
 
 
 
 

 مــــــتقدي

لم تكن الشعوب أبدا على علم كاف بالديون العمومية التي تسددها عن طريق تخصيص موارد من الميزانيات 

الحكومية لهذا الغرض. وتعتبر الديون على العموم بمثابة مقابل لدخول موارد مالية عن طريق القرض أو اصدار 

 سندات .

ال يستجيب،  -الداخلية والخارجية -جزء كبيرا من هذه الديون العمومية لكن أبحاثا أنجزت في بلدان مختلفة، بينت بأن

الخدمات أو المنافع بالنسبة من حيث السلع وبدون مقابل  كانت  -التي تم إحداثها -مادامت الديون ،بالضبط،  لهذا المقياس

هي فاسدة وإعادة التمويل المتتالية، ولديون، بسبب التكاليف التعسفية والشروط الهذه اتتزايد للمجتمع. وعالوة على ذلك، 

المستمر لديون جديدة. يتم كل هذا من خالل آلية ، تتطلب تخصيص يات أخرى، تسبب التوليد الذاتي ومن بين استراتيج

 رصيد الدين. الرسوم، بينما يتواصل ارتفاع ، لتسديد نسب الفائدة المرتفعة والعموالت وأموال، باستمرار

بر مجموعة من التعقيدات التي تقود إلى تدخل المنظمات المالية الدولية، التي تخضع البلدان تشتغل هذه اآللية ع

فضال من أجل تسديد الديون العمومية. وصالحات مضادة ضارة بالحقوق االجتماعية، لدائنة لبرامج التقويم الهيكلي وإا

الديون الخاصة لخصوص، عن طريق تحويل عن ذلك يتم فرض اجراءات مختلفة  يستفيد منها القطاع المالي، على ا

 هذا ما يسبب تضحيات اجتماعية اضافية و يكرس استمرار الديون.إلى ديون عمومية و

منذ عقود، يتعلق األمر بآلية يلة لتمويل الحاجيات الجماعية. وفي هذه الظروف، ليست المديونية العمومية وس

 ص.لتحويل الموارد العمومية نحو القطاع المالي الخا

نسمي إذن " نظام الدين" هذا االستعمال المقلوب ألداة المديونية العمومية التي ترتكز على خصم موارد بدال من 

 إضافتها.

يرتكز على السلطة الدولية الهائلة للقطاع المالي، التي تجعل متشابه في كافة أنحاء العالم. و يشتغل هذا النظام بشكل

ل القانونية، السياسية، االقتصادية، و التواصلية للدول،  أمرا ممكنا بإحداث آليات مختلفة بالنسبة له امكانية رقابة الهياك

 تجعل هذه الهيمنة قابلة للحياة.

و أخيرا، تنعكس تكلفة الدين العمومي على المجتمع خاصة على األكثر فقرا سواء عبر تسديد الضرائب المرتفعة 

الصحة، التعليم،  -الخدمات العمومية التي هي من حق الشعبعلى مواد االستهالك أو بسبب غياب أو ضعف 

أو أيضا بيع الثروة العمومية عبر الخوصصة و االستغالل الالمتناهي للثروات الطبيعية، مع كل  -المساعدة، التقاعد

 األضرار البيئية و االجتماعية غير القابلة لإلصالح التي يسببها هذا.



 
 
 
 

سددها الشعوب . و التدقيق هو األداة التي ستسمح لنا بتسليط الضوء عليها و من الضروري معرفة الديون التي ت

 توثيق هذا المسلسل.

بوجه تأثير السلطة المالية على معظم الحكومات، فإن إحدى المهام التي تقع على عاتق الشعوب هي انجاز تدقيق 

 الديون غير القانونية و غير الشرعية.مواطني، يجب أن يجمع البراهين و الدالئل القانونية الضرورية إللغاء 

لدين العمومي في كل أنحاء مواطنة ل تدقيقات إن هدف هذا الكتاب هو إلهام الحركات االجتماعية لدفعها إلنجاز

تقوية النضاالت االجتماعية التي تعمل من أجل نموذج آخر للعدالة وعية المجتمع بالحقائق المالية و، من أجل تالكوكب

 األخوة.و الحرية و 

تحليال مختصرا لمسلسل التمويل العالمي و ارتباطاته بإنتاج الديون العمومية. يعتبر القطاع الفصل االول يتضمن 

المالي الفاعل الرئيسي و المستفيد من نظام الدين. تتميز تصرفاته باستعمال سلسلة من االستراتيجيات الخادعة، التي 

لمية. يركز هذا الفصل على ضرورة التقدم في بناء هياكل مالية أخرى مرتكزة وضعت هذه اآللية الكبيرة للهيمنة العا

 على مبادئ االنصاف و العدالة.

بينت تداقيق مواطنة انجزت سابقا، بأن أغلبية الدين العمومي لم تولد بسبب دفع فعلي لألموال لكن بسبب استعمال 

وضة من قبل المنظمات الدولية مما أدى إلى مسلسل سلسلة من اآلليات و  الشروط المجحفة، و االجراءات المفر

 الفصل الثاني.متواصل من التوليد الذاتي للديون، كما يبن ذلك 

أمثلة لعناصر مكتشفة  و مقاربات إضافية يجب أخذها في الحسبان في  وكذا، المفاهيم األساسيةالفصل الثالث  يقدم

 اشتغال نظام الدين و إبراز اآلليات التي تنتجه.إطار التدقيق المواطني. إن الهدف هو توثيق طريقة 

، أنه من الممكن تبين تجارب تدقيق الدين التي أجريت من قبل المواطنين بكل من االكوادور و البرازيل و االرجنتين

 هذا ما يساعد على ربح الوقت بالنسبةعن طريق استعمال أداة التدقيق. والحصول على نتائج ملموسة معرفة الحقيقة و

 الفصل الرابع.لمبادرات جديدة طبقا للوصف المختصر المقدم في 

على مقترحات ذات طبيعة منهجية إلنجاز تدقيق مواطني للدين. باالعتماد على التجارب  الفصل الخامسيحتوي 

ذيب المنجزة، تفصل مراحل االنجاز لهذه األداة التقنية، مع أخذ أصل المديونية كنقطة انطالق. إن المقصود هو تك

اإلرادة ي مسلسل التدقيق. فقط المشاركة ون المختصين فقط، هم وحدهم قادرون على المشاركة فأالفكرة التي مفادها 

 والمستقبل.  ضروريان إلبراز الحقيقة، دفاعا عن أجيال اليوم

فة عن طريق الدولي التي تدعم العناصر المكتشلحجج القانونية للقانون الوطني وا الفصل السادسو أخيرا، يقدم 

الرذائل، التي يمكنها تحديد ال قانونية و/ أو ال مشروعية دين متميزة بالمخالفات واالحتياالت والإنجاز تدقيق مواطني و

 الخارجيين .الداخليين و بمعاقبة مشغليهح هذا بإعالن بطالن نظام الدين وعمومي. يسم



 
 
 
 

األعمال المرتكزة على التعبئة االجتماعية  المنبثقة من يسمح التدقيق المواطني للمجتمع بأن يكون صانعا لسلسة من 

ال  هذه األداة التقنية بما في ذلك التتبع الدوري لتطور الدين العمومي و تأثيراته االقتصادية، البيئية  على حياة الشعوب.

ية الناتج عن ذلك، لتغذية يستطيع المجتمع االكتفاء بمالحظة غير فعالة لتبذير ميزانيات الدولة و انتهاك الحقوق االنسان

 نظام الدين. من الضروري تنظيم فعل حازم و تعبوي يؤدي إلى تغيير فعلي.

العالم الثالث )  -باوأصدر مركز اور ،في هذا االطارمسالة الدين، االشتغال على نحن ملتزمون منذ زمن طويل ب

CETIM (و اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث )CADTMتدقيق مواطن للدين بالبرازيل" سنة  ( بدعم من "

، كتابا حول انجاز تدقيق الدين و الذي اثبت أنه أداة ثمينة في خدمة الحركات االجتماعية و بعض الحكومات من 2006

 . www.cetim.ch)العالم بأكمله ، )انظر:

االكوادورية ين البرازيلية ورب أخرى، التجربتأخذا بعين االعتبار ، من بين تجانفذ هذا الكتاب بسرعة كبيرة، و

بخصوص تدقيق الدين، التي تجري بين الفينة و األخرى، فإن فكرة كتاب جديد محين قد برزت ببرازيليا خالل 

(. هذه الندوة حفزتها و نظمتها جمعية " تدقيق مواطن 2011" بدائل لمواجهة األزمة" ) اكتوبر  الندوة الدولية

اهمت هاتان المنظمتان في تمويل هذا الكتاب إلى جانب كل من . سCADTM CETIMوبمشاركة  للدين"

LATINDAD )و السلطات العمومية بكانتون بجنيف و مدينة جنيف عن طريق فيدرالية جنيف للتعاون ) سويسرا

من كاتالونيا. فشكرنا و امتناننا لكل  ODGمن دول الباسك،  ELAمن سويسرا،  NCAمن النرويج،  FSPHو 

 و المؤسسات. هذه التنظيمات

إنه لشرف أن ننجز هذا العمل التطوعي و أن نكتب تجارب التدقيق المواطن. لقد أصبح هذا ممكنا بفضل تعاون 

عدد كبير من األشخاص، خصوصا المختصة في التدقيق االكوادورية مريم أياال. أشكر عميقا كل األشخاص اآلتية 

ألفارنجا،  م و تعاونهم إلنجاز هذا الكتاب: من البرازيل :اوالليالمشاركته -و هم من مختلف أنحاء العالم –أسماؤهم 

رودريغو أفيال، دانييل بين، مارسيليوكاركانولو، جاو غابرييل لوبز، أري مينيال، مودستودا سيلفيريا. من االرجنتين 

جيني دو روماني، : ألخاندروألموس كون، ماريا إيلينا ساليداس، جورج مارشيني. من بلجيكا : سيسيل المارك، فير

إريك توسان. من بوليفيا : باتريسيا ميراندا. من كولومبيا: ويليام كافيريا، دانييل مانيفر .من االكواتور: إيكو أرياس، 

بييدامانسيرو. من اسبانيا: سيرجي كتيالس، جيروم ديفال، إيتزيارخيميناس، سيول جورجي، ميكيلنوفال، 

ان. من اليونان : سبيروسمارشيتوس. من إيرالندا: نيسا نيش ازيد. من جانيرالندلوز، من فرنسا: باتريك سور

النرويج : جينا أيخولت. من البيرو: روميلو توريس، جيانفيلسكيز. من البرتغال: ري فيانا، تيريزا اكزافيي. من 

 مقترحاتهم ثمينة.لقد كانت إضافاتهم و تعليقاتهم واسويسرا: جيلي ديشاتيل. 

ل المواطنات والمواطنين الذين ينتظمن وينتظمون ويناضلن ويناضلون من أجل عالم عادل كنهدي هذا الكتاب ل

 متضامن.وديمقراطي و

 ماريا لوسيا فاتوريلي



 
 
 
 

  : 1الفصل 

 األزمة والمديونية :العالميإضفاء الطابع المالي على االقتصاد 

 ةــــدمــــمق

العالقة ،على تغيير 1970، منذ -التمييل –العالميتصاد الطابع المالي على االق لإلضفاء لسيرورة المستمرةا تعمل

جموع النظام االقتصادي الرأسماليعلى مهائلة إلى نتائج مؤدية  ،اجذرينتاجية ن المنظومة المالية والمنظومة االبي
1
. 

ة كما المندمجال تأخذ في الحسبان سوى المصالح الخاصة، متعددة  لقد مرت هذه التغيرات باستعمال آليات مالية 

مختلف األزمات )مالية، اجتماعية، و بيئية، وغذائية كانت كل هذه التحوالت مصدرللسلطة.  العامةعادة ضمن الدوائر ال
2
 

قبل احتكارات حقيقية من تشكل  وأدى إلى وقيم( صعبة التجاوز، في حين أن االستغالل غير المحدود للموارد ظل ساريا،

 .اجتماعية واقتصادية كبيرةالجنسيات، كل هذا ولد كلفة متعددة  مجموعات مالية كبرى وشركات

ة العمومية. من هنا والمديوني التمييل العالميللعالقات بين  مشهد عام تقديم  هوإن الغرض من هذا الفصل 

ا من دون أي مقابل حيال المجتمع. وهذا م ،اآلليات التي ولدت المديونيات العمومية يمواطنكل تدقيق  ضرورة أن يتضمن

 بناء هندسة مالية دولية أكثر عدال وإنصافا. بهدفالحراك االجتماعي بسيمكن من توضيح ضرورة اإلسراع 

 المديونية ونظام لعالميا يلالتميـ 1-1
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تقتضي نمطا التي المرحلة الحالية للرأسمالية، التي بدأت في سنوات السبعينيات، و على العالميل يحيل التميي

 لى أساس تراكم سلطة قطاع المال العالمي. موارد عالمن تراكم 

ألدوات مالية  منضبطال غير باالستعمالهذه السلطة تمت تقويتها 
3
"، من دون إعادة ناتجة أساسا عن "ديون 

ر السندات أو النقوداتحويل األموال أو اصد
4
 .وبواسطة المنتوجات التي ال مقابل لها 

خصم األموال بدل  -ومية بالمقلوبع استعمال المديونية العمويربط هذا النمط من التراكم عالقة وطيدة م

التي تسمح باشتغال عبات قوية ذات طابع عالمي. إن أهم التال هيمنة آلية من خالل " نظام الدين"، الذي أرسى -فتهاضاا

 ابل.هذه اآللية، والتي تنمي سلطة قطاع المال كل مرة، هي المديونية " العمومية" التي تولدت من دون مق

الخاصة الكبرى و المقاوالت ) هولدينك( المرتبطة بها، والمؤسسات  البنوك دييأإن هذه السلطة موجودة بين 

، لتنميةوالبنوك المركزية وبنوك االتنقيط،  ت، ووكاال-( والبنك العالميFMI)خاصة صندوق النقد الدولي -المالية الدولية

ي الغالب من خالل عمليات سرية، عبر المرور من مالذات ضريبية . وتتصرف هذه المؤسسات فىمن بين مؤسسات أخر

 بغرض تشجيع مصالحها الخاصة. المحاسبيةمعايير بتغييرالتسمح 

                                                           
3
 Paulo DOS SANTOS et : قصد فهم األسواق المالية، والنظريات النقدية للنقود واألموال، مثلما يتم ذلك حول أزمات الرأسمالية، نحيلكم على :

Costas LAPAVITSAS « Globalization and Contemporary Banking : On the Impact of New Technology », 

Contributions to PoliticalEconomy, n°27, 2008, pp. 31-56 ; Paulo DOS SANTOS, « On the Content of Banking in 

ContemporaryCapitalism », HistoricalMaterialism, 17(2), 2009, pp. 180-213 ; Makoto 

ITOH et Costas LAPAVITSAS, Political Economy of Money and Finance, Macmillan, Londres, 1999 ; Costas 

LAPAVITSAS, « Financialised Capitalism : Instability and Financial Expropriation », Historical Materialism, 17(2), 

2009, pp. 114-148. 

4
 .1971الواليات المتحدة نتيجة لنهاية اإلزدواج بين النقد والذهب سنة  قبلخاصة إصدار الدوالرات من  



 
 
 
 

ون على دول لقد بينت مختلف الدراسات أنه انطالقا من سنوات السبعينيات، تم اقتراح حجم غير قانوني من الدي

في  -أو ثنائية األطراف أو متعددة األطرافالخاصة ) أو التجارية(،  -البنوك ل فريقيا وآسيا، من خالأمريكا الالتينية، و ا

 حين أن هذه القروض لم تكن يوما ما مداخل مالية فعلية.

لقد أصبحت هذه القروض مادية بفعل االقتراض المرتبط بموارد مالية لم يتم تحويلها من بلد إلى آخر. لقد كان 

وض تمويل، بكلفة عالية، شراء منتوجات أو خدمات لنفس البلدان الدائنة )" قروض الغرض من جزء كبير من هذه القر

غير خاضعة للتقويم،  غيرروض موجهة إلى بناء مشاريع ضخمة، مرتبطة من دولة إلى دولة"(. وقد كانت هذه الق

 رد الطبيعية.اضرورية وبكلفة باهظة، أو لبنيات تحتية تهدف إلى استخراج المو

في دعم السلطات االستبدادية بتمويل شراء األسلحة وخدمات التجسس، وتندرج هذه قروض ه الهذساهمت 

 كريه.الا هالقروض في خط مناهض للمصالح السيادية للشعوب، وهذا ما يسلط الضوء على طابع

لد مودت الى مسار تلقائي أ تكمن مشكلة هذه القروض التي لم تساهم في خدمة االستثمارات المنتجة، في كونها

، دون أن يستفيد قروض جديدة، أكثر كلفة كل مرةب تؤدى( الفوائدرأس المال وزيادة  اهتالكن ) للمديونية، حيث خدمة الدي

  .ءشيالبلد من أي 

 

على كل القارات. وقد بين التاريخ أن األزمات  ،عبر منظومة المديونية نفوذها،لسلطة المالية العالمية تمارس ا

واالختالسات التي خلقتها تم إلقاء عبئها على القطاع العمومي للدولة من خالل مختلف أشكال  البنوك التي سببتهاالمتتالية 

 اإلنقاذ البنكي، وذلك وفقا لما تفرضه المؤسسات المالية العالمية.

