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 رأي اقتصادي 

 غسيل األموال جريمة العصر
 حازت جرمية غسيل األموال 
الكثير من االهتمام من قبل املشرع 
والعاملني في احلقل القانوني ملا 
يتعلــــق بتلك اجلرميــــة من آثار 
تترتب على ارتكابهــــا. وذلك ما 
بينته الدراسات التي أجريت في 
هذا الشأن، والتي بان منها مدى 
األضرار التي تلحق باملجتمعات 
وتهدد أمنها.. وتضر أبلغ الضرر 
باقتصاديات الدول. وكان لنا الشرف 
بأن نكون أعضاء في تلك الدراسات 
وصياغــــة البيانات وتبيان مدى 
الضرر الذي تلحقه هذه اجلرمية 
خاصة في املجتمعات االقتصادية 

النامية. فإن كان املشرع في أي دولة من الدول ال يحارب 
محاولة اإلثراء ولكنه يحارب فقط عدم مشــــروعية 
الطرق املؤدية إلى اإلثراء فلألفراد احلرية في العمل 
والكسب واالجتار واالستثمار الذي يدر عليهم الربح.. 
ولكن ذلك جميعه مشروط مبراعاة الطرق املشروعة 
والتي ال تخالف نصوص القانون الذي هو شبه مغيب 
في مجتمعاتنا العربية ان لم تكن محمية. والسؤال 
الذي يطرح، من ميتلك املال الكاش وكيف يخبأ وكيف 
يســــتعمل وكيف ينقل وبعلم من وحتت أي غطاء؟ 
أســــئلة عديدة تبطل مفعول مكافحة جرمية غسيل 
األموال. كأن يقــــوم مواطن الدولة ورغبة في إعطاء 
أموال مصادرها غير مشروعة وإدخالها إقليم الدولة 
وإخفاءهــــا أو العكس يرتكب اجلرم في إقليم الدولة 
ويترتب عليه الكســــب والثراء ثم يخرجونه خارج 

الدولة إلعطائه وصف املشروعية.
  ان هذه اجلرمية اخلطرة واآلثار السلبية جلرمية 
غسيل األموال على الدولة وكما رأى الفقهاء تتمثل في 
أن وجود كمية هائلة من األموال مع عدم وجود استقرار 
فيها حيث انها قابلة للحركة في أي وقت نتيجة خروج 
األموال اخلاضعة للغسيل في أي حلظة ودون سابق 
إنذار من أجل االستمرار في إخفاء أصول تلك األموال، 
من شأنه أن يؤدي إلى عدم وجودها في حلظة ما في 
البلد الذي كانت موجودة فيه وانتقالها إلى اقتصاد 
آخر دون أن تشكل أي قوة أو دعم القتصاديات البلد 
الذي كانت موجودة فيه مما يؤدي إلى إفساد املؤشرات 
التي يعتمد عليها برنامج السياسة االقتصادية فإذا 
نظرنا مثال الى لبنان نــــرى خطورة األموال الكاش 
املوجودة بني أيدي املواطنني والسبب اعتماد لبنان 
بالدرجة األولى على النفط البشري وهي رؤوس األموال 
الضخمة التي تدر من املغتربني والذين تعودوا على 
اقتناء األموال في املنازل فال تندهش مثال من شــــراء 
لبناني ملنزل أو شقة بالكاش والبائع يتصرف باملبلغ 
بشراء شيء آخر مها عال شأن املبلغ وهكذا دواليك أين 
الرقابة سؤال يطرح. بينما في دولة مثل فرنسا فإن 

القانون من أين لك هذا واضح.
  واقتنــــاء املال الكاش يحمل صاحبه مخاطر جمة 
لذلك هناك صعوبة كبيرة في تنقل املال ألنه محفوف 
مبخاطر ضياعها. فما يحدث من مجرمي غسيل األموال 
ان يقوم بعض األشخاص بإنشــــاء شركات وهمية 
وصورية والتــــي ال تنتج ما ينمي االقتصاد القومي 
للبلد وإمنا بغرض مجرد غسيل األموال حيث تفتقد 

