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إمكانات وزارة الخارجية في إنعاش اقتصاد العراق

تراكمت التحدايت االقتصادية اليت واجهت العراق يف السنوات االخرية، مما ادى اىل ازمة اقتصادية 
جعلته حباجة اىل سيولة نقدية عدا تلك اليت توفرها مبيعات النفط، خاصة يف ظل اسعار النفط غري املستقرة، 
النفطية اىل فتح ملفات مالية مهمة يتطلب احلصول عليها جهود  النقدية غري  السيولة  البحث عن  يؤدي 
استثنائية على مستوى العالقات اخلارجية، وقد تكون اهم تلك املصادر هي االموال العراقية اجملمدة او املهربة 
اىل اخلارج، إن البحث يف هذا اخلصوص يقودان اىل دراسة دور وزارة اخلارجية العراقية يف استحصال تلك 
االموال او غريها من االموال اليت يتطلب احلصول عليها جهود يف العالقات اخلارجية، ذلك ان دور وزارة 
اخلارجية هو جزء مهم من سلسلة االدوار اليت يتوجب ان تلعبها مؤسسات عراقية خمتلفة من اجل الوصول 

اىل اسرتداد االموال العراقية املهربة او اجملمدة.

أو  )املهربة  اخلارج  العراقية يف  االموال  مقدار  عنها جهات رمسية عن  اليت تكشف  االرقام  تتضارب 
اجملمدة(، إذ يشري احد اعضاء جملس مكافحة الفساد السابق )سعيد ايسي موسى( اىل ان جمموع االصول 
العراقية املهربة واجملمدة يف اخلارج تصل اىل 500 مليار دوالر، وأن هناك 450 الف ملف اسرتداد فتحته 
الدولة العراقية حىت 20201، ولغرض االنسيابية يف ما سنطرح، سوف نقسم اموال العراق يف اخلارج اىل 
نوعي، النوع االول هو االموال اجملمدة قبل العام 2003، والنوع الثاين هو االموال العراقية املهربة اىل اخلارج 
العراقية واخلطوات اليت من املمكن ان  الفساد بعد 2003، ومن مث نوضح دور وزارة اخلارجية  من عوائد 

تتخدها يف سبيل استحصال االموال اليت تندرج ضمن النوعي. 

1. https://almadapaper.net/view.php?cat=233903 

* ابحث يف قسم االحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.

علي عدانن*

https://almadapaper.net/view.php?cat=233903
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النوع األول: األموال العراقية اجملمدة قبل 2003

قررت االمم املتحدة جتميد االموال العراقية بعد غزو العراق للكويت يف 1990، وجاء هذا القرار 
ضمن حزمة من العقوابت يف حينها. بعد عام 2003، وقرر جملس االمن حتويل تلك االموال اىل صندوق 
تنمية العراق، على الرغم من حتويل مبالغ ضخمة اىل الصندوق، اال ان املصادر تشري اىل ان هنالك املزيد من 
االموال اليت مل يتم حتويلها2، وتكمن الصعوبة يف استحصال هذه االموال يف كوهنا غري حمددة الكمية، فالعراق 
اىل يومنا هذا ال ميتلك قاعدة بياانت بتلك االموال3، تشري القوائم املالية للسنوات السابقة اىل ان العراق استلم 

ما يقارب )1.6( مليار دوالر منذ 2003 ولغاية االن4.

بينما تشري املصادر اىل ان اموال العراق اجملمدة يف البنوك العاملية اكثر من ذلك الرقم بكثري، ذلك   
ان النظام السابق رمبا متكن من االستيالء على ما يقارب )10( مليارات دوالر من االموال غري الشرعية من 
خالل استغالل برانمج النفط مقابل الغذاء الذي قدمته االمم املتحدة حينما كان العراق يتعرض اىل احلصار 
االقتصادي5، سواء من طريق هتريب النفط او احلصول على عموالت مقابل عقود االغذية او االدوية، وتشري 
العراقية  الكونغرس االمريكي اىل أن مقدار االموال  الرمسية الصادرة عن مكتب املسائلة احلكومية يف  التقارير 
اجملمدة يف اخلارج )ما عدا الوالايت املتحدة( تبلغ ما يقارب )3.7( مليار دوالر، اما تلك اليت يف الوالايت 
املتحدة فتبلغ )1.92( مليار دوالر فقط، بينما يقدر حجم االموال املخفية من )10( اىل )40( مليار دوالر6.