 تقويمات -مالية، لالستقرار -يتدخل صندوق النقد الدولي أثناء سيناريوهات األزمات البنكية، بمساعدة خطط

 .نفسه اقتصادية، خاصة داخل القطاع الماليتغييرات بنيوية وقانونية و فرض وي -يبية و ماليةضر

سنوات التسعينيات وحاليا في آسيا في ما حدث في أمريكا الالتينية وفي افريقيا سنوات الثمانينيات، وفي وهذا 

ربا والواليات المتحدة، والتي من نتائجها في كل الحاالت توليد وأ
5
 عمومية" داخلية وخارجية." ديون 

 

الذي نتج عنه بروز  لإلدماجلمسارات الكبرى من خالل ا ،لقد تمددت هذه السلطة المالية وأصبحت أكثر تركيزا

تشتغل  هيو ، األفشورين() ـ التي لها عالقة ب ،رابطةالمتمن المقاوالت الكبرى  بالعديد ضخمةمالية ومجموعات  شركات

 إليها حيث يتهم البعض منها بعمليات اختالسات ورشاوى كبرى. بامتيازات سبقت اإلشارة

المديونية. وقد ولد هذا كذلك نظام ، أسس الضبطلقد دعم التقدم التكنولوجي والتواصل، إضافة إلى غياب 

أساسا مشتقات -منتوجات مالية
6

بأي ضمانات حقيقية كافية تحظىال  -
7

 -. وقد مست هذه المنتوجات مختلف التبادالت

                                                           
5

 .2هذه اآلليات لتوليد الدين العمومي في الفصل  لقد تم تحليل 
6

] أسهم وسندات ومواد أولية....[ والتي ال تنفصل عنها : اختيارات حول السهم، تعاقد محدد حول المؤشر... وترتبط  أخرىتربط المنتوجات المشتقة بأصول  

 نوية.قيمتها وتشتق من هذه األصول األخرى. ونجد هذه المنتوجات في األسواق الثا

  
7

 ات، أموال الضرائب.مخططات الهندسة المالية التي ولدت مختلف المنتوجات المالية، منها على سبيل المثال............. بيع محدد .... قروض الودائع بالسند 

 



 
 
 
 

وأدت إلى تضخم الفقاعات المالية التي هي أصل األزمات  ،المصحوبة بمخاطر -شروعة وغير مشروعة، آنية ومستقبليةم

 المتتالية.

 سلطة المنظومة البنكية العالمية -1.1

الجنسياتمتعددة بكة المراقبة العالمية للشركات ش -2011لقد سلطت دراسة أكاديمية مهمة أنجزت سنة 
8
الضوء  - 

 دي بعض المؤسسات البنكية التي تشكل جزءا ال يتجزأ من االقتصاد العالمي.السلطة المؤثرة والملكية في أيز على تركي

شركة متعددة الجنسيات األكثر أهمية في العالم،  43000اعتمد هذا البحث الميداني على أنشطة عينة تتكون من 

من مراقبة هذه   40%بينها. لقد بينت الدراسة أن  الضوء على وجود أكثر من مليون من روابط الملكية فيما سلطحيث 

منها مؤسسات مالية.   %75شركة قوية االرتباط فيما بينها، حيث تشكل  147ممركز في نواة من  43000ال الشركات 

 لتالي:الرسم البياني ا قتصادية العالمية، مثلما يوضحالقوة اال بذلك تمركزو، 147 المؤسسة بحيازة هذه الشركات  50وتقوم 

 

  

 والتدفقاتومن فهم تحكمه في الموارد  ،لقد مكنت هذه الدراسة من إبراز سلطة القطاع البنكي في العالم بأسره 

ي القطاع البنكي من فهم وملكية الشؤون العالمية بين أيد االقتصادية. لقد مكن هذا النوع من تركيز السلطة، ومن مراقبة

عدة باحثين " هيمنة  في تقديرالحكومية، وضعية  تعد  االستراتيجيةي وفي القرارات تدخل هذا القطاع في المجال السياس

مالية"
9
. 

                                                           
8
Stefania VITALI, James B. GLATTFELDER et Stefano BATTISTON, « The network fo global corporate control », 

PLoS ONE, 6(10), e25995, 2011, voir http://arxiv. org/pdf/1107.5728v2.pdf .Traduction française : 

http://www.pauljorion.com/ blog/2011/09/08/le-reseau-de-controle-global-par-les-grandes-entreprises-parstefania-

vitali-james-b-glattfelder-et-stefano-battiston/ 

 
9
Beth A. MINTZ et Michael SCHWARTZ, The power of structure of American business, University of Chicago Press, 

Chicago, 1985 



 
 
 
 

 لماذا يحوز القطاع المالي كل هذه السلطة؟ 1-2

، سواء بفرض مخططات إعادة من الهيمنة االقتصادية  لقطاع المالياالمديونية اآللية التي تمكن  نظام ثليم

 ات االقتصادية والسياسية والقانونية والتواصلية للدول.الهيكلة أو بتقوية وزنها في البني

كانت السلطة االقتصادية فاعال في تمويل األنظمة العسكرية. كما ساهمت في تحويل في أمريكا الالتينية، 

منعدمة الشفافية في سنوات دولية من خالل الضغوطات القوية ال البنوكالمديونية حيال  لسلك مساردول هذه القارة 

اآلليات  معها بعينيات. لقد أخضع هذا المسار المنطقة برمتها لسلطة المال العالمي، وأوقف التنمية المتوازنة والس

 .الضروري الزراعيالمرتبطة بالعدالة االجتماعية، خاصة النموذج الجبائي العادل أو اإلصالح 

حسب دافيد هارفيفي الواليات المتحدة، 
10

ى السياسات الحكومية في ، فإن " حزب والستريت" هيمن عل

فهم أسباب اإلنقاذ ز الدولة". تساعدنا هذه الواقعة في العقود األربعة األخيرة، وذلك بتوسيع حقل تأثيره" خارج جها

 .2007البنكي الشاسع الذي انطلق منذ 

ونان أثار الوزير األول السابق في الي الديمقراطية. عندما قنوقراطالبنوك والتتهدد سلطة  روبا،وفي أ

ترويكاالبابندريو امكانية تنظيم استفتاء حول اإلجراءات التي تمليها  يورغوس
11

أرغم على تقديم استقالته وتم  ،

تعويضه بتقنوقراطي، ويتعلق األمر بالمدير السابق للبنك اليوناني. في ايطاليا عوض ماريو مونتي المستشار الدولي 

 السابق لغولدمانساش، سيلفيو بيرلوسكوني.

هناك تسوية قانونية لتمويل السياسة في أغلب البلدان، إذ ال يوجد تمويل عمومي  تليس آسيا وإفريقيا،في 

للحياة السياسية
12

الذي يمنح القطاع الخاص اليد الطولى التي تفضي إلى خلق نزاعات  ءالشيفي أغلب الحاالت، 

 حول المصالح.

 

 

 

 

  

 اتالمديونية العمومية بمثابة آلية المتصاص األزم -1.2

ها قطاع الدولة، وذلك فالسات وأزمات تحمل عبأإإن انعكاسات المنظومة المالية في العالم بأسره ولدت اختالسات و 

 من دون أدنى مقابل حيث ولدت ارتفاعا للمديونية العمومية.
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David HARVEY, Enigma of Capital, Profile Books, Londres, 2010. 
11

ي والبنك المركزي األروبي  والتي تمارس سلطة على القرارات المالية للدول األروبية التي ترويكا: يتعلق األمر باللجنة األروبية، وصندوق النقد الدول 

 مستها األزمة.
12

12 IDEA, Funding of Political Parties and Election Campaigns, Handbook series, Suède, 2003, p. 18. 

 

االعتبار عين بقيق المواطني للمديونية ، ينبغي األخذ أثناء التد

 أن المديونية العمومية تستعمل كموجه لتراكم الرأسمال.



 
 
 
 

ت الدولية إلى الهيئا قبللقد أدت الكلفة المرتفعة لهذه المديونية، وكذا الشروط المجحفة واإلمالءات المفروضة من 

 استدامتها. 

كل ما أشرنا إليه سابقا. حيث تعلق األمر في البداية بامتصاص األزمة  أمريكا الالتينيةويبين مسار المديونية في 

أعطت  ،بعد ذلك مثل آلية للهيمنة ة خالل عقد السبعينيات. حيث اشتغلتالدولي للبنوكسيولة فائضة  عبرالمحدثة 

للبناء واستخراج  ()الواليات المتحدة واألمريكية األوروبيةولكبريات الشركات الخاص  االمتياز للقطاع المالي

لمخطط يوضحه ا هومايعية، وبالخصوص  تمويل  البنيات التحتية التي تسهل استخراج الموارد الط المعادن، وعلى

 الالحق.

لقد امتصت المديونية العمومية فائض  يشبه السيناريو ما وقع في أمريكا الالتينية لكن بشكل عنيف. في إفريقيا،

قصد تسهيل  -الدولية، في سنوات السبعينيات، حيث توجه التمويل لدعم الديكتاتوريات والبنيات التحتية البنوكسيولة 

أو المشاريع الضخمة غير المالئمة  -الدولية الخاصة والبنك العالمي البنوكنهب الثروات الطبيعية، بفضل تمويل 

 تخدم مصالح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات.  مضرة، التيالية ووغير الضرور

) االحتياط الفدرالي للواليات  FEDل  إن ارتفاع نسبة األرباح الدولية )المنح وجوائز ليبور(، نتيجة قرار أحادي

انتقلت ، والذي ضاعف أربع مرات هذه النسب، حيث 1979المتحدة، البنك المركزي لهذه الدولة( في اكتوبر 

مكمن أصل أزمة المديونية لسنوات الثمانينيات والتي عبدت الطريق لتدخل  هو ،سنويا %20,5إلى  %5من

  .صندوق النقد الدولي في أمريكا الالتينية وإفريقيا

أدى بناء المشاريع الضخمة إلى امتصاص السيوالت النقدية الدوليةفي آسيا، 
13

 1997. لقد أدت األزمة المالية لسنة 

 الدول : هولة في المديونية العمومية لهذهى زيادة مإل
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بناء مركز نووي لم يشتغل قط ألنه وضع فوق فجوة جيولوجية ]زالزل ارضية[ ، تم 1976في الفيليبين، وإبان حكم الديكتاتور ماركوس سنة  

 مليار دوالر. أنظر:    3,2وبالقرب من بركان نائم، وكلفت مديونيته 

http://cadtm.org/Philippines-la-Cour-supreme-dompte 

 

 

 



 
 
 
 

 القارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،1990اليابان، التي كانت نسب النمو االقتصادي فيها جد مرتفعة منذ بداية سنوات و لقد دخلت " النمور األسيوية"

سيوية، بارتباطها مع أبناك االستثمارات ساميل األذلك نتيجة للمضاربة في أسواق الرمراحل من األزمات المتتابعة، و 

 ومع مؤسسات التنسيق في بيع األصول المالية.

(.وهكذا لجأت بأندونيسيا لرسم البياني المتعلقوقد كان من نتائج هذا المسار انهيار العمالت الوطنية )مثلما يوضح ذلك ا

تدخل صندوق النقد بالقبول بدون شروط واألزمة، الخاصة، المسؤولة عن  البنوكاحتياطاتها العمومية إلنقاذ  ىالدول إل

 الدولي.

 بآالف الروبيات( ثابتةاندونيسيا: انخفاض الروبية مقابل الدوالر )دوالرات 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: ولستريت  جورنال

 وما يليها  1990سنوات 

 الخوصصة ، انفتاح مالي

 وتجاري 

 تحويل جزء من الدين

 داخلي  دينالخارجي إلى 

 تزايد متسارع للمديونية– 

 –الداخلية 

في اختالل مالي وتحويل صا

تبادل الللموارد إضافة إلى 

 الحر لرؤوس األموال

  انقاذات بنكية 

هيمنة مالية  

 1980سنوات 

 أزمة ناتجة عن الزيادة

األحادية لنسب األرباح 

البنك  (FEDبواسطة 

مراقبة  –االحتياطي الفدرالي 

 )الخاصة  البنوك من طرف

 : تدخل صندوق النقد الدولي

مخططات إعادة الهيكلة ، 

اعات من المصاريف اقتط

 االجتماعية 

 الخضوع االقتصادي والمالي

للدول واستغالل الموارد 

 المالية والطبيعية 

 1970سنوات 

 امتصاص فائض السيولة

القرار األحادي  أحدثهالذي 

 /بوضع حد لثنائية الدوالر

الذهب بواسطة المديونية 

 المتصارعة  

 فائض العروض في

 البنوكقبل القروض من 

 ة الدولية الخاص

 تمويل الديكتاتوريات

 العسكرية 

 المشاريع الضخمة موجهة

الثروات  وترحيللالستثمار 

الطبيعية لحساب دول 

 .الشمال 



 
 
 
 

شجع النمو االقتصادي األسيوي السريع إصدار سندات المديونية في بعض الدول:"  2000انطالقا من سنوات  

يالند، اوالتايوان(، ثم " نمور جنوب الشرق األسيوي" )الت ل األمر )كوريا الجنوبية، هونكونغ، سينغافورة"في أو ينالثنان

...( و المبنية OTCماليزيا، أندونيسيا والفيليبين(. وقد كان ولوج سوق المديونية يتم عبر المنتوجات المشتقة ) 
14
. 

كانت الوسيلة لنقل األزمة التي صة بواسطة " المساعدات المالية"، في أروبا، فإن اإلنقاذ البنكي، أنجز خاأما 

الناتجة بواسطة القطاع المالي
15
 بذلك مديونيتها العمومية. إلى الدول، فـضاعف 

 2010الترويكا لبعض الدول األروبية سنة  المساعدات الممنوحة من قبل يةكميقارن الجدول التالي 
16

كيفية  و

 اإلنقاذ البنكي.

اتج الداخلي النمن %

خام للمساعدات ال

 اإلجمالية

 اإلجماليالحجم 

 للمساعدات

مساعدات القطاع 

 البنكي

 

 النداريا 361,2 362.9 235,76%

16,71% 38.5 

 

 اليونان 35.1

المملكة  200.1 200.5 12,11%

 المتحدة

 هولندا 53.6 56.6 9,61%

 اسبانيا 87.1 92.5 8,71%

 ألمانيا 164.5 184.5 7,38%

 فرنسا 91.5 108.7 5,62%

 

 (  مبالغ بمليارات اليورو2010) ارقام 

I:المصدر 

IV Informe Anual sobre AyudasPúblicas en España (CNC) 
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 Par Virginie de Romanet, du CADTM/Belgique. 
15

 .Costas LAPAVITSAS (coord.), Crisis in the Eurozone, op. cit :وتجلياتها الحالية باروبا، نحيلكم على أما فيما يتلق باألزمة 
16

 Bulletin de ELA-EuskalSindikatua, 9 novembre 2012. 



 
 
 
 

البنوك األوربية  قد يولد إن إنقاذ "بالقول،  مقاال لها  "2009فبراير  11دو تيلغراف" يوم  "لقد عنونت الجريدة البريطانية 

 صفحة . 17روبي". كما زعم المقال المذكور أنه تمت مناقشة قرار على أساس وثيقة سرية من وتحاد االأزمة داخل اال

باسبانيا . فيما يتعلقأوروبيةعدة دول ومخططات إنقاذ القطاع البنكي بعمق  لقد مست األزمة
17

 التاليالرسم البياني يوضح ، 

فئات عديدة من السكان ع من األموال العمومية. في حين أن أن " المساعدة المضادة لألزمة" تم استخالصها بشكل موس

 استمرت في تلقي الدعم من دون حساب. البنوكوالشغل والخدمات االجتماعية مع ان  فقدت السكن

 2010-2005تطور المساعدات العمومية المستخلصة بين 

 

 

 

الحكومةأوضح التدقيق الذي أنجزته مصلحة المحاسبة لدى في الواليات المتحدة، 
18
 16000تحويل، بشكل سري، ل أنه جرى  

والشركات، على شكل قروض نسبة أرباحها أقرب إلى الصفر، بين  البنوكإلى  (FEDمليار دوالر بواسطة االحتياط الفيدرالي) 

 .2010ويونيو  2007دجنبر 
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 Par Sergi Cutillas et ItziarGiménez, de la Plateforme audit citoyen de la dette, Espagne. 
18

 http://www.sanders.senate.gov/newsroom/ news/?id=9e2a4ea8-6e73-4be2-a753-62060dcbb3c3 



 
 
 
 

 

 

 

 المبلغ بالدوالر المؤسسة المالية

Citigroup 2.513.000.000.000 

Morgan Stanley 2.041.000.000.000 

Merrill Lynch 1.949.000.000.000 

Bank of America 1.344.000.000.000 

Barclays PLC (المملكة المتحدة) 868.000.000.000 

BearSterns 853.000.000.000 

Goldman Sachs 814.000.000.000 

Royal Bank of Scotland (المملكة المتحدة) 541.000.000.000 

JP Morgan Chase 391.000.000.000 

Deutsche Bank (ألمانيا) 354.000.000.000 

UBS (Suisse) 287.000.000.000 

Credit Suisse (سويسرا) 262.000.000.000 

LehmanBrothers 183.000.000.000 

Bank of Scotland (المملكة المتحدة) 181.000.000.000 

BNP Paribas (فرنسا) 175.000.000.000 

Wells Fargo & Co. 159.000.000.000 

Delia SA (بلجيكا) 159.000.000.000 

Wachovia Corporation 142.000.000.000 

Dresdner Bank AG (ألمانيا) 135.000.000.000 

Société Générale SA (فرنسا) 124.000.000.000 

ىالقروض األخر  2.639.000.000.000 

 16.114.000.000.000 المجموع



 
 
 
 

الوضعية المتميزة التي يستفيد منها القطاع المالي، من دون أية مسؤولية يتحملها في األزمة. توضح هذه األرقام الخيالية 

تظهر أسماؤها أيضا ضمن  ،نفسها التي تتوصل بالقروض من االحتياط الفيدرالي البنوكهذه  كونومن األهمية مالحظة 

حول السلطة المالية للقطاع البنكي ذكرال  الدراسة األكاديمية السالفة
19

 

 

 

 

 المديونية  نظامالعوامل الداعمة لسلطة القطاع المالي واستعمال  -1.1

هذه العوامل  المديونية. نظامب داخل يلقد أصبحت سلسلة من العوامل الرئيسة تدبر االقتصاد العالمي وتشتغل مثل دوال

 مر ب:العالمي أمرا ممكنا. ويتعلق األ التمييلجعلت من 

 FED -إحداث االحتياط الفيدرالي للواليات المتحدة (1

 االختالل المالي و األزمات  (2

 نهاية الثنائية بين الدوالر والذهب (3

 الهيئات المالية الدولية  (4

 روبيوإحداث اليورو البنك المركزي األ (5

 وكاالت التنقيط  (6

 FED -(إحداث االحتياط الفيدرالي للواليات المتحدة1

، والتي أصلها أزمة مالية في الواليات المتحدة، دورا في تبرير إنشاء منظومة 1907البنكية لسنة  لقد كان للكارثة

لمؤسسات البنكية، ا على واإلشراف  التنظيمسياسة نقدية للدولة، كانت أهدافه: ممارسة الذي  االحتياط الفيدرالي

داع، ولحكومة الواليات المتحدة لمؤسسات اإليوالحفاظ على استقرار المنظومة المالية، وكذا تقديم خدمات مالية 

 لمؤسسات األجنبية الرسمية.وا

كونغريس بعمالت ال.  وقد أدانت، سنة قبل ذلك، لجنة األنشطة البنكية و1913تمت المصادقة على القانون سنة        

الواليات المتحدة
20
 J.P. Morganتتكون من  التركيز البنكي والسلطة داخل مجموعة من المؤسسات بنيويورك، والتي 

and Co., du First National Bank et du National City Bank. 