تلك الشركات إلى األهداف االقتصادية القومية.
  كما أنه من شأن ارتكاب تلك اجلرمية خروج األموال 
املكتسبة بطريق غير مشروع من الدولة مما يؤثر على 
وجود العملة الصعبة التي يحتاج إليها اقتصاد البلد. 
وهو ما يؤدي إلى إحجام املستثمرين عن االستثمار 
في بلد تخرج منه العمالت الصعبة. ومن شأن أيضا 

تلك اجلرمية 
  اإلضرار بأمن الدولة إذ انها وفي األغلب األعم من 
األحوال تكون أثرا مباشرا جلرمية سابقة عليها وارتكبت 
ترتيبا عليها كأن تكون هناك جرمية مخدرات أدت إلى 
ربح األموال فيقوم مرتكبو جرمية املخدرات بارتكاب 
جرمية غسيل األموال من أجل إخفاء جرمية االجتار 
باملخدرات، أو جرمية رشوة أو أي جرمية أخرى يريد 
مرتكبها اخفاء مصدر األموال املتحصلة منها، لذلك عرفت 
جرمية غسيل األموال بأنها مجموعة عمليات معينة ذات 
طبيعة اقتصادية أو مالية تؤدي إلى إدخال أو ضم في 
دائرة االقتصاد الشرعي وتكون رؤوس أموال ناجتة 
من أنشطة غير مشروعة تقليديا متعلقة باملتاجرة 

باملخدرات واليوم أصبحت نواجت 
كل جرمية جنائية ذات جسامة أو 
خطورة.  فجرمية غسيل األموال هي 
عبارة عن إضفاء صفة املشروعية 
على مال ناجت من جرمية وإدخاله 
ضمن دائرة االقتصاد املباح فكل 
عملية ترتكب بهــــذا القصد تعد 
جرمية غسيل أموال، اذن جرمية 
غسيل األموال جرمية عمدية يتطلب 
توافرها وجود ركنني ركن مادي 
يتمثل في نشاط إجرامي مؤثم عمال 
بنص القانون، باإلضافة إلى الركن 
املعنوي وهو قصد جنائي بتعمد 
ارتكاب الفعل مع العلم بنتيجته.  
ولكن الفقهاء القانونيني رأوا بالنسبة جلرمية غسيل 
األموال وجود شــــرط مفترض يقتضي األمر توافره 
قبل البحث عن توافر أركان تلك اجلرمية وهو وجود 
متحصالت مالية ناجتة من جرمية فبدون هذا الشرط 
ال يصح احلديث عن أركان جرمية غسيل األموال ونحن 
من مؤيدي هذه الفرضية ألن جرمية غسيل األموال 
من اجلرائم التخصصية التي تستلزم قدرا كبيرا من 
املتابعة والتحري واســــتكمال اجراءات البحث لكيال 
يفلت أصحابها من العقاب بخطأ بسيط يرتكب، علما 
أن العاملني في هــــذا احلقل يكونون دائما أكثر دهاء 

وأكبر ذكاء. 
  املظهر اخلارجي للجرمية هو االعتداء على املصلحة 
التي يحميها القانون وهو ســــلوك أو نشــــاط مادي 
تترتب عليه نتيجة إجرامية يتطلبها املشرع اجلزائي 
ورابطة ســــببية بني الفعل والنتيجة وهو ما يطبق 
على جرمية غسيل األموال.. إذ بدون الركن املادي ال 
تقوم أي جرمية وقد عرف بأنه توظيف ما يتحصل 
من اجلرائم من أموال أو حتويلها أو إخفائها أو متويه 
تلك األموال إلضفاء صفة املشــــروعية عليها، ومن 
صور الســــلوك املادي أو الركن املادي لتلك اجلرمية 

في املادة الثانية منه: 
  إجراء عملية غسيل ألموال مع العلم بأنها متحصل 
عليها من جرمية أو متحصل عليها من فعل من أفعال 

االشتراك فيها. 
  نقل أو حتويل أو حيازة أو إحراز أو اســــتخدام 
أو احتفاظ أو تلقي أمــــوال مع العلم بأنها متحصل 
عليها من جرمية أو متحصل عليها من فعل من أفعال 

