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كيف خيبئ الفاسدون أمواهلم يف شراء عقارات أجنبية؟

يتفاخر حمامي العقارات »دان ويذرز« يف فريجينيا/الوالايت املتحدة على موقعه اإللكرتوين1 
ابستطاعِته إخفاء مجيع أموالك، سواًء أكانت شركات يف بلدان أخرى أم صناديق استئمانية خاصة 
أم ...إخل، وهو يقدِّم »إسرتاتيجيات قانونية مبتكرة« لعمالئه فاحشي الثراء »الذين ميثِّل التسرتُّ 

-على هويتهم ومحايتهم من املسؤولية- مصدر قلق كبري«.

غالباً ما خُتْفى الثروات ألسباب غري مشروعة، مثل: )التهرُّب الضرييب، وغسيل األموال(، أو 
ألسباٍب أقل تعقيداً مثل: )استغالل الثغرات القانونية؛ خلفض فاتورة الضرائب(. جتذب هذه اخلدمة 
-بصورة خاصة- الديكتاتوريي األجانب، والسياسيي الفاسدين الذين يريدون منع مواطنيهم من 
اكتشاف مقدار األموال اليت سرقوها. أصبحت األضرار النامجة عن جمال عمل السرية املالية -منذ 
الغزو الروسي ألوكرانيا- حمطَّ أنظاٍر لكثريين، إال أنَّ رؤوس املال الروسي املشمولي ابلعقوابت، 

وجمرمي احلرب ليسوا الوحيدين الذين لديهم أموال ليخفوها عن األنظار.

يبدو أنَّ أحد عمالء »دان ويذرز« من عائلة »نيجريفان ابرزاين« -رئيس إقليم كردستان 
يعدُّوهنا  -واليت  ألجيال  العراق  مشال  يف  املستقلة  شبه  املنطقة  هذه  العائلة  حكمِت  العراق-. 
ملك للعائلة-، إذ كدَّسوا ثروات هائلة من صفقات النفط2، واالتصاالت3، والعقارات4 املزعومة. 
كشفت صحيفة )The American Prospect( -يف كانون األول/ديسمرب- كيف أنَّ 
يستغل  املنطقة-  وزراء  رئيس  منصب  يشغل  -الذي  ابرزاين«  »مسرور  الكردي  الرئيس  عم  ابن 

1. http://www.dan-law.com/about-us.html 
2.https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Rampant-Corruption-In-The-
Worlds-Last-Oil-Frontier.html 
3.https://www.icij.org/investigations/ericsson-list/ericsson-leaked-data-secret-
payments-iraq/ 
4. https://www.eureporter.co/world/iraq/2019/12/27/kurdistans-powerful-barza-
ni-family-accused-of-using-london-real-estate-to-corrupt-iraq-regulators/ 

كيف يخبئ الفاسدون أموالهم في شراء عقارات أجنبية؟
زاك كوبلين * - بسمة حمادي**
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http://www.dan-law.com/about-us.html
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Rampant-Corruption-In-The-Worlds-Last-Oil-Frontier.html
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Rampant-Corruption-In-The-Worlds-Last-Oil-Frontier.html
https://www.icij.org/investigations/ericsson-list/ericsson-leaked-data-secret-payments-iraq/
https://www.icij.org/investigations/ericsson-list/ericsson-leaked-data-secret-payments-iraq/
https://www.eureporter.co/world/iraq/2019/12/27/kurdistans-powerful-barzani-family-accused-of-using-london-real-estate-to-corrupt-iraq-regulators/
https://www.eureporter.co/world/iraq/2019/12/27/kurdistans-powerful-barzani-family-accused-of-using-london-real-estate-to-corrupt-iraq-regulators/


4
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قواني سرية الشركات األمريكية؛ إلخفاء استثمار عقاري يُقدَّر بعشرات املاليي5 من الدوالرات 
ا مل يغِز الربزاين دولة جماورة، لكن برقيات وزارة  يف ميامي. )نفى السيد ابرزاين هذه املزاعم(. ربَّ

اخلارجية6 -اليت سربتها ويكيليكس- وثَّقت كيف تعمل الدولة الكردية على الفساد املمنهج.

الرئيس الكردي -مثل ابن عمه- مرتبط بمتلكات سرية خارج البالد. ولكن يف هذه احلالة، 
ال يظهر امسه على أي من واثئق امللكية بصورة مباشرة. بداًل من ذلك، خُتفى هذه املمتلكات 
خلف أنظمة معقَّدة من الصناديق االستئمانية والوسيطي، با يف ذلك املوظفي واألصدقاء والعائلة.