ن مثل، انطوني سوتونيوحسب بعض الجامعي
21

 فإن :

                                                           
19

Stefania VITALI, James B. GLATTFELDER etSfefano BATTISTON, op. cit. 
20

 House Committee on Banking and Currency, présidée par ArsenePujo 
21

Antony SUTTON, Wall Street and FDR, Arlington House Publisher (1ère dition), New York, 1975, 1999, p. 94. 

المواطني أن يفسر بوضوح أن المديونية العمومية تؤدي إلى وضع آلية   للتدقيق ينبغي

 اص.تسمح بامتصاص األزمة واالختالسات التي يولدها القطاع البنكي الخ



 
 
 
 

" منظومة االحتياط الفيدرالي منظومة احتكارية شرعية خاصة بالعرض النقدي وتشتغل لحساب حفنة من 

 لعامة".المؤسسات، تحت ذريعة حماية  وتأهيل المصلحة ا

كما أثار ادوارد كريفان
22
 تساؤالت حول هذه المؤسسة: 

" ما المقصود بنظام االحتياط الفيدرالي؟ إن الجواب يبعث على الحيرة. إنها ليست فيدرالية وليست هناك احتياطات. 

من كارتيل بنكي لحماية أعضائه  اعالوة على ذلك، فإن أبناك االحتياط الفيدرالي ليست بأبناك )...( إنه

 المنافسة)...(، إن المنظومة لن تعدو ان تكون كارتيال بواجهة حكومية." 

ةالخاص البنوك، وذلك بهاجس حماية FEDخالتتدومع مرور الزمن تطورت 
23

هذه و/ أو االستفادة منها،  

 المؤسسات تدبر مجلسها التنفيذي. وقد تم عرض هذه الوقائع أثناء حاالت التدقيق مثال ذلك، عندما:

 سمحت FED-  بالزيادة األحادية في نسبة  -الخارجية الكبرى التي تمنح الديون البنوكالتي تسير وتدبر بنفس

سنويا  %5; 20والتي كانت قد وصلت إلى نسبة  1970في اتفاقيات سنوات  المتحكمة( primeاألرباح الدولية )

 .1981سنة 

 لوحظ أن FED  اليات المتحدة( المفروضة على الدول الخاضعة بنكا إليداع الضمانات ) سندات خزينة الوتشكل

 .1990لمخطط برادي ) انظر أسفله( في سنوات 

فيما يتعلق بالدفاع عن المصالح المالية الخاصة FEDلقد أثار دافيد هارفي، أستاذ بجامعة نيويورك، سلطة 
24

 : 

لتراكم الرأسمال. وعندما ال تشتغل  'الجهاز العصبي المركزي' منذ زمنهي في واقع األمر  مال ' -'الرابط دولة إن"

المركزية ووزارات المالية للدول  البنوكيحدث داخل  مماإشارتها الداخلية تبرز األزمات فعال.إن الجزء األكبر 

استعمل ويليام غرايدر مصطلح' أسرار  أنليس صدفة والمعاصرة يعد في طي الكتمان و مطوق بشكل غريب. 

 )...(.FEDقصد وصف كيفية اشتغال   1989نة المعبد' أثناء بحثه الشامل س

قتصاد بأكمله سوى االنغماس في دوامة تنازلية من نوع تلك التي ا انفجرت فقاعة القرض، لم يكن بمقدور االوعندم

، خلق مصدر للتزويد الخارجي من أجل إنقاذ ذاته من أسمال عليه، فيما يخص هذه النقطة. فالر2007حدثت سنة 

ر الرأسمالي، الذي ي. عليه أن يتوصل إلى خلق ما يعادل احتياط الذهب الفيودالي  وغية الخاصةتناقضاته الداخل

سسة فيودالية جديدة مثلما سلطة خلق النقود من دون حدود بواسطة مؤيتم بإقحام ما يتزود منه تاريخيا. وهذا 

 أمر االحتياط الفيدرالي."عليه 

                                                           
22

 Edward G. GRIFFIN, The Creature from Jekyll Island, A Second Look at the Federal Reserve, American Village, 

Westlake Village, 2010, pp. 1, 3 et 21 
23

ية للعالم منذ مطلع القرن العشرين، وذلك بتعاون مع شركات متعددة الجنسيات الكبرى وحكومة بالتالعب بالسياسة االقتصاد FEDيتهم البعض  

 Zeitgeist » de Peter Joseph, « The Money isDebt » de Paul Grignon »الواليات المتحدة. ونجد عرضا لهذه النظريات في وثائق 

et dans certains livres de l’économiste reconnu John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, Berrett-

Koehler Publisher, San Francisco, 2004 (trad française : Les confessions d'un assassin financier, alTerre, 

Outremont, 2005) et The Secret History of the American Empire, Penguin, New York, 2007. Source : 

http://www.efxto.com/ diccionario/f/3716-fed-sistema-de-reserva-federal#ixzz2BqVKZ2Ok 

 
24

David HARVEY, Enigma of Capital, op. cit. Traduction libre. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 (االختالل المالي و األزمات 2

وقد أدان العديد  بالواليات المتحدة انعكاسا على االقتصاد العالمي 1929ان لألزمة المالية الكبرى التي بدأت سنة لقد ك

من سيناتورات الواليات المتحدة
25
الدولة خاضعة لمراقبة عالم المال"، باستثناء وجود عدة أسواق مالية "  كونمسألة "  

على رؤوس األموال المودعة، والكل يسبح  ةالقوي للسلطة، حدة المضارب كانت من مميزاتها التركيز ،ممتازة" عالمية

 في مناخ من الرشوة والتالعب المالي. وقد ساهمت هذه العناصر مجتمعة في بروز نظام معقد ومعتم وغير قابل للتحكم.

 -نها قانون غراسمجموعة من  التحقيقات أفضت إلى المصادقة على قواعد للمراقبة، من بي مجلس الشيوخوقد نظم  

ستيغال
26

وكان هذا القانون ينظم الفصل بين أبناك اإليداع وأبناك االستثمار كما كان يمنع مشاركة  .1933سنة  

 .ىخرأجراءات من بين الس اإلدارية للمقاوالت الصناعية والتجارية والخدمات كافي المج البنوكمستخدمي 

عقود، الشئ الذي مكن من تنمية صناعية. بيد أنه، انطالقا من لقد ظلت المضاربة محدودة إلى حد ما، خالل عدة 

كسون بوضع حد لثنائية الدوالر مقابل الذهب، االختالل التغيرات الجوهرية، ومنها قرار ن، شجعت  1990سنوات 

 المالي.

النفتاح ، شجع صندوق النقد الدولي هذه االختالالت من خالل تقليص مراقبة رؤوس األموال وا1983انطالقا من 

 الدولية، بما في ذلك استعمال المالذات الضريبية. البنوكالمالي والتجاري قصد تيسير تحويالت 

ول في وضعية صعبة بسبب ثقل مديونيتها دالقتصادية والمالية المطبقة في اواشنطن )أي مجموع اإلجراءات  أوفاقإن 

، ساهمت أيضا في 1990الدولي انطالقا من سنوات التي أصبحت الجدول الرسمي) أجندة رسمية ( لصندوق النقد (، 

 صة.خصلمالي، وذلك بتحرير التجارة والخاالختالل ا

 -ليتش -غرام قانونواعتماد 1999" ضرورة التحديث"، تم استدعاء قانون  ،غراس ستيغال،  سنة تحت معيار

بليلي
27

، أصبح  ,Financial Services ModernizationAct of 1999.هذا القانون األخير، يعرف كذلك باسم 

 : ىأخر أمورممكنا، من بين 

                                                           
25

 .1932مثلما حدث مثال في إطار" بحث بيكورا"سنة 
26

 26 Banking Act. Cette loi est la plus connue et elle fut appliquée, avec quelques variantes, dans certains pays 

européens. Éric TOUSSAINT, « Comment les banques et les gouvernants détruisent les garde-fous », publié le 13 

janvier 2014, http:// cadtm.org/Comment-les-banques-et-les 

 

المركزية  للبنوكاألخذ في الحسبان أن المجلس التنفيذي  ييجب على التدقيق المواطن

يتشكل من ممثلي القطاع المالي الخاص، الذين لهم نفوذ على الماليات العمومية 

 للدول، الشئ الذي يخلق تضاربا في المصالح.



 
 
 
 

  ،المالية العابرة للقارات. واالبتالعات واالحتكاراتالزيادة في عدد االندماجات 

  والتأميناتاالستثمار  البنوك التجارية بنوكلغاء الحواجز بين ا " عبربروز أسواق مالية جديدة " ممتازة 

والوسطاء
28

 .و....

 السلم البحث عن اقتصاداتéconomies d'échelleأكبر من أن يقع في اإلفالس"، لضمان  ، ووضعيات"

 .اإلنقاذ

أكثر صالبة". وفي  البنوكهذه األسواق المالية" الممتازة"، مدعية أن " السلطة االقتصادية،  منلممولة ا ،الصحافة حيت لقد

القائم على المضارباتالواقع، لقد دعم االختالل النموذج البنكي 
29
 يل.التميو 

 

 

 

 

 

 

جدرت
30
( يعتبرون 2001) جائزة نوبل لالقتصاد سنةزن، من بينهم جوزيف ستيغلييالجامع أن العديد منالى اإلشارة هنا  

 . 2007اختالل النظام البنكي مسؤوال عن التنمية المتعثرة لعمليات المضاربة التي هي أصل أزمة 

هولمنبالنسبة لجون بيلمين فوستر وهنة 
31

 ، فإنه :

يل، برزت أشكال، كل مرة غارقة في االبتكار المالي )مع كل أنواع التعاقدات المحددة، تأثير المتزايد للتمينظرا لل"

(، بموازاة مع تنمية كل نظام بنكي مختلس، خارج البيانات البنكية)...( ([swaps]والمنتوجات المشتقة والتبادالت المالية 

                                                                                                                                                                                                                    
27

 Pour une lecture complète de cette loi, voir : Gramm-Leach-BlileyAct, Public Law 106-102, 106th Congress, 12 

novembre 1999 (113 STAT, 1338), disponible sur :  

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ102/content-detail.html 

 
28

 يشتغل الوسطاء في مؤسسات تيسر تحويالت الوثائق المالية من خالل لجن. 

 
29

Par Patrick Saurin, du syndicat Sud BPCE, France. 

 
30

http://abcnews.go.com/print?id=5835269 

 
31

 John B. FOSTER et Hannah HOLLEMAN, « La elitedelpoderfinanciero »,  

MonthlyReview. Selecciones en castellano, n°12, édition en ligne, novembre 2011. 

 تطور النموذج البنكي

،أي أنها تحلل طلبات القرض وتقررما إذا كان  (originate and hold)لتقليديتقوم البنوك وتتحمل المخاطر في النموذج ا

 ممكنا قبولها أو رفضها. ما إن يقرر القرض فإن هذه القروض تتصدر البيانات إلى حدود أن يتم تسديدها.

المحلية( إلى المستوى  ونتيجة لمسار االختالل أرجأت البنوك تمويل االقتصاد الحقيقي )العائالت ، والمقاوالت، واإلدارات

 الثاني قصد المضاربة في األسواق التي يظهر أنها مربحة. 

، يتعلق األمر بتحويل قروض البنوك إصدار السنداتوقصد المضاربة أكثر فأكثر ابتكر عالم المال مسارات جديدة، خاصة 

 إلى سندات مالية. 

 ل سندات.لم تعد البنوك تحتفظ بالقروض، لكنها تحولها ببيعها على شك

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ102/content-detail.html
http://abcnews.go.com/print?id=5835269


 
 
 
 

قابل للتحكم. لقد برز عصر جديد من التكتالت المالية، رغم أنه أصل األزمة المالية  حيث أصبح النظام جد معقد ومعتم وغير

 ."2007الكبيرة لسنة 

بخلق مختلف المنتوجات البنكية من دون  1990وتم دعمه في سنوات  1980هكذا سمح االختالل المالي الذي بدأ في سنوات 

، البنوكأرباح هائلة. هذه المنتوجات رغم احتسابها في بيانات راكمة م البنوكاستطاعت بفضلها  ،ضمانات مالية حقيقية

 ."النقود"  قيخلت عبرقروض ة  عاضخمت بشكل مصطنع نتائجها، وذلك بزيادة إمكانية صن

لم تقم كبريات الشركات المتعددات الجنسيات الخاصة بالتدقيق باعتبارها مؤسسات خاصة، حيث تتجلى واليتها في إصدار 

أن تندد بهذه األشكال من التعامل التي تسمح باألزمة على شكل قروض وأموال ال تملكها  البنوكحول حصيلة تقارير سنوية 

 .البنوك

تشتغل هذه األسواق الخاصة بالمنتوجات المشتقة على قاعدة "أهرام" حقيقية، تتميز بالمضاربة وتضمن أرباحا مهمة كل 

القدرة على إلغاء قروض السكن التي أدت إلى انهيار هذه المنتجات  بنوكللمرة. وقد تقطعت السلسلة عندما لم يعد ممكنا 

 الخاصة.

لألزمة. كان من الممكن أن ال  وليس سببا عقدا في سلسلةمن األهمية بما كان اإلشارة إلى أن فقاعات سوق العقار تعد 

لمنتوجات الثانوية بالتسلسل تتسبب القروض السكنية في أي مشكل للنظام المالي لو لم تكن هذه القروض مرتبطة بإصدار ا

 مرة. 100الشيء الذي أدى إلى مضاعفة الخطورة 

إن التركيز على الفقاعة العقارية خلق أسطورة مفادها أن الساكنة لها جزء من المسؤولية في األزمة. في حين أن المبالغ 

 لعالم!الخيالية التي ساهمت في اإلنقاذ البنكي تفوق بكثير قيمة جميع المساكن في هذا ا

، فرض البنك األمريكي الفدرالي والبنك البنوكإن االختالل المالي جد مرتبط بجيل المديونيات العمومية. منذ بداية انهيار 

المركزي األوروبي إجراءات اإلنقاذ على الدول التي مستها األزمة. تبين هذه الوضعية مسؤولية القطاع المالي في توليد 

 األزمة.

 

 

 

 

 والر مقابل الذهب( نهاية الد1

لقد تمت إقامة توافق حول الدوالر مقابل الذهب 
32
، أثناء الحرب العالمية الثانية، خالل مؤتمر أنجز في بروتن 1944سنة  

. لقد تم اختيار الدوالر بمثابة عملة مرجعية دولية قصد "تسهيل التبادالت التجارية"، حيث تم االحتفاظ باحتياطات وودز

 لبنك الفيدرالي األمريكي.الذهب في صناديق ا

بعد مصادقة الدول األعضاء في  زتقوى نظام بروتن وود 1945كي سنة بعد إلقاء القنابل النووية على هيروشيما ونكازا

مم المتحدة.اال
33

 

                                                           
دوالر. 35أوقية من الذهب تعادل  - 32  

ينبغي للتدقيق المديونية تحديد ما األسباب التي أدت إلى األزمة وكذا ما المديونيات العمومية التي 

.تولدت عنها قصد الوصول إلى مشاكل القطاع الخاص  



 
 
 
 

ك بدأ البنك الفرنسي، ثم تبعه بنك إنجلترا، بطلب صرف دوالراته بالذهب لدى البنك الفدرالي األمريكي، وذل 1965في سنة 

على أساس عملة ال يمكن مساءلتها وال حق ألي دولة خاصة  بكميات كبيرة. وكان دوغول اقترح إنشاء نظام مغاير"

احتكارها".
34

 

أعلن الرئيس نكسون بشكل منفرد وأحادي أن البنك الفدرالي األمريكي لن يكون  1971غشت  15في حين أنه يوم األحد

لذهببإمكانه االلتزام بمسألة صرف الدوالر با
35
. 