االشتراك فيها. 
  إخفاء أو متويه حقيقة األموال أو مصدرها أو مكانها 
أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة 
بها أو ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من جرمية 

أو متحصل عليها من فعل من أفعال االشتراك.
  اذن جرمية غسيل األموال هي النية أو القصد الذي 
يتحرك في نفسية مرتكب السلوك اإلجرامي.. أو هي 
اجتاه إرادة اجلاني إلى الفعل والنتيجة املترتبة عليه، 
وعرفته املادة ٤٠ من قانون اجلزاء القصد اجلنائي 
بأنه اجتاه اإلرادة نحو ارتكاب الفعل املكون للجرمية 
وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في 
هذه اجلرمية.. وعناصر القصد اجلنائي ألي جرمية 
هــــي العلم واإلرادة، وبتعريفنــــا العلم هو ضرورة 
علم اجلاني أن ســــلوكه معاقــــب عليه جنائيا وهو 
عنصر مفترض إذا ال يعذر شخص جلهله بالقانون، 
أما اإلرادة فهي العامل النفسي الذي يحرك الشخص 
الرتكاب جرميته، وفي جرمية غسيل األموال ال يتصور 
وقوعهــــا إال إذا كان الفاعل يعلم متاما أنها حصيلة 
جرميــــة أو فعل من أفعال االشــــتراك فيها فال ميكن 
القبول بتصور وقوع جرمية غسيل األموال عن طريق 
صورة من صور اخلطأ وبالتالي ال يتصور وقوعها 

بطريق غير عمدية.
  لذلــــك فان مضار جرمية غســــيل األموال مدمرة 
بالنسبة القتصاد الدول النامية وحتى االقتصاديات 
احلديثة والتي ســــوف نظهر ان شاء اهللا مخاطرها 
في تتمة لهذا املقال ومن ثم نشــــرح وبشكل موجز 
دخول عنصر غسيل األموال كسبب من أسباب األزمة 

االقتصادية العاملية.
  

   بقلم المستشار د.محمود ملحم 
   محاضر في جامعات فرنسا
 melhemmahmoud@hotmail.com  

 عمالء الشركة بمقدورهم االطالع على الفواتير مع إمكانية السداد وتحويل الرصيد 

 «زين» تنضم لعائلة « App Store» وتطلق 
  تطبيقها الخاص على أجهزة «اآلي فون» و«اآلي باد» 

«App Store » تطبيـق «زين» يحتل المركز األول في عمليات التحميل المجاني على 
مع تركيزها على اتجاهاتهم في 
استخدام النواحي التكنولوجية 
التي باتت ســـمة العصر الذي 
نتعايش فيه اآلن، مشيرا إلى أن 
طرح هذا التطبيق الحيوي يعزز 

من مساعيها في هذا االتجاه.
  وبيـــن ان: «تكنولوجيـــا 
االتصاالت ســـتظل في حالة 
من التغير المستمر، والعصر 
المقبل يحمل معه مالمح التغيير 
وهو ما انعكس على سلوكيات 
المشـــتركين وخصوصا في 
التي تعتبر  الكويتية  السوق 
من األســـواق النهمة لخدمات 

تكنولوجيا المعلومات».
  وذكـــر أن اهتمامات «زين» 
ســـتظل موجهـــة للعميل في 
المقام األول، وســـتظل تتبع 
التعاطي مع  فـــي  اتجاهاتـــه 
تكنولوجيا االتصاالت، وهي 
في طرحها لهذه الخدمة تؤكد 
أن عميلها يمثل أولوية قصوى 
لها وأن عليها أن تســـخر كل 
فـــي  إمكانياتهـــا وخدماتهـــا 
سبيل توفير سبل الراحة عند 

استخدامه لشبكتها. 

اإلطالع على التفاصيل الخاصة 
بـــل وبمقدوره أن  بفاتورته، 
يقوم بســـداد قيمة أي فاتورة 

مستحقة».
أردنا  بالقـــول: «لقد    ونوه 
أن يوفر هـــذا التطبيق كل ما 
يحتاجه العميل من معلومات، 
حتى العروض والمنتجات التي 
تطرحها الشركة، فالعميل حينها 
لن يكون بحاجة ألن يبحث في 
مكان آخر أو أن يكون بحاجة 
للبحث على شبكة االنترنت».