فكان تعيي حمامي مثل »دان ويذرز« ضرورايً؛ هلذا السبب.

لون السرية  ال توجد تعبريات عامية جيدة يف اللغة اإلجنليزية لوصف األشخاص الذين يسهِّ
املالية، أو يضعون أمساَءهم على شركة، أو عقار؛ إلخفاء مالكها احلقيقي. ميكن جملموعة واسعة 
من األشخاص -من جتار األعمال الفنية إىل احملاسبي- أن يقدِّموا هذه اخلدمات، وخُتَْفى اآلليات 
الفعلية ملا يقومون به بساعدة من اجملال القانوين. لكن مواطين دولة أخرى هلا اتريخ من فضائح 
الفساد، كالربازيل، صاغوا طريقة يسرية لوصف هذه الوظيفة. يُعرف الوكالء املاليون من هذا النوع 
ابسم )laranjas( )الرجنز(، وهو ما يعين »الربتقال« ابللغة الربتغالية. ما تشرتك فيه عديد من 
ا تعمل  خمططات الفساد -من الربازيل أو الوالايت املتحدة إىل روسيا وكردستان العراق- هو أهنَّ

حتت هذا الغطاء )الوكالء املاليون(.

مل يـَُرد احملامي »دان ويذرز« وال ممثلو »نيجريفان ابرزاين« على طلبات التعليق، وليس من 
الواضح أنَّه انـُْتِهك أي قانون، لكن يبدو أنَّ الرئيس الكردي لديه كثري من الوكالء املاليي، منتشرين 
The American Pros- )يف ماكلي الواقعة يف والية فريجينيا وديب، إذ حدَّدت صحيفة 
pect( ما يقرب من )300( عقار -تقدَّر قيمتها جمتمعة بئات املاليي من الدوالرات- مرتبطة 

أبقاربه وشركائه.

جندي  اسم  على  َي  مسُِّ شارع  وهو  درايف«،  »موتروم  منطقة  يف  العمليات  هذه  بدأت 
كونفدرايل يف مشال فريجينيا. بذل احملامي »دان ويذرز« جهداً كبرياً إلخفاء مالكي أربع عقارات 

متجاورة يف هذا الشارع، اْشرُتِيْت بصورة مجاعية أبكثر من )20( مليون دوالر.

5. https://prospect.org/power/cowboy-drugstore-traces-of-a-kleptocrat/ 
6. https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIRKUK37_a.html 

https://prospect.org/power/cowboy-drugstore-traces-of-a-kleptocrat/
https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIRKUK37_a.html
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لت  هناك مراحل كثرية من السرية. فعلى موقع الويب اخلاص ُبَقيِّم الضرائب للمنطقة، ُسجِّ
ا حتت تصرف »دان ويذرز« بصفته وصياً؛ وإمَّا »ُحِجَب االسم بناًء على  أمساء املالكي إمَّا على أهنَّ
ا مسيطر عليها من قبل اثنتي من الصناديق  الطلب«. ُتظهر األفعال املادية للعقارات األربعة أهنَّ
االستئمانية، وابالمسي »موتروم« و«دوالين« ابلتعاون مع شركة جمهولة اهلوية. أُنِشَئ هذا اجلهاز 

وُشغَِّل أبكمله بواسطة »دان ويذرز«.

ا حيدث هو متويه فعال للغاية، إال أنَّ السجالت القدمية تكشف عن اسم شخص حقيقي  إمنَّ
مرتبط بعمليات الشراء هذه. نُِقَل أحد العقارات إىل صندوق »موتروم« من قبل شخصية ُتدعى 
»نبيلة مصطفى«، حىت هذا االسم هو متويه، ألنَّ »نبيلة مصطفى« تُعرف أيضاً ابسم آخر وهو 

»نبيلة ابرزاين« -زوجة الرئيس الكردي-.
من  بساعدة  احمليطة؛  املنطقة  يف  وبيعها  األخرى  املمتلكات  شراء  يف  مماثلة  شبكة  تشارك 
احملامي نفسه. عقاران آخران على األقل بقيمة )3( ماليي دوالر ُتُصرَِّف بما عن طريق صندوق 
ائتمان حتت املسمى »بلو ريج ترست«. ومرة أخرى، نالحظ ميكانيكية حجب أمساء املالكي على 
اإلنرتنت، صندوق االئتمان هذا كان يديره رجل يُدعى »مجيل سندي«. وأكَّد مصدر مطلَّع أنَّ 
عائلة الربزاين »مجيل سندي« كان موظفاً لدى الرئيس الكردي -ممَّا جيعله ابلتأكيد وكياًل مالياً آخر-

. كما منح »مجيل سندي« احملامي »دان ويذرز« توكياًل رمسياً لشراء عقار اثلث يقدَّر بليون دوالر. 
متاماً مثل اجملموعة اليت سبقتها من العقارات، فهي مرتبطة أيضاً أبحد أقارب »نيجريفان ابرزاين«. 