، كانت 1971أدت القطيعة حول هذا التوافق إلى نتائج متعددة ومثلت مرحلة مهمة في االختالل المالي، على اعتبار أن سنة 

 هيمنة الدوالر قد بلغت ذروتها.

إن نهاية الدوالر مقابل الذهب مكنت من إصدار العملة وأثرت بشكل قوي وأثرت على اإلفراط في السيولة الدولية في 

الخاصة والتي قامت بدورها باقتراح قروض للدول الالتينية األمريكية  البنوك. وقد نقلت هذه السيولة إلى 1970ات سنو

 إلى فاعلين كبار للقروض لدول الجنوب. البنوكواإلفريقية واألسيوية، حيث نقلت هذه 

 

 

 

 

 مات المالية العالمية صندوق النقد الدولي والبنك العالميظالمن( 4 

 

الذي ينظم هيمنة دوالر الواليات المتحدة، وصندوق النقد الدولي  – وودزبروتون  –، خالل نفس ملتقى 1944ست سنة أس 

والبنك العالمي التي أصبحت حلقات نظام عناصر المديونية. وقد مست أفعالها الدول المتقدمة مثلما مست الدول المسمات 

 متخلفة.

في الواقع،  وق النقد الدولي هو الحرص على استقرار النظام المالي الدولي،نظريا، وحسب قوانينه، فإن رسالة صند 

الخاصة وليس  البنوكأصبحت هذه المنظمة هي التي تنظم وتحافظ على الترتيب المالي والنقدي من خالل الدفاع عن مصالح 

دولها األعضاء
36

ى إلى للمساهمة في زيادة نسبة .بينما يشير الفصل األول في قوانينه على أن صندوق النقد الدولي يسع

 التشغيل، لكنه يقوم  على العكس من ذلك تماما.

مماثل، يمكن لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي أن تقوم بالفعل بطريقة مختلفة،    Modus opérandeرغما عن وجود  

 مثال ذلك: 

                                                                                                                                                                                                                    
33

  - William Almeida de CARVALLO,A Crise Financieira Mundial, Associaçao Brasileira Orçamento Público, 2009, 

pp. 10-11. 
34

 - Idem, p. 14.   
35

  -  Idem, p. 16. 
36

 - Commission pour l'audit intégral du crédit public (CAIC), Équateur. Rapport final, résumé exécutif, pp. 69, 126, 

152. Voir www.auditoriadeuda.org.ec. 

المديونية العمومية.يجب على أشغال التدقيق المواطن أن تنطلق في التحليل من أصل كل ما أدى إلى توليد   



 
 
 
 

 تم تحويل جزء من المديونية العمومية إلى سندات  )ة البعض منها في أمريكا الالتيني (في االقتصادات "األكثر تطورا"  -  

صدرت في عمليات كان المتنافسون فيها أبناك خاصة. يتدخل صندوق النقد الدولي إبان األزمة، وذلك بفرض مخططاته  

هوي ، إلعادة الهيكلة التي تضمن تحويل الموارد إلى القطاع الخاص. يشتغل البنك العالمي على المستوى الوطني أو الج

االقتصادية. االستراتيجيةوذلك في مختلف المشاريع ويتدخل في السياسات 
37

 

منها بينها دول فقيرة أكثر مديونية(ات االقتصادات "األقل نموا" ذفي البلدان  -  
38
، )في إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية  

هذه الدول هي األكثر أهمية تم إنجازها لدى فإن إصدار ديون على شكل سندات جد ضعيف ، بل منعدم .إن المديونية ل

منظمات دولية، من خالل ديون مرتبطة ببرامج "للتنمية". سمحت هذه البرامج للمؤسسات المالية الدولية بممارسة تأثيرها 

للموارد على القرارات االقتصادية الداخلية وبفرض برامج إعادة الهيكلة. لقد ساهمت "اتفاقيات التعاون" في مضاعفة النهب 

الطبيعية من خالل حجم الصادرات القوية بأثمنة بخسة، إن تخفيضات المديونية المشار إليها من طرف الدول ساهم في 

معرفة تسديد بعض المديونيات، والتي في أغلب الحاالت كانت غير مشروعة أو كريهة ، حيث كانت إضافة إلى ذلك سددت 

 عدة مرات.

يشاطر دافيد هارفي
39
 :هذا الرأي 

"من جهة فإن 'المؤسسات الدولية والناقلة' للقروض يدعون باستمرار في امتصاص أكبر كمية من الدم الممكن امتصاصها  

من عبر برامج تسمى إعادة الهيكلة وأنواع أخرى من الخطط  -بغض النظر عن درجة فقرها -من جميع شعوب العالم

ة أخرى، فإن البنوك المركزية أغرقوا اقتصاداتهم بسيولتهم )كالمضاعفة المفاجئة لمعدل بطاقات القروض(. ومن جه

 الفائضة أملين أن امتصاص الدماء المستعجل سيشفى مرضا يتطلب تشخيصا وتدخالت جد راديكالية".

في إفريقيا قام صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بفرض مخططات إعادة الهيكلة منذ الثمانينات نتجت عنها إلغاء الدعم  

اقتصادية كان من نتائجها تدمير  هذه التدخالت في القرارات الميكرو مجال االجتماعي.اللفالحي واالستثمارات في ا

االقتصاد. خضعت الدول اإلفريقية لهذه المخططات، لكن مشكالتها المالية تعلق بأداء دين خارجي التي لم تحل. باإلضافة 

 تبطا بتمويل الديكتاتوريات والحروب. إلى ذلك كان هذا القرض في أغلبية األحيان مر

 للدوليشبه إلى حد ما تم انجازه  2007في بداية  التي مستها األزمةالدول األوروبية إن عمل صندوق النقد الدولي في 

 :1982من سنة  ابتداء األمريكية الالتينية

ت عمومية للصحة، والتعليم، والخدمات خدما (فرض مخططات جدية لتعديل الميزانية تشمل تخفيض النفقات االجتماعية  - 

؛نقص االستثمارات العمومية؛ وضع إصالحات مضادة في مجاالت العمل، التقاعد، )االجتماعية، وتسريح الموظفين، الخ... 
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 - Voir Éric TOUSSAINT, Banque mondiale, le Coup d'État permanent, éditions CADTM, Syllepse et CETIM, Liège, 

Paris, Genève, 2006. 
38

 - PPTE : Pays pauvres très endettés (High Indebted Poor Country – HIPC – en anglais). 
39

 - David HARVEY, op. cit., p. 8. 



 
 
 
 

وتغيير العديد  ،) الخ... وارتفاع أثمنة المحروقات والتعريفات )الطاقة والهاتف؛ ،والخوصصة ،في الجبايات؛ وفي التجارة

 ن القوانين. م

واإلنقاذ البنكي( مع تجاهل مسؤوليتهم في   البنوكالدفاع عن المصالح الخاصة )من خالل تأميم الديون الخاصة، ورسملة  - 

 األزمة.

تعد سنوات تدخل صندوق النقد الدولي في دول الجنوب بمثابة عشريات "مفقودة"، باستثناء تنامي التفاوتات االجتماعية، 

تحويالت المالية نحو الخارج ونحو القطاع الخاص. وقد مكن هذا التدخل من هيمنة القطاع المالي وانتصار والزيادة في ال

 المال على السياسة، مقابل ذلك فقدان السيادة والحرية.

الخاصة وخاصة فرض إدماج بنود العمل  البنوكخالل العشرية األخيرة، تجلى عمل صندوق النقد الدولي لحماية 

الجماعي
40
 ي سندات المديونية السيادية.ف 

على اعتبار أنه يركز سلطة القرار على الشكل  هذا النوع من البنود يدخل تغييرات أساسية في شروط المديونية العمومية،

الذي سيعيد تمويل هذا الدين في حالة صعوبة التسديد، هذه السلطة تكون بين أيادي الذين يمتلكون السندات. هكذا يمكن 

ن عليها الفرض على البالد التخلي على سيادتها وعن حصانتها؛ فرض كل أنواع الغرامات، والتغييرات )ضمنها للمستحوذي

 مما يشكل خرق للمبادئ الدستورية. -، ومن دون مشاركة أو قبول البلد المصدر)المتعلقة بالسندات السيادية

، بدون استشارة المجلس الفدرالي، ما يشكل مسا 2003ن م ءاالبند في السندات الصادرة ابتدفي البرازيل، مثال أدرج هذا 

 خطيرا للسيادة وللمصالح الوطنية.

اآللية األوروبية لالستقراريقدم هذا البند كذلك 
41
 (MES)  الحديثة جهاز أوروبي لتدبير األزمات المالية داخل منطقة،

روبية لالستقرار تعوض  اآلليات السابقة بدمجها اليورو، تم إدخاله بواسطة االتفاق المالي األوروبي. هذه اآللية األو

 . (MESF42 et FESF43)ودعمها
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   -  Maria Lucia FATTORELLI, « Más poder para la banca con la Cláusura CAC », www.auditoriacidada.org.br 
41

   -  http://madrid.tomalaplaza.net/2012/10/09/ sobre-el-tratadeo-del-m-e-d-e-lo-que-nos-ocultan-desde-europa/ 
42

Mécanisme européen de stabilité financière (MESF) : programme de financement d'urgence dépendant de fonds 

collectés sur les marchés financiers et garantis par la Commission européenne. Son objectif est de préserver la stabilité 

financière en Europe, en prêtant assistance financière aux États membres de l'Union européenne en situation de crise 

économique. Le MESF a la note AAA selon Fitch, Moody's et Standard & Poor's. http://fr.wikipedia.org/ 

wiki/M%C3%A9canisme_europ%C3%A9en_de_stabilit%C3%A9_financi%C3%A8re  

43
Fonds européen de stabilité financière (FESF) : entité juridique spéciale approuvée par les 27 États membres de 

l'Union européenne le 9 mai 2010, dont l'objectif principal est de préserver la stabilité financière en Europe à travers 

une offre d'aide financière aux États de la zone euro qui traversent une crise économique. Le siège de ce Fonds est à 

Luxembourg. http://fr.wikipedia.org/wiki/ Fonds_europ%C3%A9en_de_stabilit%C3%A9_financi%C3%A8re 

 



 
 
 
 

وتفرض هذه اآللية إدماج البند الخاص بالعمل الجماعي في كل إصدارات السندات السيادية ويفرض شروطا تعسفية على 

 الخاصة والنخب المالية. البنوكالدول، مبقيا هكذا على مراقبة 

مجلسا حيث يتم تمثيل جميع الدول حسب وزنها االقتصادي. ويعد المسيرين لهذا  (MES)الستقرار كونت اآللية األوروبية ل

ولهم سلطة مطلقة ويتمتعون بامتيازات، على سبيل المثال  .المجلس مستقلين عن البرلمان األوروبي والبرلمانات الوطنية

 الحصانة أمام اإلجراءات القانونية.

تهك، كما أن المصادر واألصول لآللية األوروبية لالستقرار معفية من االختزال والتسويات إن الوثائق واألرشيفات ال تن

وإجراءات المراقبة؛ تنفلت هذه العمليات من كل ضريبة مباشرة؛ ومن حقوق االستيراد؛ كما أن أجور وتعويضات هيئة 

 اآللية األوروبية لالستقرار معفاة من أي ضريبة وطنية على الدخل.

 اآللية األوروبية لالستقرار كل السلط لصندوق النقد الدولي لتقديم اإلرشادات للدول في تبني اإلجراءات االقتصادية.وتوكل 

   

 

 

 ( خلق اليورو ودور البنك األوروبي المركزي5

نقدية عليا  وكذا إلى التبعية حيال سلطة 1999دولة أوروبية إلى خلق عملة موحدة )اليورو( سنة  17أدت الوحدة النقدية ل 

ممثلة في البنك األوروبي المركزي. وتتجلى وظيفته الرئيسة في إعداد السياسات النقدية لمراقبة التضخم على أساس نظرية 

 ليبرالية جديدة تمتح ربحها من القطاع المالي الخاص.

هذا باألساس إلى تحرير وقد كان للدخول في منطقة اليورو انعكاس جدي على الوضعية المالية للدول المعنية. ويرجع 

االقتصاد بشكل سريع الشيء الذي أدى إلى تدفقات مالية داخلية، كما لو أن الحدود الوطنية لم تكن لها أهمية. إن هذا النوع 

الخاصة امتيازا مباشرا، وذلك في بحثها عن قنوات لصرف فائض األصول الفاسدة، وكان من نتيجة  البنوكمن التحرير منح 

 ي حصيلة هذه المؤسسات من خالل احتساب حجم كبير من المنتوجات المالية.ذلك النفخ ف

وهذا ما أدى إلى جيل من التدفقات المهمة على شكل قروض لدى الدول الموجودة على هامش منطقة اليورو. هذه التدفقات 

األوروبية )إسبانيا وايرلندا  زادت من حدتها حركات مضاربات المؤسسات المالية والتجارية التي اعتبرت األسواق الصاعدة

 والبرتغال واليونان كمثال( بمثابة فضاءات يمكن فيها لألرباح السهلة والمهمة أن تتحقق.

وفرنسا( وأدت  وفنلندامتطورة )ألمانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا  اقتصاداتإن هذه التحويالت المالية منحت تفوقا لدول ذات 

 لمديونيات "العمومية" للدول المستقبلة، كما يوضح الرسم البياني المتعلق بالبرتغال ذلك.في نفس الوقت إلى الزيادة في ا

يجب على التدقيق المواطن أن يحدد مسؤوليات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فيما يتعلق بنتائج 

 اإلكراهات التي تفرضها هذه المؤسسات



 
 
 
 

 تاريخ الديون

 1995الديون المدعمة، بالسعر الثابت ل 

 

 

Source : Elementos para um Retrato da Dívida em Portugal – Convenção de Lisboa 

www.auditoriacidada.info – (17 décembre 2011), Grupo Técnico de IAC 

هكذا اتسعت الهوة االقتصادية بين هذه الدول. كان من الممكن أن تخف حدة المشكلة لو أن البنك المركزي األوروبي منح 

ن قانونها يمنع ذلك، ألنه أثناء تشكيلها توقعت المال مباشرة لهذه الدول، وذلك وفق شروط تتالءم وقدرتها على األداء. غير أ

ألف  2011اإلدارة الصناعية المالية أن ذلك سيولد تضخما. وبالرغم من ذلك منح البنك المركزي األوروبي منذ نهاية سنة 

 الخاصة بنسب أرباح قرينة من الصفر. للبنوكيورو(  1000000000000مليار يورو) 

 عمقت األزمة الموجودة أصال.و  من حدة وضعية عجز الميزانيةكية ات البنذاقوقد ضاعفت االن

 إن تصور وحدة نقدية أوروبية لم يقلص التفاوتات بين الدول األعضاء، بل على العكس من ذلك ساهم في مضاعفتها.

قة من إن المؤسسات التي تمارس سلطتها داخل هذا النظام أخضعت البلدان والشعوب آللية فاسدة، والتي ليست سوى حل

 المديونية والتفقير.

 

 
على التدقيق المواطن أن يأخذ في الحسبان أن المديونيات العمومية تولدت من خالل عمليات مالية يؤدي إلى 

الخاصة. البنوكدة، والتي تعتبر بمثابة حل لمشكلة مخاطر إفالس قروض فاس  

http://www.auditoriacidada.info/


 
 
 
 

 ( وكاالت التنقيط6

 وكاالت التنقيط آلية مهمة أيضا لسلطة القطاع المالي.  تمثل

 لقد تأسست الوكاالت الرئيسة الحالية خالل المنتصف األول من القرن العشرين:          

 Moody's, Fitch et Standard & Poor's 

قويم مخاطر مخططات المقاوالت الخاصة التي كانت تتمتع بنظام البورصة في إبان إنشائها، كرست عملها فقط في ت

 الواليات المتحدة، وذلك باالعتماد على مبادئ قابلة للمحاسبة لحساب كمية االستدامة والمردودية.

لمحدد هو ،بدأت هذه الوكاالت في قياس "مخاطر الدول". وكان البارامتر المرجعي ا 1980بعد األزمة المالية لسنوات 

الخطورة "صفر" للواليات المتحدة. وقد سجلت النقط الممنوحة لدول أخر انعكاس حساب الخطورة على عدم أداء 

 المديونيات.

 ويشكل نزاع المصالح العنصر األكثر إشكالية في ما يتعلق بنشاط هذه الوكاالت. ولهذا، ينبغي التساؤل:

 من يمولها؟ - 

 من أين تأتي تعويضاتها؟ - 

اللذين يخضعون أنفسهم لتقويم  أولئكالبديهي أن هذه الوكاالت ليست مستقلة، على اعتبار أن زبنائها األكثر أهمية هم  من

 المخاطر. السلطة الممنوحة لهؤالء المقومين ينبغي أن توضع موضع تساءل.