النوع الثاين: األموال العراقية املهربة إىل اخلارج بعد 2003

بعد العام 2003، استشرى الفساد املايل على نطاق واسع يف العراق، كانت احدى وسائل ذلك   
الفساد هو هتريب العملة الصعبة اىل خارج العراق، وقد جرى ذلك من خالل استغالل انفذة بيع العملة او 
ما يسمى مبزاد العملة يف البنك املركزي العراقي غالبا، يشري احد املسؤولي يف ديوان الرقابة املايل االحتادي اىل 

2. https://www.gao.gov/products/gao-04-1006 
 /https://www.cofe-iraq.iq/new 3.  البياانت املالية لصندوق تنمية العراق املنشورة على موقع جلنة اخلرباء املاليي

4. املصدر السابق نفسه 
5. https://www.jstor.org/stable/41858533?seq=1 
6. https://www.gao.gov/products/gao-04-1006 

https://www.gao.gov/products/gao-04-1006
https://www.cofe-iraq.iq/new/
https://www.cofe-iraq.iq/new/
https://www.jstor.org/stable/41858533?seq=1
https://www.gao.gov/products/gao-04-1006
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ان )40( مليار دوالر من االموال غري الشرعية يتم هتريبها سنواي خارج العراق7.
العراق خطوات جدية يف سبيل اسرتجاع تلك االموال، إال ان هنالك جهود مؤخرا تبذل  مل يتخذ 
من قبل احلكومة العراقية يف سبيل تتبع تلك االموال واسرتدادها، وقد جاء ذلك بعد ما نشر مشروع قانون 
)اسرتداد عائدات الفساد( والذي يهدف اىل اسرتداد عائدات الفساد يف داخل العراق وخارجه، وهذا يشمل 

االموال املهربة اىل اخلارج من عوائد الفساد بعد 2003. 

حتدايت ومعوقات اسرتداد األموال:
هنالك الكثري من العوائق اليت متنع دون اسرتداد االموال اجملمدة قبل 2003، ويعد افتقار العراق اىل 
قاعدة بياانت دقيقة بتلك االرصدة واالموال من اهم تلك العوائق، يعود ذلك اىل تسجيل تلك االرصدة 
ابمساء خمتلفة من قبل جهاز املخابرات العراقي آنذاك، أو إنشاء العراق لشركات ومهية برؤوس اموال ضخمة. 

إضافة اىل أن االنظمة القانونية احمللية لبعض الدول متنع من حتويل اموال انظمة احلكم السابقة اىل 
احلكومات اجلديدة، كما هو احلال يف سويسرا مثال واليت تعترب من حواضن االموال غري املشروعة، إال اهنا 
مؤخرا شرعت قانون رد االصول غري املشروعة ))RIAA والذي مبقتضاه تسرتد االصول التابعة اىل االفراد 

السياسيي او املرتبطي ابلعمل السياسي8.
وتؤدي العالقات الدولية دورا مهما يف هذا الشأن كذلك، فاالزمات الدبلوماسية قد تقف عائقا امام 
العراق  او معاهدة مشرتكة بي  ثنائي  اتفاق  ان يكون هناك  اسرتداد االموال، وقد يستلزم اسرتداد االموال 

والدولة االخرى لتحقيق تلك الغاية.  
وال خيتلف االطار العام للمعوقات والتحدايت من حيث إسرتداد عائدات الفساد بعد 2003،   
إال ان هناك تفاصيل اخرى ختص هذه االموال، فعلى سبيل املثال، يدعي الفاسدين القائمي على نشاطات 
السياسي احلايل مما يوفر محاية نسبية سياسية  للنظام  هتريب االموال وغسيلها بعد 2003 اهنم معارضي 

الرصدهتم املصرفية من املالحقة والتجميد9.   

7.https://www.undp.org/content/dam/iraq/docs/Stabilization/UNDP%20IQ-%20
Stabilization%20FFIS%20Progress%20Report%20Q4%202015-%20201601.pdf 
8. https://www.coha.org/lex-duvalier-a-corrupt-politicians-worst-nightmare/ 
9. https://almadapaper.net/view.php?cat=233903 

https://www.undp.org/content/dam/iraq/docs/Stabilization/UNDP%20IQ-%20Stabilization%20FFIS%20Progress%20Report%20Q4%202015-%20201601.pdf
https://www.undp.org/content/dam/iraq/docs/Stabilization/UNDP%20IQ-%20Stabilization%20FFIS%20Progress%20Report%20Q4%202015-%20201601.pdf
https://www.coha.org/lex-duvalier-a-corrupt-politicians-worst-nightmare/
https://almadapaper.net/view.php?cat=233903
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دور وزارة اخلارجية يف اسرتداد األموال:

