخابرات في الدولة ومالحقة املجرمين الذين يمارسون هذه الجريمة.
ً
 .9وأخيرا ربط موضوع غسيل الموال بالشريعة االسالمية واالخالق والضمائر.
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 .18علي ،ابراهيم علي محمد )2013(،االثار االقتصادية لجريمة غسيل الموال ودورالقوأنين العقابية في مكافحتها (دراسة مقارنة) ،مجلةتكريت
للعلوم االدارية واالقتصادية ،مجلد  ،9العدد -27ص.139
 .19العمري ،احمد بن محمد )2000(،جريمة غسيل الموال ،ط -1مكتبة العبيكان للنشر ،الرياض ،ص.254-253
 .20القاعوري ،اروى )2002(،جريمة غسيل الموال ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان ،ص33
 .21القسوس ،رمزي نجيب )2002(،غسيل الموال (جريمة العصر) دراسة مقارنة -ط ،1دار وائل للنشر ،عمان،ص84-83 ،59 ،16-15
 .22مطر ،حمد عبد هللا علي )2011( ،ظاهرة غسيل الموال ،اكاديمية شرطة دبي للنشر ،االمارات العربية املتحدة  -ص.43-42
 .23املوقع االلكتروني http://ar.wikipedia.0rg /wiki /:
 .24الوقائع العراقية ،العدد  -2004 - 3984ص228-227 ،89الجزء االول .
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Abstract: The aim of the research is to indicate that the crime of money laundering is like a bridge over which the
dirty money is generated by stealing public money or trading in human organs and drugs. In addition, the trials to
use banking channels and financial institutions to implement bank transfers of funds resulted from this illegal
entry and deposited in banks and institutions of other countries in order to change the illegal character of these
funds and put great difficulties in tracking them before the security authorities. Then the research mentions the
process of re-pumped into the declared economy again with a new formula that has removed the fingerprints of
accusation and has become contrary to its first reality and then entered it into the state's investments by
establishing economic projects in the various activities that generate huge profits. This phenomenon has become a
major catastrophe for the financial and administrative economy of the state. In this research, data for the period
2004-2016 related to the Iraqi economy were used with a comparative analysis of the phenomenon in order to
determine the experiences of the leading countries in combating this phenomenon and based on what appeared
on the Iraqi economy from the collapse of the economic system entirely From all sides and for all economic and
service sectors in particular. This study concluded that corruption has no specific address or location as it
included financial and administrative scandals alike, especially the public sector in the Iraqi state. The researcher
recommends fighting this phenomenon by the security services in the state and combating attacks on public
money which is often done by politicians and government officials in the state with tying the economy of the
country with massive loans, especially IMF loans.

Keywords: money laundering; the informal economy; financial corruption; administrative corruption;
International Monetary Fund; illegal entry.
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