  

 البنوك ومختلفLehman Brothers وWorldComو Enronوتبين عدة حاالت غياب المصداقية لهذه الوكاالت: إن المقاوالت 

 ، والتي آنذاك كانت قد منحت أفضل تنقيط قبل إفالسها.نواتجهامهددة باإلفالس بسبب اإلفراط في األصول الفاسدة ضمن 

وتحاول اليوم مختلف القضايا المطروحة في المحاكم تحميل المسؤولية للوكاالت بسبب الخسائر التي تسببت فيها، وخاصة 

بأداء  Standard & Poor's (S&P)باألموال العمومية نتيجة تقويماتها المشكوك فيها. في أستراليا تمت إدانة   فيما يتعلق

)أحسن نقطة( AAAبلدية التي كانت قد سجلت خسائر نتيجة استثمارات في صندوق يسمى   13مليون يورو ل  13
44

. وقد 

دشنت حكومة الواليات المتحدة
45

بكونها خدعت تداوليا مختلف المستثمرين، وذلك  S&P ، مخططا قضائيا تتهم فيه 

 باالهتمام بأرباحها الخاصة على حساب منح نقط ذات مصداقية.

كما أن بعض الدول األوروبية وضعت موضع تساءل عمومي سلطة هذه الوكاالت الخاصة بالتنقيط، وذلك بتهمة التالعب 

إن نقطة مرتفعة تؤدي إلى الزيادة في نسب األرباح المفروضة إلعادة من خالل النقط الممنوحة لمختلف البلدان. مثال ذلك، 

 .اي الموافقة على اتفاقيات الترويكتمويل مديونيات هذه الدول، وتفرض عليها بالتال
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 - http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/ australia-condena-standard-poors-por-crisis-del-2008-2242402. 
45

 - http://sol.sapo.pt/inicio/Internacional/Interior.aspx?content_id=67672. 

ينبغي للتدقيق المواطن للمديونية أن يأخذ في الحسبان بأن التقارير الصادرة عن الشركات، غير المستقاة في 

 أغلب الحاالت، ال تنبني على الحقيقة وأن تحاليلها تستلزم المراجعة بمعايير عادلة.



 
 
 
 

 هندسة مالية جديدة وضرورية -1.6

بشكل فاسد ومستمر، مخلفة التفاوتات لنهب الموارد العمومية  آلية يستعمل النظام المالي الجاري به العمل المديونية بمثابة

واإلقصاء االجتماعي. إضافة إلى ذلك فإن هذا، يولد األزمات المتتالية، ويستعمل السر البنكي لتغطية عمليات مشبوهة، 

وصفقات ال أثر لها في المالذات الضريبية واختالسات
46

. ويسمح هذا النظام بخلق سندات غير مضمونة بأصول تؤدي إلى 

 األفعال غير الشرعية وتكشف عن وجود سوق مالية موازية أو "للظل". سلسلة من

وذلك في تقريره حول االستقرار بوجود اختالالت خطيرة في النظام المالي الدولي، ويعترف صندوق النقد الدولي نفسه 

المالي العالمي
47

 يومنا هذا...(، مثال ذلك: )بالرغم من حفاظه على توجه السياسات التطبيقية إلى 2012، الصادر في أكتوبر 

 "أبناك الظل"، في حين أن العديد من األنشطة تم تحويلها نحو هذا القطاع الغير منظم؛ لم يتم التطرق لدور• 

 ألغي القانون المنظم للمنتوجات الجديدة الراقية؛• 

 الزيادة في نسب تركيز المؤسسات "الكبيرة جدا قصد انجاز اإلفالس" وامتيازاتها.• 

أصبح من الضروري التفكير في هندسة مالية جديدة ال تقبل باالختالسات وتضع في المركز قرارات المصالح  هكذا

وسيصير من الضروري حركة اجتماعية واسعة لوضع كل هذا ويمكن للتدقيقات المواطنة أن تؤدي  والحاجات الجماعية.

 دورا مهما.

 تينيةأ(اقتراح هندسة مالية جهوية جديدة في أمريكا الال

تبحث  (CAF, ALADI  , FLAR، ) أمام أنواع الفشل الحالي للنظام المالي الدولي)صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي...(والجهوي

 بعض بلدان أمريكي الالتينية في القيام بإصالحات نقدية ومالية قصد بناء هندسة مالية جهوية جديدة.  

اك االجتماعي القوي على ضرورة صياغة أنماط جديدة من التخطيط في عالم المال. تعد هذه االقتراحات نتائج لسنوات الحر

، بعثت مختلف المنظمات االجتماعية أول رسالة مفتوحة لرؤساء ورئيسات األرجنتين وبوليفيا والبرازيل  2007في سنة 

الحقوق والحاجات والنزوع واألوروغواي وفنزويال، وذلك من أجل "بنك جنوبي يتالءم مع  والبارغواي واإلكوادور

 الديمقراطي للشعوب".
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 - Le scandale LIBOR : en 2011, le scandale Libor a mis en lumière deux caractéristiques co-substantielles de la 

financiarisation : les pratiques illégales et l'impunité de leurs auteurs. Entre les années 2005 et 2009, les principales 

banques responsables pour l'établissement des taux Libor (London Interbank Offered Rates) et Euribor (European 

Interbank Offered Rates) furent accusées de manipulation sur de nombreuses transactions supposant de très grandes 

sommes d'argent. Au lieu de rendre des comptes sur ces subterfuges devant la justice, les banques négocièrent des 

amendes pour mettre fin aux procès auxquels elles auraient été soumises, comme ce fut le cas pour UBS, qui dû payer 

une amende de 1,4 milliard de francs suisses (1,15 milliard d'euros) suite à un accord avec les États-Unis, la 

GrandeBretagne et la Suisse pour sa participation dans ce scandale. Par Patrick Saurin, du syndicat Sub BPCE, France. 
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 - Http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2012/02/index.htm. 



 
 
 
 

، تم اإلمضاء على العقد األساسي في بونيوس ايريس والذي تقرر فيه " 2007أعطت هذه النضاالت  ثمارها، وفي دجنبر 

إنشاء بنك للتنمية له نظام قانوني خاص ضمن القانون العام العالمي، سيسمى بنك الجنوب، وسيهدف إلى تمويل التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية لدول االتحاد ودول جنوب أمريكا أعضاء البنك".

)بنك  بنك الجنوبأعمدة أساسية:  3(كما تم تطويره في هذه اللحظة يرتكز على NAFRإن هندسة مالية جهوية جديدة )

النظام ، إضافة إلى )صندوق من أجل االستقرار النقدي ونسب الصرف   (الصندوق المشترك للمدخرات الجنوبالتنمية(، 

 .)) منظمة تجارية  سة الجهوية لألداءاتيالوحيد للمقا

يكمن الهدف في الرفع من استقاللية الجهة على المستويات االقتصادية والمالية تعزيزا للتنمية المستدامة السيادية، في إطار 

الجهوي االندماج
48
. 

األرجنتين، وبوليفيا،  -يه من طرف برلمانات خمسة دول ( بالمصادقة علNAFRإن تطبيق هندسة مالية جهوية جديدة ) 

 .في حين أن االنخراط الفعلي يصبح ضروريا.  -واألوروغواي،  وفينزويال  ،واإلكوادور

 في دول أخرى بالمنطقة، NAFRيجب على  الحركات االجتماعية أن تضغط للموافقة على هندسة مالية جهوية جديدة 

 كذا المواءمة مع األهداف الكبرى لهذا البنك: كعضويتها في البنك الجنوبي و

 ورأس مال المضاربات؛ )صندوق النقد الدولي والبنك العالمي (إحداث قطيعة مع الهندسة المالية الحالية  -         

وفي خدمة األشخاص وأن  إنشاء نظام مالي جهوي سيادي، وديمقراطي وشفاف موجه نحو نموذج جديد للتنمية، - 

 ا ومنصفا؛يكون مدمج

والطاقية    إدماج جهوي عن طريق تمويل المشاريع التي تدعم بطريق أولية االتصاالت والنقل، والسيادة الغذائية، - 

وكذلك التربية والبحث العلمي والتقني والبيئية، باإلضافة إلى تطور تكنولوجيات اإلعالم والتواصل،
49

 . 

 وبااقتراحات من أجل إحداث نظام بنكي عمومي بأور )ب

 بأوروبا ، اقترحت بدائل أخرى من اجل تعديل البنية البنكية العالمية، مثل : 

  الخصوصية البنوكإنشاء أبناك عمومية، قادرة على منافسة
50

 ؛
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 - Nathanaël LEGEARD, « Nueva arquitectura financiera para el desarrollo en  

América Latina y Ecuador », Universitas – Revista de Ciencias Sociales y Humanas, UPC, Équateur, 14 janvier/février 

2011, pp. 43-71. Voir : http://universitas.ups.edu.ec/ documents/1781427/1792977/02Art14.pdf 
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 - Éric TOUSSAINT, Banque du Sud et nouvelle crise internationale, co-édition CADTM/Syllepse, Bruxelles, Paris, 

2008. 

50
 - Par Patrick Saurin, du syndicat Sud BPCE, France. Pour plus d'informations, voir http://cadtm.org/Socialiser-le-

systeme-bancaire. 



 
 
 
 

 والبعد االجتماعي الشامل للنظام البنكي في إطار شفافية نزيهة في هذا المجال
51
. 

مبني على المنافسة، واالختالل والغموض، بواسطة نظام جديد  تبرز األزمة الحالية ضرورة تعويض النظام البنكي ال 

 يستوحي مبادئ التضامن، تسوية صحيحة لألنشطة المالية والشفافية.

 إذا اعتبرنا أن النقد، واالدخار والقرض ممتلكات عمومية، وإذا كنا نفكر بأن تأمين االحتياطات النقدية للساكنة والحفاظ 

 لى أنها ضرورية، إذن فمن الضروري ترسيخ الخدمة البنكية العمومية. على شمولية نظام األداء ع 

هذا النظام البديل يستلزم بعدا اجتماعيا للنظام البنكي. بخالف التأميم، يفترض البعد االجتماعي التعيين الديمقراطي للمسيرين 

 ية الوطنية والجهوية في اتخاذ القرارات.وخاصة جمعية ممثلي األجراء، الزبناء، السلطات المحلية وممثلي المؤسسات البنك

إن إحدى رسائله األساسية  في هذا النظام، يستطيع البنك المركزي قرض مباشرة للواليات المتحدة والمؤسسات العمومية. 

 ستكون تسهيل االنتقال من اقتصاد رأس مالي وإنتاجي إلى اقتصاد اجتماعي وايكولوجي.

 مة الشعوب وليس العكس.على النظام المالي أن يكون في خد

 خاتمة: 

 أمام هول، هذا النظام العالمي للتمويل والهيمنة البنكية، صار من الضروري تسليط الضوء على اشتغال هذه اآللية. يجب  

على التدقيق المواطن أن يشتغل حسب المعلومات المتوفرة ومن نوع الماكرواقتصادية حول موضوع المديونية العمومية  

 له تحديد اآلليات التي ولدته.حتى يتسنى 

 ليست المديونية العمومية شيئا معزوال، ألن نظام القروض موجه أساسي لنمط تراكم الرأسمال. 

إن القطاع المالي هو الخصم الرئيس والمستفيد من نظام المديونية. إنه يتغذى من االختالسات التي ولدت تكاليف اجتماعية،  

من، ألنها تمس بشكل مباشر حياة المواطنين. ولقد أصبح من المستعجل اإلسراع في بناء هندسة واقتصادية وبيئية ال تقدر بث

 مالية عالمية جديدة في خدمة حاجات اإلنسانية على كوكبنا. 
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 - Patrick SAURIN, « Socialiser le système bancaire – Une urgente et impérieuse nécessité économique, sociale, 

politique et démocratique », voir http://www.auditcitoyen.org/?p=3539. 



 
 
 
 

 2:  الفصـــــل 

 الدين العمومي واآلليات التي تنتجه

 : مقدمــــة 

 ح مفهوم الدين وكذا المصطلحات المرتبطة به وبعض اآلليات التي تنتجه. يهدف هذا الفصل الى توضي        

إلى إطالق هذه  -الحرة والثنائية والمتعددة  -لقد أدى العرض الوافر للديون  في ظل شروط تستفيد منها البنوك، خاصة  

المنظمات  قبللموضوعة والمفروضة من الى التوليد الذاتي لديون جديدة،  بسبب ارتفاع كلفتها والشروط اى اآلليات . كما أد

 الدولية، الشيء الذي تسبب  في االزمات االقتصادية والمالية والتراثية واالجتماعية  والبيئية .

 يضمن ديمومة الديون وهيمنة المالية .نظاما للمديونية وقد شكل كل هذا  

يبا، ويؤدي بشكل واضح الى خسائر ال تقدر بثمن تم فرض هذا النظام غير العادي وغير الشرعي، على كل دول العالم تقر

 بالنسبة لكل الشعوب.

 إن تدقيق الدين هو األداة الوحيدة التي ستسمح بنزع الحجاب عن هذا المسار . 

 الدين العمومي ونظام المديونية .1.2

طاع الخاص. إنه أداة غير ملزمة يرتبط الدين العمومي من الجانب النظري ، بالتعاقدات من قبل الدولة أو مؤسسات الق       

هدفها الحصول على وسائل لتمويل الميزانيات الحكومية أو االستثمارات العمومية، وذلك طبقا لقاعدة قانونية ومقننة خاصة 

 بكل دولة على حدة.

تحسين التدبير   من الناحية المبدئية، ال ينبغي اعتبار الدين العمومي مسألة ضارة، وذلك لما يقدمه من وسائل تساعد على

العمومي وكذلك ضمان إنجاز الحقوق االجتماعية والتنمية االقتصادية المستدامة، مثلما توفرإمكانية القيام باستثمارات ذات 

 آثار اجتماعية مرتفعة . 

خالل مواردها  لذا يجب أن يكون لهذه األداة المالية، أمام حاجات الميزانية، دورمكمل لما لم تستطع الدولة تمويله من      

الخاصة، أي الجبايات الضريبية ) الضرائب والرسوم والمساهمات ( وكذا المداخيل العمومية األخرى الموجودة ) التراثية 

والتجارية 
52
 والخدماتية ( .  
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 أن تكون هاته الموارد بترولية ، أو معدنية أو فالحية من بين الثروات الطبيعية االخرى . حسب كل بلد  ،إذ يمكن  , -

 

 



 
 
 
 

لزما بنقاش شفافا وم مساراكما أن اتخاذ قرار التعاقد حول الديون العمومية ينبغي أن يشار اليه في دستور كل بلد وأن يتبع 

 مع المجتمع، ففي نهاية المطاف المجتمع هو الذي يضمن هذه الديون.

في الواقع،  لم يتم  تطبيق هذه المعايير ألن الدين العمومي تم استعماله بشكل فاسد. وبعبارة أخرى بدل أن يمثل هذا الدين 

 إضافة مالية أصبح آلية للنهب نسميها " نظام المديونية"

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقبل الدخول في تفسير طريقة اشتغال نظام المديونية سنقدم بعض المفاهيم األساسية :     

 مصطلحات 2.2

 

ينبغي للتدقيق المواطني أن يميز بين مختلف المفاهيم التي تستعمل في تفسير مختلف أنواع الدين العمومي والمفاهيم          

 المرتبطة به .

 . الدين العمومي .1

أو من قبل حكومات جهوية  -على المستوى الوطني  -الى االلتزامات التي تضمنها الدولة  لعموميالدين ايشير 

أو مقاطعات ، الخ ...  وأيضا بواسطة مؤسسات القطاع  جماعات ترابية محافظات(، أو-أو أقاليم ) أو واليات
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ن داخليا أو خارجيا ، مباشرا أو العام )بنك مركزي ، مقاوالت عمومية ، الخ ...( ويمكن للدين العمومي أن يكو

 غير مباشر كما سنرى الحقا.

أما فيما يتعلق بطابعه الشكلي فقد يكون تعاقديا )عندما يتم بواسطة عقد بين الدائن والمستدين ( أو على شكل 

لقيم سندات أو التزامات عمومية (. ومن المعتاد أن تكون العقود موقعة، أما سندات ا سندات ) عندما يتم إصدار

فيتم إصدارها على حوامل مادية )أوراق( . وخالل العقود االخيرة أصبح هذا المسار الكترونيا ، الشيء الذي 

يمكن من التداول التجاري لسندات الدين، كأداة مالية، على المستوى االفتراضي في كل  السوق العالمية وخالل 

 عمليات ثانوية غير محدودة.

 :  المديونية السيادية .2

ناتج عن إصدار  -سواء كان الدين خارجيا أم داخليا  -كل دين عمومي وطني لبلد ما  مديونية سيادية ي نسم

 ضمانات أو أية وثائق مالية أخرى. أو سندات سيادية أو اكتتابات أو أوراق أداء

 : مديونية داخلية أو خارجية.  1

 يمكن أن يكون :تبعا ألصل الديون أو العملة المستعملة في جلبها ،فإن الدين 

 داخليا . 

 خارجيا 

 في حالة دين تعاقدي فإن التمييز واضح، لكن في حالة دين أو سندات ) بااللتزام ( فــهناك اختالف بين النظرية

 والتطبيق .

 

 المديونية الخارجية المديونية الداخلية

 

 من الناحية النظرية 

 

 ويقصد بها الدين المتعاقد حوله

 ل القاطنين بالبلد.بالعملة الوطنية حيا

 

 ويقصد بها الدين المتعاقد حوله

 بالعملة األجنبية)الدوالر،األورو ،

 الين ، الخ ...(مع القاطنين بالخارج .

 



 
 
 
 

 من الناحية العملية 

 

 إن الدائنين ليسوا بالضرورة قاطنين

 بالبلد ، ألن البنوك األجنبية تشتري

 بشكل مباشر سندات المديونية

 د تلعب دور المختصين)الداخلية ( . وق

 ( بشرائهاSVTفي قيم الخزينة )

 السندات عند اإلصدار.