ورد اسم أحد إخوته يف املستندات اليت تنقل امللكية7 إىل صندوق االستئمان »بلو ريج ترست«.
ا فتات سخيفة مقارنًة بجموعة  قد تبدو )24( مليون دوالر مبلغاً كبرياً من املال، إال أهنَّ

أخرى من العقارات املسجلة أبمساء وكالء ماليي موجودة خارج البالد.

َوْفقاً لدفرت حساابت سرَّب بياانت العقارات يف ديب، حصل عليه مركز الدراسات الدفاعية 
املتقدمة، فإنَّ زوج عمة8 الرئيس الكردي الراحل »ساالر حكيم«، هو أكرب مالك للعقارات عراقي 
املدينة. فامسه مرتبط با ال يقل عن )288( شقة يف عدد من انطحات السحاب  اجلنسية يف 
 ،»The Grand« املختلفة يف مجيع أحناء املدينة، با يف ذلك ما يقرب من سدس الوحدات يف
وهو برج جديد فاخر على الواجهة البحرية مع مسبح ال متناهي. )عند االتصال به، أكَّد »ساالر 

حكيم« أنَّه ميتلك العقارات، لكنَّه رفض التعليق خبالف ذلك(.
7.https://www.documentcloud.org/documents/21398456-va-property-records-2 
8. shorturl.at/dimDS

https://www.documentcloud.org/documents/21398456-va-property-records-2
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من الصعب حتديد سعر حمدَّد هلذه األمالك، لكن أرخص العقارات اليت ميكن مقارنتها بتلك 
اليت ميلكها »ساالر حكيم« تُقدَّر قيمتها مئات اآلالف من الدوالرات. يذهب بعضهم اآلخر 
للحصول على أكثر من ذلك بكثري، من املؤكد أنَّ قيمة ممتلكات »ساالر حكيم« الكاملة تزيد 

عن )100( مليون دوالر على األقل، وميكن أن َتُدرَّ إجياراهتا ابملاليي كل شهر.

من الصعب التكهُّن بسبب امتالك »ساالر حكيم« هذا الكم اهلائل من الثروات؛ علماً 
أنَّه انجح يف القطاع املصريف، فضاًل عن أنَّه رئيس جملس إدارة بنك كردستان اإلسالمي الدويل، 
ميكِّنه من شراء  راتباً  يتقاضى  أو  أرابحاً  أنَّه حيقق  إىل  للبنك ال تشري  العامة  املالية  الواثئق  لكن 
العقارات هي استثمار مصريف شرعي. يُظهر  أنَّ تلك  هكذا ممتلكات. وليس من املعقول أيضاً 
أحدث تقرير للبنك السنوي9 املتاح أنَّ العقارات الوحيدة اليت ميتلكها »ساالر حكيم« فقط داخل 

كردستان العراق تبلغ قيمتها حوايل )16( مليون دوالر.

أو  املزورة10،  التأمي  أسواق  من  األموال  إلخفاء  املاليي  الوكالء  خمطََّط  فإنَّ  ذلك،  ومع 
هتريب11 النفط12، أو العقود الفاسدة13 قد يبدو هكذا متاماً.

مالية »ساالر حكيم« متشابكٌة كثرياً مع موارد أقاربه. ميتلك شقيق آخر للرئيس الكردي 
من  مليون دوالر  يزيد عن )30(  ما  الرئيس  وقد ابع جنل  بنك14 »ساالر حكيم«،  من  جزءاً 

أسهم15 البنك.