من  ابلرغم  دولية يف جوهرها،  مسألة عالقات  أبنه  اخلارج  العراق المواله يف  اسرتداد  ملف  يتسم   
ان هذا امللف حيمل جوانب قانونية واقتصادية وامنية، ويرتتب على ذلك ضرورة ان تتصدى وزارة اخلارجية 
العراقية مبمثلياهتا الدبلوماسية وملحقياهتا وسفارهتا يف دول العامل املختلفة لدفة القيادة يف هذا امللف، بذلت 
وزارة اخلارجية العراقية مؤخرا جهود دبلوماسية يف هذا االطار، متثلت يف تقدمي سفارة العراق يف ايطاليا طلبا 
للحكومة االيطالية برفع احلجز عن مبلغ )600( مليون يورو من اموال العراق10، وجاء ذلك بعدما انقش وزير 
اخلارجية العراقي مع نظريه السويسري ملف االموال العراقية اجملمدة يف البنوك السويسرية خالل زايرة االخري 
اىل بغداد ايضا، علما أبن سويسرا قد اعادت )220( مليون دوالر فقط، بينما تشري التقارير الصحفية اىل 

ان جمموع االصول يف املصارف السويسرية بلغت )1.28( مليار دوالر11. 

العراقية هو  اخلارجية  لوزارة  الدبلوماسية  اجلهود  ان حتققها  املمكن  اليت من  االهداف  اهم  إن من   
املساعدة يف تنظيم قاعدة بياانت دقيقة ابالموال اجملمدة قبل 2003، وذلك من خالل استثمار العالقات 
الدبلوماسية مع الوالايت املتحدة، واستحصال البياانت اليت توصلت اليها مؤسسات الوالايت املتحدة يف 
متابعة هذا امللف، إذ سبق وان تصدت الوالايت املتحدة االمريكية هلذا امللف بعد يوم واحد على دخوهلا 
العراق، وقد بذلت مؤسساهتا املختلفة على تعقب، وجتميد، واستعادة، وحتويل اموال النظام السابق، حيث 
 Working Assets Iraq( عملت على تشكيل هيئة تنسيقية بي املؤسسات املختلفة اطلق عليها
Group( بقيادة مكتب اجلرائم املالية ومتويل االرهاب التابع اىل وزارة اخلزانة االمريكية. إذ عملت هذه اهليئة 
التنسيقية على اعداد مجع اكرب قدر من البياانت واجراء التحقيقات املمكنة العداد قاعدة بياانت خبصوص 
اموال النظام السابق، كما عمل مكتب الشؤون الدولية على متابعة تدفق االموال املسرتدة اىل صندوق تنمية 
العراق، اما االموال اليت عمل النظام السابق على اخفائها، فقد عمل مكتب اجلرائم الدولية ومتويل االرهاب 
مع دائرة االيرادات الداخلية ومؤسسات اخرى على اكتشافها، وقد اجرى احملققون املاليون حينذاك حتقيقات 

10.shorturl.at/zKV05
11.https://www.smh.com.au/world/middle-east/saddam-stashed-1-3bn-in-switzerland-
20030621-gdgyx0.html 

https://www.smh.com.au/world/middle-east/saddam-stashed-1-3bn-in-switzerland-20030621-gdgyx0.html
https://www.smh.com.au/world/middle-east/saddam-stashed-1-3bn-in-switzerland-20030621-gdgyx0.html
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مكثفة مع مسؤولي عراقيي سابقي يف هذا الشأن12. 

اضافة اىل ذلك، تستطيع وزارة اخلارجية العراقية ان تعمل على تذليل احد اهم العوائق اليت تقف   
يف طريق اسرتداد العراق المواله وهي االنظمة القانونية احمللية املانعة لتحويل االموال، إذ ميكن لوزارة اخلارجية 
العراقية ان تعمل على اتفاقيات ثنائية مع الدول اليت فيها اموال واصول جممدة او مهربة لتسهيل استحصاهلا 
وذلك اما عن طريق تشريعات جديدة او اكتشاف طرق اخرى لتحويل االموال، ففي احدى التجارب بعد 
2003 عملت احدى الدول على انشاء حساب مقابل “Account Mirror” لصندوق تنمية العراق 

وحولت االموال اجملمدة اىل ذلك احلساب تفاداي للتحويل اخلارجي13.