 

 إن حاالت اصدار المديونية الخارجية

 بالعملة الوطنية متعددة ) نموذج البرازيل(

 كذلك يمكن القاطنين بالبلد من شراء سندات

 المديونية الخارجية .

 

 على امتياز حيازة سندات مديونية ) داخلية ( أثناء تتوفر  ي( البنوك التSVTيقصد بالمختصين في قيم الخزينة ) 

 -الداخلية  -إصدارها من قبل الحكومة، وفي حالة ما إذا كان هذا الدور تؤديه البنوك األجنبية،  فإن المديونية 

على  أشهر، 6مؤسسة، وخالل كل   12. في البرازيل تتناوب مجموعة مكونة من -خارجية  -تتحول إلى مديونية          

 ( وبحضور شرفي ألبناك أجنبية .) انظر الجدول أسفله ( SVTدور )

 

في حالة المديونية الخارجية التعاقدية ، فإن الديون المتعاقد بشأنها تستحق التفاتة خاصة، وبشكل خاص تلك الموجهة لتمويل 

بالبرازيل الذي أدى الى  -بيلومنط -وذج بناء سد المشاريع  الكبرى ذات اآلثار المدمرة والخطيرة اجتماعيا وبيئيا . وكنم

تهجير هنود أمريكا وأحدث خسائر بيئية ال تقدر بثمن ، كل هذا بغرض استغالل المناجم الكبرى للذهب من قبل شركة كندية 

53
 لوجية غير قابلة للتعويض .و، وهذا ما أدى الى مديونية ايك 
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Belo Sun Mining Corp : http://www.belosun.com/ 

 

http://www.belosun.com/


 
 
 
 

 : مديونية مباشرة أو غير مباشرةد.          

 من وجهة نظر الدائن ، يمكن للمديونية العمومية أن تصنف الى مباشرة أو غير مباشرة : 

 وتشير الى االلتزامات المالية المتعاقد حولها بشكل مباشر من قبل الدولة أو من  المديونية المباشرة :

 قبل مؤسسات القطاع العام تجاه مختلف الدائنين، ويمكن أن تكون داخلية أو خارجية.

 وتشير إلى االلتزامات التي اتخذتها الدولة عندما تمنح الحكومة نوعا من لمديونية غير المباشرة ا :

التي  -مقاوالت أو مؤسسات عمومية مالية أو خاصة  -الضمانات للدائنين أو العقود المالية للخواص 

 تعد بمثابة مستدينين أصليين .

 :   ةمديونية متعددة االطراف ، ثنائية أو تجاري . 4

 حسب أنواع الدائنين يمكن للمديونية العمومية المباشرة الخارجية أن تكون :             

 في هذه الحالة الدائن، هو صندوق النقل الدولي والبنك العالمي أو منظمات متعددة :  متعددة االطراف

 االطراف .

  ومية لبلدان أخرى.في هذه الحالة الدائن هو الحكومات أو البنوك العم:ثنائيــــــــة 

  في هذه الحالة الدائن هو: بنوك خاصة عالمية. وقد جرت العادة أن تتشكل هذه المديونية :تجاريــــــة

من خالل عقود أو اتفاقيات تسمح بدورها ب ) المديونية السيادية (، مثلما هو الحال في مخطط " 

 يملك سندات المديونية السيادية .بلدا .والبنوك الخاصة هي أكبر من  20برادي" الذي طبق على 

إن التعاقد حول الديون السيادية بغرض تسديد الديون التجارية           
54
، بما فيها الديون الداخلية  

55
 ، جاري العمل به في  

 .نظام المديونيةعدة دول ، الشيء الذي يبين الترابطات الحاصلة بين وكالء           

 والمديونية الصافية :  . المديونية االجمالية  5 

 ويقصد به مجموع االلتزامات التي تضمنها الدولة على شكل دين عمومي مباشر أو غير  :الدين الخام

 والتكاليف األخرى على أساس هذا الدين الخام . والتخفيضات  مباشر، داخلي أو خارجي. تحسب الفوائد

  : راض إحصائية ونحصل عليه من خالل طرح وهو مفهوم ال يستعمل بصفة عامة سوى ألغالدين الصافي

 قيم االصول المالية المتعلقة بأدوات المديونية من الدين الخام .

 هاته العملية الحسابية ليست دقيقة ألن هناك طرقا عدة مستعملة : إذ نجد في بعض الحاالت ، مثال ديون
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الديون التجارية في إطار مخطط  ات المفروضة أثناء إعادة جدولةفي دولة االكواتور مثال تم التعاقد حول الديون المتعددة االطراف قصد شراء الضمان  

 برادي.
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لتمويل من قبل مثال في دولة البرازيل ضمنت الواليات القروض المتعددة االطراف لدى البنك العالمي والتي ساهمت في أداء الدين الداخلي أثناء إعادة ا 

 الحكومة الفيدرالية .



 
 
 
 

 وفي حاالت أخرى -الصافي  -لحصول على الدين العماالت أو البلديات تجاه الحكومة المركزية يمكن خصمها ل         

 يمكن مثال خصم قيمة الديون غير المباشرة .         

التي تقدمها الحكومات، ألن مختلف المناهج المستعملة لحساب الدين    لإلحصائياتعلى التدقيق المواطني أن يجري تحليال 

عتيم على المبلغ الحقيقي للدين العمومي بهدف المجاملة تجاه الصافي ليست واضحة، ويمكن أن يكون لها هدف التدجين والت

 أولئك الذين يضعونها

مختلف أدوات الدين )مثال قيمة  وفي حاالت أخرى ال يتبع هذا الحساب منهجية منطقية، ألنه يعتبر بمثابة "أصول" 

أن صندوق النقد الدولي يوصي باستعمال  الدولية ( لكنه ال يأخذ في االعتبار "الخصوم" . تجدر االشارة هنا الى المدخرات

الدين الخام قصد القيام بمقارنات بين البلدان 
56
 . 

إن مختلف مناهج المحاسبة يمكنها أن تؤدي الى اختالالت أثناء مقارنات تقارير مديونية / الناتج الداخلي الخام   بين البلدان 

57
على معلومات تتضمن معطيات صافية ، أي من دون زيادة أو  . ولهذا السبب فإن التدقيق المواطن عليه أن يبني عمله 

 نقصان ، ألنه بهذه الطريقة فقط، يمكنه األخذ بعين االعتبار مجموع المبالغ التي عليه تدقيقها .

 

 

  

.- 

 

 نظام المديونية وتأثيراته :   1.2

بقالقد مكنت تجارب التدقيق المواطني المندمجة والخاصة التي تم القيام بها سا
58

من تحديد وجود ترابط بين العناصر 

 المندمجة التي تشكل نظام مديونية حقيقي .

 في مجمل الحاالت من دون مقابل من خيرات أو خدمات أو أرباح لصالح -لقد بدأ اشتغال هذا النظام بخلق ديون 
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http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/080511.pdf 

 
57

قة . لقد كانت معطيات إن المقارنة بين معطيات مختلف البلدان عليها ان تأخذ في الحسبان تقل المديونية في كل بلد باعتبار التفاوتات بين نسب الفائدة المطب 

 ( ، ومنطقة االورو  0.5%( ، انجلترا )%0.01( ، اليابان ) 0.25%( ، الواليات المتحدة   %12كاآلتي : البرازيل ) أكثر من  2012دسمبر 

 (%0.75 ) 
5858

جراه ( ، التحقيق الذي أ2011، التدقيق المواطني لمديونية البرازيل ) منذ  CAIC(2007/2008)-تدقيق المديونية العمومية المنجز في األكواتور 

 ( .2012( وكذلك التجارب الحديثة للتدقيق المواطني في البلدان االوروبية ) 2009/2010البرلمان البرازيلي ) 

 

المرتبطة  بالمصطلحات يتدقيق المواطنالمن االفضل أن يستأنس   

من دون إغفال أن الكل يتداخل ضمن  ،ين العموميبموضوع الد

 المديونية .  نظام

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/080511.pdf


 
 
 
 

 عبر آليات مختلفة . -البلدان 

مرتفعة واآلثار التي نتجت عنها مثل ميزانيات إعادة الهيكلة ما إن خلقت هذه المديونية حتى تضاعفت بفعل أكالفها ال
59

  ،

واإلصالحات المضادة ، وتغيير القوانين ، ومراقبة التضخم وأسهم المحاسبات الخ ... والتي تفرضها المنظمات العالمية التي 

تتدخل عندما تطفو على السطح أزمات الميزانية 
60

م الكبير للموارد التي يتطلبها .بيد أن سبب هذه األزمات يتجلى في الحج

 التسديد المستمر للفوائد والتكاليف المالية.

 إن الهدف يتجلى في ضمان ضخ األرصدة من أجل تسديد الديون.

الديون تتزايد بتسارع بناء على شروط  إن اشتغال هذه المنظومة يضمن استمرار الدين العمومي الخارجي والداخلي لكون   

قد المستمر حول التزامات جديدة قصد أداء ديون سابقة. يتعلق األمر بمسار دون نهاية وغير شفاف، مجحفة يفرضها التعا

 والنتيجة هي الهيمنة المالية واالقتصادية، التي تشكل هجوما على السيادة الوطنية.

  

 ة .. تحويل الديون الخاصة الى ديون عمومي7عروض قروض متتالية                              .1

 . تمويل المشاريع الكبرى 8تمويل ديكتاتوريات، وانتخابات وحروب         .2

 . احتياطات بنكية 9                                       شروطةسلفات م .3

 . نموذج ضرائب غير منصف10تحويالت الديون المتتالية                                   .4

 . عمليات المضاربات .11                           الوسائل الماكرو اقتصادية        .5

 رسملة التكاليف  .6

 إن اشتغال منظومة المديونية يتميز باستعمال االمتيازات والسلطة المشروعة المالية واالقتصادية بفعل التأثير القوي 
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) إعادة هيكلة ( تؤدي الى حزمة من الوسائل االقتصادية تمس الميزانيات العمومية باستعمالها النفقات العمومية والضرائب  هذهتعديالت الميزانية  

 مراقبة .كمتغيرات لل

 
60

ة والشركات تعتبر النفقات العمومية باهضة التكاليف مقارنة مع المداخيل الجبائية وخاصة بسبب سياسة التسامح الضريبي التي تحظى بها الفئات الغني 

 الكبري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المديونية

 العمومية

 االليات المولدة للمديونية



 
 
 
 

 للسلطة المالية على الدوائر السياسية وعلى وسائل االتصال والتواصل.       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد آلت منظومة المديونية في نهاية المطاف الى عكس ما أعلنت عنه: يتجلى ذلك في استعمال الدين العمومي بغرض  

السحب الدائم لألرصدة بدل انتاجها، الشيء الذي أدى الى كوارث خطيرة اقتصادية واجتماعية ونوعية وايكولوجية على 

كافة الشعوب 
61
. 

ت االجتماعية والصحية ، والفقر والسكن غير الالئق والعجز في الخدماية يمكننا إثارة تزايد األميةمن بين التأثيرات السلب 

. إضافة الى ذلك تساهم المديونية في تمويل مشاريع غير ضرورية لدكتاتوريات وأنظمة مهيمنة سياسيا. إنها والتعليمية

ات الطبيعية وبيع مقاوالت وقطاعات الدولة االستراتيجية إلى تفرض نهبا للموارد الطبيعية للبلد من خالل استغالل الثرو

القطاع الخاص 
62
(ppp)  ، والشراكات عمومي خصوصي  

63
 حق الشعوب .لانتهاكا  بشكل كلي، ، الخ كل هذا يمثل،
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 لرئيس جمهورية اإلكواتور 2007/  472مرسوم استثنائي رقم  
62

عدة : تفقد الدولة المداخيل التي كانت تحصل عليها سابقا من خالل بيع الرأس مال العمومي وتصبح في إن الخوصصة تالمس الميزانية العمومية بأشكال  

جية وعلى المداخل حاجة الى كراء أو شراء ممتلكات أو خدمات كانت تتوفر عليها من قبل . وفي حالة االزمات تفقد الدولة المراقبة على القطاعات االستراتي

هاته القطاعات بالنسبة للمستقبل مقابل بعض ماليين الدوالرات مستخلصة مباشرة تؤمنه سنة على العموم . فاالستقرار الذي  50الى  25لمدة تتراوح ما بين 

 يتم التضحية به . في اغلب البلدان  تكون الخوصصة نتيجة مسارات غير شفافة ترتكب أثناءها العديد من أشكال الفساد .

 
63

ساهمت في انجاز تحويالت أموال عمومية لصالح مؤسسات خصوصية تحت طائلة شروط لصالح ما يسمى   ppp)ان الشراكات عمومي خصوصي 

اية الذين يفرضون كلفة كبيرة على الدولة التي، باإلضافة الى أدائها لالستثمارات ) من خالل إصدار سندات الدين العمومي ( تصبح ملزمة بحم -المتعاونين 

 التجارية .المقاوالت ضد كل المخاطر 

وسائل  

ماكرو 

 اقتصادية

خلق 

صناديق 

  مالية

 تدخل صندوق

 النقد الدولي

لميزانيات .في ا تعديالت ضريبية 

. تدخالت في القرارات الداخلية 

. اصالحات مضادة 

. تغيير القوانين 

. مخططات مالية 

عبات محاسباتيةتال 



 
 
 
 

أحاطت بخلق واعتبارا لمفاعيل المديونية العمومية هذه، فإن على التدقيق المواطني ان يحلل بشكل اجمالي كل الظواهر التي 

كل الديون العمومية بغية تحديد الخسائر التي تسببت بها وكذلك فحص طابعهاغير القانوني أو القانوني /الشرعي وغير 

 الشرعي .

 

  

 

 

 اآلليات المولدة  للدين العمومي : 4.2

 :  العروض المفرطة  للقروض وتمويل المشاريع الكبرى. 1

البنوك الخاصة الدولية، نحو العالم  ( ، من قبل 1970لمفرطة في سنوات السبعينيات )تم توجيه السيولة المالية الدولية ا

 الثالث من خالل عرض قروض، أساسا، لتمويل االنظمة العسكرية الدكتاتورية والمشاريع الكبرى .

لديون المتبقية وفق هذا هو أصل الدين المفرط لدول أمريكا الالتينية وأفريقيا . حيث كل سنة تتم مضاعفات ا          

مسارات غامضة وعمليات خفية تنجز في الخارج.  لقد كان الجزء األكبر من الدين الخارجي متعاقد حوله في األصل مع 

 مثلما يوضحها المبيان الموالي الخاص بدولة البرازيل . -قروض بالعمالت الصعبة  -البنوك الدولية الخاصة تحت اسم 

طاقة كهربائية ،  -ة لدول أمريكا الالتينية كان موجها إلى بناء مشاريع كبرى للبنيات التحتية إن جزءا من القروض الممنوح

تحت شروط مجحفة ادت بالمنطقة الى مواجهة مديونية متزايدة. لقد طالب صندوق  -شبكة الهاتف ، النقل ، الصناعة الخ ...

الذي استمر لكات العمومية من أجل اداء جزء من الدين ( بخوصصة كل الممت 1990النقد الدولي خالل عقد التسعينيات ) 

 في التصاعد رغم ذلك .

 

بماليين  -  1994الى  1969من   -الدين الخارجي حسب أنواع الدائنين  :البرازيل

 الدوالرات

 .تمييز نظام المديونيةهو الذي يستطيع  يالتدقيق المواطن



 
 
 
 

 

لقد ظهر مسار مشابه في عدة بلدان في القارات األخرى وتحت أنظمة دكتاتورية مثل مصر
64

 . مثالوتونس 

بين الديون المتعاقد حولها ينبغي   للتدقيق المواطني متابعة تحرياته حول المديونية انطالقا من أصولها وذلك قصد التفريق 

 مشروعة، هي كريهة أي ال تساوي شيئا . تطبيقها لمعاييررغم لتمويل الديكتاتوريات العسكرية، والتي  

 :ثنائية مشروطة  قروض. 2

بشكل عام، القروض الثنائية هي ديون مشروطة بشراء ممتلكات أو خدمات لدى الدولة الممنوحة. وقد بينت بعض االفعال 

 ية الحديثة وجود حاالت غير قانونية وغير شرعية في إطار هذه القروض ، والمثال على ذلك : الحكوم

  ، اعتراف النرويج بعدم مشروعية القروض التي منحتها لخمس دول ) اإلكوادور ، مصر ، جامايكا

ى من البيرو وسيراليون ( والتي كانت مرتبطة بشراء بواخر نرويجية . وقد ألغت بشكل أحادي ما تبق

هذه الديون 
65
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FadhelKaboub, « Financial sovereignty, New Economic Perspectives », publié le 8 décembre 2011. Disponible sur : 

http://neweconomicperspectives. org/2011/12/ financial-sovereignty.html 
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KjetilAbildsnes « ¿PorquéasumióNoruega su responsabilidadcomopaísacreedor? », dans La Campaña de la 

ExportaciónNaviera, SLUG/ForUM, Oslo, mars 2007. Disponible sur : 

http://www.odg.cat/documents/formacio/SLUG_ informe%20navieras.pdf 

 



 
 
 
 

 سجلت اللجنة من أجل التدقيق الشامل للدين العمومي  في االكواتورCAIC   عدة تجاوزات في

( بواسطة مقاولة في  BNDESقروض البنك الوطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالبرازيل ) 

 -ادبريشت  -البناء الخاص  
66
 . 