ال تريد الوالايت املتحدة أن تكون اإلمارات العربية املتحدة القادمة، حمشوة حىت أسناهنا 
اخللفية أبموال جمهولة من الفاسدين، وجتَّار املخدِّرات، وجتَّار األسلحة. لكِن اإلسرتاتيجيات اليت 
9.https://www.kib.iq/Library/Files/Uploaded%20Files/Bank%20budgets%20
2020%20eng%20new1.pdf 
10. https://wikileaks.org/plusd/cables/08BAGHDAD4042_a.html 
11.https://www.thedailybeast.com/how-delta-crescent-fell-short-in-trumps-
keep-the-oil-plan-in-syria 
12.https://www.al-monitor.com/originals/2019/12/oil-money-syria-turkey-
kurdish-sdf-sales.html 
13.https://newrepublic.com/article/158609/iraq-barzani-pentagon-oil-beverly-
hills-mansion 
14.https://english.mubasher.info/markets/ISX/stocks/BKUI/announcements/2381 
15. https://twitter.com/bdfne/status/1474303007558979592 

https://www.kib.iq/Library/Files/Uploaded%20Files/Bank%20budgets%202020%20eng%20new1.pdf
https://www.kib.iq/Library/Files/Uploaded%20Files/Bank%20budgets%202020%20eng%20new1.pdf
https://wikileaks.org/plusd/cables/08BAGHDAD4042_a.html
https://www.thedailybeast.com/how-delta-crescent-fell-short-in-trumps-keep-the-oil-plan-in-syria
https://www.thedailybeast.com/how-delta-crescent-fell-short-in-trumps-keep-the-oil-plan-in-syria
https://www.al-monitor.com/originals/2019/12/oil-money-syria-turkey-kurdish-sdf-sales.html
https://www.al-monitor.com/originals/2019/12/oil-money-syria-turkey-kurdish-sdf-sales.html
https://newrepublic.com/article/158609/iraq-barzani-pentagon-oil-beverly-hills-mansion
https://newrepublic.com/article/158609/iraq-barzani-pentagon-oil-beverly-hills-mansion
https://english.mubasher.info/markets/ISX/stocks/BKUI/announcements/2381
https://twitter.com/bdfne/status/1474303007558979592
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نفسها  األمريكية هي  األراضي  السرية يف  املمتلكات  لتجميع  الكردي  الرئيس  استخدمتها عائلة 
اليت يستخدمها َمن ميتلك هذا الكم اهلائل من األموال من دول أخرى، با يف ذلك األمريكيون 
والروس، إلخفاء ثرواهتم هنا )الوالايت املتحدة(. حنن يف طريقنا لنصبح مالذاً دولياً رئيساً آمناً آخر 

للمجرمي والفسادين.

حلسن احلظ، فإنَّ بعض اإلصالحات معروضة على الطاولة. سيكون حظر الوكالء املاليي 
واملطالبة ابإلفصاح العام الكامل عن امللكية املفيدة لكل عقار وشركة يف الوالايت املتحدة أفضل 
خطوة، ولكن قانون التمكي هو نقطة انطالق جيدة. قدَّمه كثري من أعضاء الكوجنرس بعد إصدار 
أوراق »ابندورا«. يتطلَّب قانون التمكي من الوكالء املاليي القيام ابلعناية األساسية الواجبة جتاه 
)سكوت  املتحدة،  ابلوالايت  الدولية  الشفافية  منظمة  مكتب  يف  املناصرة  مدير  قال  عمالئهم. 
تكون  أن  منك  أو طلب  إنشاء شركة،  منك  العمالء اببك، وطلب  أحد  »إذا دخل  غريتاك(: 
وصياً، جيب أن تعرف مع َمن تتعامل« وقال أيضاً: »هذا يعين مجع املعلومات األساسية عن هذا 
الشخص، وإبالغ وزارة اخلزانة بذه املعلومات واليت ميكن استخدامها للحماية من غسيل األموال، 

ومتويل الفساد«.

لقد أثبت الدور الذي لعبه الغرب يف إخفاء أموال )بوتي، واألوليغارشية الروسية( أنَّ السرية 
املالية -املستخدمة لتسهيل الفساد- هي ليست جمرد مسألة يسرية تتعلَّق بقضااي احلكم. أنشأت 
وزارة العدل فريق عمل جديد للرتكيز على الفساد الروسي، إال أنَّ طبيعة عمل هذا الفريق جتعلهم 
يستهدفون الفاسدين اآلخرين، وليس الروسيون فحسب. وقال جريتاك: »دعوان ال ندع هذه اجلهود 
تنتهي ابالستيالء على األموال، واألصول القذرة لقادة فاسدين يف دولة معينة، دعوان نالحق كل 

األشخاص الذين يسرقون من شعوبم، ويغسلون تلك األموال داخل أراضي الوالايت املتحدة«.

املصدر:

https//:prospect.org/power/how-oligarchs-stash-money-in-
foreign-real-estate.#/Yk49bpSBKiQ.twitter 