  وافـــاد مناصرة: «لقد أردنا 
أن نوفـــر لعمالئنـــا المحبين 
ألجهزة اآلي فـــون واآلي باد 
إلكترونيا يعبرون من  جسرا 
إلى  خالله بكل سهولة ويسر 
خدمات وعروض زين»، مبينا أن 
الشركة ستعطي مفهوما جديدا 
التطبيق،  لعملياتها مع هـــذا 
بل وســـتجعل عميلها يقبض 
باستمرار على حسابه في راحة 

يده أينما ذهب.
  وأكـــد أن «زيـــن» ملتزمة 
بتقديـــم أفضـــل الخدمات بما 
يتفق مـــع طموحات عمالئها، 

المسافات كثيرا وقدمت نافذة 
إلى  مباشرة وسهلة الوصول 
جميـــع المعلومات والخدمات 
التي يحتاجها العميل، الفتا الى 
ان «زين فتحـــت نافذة كبيرة 
لعمالئها من محبي ومستخدمي 
هذه النوعية من األجهزة، فكل 
عميل بات لديه القدرة اآلن على 

يحتاجها أيضا عن جميع فروع 
زين وكيفية الوصول واالتصال 

بها.
  وفي السياق ذاته، قال المدير 
التنفيـــذي لقطاع التســـويق 
في الشـــركة باســـل مناصرة 
: «إطالق زين لهـــذا البرنامج 
العام للشركة  التوجه  يعكس 
باالستفادة من مثل هذه النوعية 
من التطبيقات التي باتت تلقى 
رواجا كبيرا في اآلونة األخيرة، 
خصوصا بعد تكون شريحة 
كبيرة من مســـتخدمي أجهزة 

اآلي فون واآلي باد».
  وأضاف: «لم يكن لشـــركة 
زين أن إال أن تواكب هذه الثورة 
فـــي تكنولوجيـــا االتصاالت 
والمعلومات، فمع ظهور شريحة 
كبيرة من مستخدمي الهواتف 
الذكيـــة وتصفـــح االنترنت، 
تطورت كثيرا لغة الحوار بين 
الشركات وعمالئها وبدأت تأخذ 
قنوات جديدة تتواءم مع هذه 

الحركة السريعة».
  وأشـــار إلـــى أن مثل هذه 
الحديثة قصرت  التطبيقـــات 

 اعلنت شركة زين عن اطالق 
تطبيقها الخاص على أجهزة اآلي 
فون واآلي باد، لتكون أول شركة 
اتصاالت في الكويت تطلق مثل 
هذه النوعية مـــن التطبيقات 
على « App Store» المستودع 

اإللكتروني لشركة آبل.
  وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن التطبيق الذي يظهر 
 Zain باسم «App Store » على
KW قد احتل المركز األول في 
عمليات التحميل المجاني رغم 
حداثته، مبينة أن عميل زين 
سيكون بمقدوره اإلطالع على 
حسابه الشخصي مع إمكانية 
دفع قيمة الفواتير المستحقة 
السداد، باإلضافة إلى أنه يتيح 
أيضا إمكانية تحويل الرصيد 
واإلطالع على عناوين األفرع 

المنتشرة في الكويت.
  وذكرت أنها راعت أن يشمل 
العروض  التطبيق آخـــر  هذا 
وأحدث المنتجات التي تطرحها 
الشـــركة من وقت إلى آخر في 
الســـوق، مبينة أن عميل زين 
ســـيجد كل المعلومـــات التي 

 «ايمس» و«ترونكس» تتعاونان إلنشاء أول مركز 
تدريب مزود بنظم ومختبرات المحاكاة التفاعلية  

األبعــــاد ونظم احملاكاة  ثالثية 
التفاعليــــة خلدمة املتدربني من 
الطلبة وحديثي التخرج واملعينني 
الذيــــن تقتضي طبيعة  اجلدد 
التدريب على استخدام  عملهم 
األجهزة واآلالت في مجال النفط 
والكهرباء واملاء واإلطفاء بشكل 