 

 -وخاصة من قبل أبناك التنمية  -فصل المشاريع المالية المرتبطة بالديون الثنائية إن على التدقيق المواطني أن يحلل بشكل م

المرتبطة بالمشاريع الكبرى في دول أخرى قصد تحديد ما إذا كانت هذه الدول تقدم اختالالت أو تخدم مصالح خاصة أو 

 خسائر ايكولوجية ال تعوض .     و ،بيئيةوما ينطوي عليه من مخاطر ، األوليةاستخراج الموارد  ، مثلنهب لل تهدف

 :تحويالت متتالية للديون العمومية. 3

ينبغي للتدقيق العمومي فحص إحدى اآلليات التي تقضي بتوالي التحويالت وبإعادة التمويل وإعادة جدولة الديون العمومية  

بلد ولكن باألحرى إعادة جدولة للديون التي تولد ديونا جديدة . وبصفة عامة فإن هذه التحويالت ال تعادل دخول أموال لل

السابقة بقيم أوراق مالية تسمح للدائنين بوضعها مجددا في السوق المالية  والحصول على أرباح مباشرة. اضافة إلى ذلك 

وأثناء كل تحويل تفرض شروطا مجحفة كنفقات وتكاليف جديدة  -عمومي  -يمكنها من زيادة االلتزامات المسجلة كدين 

 ات للمحامين .وتعويض

لتحويل ديون غير مشروعة إلى أدوات اكثر فاكثر نظامية، كما بينت ذلك  استراتيجية لقد تبين أن هذه التحويالت ماهي اال 

( تم  تحويلها  1970عادية وعقود غامضة لسنوات السبعينيات )  بعض  التدقيقات المنجزة في أمريكا الالتينية : فأوراق أداء

( 1990في التسعينيات ) -"برادي"–( ، ثم إلى سندات  1980البنوك المركزية في سنوات الثمانينيات )  إلى ديون تتحملها

 . GLOBALBONDSوهذه األخيرة أيضا تحولت إلى التزامات "متعددة األسواق" تسمى 

لتعرف على نقطة لقد شكلت التحويالت آلية مهمة في نظام المديونية، ألنها عقدت المسار وأصبح من شبه المستحيل ا 

االنطالق. فكل تحويل هو بمثابة تغليف جديد بتكاليف مرتفعة، وتعني، في بعض الحاالت، األداء المسبق للديون غير 

مر يتعلق بعملية كبيرة لتبييض األموال تهدف الى إعادة إن األ ، بل على العكس بثمن أعلى.تخفيضاتمن دون اية  المسددة،

 هر بأنها غير مشروعة .االعتبار لمشروعية ديون تظ

 : -برادي  -تحويل الديون المنعدمة الى سندات   1ج.

 20يمثل مخطط "برادي" إحدى التحويالت للديون االكثر فضائحية، والتي طبقتها المنظمات الدولية على حوالي              

لم يوفر مداخيل برازيل بينت أن هذا المخطط . إن تجارب التدقيق الرسمية باالكواتور والتدقيق المواطني بال 1994سنة بلدا 

 مالية للدول، بل بالعكس،  يعد تحويال للديون السابقة المنعدمة أو المسندة، والتي ترتبط بشروط سيئة وغير قانونية وغير
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Informe Final de la CAIC, Ecuador, ResumenEjecutivo, pp. 99-100.   

Disponible sur : en http://www.auditoriadeuda.org.ec/ 



 
 
 
 

 -برادي -مشروعة تتجلى في سبع التزامات ) سيادية (، تسمى سندات 
67
تأخذ لقد كان هذا التبادل عملية جد مجحفة، لم  

بعين االعتبار ضعف قيمة الديون في السوق الثانوية. إضافة إلى ذلك فرض هذا التبادل تكوين ضمانة مالية على أساس 

. هناك العديد من اللجان والتعويضات FEDسندات خزينة الواليات المتحدة التي كان عليها ان تبقى رهن إشارة 

واإلصدارات 
68

أخرى، التي أظهرت خاصة عيوب  ملة الفوائد  المعلقة وذعائر، ونسب جد مرتفعة من المردودية ورس

 -الديون الحديثة 
69

L’anatocisme- والفوائد الفاحشة التي تم أداؤها. 

 clearingلقد تمت العملية بشكل غير مشروع رغم طابعها المميز كتحويل خاص خارج األسواق التقليدية ) في          

houses بذلك تخرق قواعد  خاصة باللوكسمبورغ ( وهيSEC (Securities and 

ExchangeCommission) بالواليات المتحدة وهي مؤسسة تضمن الطابع المالئم إلصدار السندات المالية
70
. 

 هذه العيوب لم يكن من الممكن لسندات برادي أن تتداول بشكل حر في االسواق المالية.  أمام

المتصرفون والخزنة والوكالء،  نجازه بواسطة المبالغ االئتمانية، التي يحوزهذا النظام من التفاوض حول االلتزامات تم ا

، أي أنه بإمكانهم شراء االلتزامات أثناء الدفعة االولى من البيع ثم إعادة بيعها SVTوهم خمسة فقط، حق شرائها باعتبارها 

 مع تحقيق ربح فوري أثناء إعادة الهيكلة المعتمة و الفاسدة.

 المبيان الخاص بالبرازيل.-ذا المخطط تدعي حدوث تقليص للدين لكن الواقع شيء آخر، كما يبين المثالإن الدعاية له

نتيجة إعالنها عدم تسديد الدين الخارجي الخاص  1992انطلقت المفاوضات حول مخطط برادي في اإلكوادور سنة 
71

عبر 

 ..(Tolling Agreement)التسجيل في االتفاقية التي تضمن الحقوق 

، حيث تأزمت الوضعية االقتصادية. 1994لقد تزايد ثقل المديونية وتدفق تسديداتها في أغلب البلدان ما إن تم التحويل سنة 

وقبل هذا كان صندوق النقد الدولي يفرض على الدول تدشين مسار خوصصة المقاوالت العمومية بهدف تسديد جزء من 

 عملت لشراء المقاوالت االستراتيجية والمربحة .الدين وقد مثلت سندات برادي النقود التي است
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 )أو سندات برادي( هو االسم الذي يعطى لهذه االدوات المالية حسب واضعها . -التزامات برادي  -هذه التسمية 

 ,Par Bondسماء التالية : حسب واضعه نيكوال براد ، آنذاك كاتب الدولة في الخزينة االمريكية في عهد روالند ريغن . وقد اتخذت هذه االلتزامات اال

Discount Bond, FLIRB, C-Bond, Debt Conversion Bond, New Money Bond, EI Bond, Phase-in Bond . 

 
68

لقد أوصى مكتب المحامين كالري وغتليب وستين وهاملتون عدة دول في ما يخص بنينة مخطط براد : المكسيك واألرجنتين والشيلي واالروكواي  

 والبرازيل وبوليفيا وغيرها لمزيد من المعلومات ينظر :  واالكواتور

Ejecutivo de la CAIC موجود على الموقع sur http://www.auditoriadeuda.org.ec).  وقد أوصل اليونان حاليا (http://www. 

cgsh.com/counsel_to_greece/) وعدة دول أروبية 
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 وهكذا على مر الزمن يتم ادماج الفوائد باالرباح المركبة إنه اعتداء غير مشروع .وتعني خلق ديون جديدة انطالقا من الفوائد  

 
70

 .intérêts composé Il est considéré comme illégal)عن طريق استثناءات للقانون االمريكي على القيم المنقولة  براديلقد تم انجاز مخطط 

 
71

بينما "أقنعت" االبناك في الواليات المتحدة السلطات االكواتورية  بالتخلي عن هذا  ،ن بعد ست سنواتالواليات المتحدة على جرد الديو فيوينص القانون  

 المقترح مع توقيع وثيقة تؤكد على هذا التخلي  وبأثر رجعي. 



 
 
 
 

إن الذين يدافعون عن فوائد االسواق المالية اعتادوا على القول إن مخطط برادي يشكل تجديدا، وإنه انطالقا من هذا         

 التجديد تأتي الحاجة الى التزام جديد.

 

 

 المصدر : 

Paulo Nogueira JR. Batista et Armênio de SouzaRangel, « A renegociação da 

dívidaexternabrasileira e o Plano Brady: avaliação de alguns dos principaisresultados. 

ProgramaEducativoDívidaExterna – Pedex », CadernoDívidaExterna, No 7, 1994, p. 15 et 18. 

Ceres Aires Cerqueira, Dívidaexternabrasileira – processonegocial 1983-1996, Banco 

Central do Brasil, Brasilia, 1996, pp. 65, 122-1 

خلق   -وتجدر االشارة هنا أنه لكي يكون تجديد ال بد من حضور ثالث شروط اساسية : وجود التزام سابق الزال قائما 

التزام  جديد مع الغاء السابق، ووجود ارادة التجديد، وفي غياب هذه الشروط لن يكون هناك أي تجديد 
72
. 

ن الجزء األكبر من الدين الخارجي تجاه البنوك الدولية وفي حالة مخطط برادي، لن تكون هناك عملية سابقة صالحة أل

 أجله. حلالخاصة كان قد 
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 لمزيد من المعلومات : 

http://www.webartigos.com/artigos/ novacao-modalidade-indireta-de-quitacao-de-divida/89439/#ixzz21fYq5rvg 

 

 الذي أدى الى تزايد المديونية يط برادالتفاوض حول مخط ةإعاد -البرازيل 

 )بماليير الدوالرات (



 
 
 
 

:مخطط برادي االوروبي 2ج.
73

 

في  التي تخضع لمخطط برادي البرامجفي الدول المعنية بأوروبا مع تلك  المطبقة الجدولة  إعادةتتشابه مخططات         

 أمريكا الالتينية.

، وبعد االعالن عن تخفيض قيمة الدين السيادي، وضعت السلطات األوروبية مخطط  2011وفي اليونان، مثال، نهاية  

 وهو يشكل نوعا من الكارتيل ألهم البنوك المانحة . -( IFIإعادة جدولة الدين اليوناني لدى معهد المالية الدولي )

ذاعية الخطاب الرسمي، الذي أكد أن وقد أذاعت كبريات المحطات اإل 2012وقد تم البدء بتطبيق هذا المخطط في مارس 

الدين تم تقليصه الى النصف 
74

من 170 %الذي كان يساوي  -. وبحسب التقديرات الرسمية فإن الدين العمومي اليوناني

من 175 %( كان قد وصل 2012نهاية مارس  137%) 2012الناتج الداخلي الخام عشية  تقليص المديونية في مارس 

 2014في مارس  174%و  2013نهاية  الناتج الداخلي الخام 
75

. وهذا يعني أن تقليص المديونية تجاه البنوك الخاصة تم 

تعويضه بزيادة مهولة لمديونية اليونان حيال الترويكا ) اللجنة األوروبية والبنك المركزي االوروبي وصندوق النقد الدولي ( 

من القدرة الشرائية لألغلبية  الساحقة  50 %الى 30لى انهيار . عالوة على ذلك، فإن الشروط التي فرضتها الترويكا آلت إ

 من الساكنة.  لقد تصاعدت البطالة والفقر بشكل حاد، مثلما ارتفع عدد المنتحرين .

هكذا إذن ، أدت إعادة إنتاج مبادئ مخطط برادي بأوروبا الى نفس الكارثة التي حطت فوق الدول الصاعدة عند تطبيقها لهذا 

، بأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية والفلبين. ومثلما أشار الى ذلك بعض االقتصاديين ومن 1990التسعينيات  المخطط في

وغوفوكارمن رينهارت ضمنهم الليبراليون الجدد مثل كينيكر
76
: "في الواقع بالنسبة  لألرجنتين والبيرو فإن نسبة المديونية  

وفي  ! دى ثالث سنوات بعد اتفاق برادي أكثر من السنة التي سبقت إعادة الهيكلة/ اإلنتاج الوطني الخام كانت جد مرتفعة لم

 واألكوادورالتي بدأت إعادة الهيكلة وفق نموذج برادي )األرجنتين والبرازيل  17سبع دول من بين الدول ال 2000سنة 

تج الوطني الخام أكثر ارتفاعا بعد ثالث ( كانت فيها نسبة الدين الخارجي / النا واألورغوايوبولونيا  والفلبين والبيرو

بقيت الحصة مرتفعة أكثر مما كانت عليه قبل اتفاق برادي بالنسبة ألربعة دول  2000سنوات من إعادة الهيكلة ؛ وفي نهاية 

 والبيرو ( . واألكوادور) األرجنتين والبرازيل 

 تحويالت غير مبررة : 1 ج.
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 ، بلجيكا  CADTMايريك توسان ، رئيس لجنة إلغاء الديون بالعالم الثالث

 
74

 منذ البداية دعاية الترويكا وحكومة اليونان . انظر :   CADTMلقد أدانت  

aux-defaut-fait-deja-a-Grece-http://cadtm.org/Lade et -campagne-la-denonce-CADTM-http://cadtm.org/Le 
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 Eurostatالمصدر : 

 
76

 Carmen REINHART et Kenneth ROGOFF, Cette fois, c’est différent : Huit siècles de folie financière, Pearson, 2010, 

Édition originale Princeton University 

Press, 2009. Éric TOUSSAINT, « Un ‘plan Brady’ européen : l'austérité permanente », 19 septembre 2011. Disponible 

sur : http://cadtm.org/Le-Plan-Brady-europeenausterite 

 من إجمالي الدين العمومي اليوناني .  70  %الترويكا الدائن الرئيس لليونان أي ما قدرهأصبحت  2014في سنة          

http://cadtm.org/La-Grece-a-deja-fait-defaut-aux
http://cadtm.org/Le-Plan-Brady-europeenausterite


 
 
 
 

بالنسبة لنظام المديونية ، حتى عندما ال تستوفي الشروط، ونموذج ذلك تحويل  يتم إنجاز التحويالت ، نظرا ألهميتها 

باألكوادور. لم يكن من الممكن تحويل سندات برادي، ألنها كانت في معظمها Global Bondsالتزامات برادي الى 

 جمالي للدين العمومي باالكواتورالتزامات مسددة سلفا بحكم ارتباطها بضمانات. لقد بينت أبحاث اللجنة الخاصة بالتدقيق اال

 (CAIC.أن ميزانية الحكومة كانت قد توقعت موارد كافية لإليفاء بالتزاماتها ) 

 لقد استفاد من هذا التبادل المتحكمون في سندات برادي.

 :  والعكس بالعكس -داخلي  -تحويل الدين الخارجي الى دين 4ج. 

 الدين إلى نوع آخر وهذا على العموم تحت حوافز خلقتها وضعياتلقد استعملت التحويالت من أجل نقل نوع من 

 امتيازية للقطاع المالي : 

 اصدار الدين الداخلي ألداء استهالك الرأسمال الرئيس للدين الخارجي ؛ 

 وقد تأكدنا من إنجاز العمليات العكسية :       

 إصدار الدين الداخلي قصد أداء فوائد وكلفة الدين الخارجي ؛ 

عاقد على قروض أو إصدار التزامات للدين الخارجي قصد أداء اهتالكات رأسمال الدين الداخلي. وقد الت 

الحظنا أن عدة واليات برازيلية كانت بصدد التعاقد حول القروض مع البنك العالمي لتسديد الدين الداخلي 

 !الذي تموله الحكومة الفدرالية وهذا خرق سافر

 األخذ في عين االعتبار هذه المعايير عندما يحلل االحصائيات. .على التدقيق المواطني  لذا 

 :رسملة التكاليف والشروط المجحفة والقاهرة للقروض ( 4

يمكن لمستويات المديونية العمومية أن تتضاعف بشكل غير مراقب بسبب الشروط المجحفة والمبالغ فيها التي تتضمنها    

 ألجل تسديد الفوائد والمصاريف من دون مقابل ) دون دخول أموال (. دانة من جديداتفاقيات القروض والتي تدفع الى االست

في أي تحويل مهما كان، وأنه اقتطاع فوائد من الفوائد يعتبر عيبا  أي L’anatocisme -دين جديد  -ولهذا السبب فإن خلق 

 يؤدي الى الال مشروعية عالوة على ذلك .

قيقات، انه تم تسديد أتعاب جد مرتفعة للمحامين، والذين في بعض الحاالت يمكنهم تمثيل لقد تأكدنا، أثناء إنجاز بعض التد

 المندوبين معا ويترافعون في نفس الوقت على المستدين والدائن.

 :  تحويل ديون خاصة الى ديون عمومية(  5



 
 
 
 

ل الديون الخاصة الى ديون عمومية نتيجة للمخاطر الظرفية بسبب األنشطة غير المراقبة للنظام المالي أصبح تحوي      

ليبور وبريم  -ممارسة شبه عادية تمس كل البلدان في أمريكا الالتينية. كان االرتفاع األحادي لنسب االرباح الدولية
77

إحدى 

، والتي أدت الى ارتفاع ملحوظ في تكاليف المديونية وقد تأثر بذلك القطاع العمومي ) 1982االسباب الرئيسة ألزمة

 مات ومقاولة الدولة ( وكذا القطاع الخاص ) البنوك والمقاوالت الخاصة ( بارتباط مع مصالح البنوك الدولية الخاصة.الحكو

وفي ظل هاته الظروف فرض صندوق النقد الدولي ونادي لندن      
78
على البنوك المركزية للدول التي مستها األزمة   

، والتي هدفها وضع  الديون 1983توقع على " اتفاقيات "متتالية ، ابتداء من )االكواتور والبرازيل واألرجنتين الخ...( أن 

شديدة الخاصة والعامة في نفس الخانة خالل العمليات بالخارج وخاضعة لتشريع نيويورك. وبالرغم من هذه الشروط 

الجديد ) البنك المركزي ( لم جحاف، لم تستفد الدول من أي مدخول مادي، لم يكن األمر سوى تالعب حسابي . إن الدائن اإل

يعد يتوصل باألموال التي كانت مسجلة لديه بمثابة دين "عمومي ". وقد استعملت عدة أسهم متتالية لتصحيح هذه  

الوضعية
79
. 