وميكن االستفادة من االتفاقيات الدولية اخلاصة هبذا اجملال كذلك وخاصة من حيث االموال املهربة 
بعد 2003، اذ ميكن للعراق من خالل وزارة خارجيته ان يعمل على طلب املساعدة من مبادرة اسرتداد 
املتحدة ملكافحة اجلرمية  الدويل ومكتب االمم  البنك  املنبثقة ابلشراكة بي   14)StAR( املسروقة االصول 
واملخدرات واليت تعمل على حماربة الفساد واسع النطاق ال سيما سرقة األصول العامة من قبل كبار املسؤولي 
التعاون بي احلكومات لغرض اسرتداد االصول  بناء جسور  احلكوميي واملتعاوني معهم وذلك من خالل 

املسروقة. 

الربيطانية   CARIN شبكة  اىل  العراق  انضمام  يف  تبادر  ان  العراقية  اخلارجية  لوزارة  كذلك 
)Network agency-Inter Recovery Asset Camden(15 وهي شبكة غري رمسية من 
املمارسي املكلفي إبنفاذ القانون والقضاء، وتعمل يف جمال تعقب األصول وجتميدها وحجزها ومصادرهتا، 
القانون وخبري قضائي  إنفاذ  الوكاالت، ويتم متثيل كل دولة من قبل ضابط  إهنا شبكة مشرتكة بي  حيث 

)املدعي العام ، قاضي التحقيق، وغريمها حسب النظام القانوين(.

اما على الصعيد احمللي، فإن مشروع قانون اسرتداد عائدات الفساد يلقي على عاتق وزارة اخلارجية 

12. https://www.gao.gov/products/gao-04-1006 
13. املصدر السابق نفسه

14. https://star.worldbank.org/ 
15. https://www.carin.network/ 

https://www.gao.gov/products/gao-04-1006
https://star.worldbank.org/
https://www.carin.network/
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مسؤولية التنسيق مع هيئة النزاهة والبنك املركزي العراقية لغرض تشكيل فريق حتقيق وتقصي مشرتك للتحري 
عن االموال املهربة اىل اخلارج، وإن الوزارة مسؤولة كذلك عن وضع خطة البرام اتفاقيات ثنائية مع الدول 

إلسرتداد االموال العراقية املهربة اىل اخلارج وعوائد الفساد وتسليم الفاسدين اىل السلطات العراقية. 

رؤية مستقبلية

نتيجة ملا تقدم، جند ان دور وزارة اخلارجية حموري يف اسرتداد االموال العراقية اجملمدة و املهربة يف   
اخلارج، ذلك اهنا متثل واجهة املفاوضات مع الدول االخرى وحمرك التنسيق مع الوزارات والدوائر احمللية ذات 
الشأن، كما إن جهودها يف التعاون الدبلوماسي والعالقات الثنائية سيوفر البيئة الالزمة لتعاون املؤسسات 
االمنية واملالية االخرى بي العراق والدول االخرى، لذا من الضروري ان يكون ملف االموال العراقية يف اخلارج 
ضمن اولوايت السياسة اخلارجية العراقية وأن يكون ضمن متابعات ورصد دائرة التخطيط السياسي يف وزارة 

اخلارجية العراقية وخاصة القسم االقتصادي فيها. 

اضافة اىل ذلك، إن ما ألقاه مشروع قانون اسرتداد عائدات الفساد من مسؤوليات على وزارة اخلارجية 
العراقية أبن تضع وتنفذ خطة البرام االتفاقات الثنائية وتقدم تقريرا عن ذلك سوف يستلزم حتما تشكيل جلنة 
خمتصة يف الوزارة تتوىل التنسيق مع هيئة النزاهة والدوائر االخرى املختصة كالدوائر االمنية، ومتابعة تنفيذ هذا 
امللف مع دوائر الوزارة املعنية ابلعالقات االقليمية والدولية او مع اهليئات الدبلوماسية واملمثليات يف اخلارج.   

من املهم ايضا ان يناط بقسم الشؤون القانونية الدولية دراسة جدوى التعاقد مع حمامي او مكاتب 
حماماة يف الدول االخرى لغرض اسرتداد االموال، إذ ان الكثري من االراء تشكك يف اجلدوى االقتصادية من 
اسرتداد االموال من طريق مكاتب احملاماة، وتشجع على اجياد وسائل وآليات إلستثمار هذه االموال يف اخلارج 

ملصلحة البالد بدال من حتمل تكاليف طائلة جراء اسرتدادها. 