آمن.
  وبينت أنه جار حاليا وضع 
اللمســــات األخيرة لالنتهاء من 
بناء هذه األجهزة املشابهة متاما 
لألجهزة املستخدمة في املجاالت 
املذكورة، وســــيتم عرض هذا 
التفاعلــــي في معرض  املختبر 
انفوبيز بأرض املعارض بالكويت 
في املدة من ٣١ يناير الى ٣ فبراير 

.٢٠١١
  وأفــــادت بأن هــــذا املختبر 
يعتبــــر مكتبة قيمــــة حتتوي 
على أفضــــل منــــاذج احملاكاة 
ثالثية األبعاد للمعدات الدوارة 
والثابتة والتــــي متكن املتدرب 
من التحكم في حجمها بالتكبير 
والتصغير وتعريفــــه بكيفية 
الى ان  فكها وتركيبها، مشيرة 
هذا املختبر يحتوي على أحدث 
نوع من أجهــــزة احملاكاة الذي 
يربط بني تكنولوجيا املعلومات 
وتكنولوجيا اآلالت املستخدمة 
في حفــــر آبار النفــــط، والذي 
يوفر للمستخدم بيئة عمل آمنة 
عند عمليــــة حفر آبار البترول، 
باإلضافة إلى نوع آخر من هذه 
األجهزة وهــــو جهاز ديناميكي 
ثالثــــي األبعاد يســــتخدم في 
التعرف على اجلوانب املختلفة 
للعمليات األساســــية في مجال 

النفط والغاز.
  وأكــــدت ان هــــدف املعهــــد 
بالتعاون مع شــــركة ترونكس 
العاملية املتخصصة في هذا املجال 
من افتتاح مركز تدريب استخدام 
أجهزة احملاكاة، هو إحداث نقلة 
نوعيــــة فــــي عمليــــة التدريب 
ملواكبة ما يشــــهده القرن الـ ٢١ 
على املستوى العاملي واإلقليمي 
من تطورات تدريبية تناســــب 
التطورات احلديثة في صناعة 
اآلالت واألجهزة الفنية وكيفية 

استخدامها.
  وشــــددت على أن أســــلوب 
التدريــــب ســــوف ال يقتصــــر 
النظرية  إلقاء احملاضرات  على 
لشــــرح مكونات هذه األجهزة 
واستخداماتها، وإمنا سيعتمد 
التدريب  التدريب على  أسلوب 
التفاعلي مع اآللة حيث سيجد 
املتــــدرب نفســــه أمــــام صورة 
طبــــق األصل لآللــــة احلقيقية 
التي ســــيتعامل معها في موقع 
عمله فيما يســــمى باملختبرات 

االفتراضية.
  وأفادت ان الشركات اخلليجية 
أخذت تزيد بشكل كبير من إنفاقها 
علــــى تكنولوجيــــا املعلومات 
واالتصــــاالت، ألن قيمة العقود 
التي مت منحها بخصوص هذه 
التكنولوجيا في النصف األول 
من العام احلالي تفوق إجمالي 
مــــا مت إنفاقــــه في عــــام ٢٠٠٩ 

بنسبة ٧٪. 

األبعاد ونظم احملاكاة.
  وأضافــــت مكني في تصريح 
صحافي ان املعهد سيقوم قريبا 
بافتتاح مركز تدريب مزود بنظم 
ومختبرات احلقيقة االفتراضية 

العامليــــة لتوأمــــة تكنولوجيا 
املعلومات واألعمال امليكانيكية 
والهندسية املتخصصة، إلضافة 
غرف تدريب خاصة بتكنولوجيا 
نظم احلقيقة االفتراضية ثالثية 

 أعلنــــت مديــــر معهد اميس 
للتدريــــب األهلي منــــى مكني 
ان املعهد ومتاشــــيا مع الثورة 
التدريبية العاملية احلالية سيقوم 
بالتعاون مع شــــركة ترونكس   منى مكني 

 التطبيقات اجلديدة كما تظهر على 
شاشة «اآلي فون»