 اإلكوادور . إن نمو المديونية التي تسبب فيها امتصاص الدين الخاص تنعكس هنا على الرسم البياني التالي لحالة     

 الخاصة البنوكالمديونية  الخارجية تجاه  :وراالكوات

 بماليير الدوالرات 2006الى  1976من 
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 ، جمعية بلندن : وهي مؤسسات كانت تسير منذ انطالقها بواسطة أبناك دولية خاصة  BritishBanker'sبالواليات المتحدة   FEDتزايد بمرسوم   

 
78

 رفت بنادي لندن وتتكون من األبناك الكبرى التي تمثلها في المفاوضات مع عدة دول .لقد تكتلت عدة أبناك خاصة على شكل لجنة ع  

 
79

 على شكل    في االكواتور مثال لجأ نادي لندن الى تبني آلية مكملة سمحت بإجراء الحساب على األصول المالية للبنك المركزي بالتزامات ال توجد إال

 كتابات  مزيفة وتسجيالت مزورة .



 
 
 
 

ومن المعلوم أن دخول الدول األوربية في منطقة األورو جعل هذه اآللية ممكنة، أي تحويل الديون الخاصة الى ديون   

 عمومية في عدة بلدان ، مثال : 

ارعة للدين الخاص حيث انتقل منذ هذه اللحظة الى دين في البرتغال خلق تفعيل األورو زيادة متس 

 عمومي بواسطة مخططات بنكية لإلنقاذ.

في اليونان تحولت الديون المسجلة سابقا بالعملة المحلية ) الدراخما ( الى ديون باألورو وبنفس  

العمومية  النسبة من االرباح، مثلما كانت عليه بالعملة المحلية، وهذا أدى الى تزايد وزن الديون

 .-التي تحولت أيضا إلى ديون عمومية مع مخططات لإلنقاذ–والخاصة

 عمليات المضاربات : (6

نتيجة اختالل القطاع المالي أصبح من الممكن بيع سندات الدين في األسواق الثانوية بغض النظر عن المكان الذي      

عار هذه المستندات الى التقويمات التي تجريها وكاالت تجرى فيه العمليات بما في ذلك المالذات الضريبية، وتخضع أس

، كلما ارتفع منخفضاكلما كان تنقيط مستندات الدين 1التنقيط والمؤسسات ذات المصداقية، مثلما رأينا ذلك في الفصل 

اء على (المحصل عليه من طرف أولئك الذين يشترونه في السوق الثانوية، ألن الفوائد تحسب بنYIELDمردوده الفعلي )

القيمة اإلسمية ) القيمة المحددة أثناء صدور هذا السند ( وهذا ما يشكل جاذبية ألولئك المضاربين في السندات السيادية، لكن 

 هذا يمثل أيضا فسادا في حق الشعوب .

ونانية من السوق لقد أدى التالعب بتعويض المخاطر من قبل وكاالت التنقيط في اليونان الى انهيار أثمنة السندات الي     

في أداء  الثانوية، الشيء الذي مكن المضاربين من تحقيق أموال طائلة . يمثل هذا شططا اضافيا ضد اليونان التي تستمر

بأن النسبة اليونانية  2011الفوائد على القيمة اإلسمية لهاته السندات. وسيوضح الجدول الالحق ما يعنيه في الواقع إعالن 

. لنأخذ مثاال واقعيا : لنفترض أن بنكا ما قام بشراء سندات يونانية في مارس 14.86%رتفعت الى سنوات قد ا 10خالل 

. سيحصل هذا البنك كل سنة على تعويض 1000€مليون يورو، ولنفترض أن قيمة كل سند هي 500بقيمة  2010

سند يمنح الحق في وصل . وبلغة سوق سندات الديون : كل 1000€( لكل سند من 1000 €من 6.25%) أي€62.5قدره

 . €62.5قيمته 

تعد بمثابة مخاطرة كبيرة، ألنه ال  2010سنوات، في مارس  10والسندات الصادرة اليوم الى حدود  2011نحن في سنة 

. إذن فإن البنوك التي حصلت على 2020شيء يؤكد أن اليونان سيكون بمقدورها تسديد الرأسمال المقترض كامال في 

 3.5( وديكسيا )التي حازت  €مليار 5على  2011باريباس ) والتي حازت في شهر يوليوز BNP سندات كثيرة مثل

وروايال بنك االسكتلندي (€ماللير 2.7(والشركة العامة ) €ماللير 3)( ، وجينيرالي €ماللير 3، كمرزفانك )€مليار

 JUNKدة أصول مشكوك فيها، أو فاسدة ) وأليانزأو أبناك يونانية تعيد بيع السندات في السوق الثانوية ألن لديها ع

BONDS خارهم دب األسهم وزبنائهم الذين وضعوا ا( أو سامة تماما في بياناتها. ومن أجل طمأنة، في نفس الوقت،أصحا

)حتى ال يسحبونه( وكذلك السلطات االوروبية. عليهم  التخلص من السندات اليونانية بأقصى قدر ممكن، في حين أنهم 

 .2010ا وقع في مارس بم  ونمتخم



 
 
 
 

. إن أرصدة المضاربات  واألرصدة األخرى  المرتفعة التي 14.16%بأي ثمن يمكنهم إيجاد من يشتري ؟ هنا تكون النسبة 

. إذا اشتروا 14.86 %تريد مردودية 2010تكون مستعدة أو مهيأة إلعادة شراء السندات اليونانية الصادرة في مارس 

. وباختصار سيكونون  420.50€من ثمن الشراء، 14.86 %ن يكون هذا المجموع يطابق فينبغي أ  €62.5سندات تدر 

 مستعدين لشراء األسهم اليونانية إذا كان مالكو هذه السندات مستعدين أيضا لقبول هذا الثمن .

 

در على االقيمة االسمية للسند الص

 11سنوات من قبل اليونان يوم  10

 2010مارس 

 2010مارس  -نسبة الفائدة 

€1000 

 قيمة الوصل المودع كل سنة

 لصاحب مستند من

€1000 

 €62.50 6.25% 1000€ مثال

 
 8ثمن السند في السوق الثانوية يوم 

 2011غشت 

( إذا كان  YIELD)  2011غشت  8التعويض الفعلي لتاريخ 

 420.50 €بثمن   1000€المشتري قد حاز السند من 

 14.86 % €20.50 مثال

 إن هو أراد الحصول على نسبة من  1000 €بالنسبة لسند 420.50€شتري لن يقبل بأداء سوى خالصة :فالم

 المذكورة أعاله لن تكون مستعدة للبيع بسهولة . البنوكوعند هذا الثمن فإن  14.86 %الربح الحقيقي وقسمته

 : أشكال االنقاذ البنكية ( 7

التي تساهم في انفجار الدين العمومي . وهذا ما يالحظ منذ عقود في  إن عملية انقاذ النظام البنكي تشكل جزءا من اآلليات

أمريكا الالتينية وآسيا وحاليا في الواليات المتحدة وأوروبا، وهو ناتج عن السلطة المتزايدة للقطاع البنكي  في العالم برمته . 

 وكمثال على ذلك :

 ناهيك عن المساهمة الملحوظة لـالحتياطي في الواليات المتحدة ومنذ بداية األزمة  المالية الحالية ،

الف مليار من الدوالر 16بأكثر من  FEDالفدرالي
80

للبنوك الكبرى والمقاوالت الخاصة،أصبح االنقاذ 

البنكي قائما من خالل التأميم الجزئي للبنوك التي عرفت خطر االفالس مثل سيتي كروب وبنك اوف أمريكا. 

بنك سيء( ، ومؤسسات موجهة  badbanksت التخلص من المديونية )إضافة الى ذلك، كان إلحداث بنيا

الى امتصاص األصول الفاسدة بغرض تخليص البنوك منها وتبعاتها غير المضمونة)تسمح 

 بإصدارالضمانات أو أسهم مالية للحكومة (.

 دل لإلنقاذ ، تم العمل ببرنامج مثير للج1995كردوزو سنة هينريك في البرازيل، وفي ظل حكومة فيرناندو

) برنامج الحث على إعادة الهيكلة وتقوية  PROERالبنكي : على المستوى الفدرالي تم إخراج برنامج 
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 USD 16.000.000.000.000,00,كما رأينا في الفصل االول ذ 

 



 
 
 
 

) برنامج تخفيض القطاع  PROESالنظام المالي الوطني (، وعلى مستوى الوالية، أخذ هذا البرنامج اسم 

لعمومي. ولقد كانت النتيجة انتقال العمومي الجهوي داخل البنوك(. وقد آل إلى خوصصة القطاع البنكي ا

قوي ومباشر للموارد لصالح البنوك وخلق ديون بالنسبة للقطاع العمومي الوطني والجهوي بكلفة قدرت بـ 

مليار من الدوالرات  40
81

مليار من الدوالرات  69وPROERبالنسبة لبرنامج  
82

بالنسبة لبرنامج  

PROESلى التوالي في خوصصة بنوك الدولة وتحويل الخصوم ، أما الخطوة الموالية لإلنقاذ، فتجلت ع

العائدة لهامن الدين العمومي  للواليات. وقد تم ادماج القطاع الخاص الوطني والدولي في بعض البنوك 

"لقد كان من بين المستفيدين في البرازيل بنكان –الجهوية االستراتيجية كما يفسر ذلك األستاذ: أري منيال 

( أبناك 4أبناك ( ، ايطوا )  5وا )يان وبنكان أجنبيان من خوصصة عدة أبناك : برادسككبيران خاصان ووطن

وخاصة سنطندير االسباني  -بنكان - ABNAMROوالبنكان االجنبيان 
83

انتقل  2007. وفي سنة  

ABNAMRO  بالبرازيل الى المراقبة من قبل بنك سنطندير نتيجة لحصول البنك الهولندي على اتحاد

 -شكل من رويال بنك االسكتلندي وسنطنديروفورتيس)بنك بلجيكي هولندي(. مندمج، ت
84

ورغم التنديدات 

المتعددة بمؤشرات الفساد، فإن هذه المسارات لم تنته يوما بتحقيق ميدانير رغم أنها في األصل هي السبب 

 في االرتفاع الملحوظ للمديونية. 

 المديونية العمومية في المنطقة دول بارتباط مباشر بتزايد في اوروبا تمت عدة أشكال لإلنقاذ البنكي في عدة. 

 تبين بعض األمثلة أن انجاز تدقيق مواطني قد بدأ في عدة دول :

  في ايرلندا، كشف تدقيق أولي أن الدولة أعطت الصالحية لضمان أصول البنوك الخاصة، وكانت النتيجة

لسيادي . وهذا ما أدى بدوره إلى تزايد نسبة الفائدة، خلق مديونية غير مباشرة مست تنقيط المخاطر والدين ا

 ,AIB –وبالتالي التزامات جد مجحفة للدولة. إضافة إلى ذلك أصبحت البنوك الخمسة الموجودة بالبلد

Bank of Ireland, Anglo Irish Bank, EBS et Irish Nationwide  تابعة للدولة كليا أو جزئيا

لخزينة االيرلندية، كما أن الدين العمومي تضاعف بسبب إعادة الرسملة وأصبح ثقل مديونيتها تتحمله ا

المتتالية للبنوك
85

ألجل إعادة ضخ األموال فيها. ومن أجل تطهير النظام البنكي تم خلق الوكالة الوطنية 

( تابعة بنك سيء bad bank( ، لكن تبين أنها بنية للتخلص من المديونية ) NAMAاألصول )  لتدبير

 ، حيث إن الدولة هي التي تضمن هاته األصول رغم مشاركة القطاع الخاص .للدولة
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 . 1999( تم تحويلها إلى الدوالر حسب صرف العملة أنذاك  RSمليون لاير برازيلي )    300 43

 

 
82

 . 1998( تم تحويلها إلى الدوالر حسب صرف العملة أنذاك  RSمليون لاير برازيلي )   900 61
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االبناك المخوصصة، والتي كانت في السابق تحت المراقبة الفدرالية، ومن بين االبناك التي انضمت تحت يافطة  اصبحت بانيسبا أكبر 2000في سنة  

 نجد بنك الدولة الفدرالي ميري دونيال الذي احتضن سابقا من طرف البنك بوزانواسمنسون . 1997سنطندير منذ 

 
84

Ary C. MINELLA, « Maiores bancos privados no Brasil: umperfileconômico e sociopolítico », Sociologias [en ligne], 

No 18, 2007, pp. 113-114. Disponible sur : http:// www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

45222007000200006&lng= pt&nrm=iso 
85

http://www.guardian.co.uk/business/2010/sep/30/ ireland-banking-bailout-timeline 



 
 
 
 

  اليونان التي تخضع لمخططات إعادة الهيكلة المالية الصارمة التي تفرضها الترويكا مقابل مساعدات متوالية

بفعل  قصد إعادة رسملة البنوك. أدت هذه االجراءات الى زيادة الدين العمومي وتسببت في معاناة الساكنة

 التقليصات المهولة للميزانيات االجتماعية، والطرد من العمل وتقليص األجور والتقاعد .

  على قانون بنكي خاص يسمح بتأميم  2008المملكة المتحدة وافقت سنةNorthernRock  أحدالبنوك

سيئ) بنك  وبنك -، إلى بنك جيد 2010الخاصة الرئيسة بالبلد. وقد انقسمت هذه المؤسسة البنكية، سنة 

على أن يتوصل هذا االخير باألصول الفاسدة التي تخلق األزمة . أما  ( bad bankللتخلص من المديونية 

( في حين أن الجزء )السيئ(   2011) مجموعة فيرجين سنة  Virgin Groupالجزء الجيد فكان يباع إلى

 ان جد مكلف للخزينة البريطانية. يبقى تحت مراقبة الدولة. كما ان تأميم البنك الملكي االسكتلندي ك

  في وضعية مالية صعبة. فالدولة اعتقدت انها  البنوكعلى قانون يسمح بتأميم  2009المانيا، وافقت سنة

 أنها عومت البنك إلى درجة .Hypo Real Estateخرجت معافاة  من االزمة. كان عليها تعويم بنك 

 مليار أورو.  102خصصت مساعدة قيمتها 

 كما أن بنك ديكسيا 2008سنة  كا ،إضافة إلى تأميم بنك فورتيسفي بلجي(Dexia   أصبح ملكا للدولة سنة

مليار أورو من األصول السامة.  350حسب تقديرات الحكومة البلجيكية حوالي  حازكان قد ي الذ (2011

لي الخام البلجيكي من الناتج الداخ  15%قبل وزير المالية البلجيكي منح ضمانة غير مشروعة تصل الى  فقد

ودون استشارة البرلمان المؤهل في الجانب المالي. كان األمر يتعلق بتدبير حكومي للشؤون العامة. وقد 

لييج لمطالبة  ATTAC أطاكو ATTAC أطاك  CATDMمن لجنة الغاء ديون العالم الثالث  كلتقدمت 

 مجلس الدولة بسحب هاته الضمانة .

  من بانكيا  48.3%في اسبانيا استرجعت الدولة Bancia  لحظة اإلشاعات حول إفالس  2012في شهر ماي

بجر  15Mمليار أورو. حيث قامت أرضية المواطنة  22هذه المؤسسة. وهكذا لجأت الحكومة الى إضافة 

Rodrigo Rato  الى المحاكم بتهمة التدبير السيء وتزوير الحسابات  2012و  2010رئيس بانكيا بين

 مشروع.والتملك غير ال

 مس "تشريك" الخسائر البنكية عدة بلدان، وخلف أكالفا اجتماعية واقتصادية مرتفعة . 

 :  الخاصة البنوكالدين الضروري لدى ( 8 

أدى إلزام الدول، في منطقة األورو، بالتمول فقط عن طريق البنوك الخاصة ومنظمات مالية خاصة )نظرا لمنع  البنك 

 اض الدول ( إلى تزايد كلفة الدين وبالتالي ارتفاعه .من اقر BCEالمركزي األوروبي

 االقتراحات الخادعة لتخفيف المديونية التي تؤدي في الواقع الى الزيادة فيها :  (9 



 
 
 
 

إن بعض المحاوالت المسماة ) حلول المديونية ( بالنسبة للدول ذات الدخول الضعيفة تقدم بمثابة اقتراحات لتخفيف الدين؛ 

IADMاستدانة( أو  كثر) الدول الفقيرة األ PPTEغلب الحاالت غير ذلك، فالمبادرات مثل بيد أنها في أ
86
لم تحقق النتائج  

 المنشودة، إضافة الى ذلك فإن هذه الدول، على العموم، استدانت أكثر منذ ما سمي بالتخفيف.

 ( نموذج ضريبي غير عادل :10

كومات يتكون من المساهمات التي يؤديها المواطنون والمواطنات. هذه إن المصدر الرئيس للمداخيل الخاصة بميزانيات الح

المساهمات من الناحية النظرية من المفترض أن تستعمل لتلبية حاجات اجتماعية جماعية. في حين أن النماذج الضريبية 

تصبح كل مرة غير عادلة وتراجعية
87

الضرائب على االستهالك  . وهذا يعود من جهة الى التغييرات القانونية التي تزيد من

وتضخم المال، ومن جهة أخرى من االعفاءات واإللغاءات، والتي من نتائجها تخفيف العبء الضريبي عن أولئك الذين لهم 

مداخيل مرتفعة،  عالوة على ذلك هناك تسهيالت تسمح للمجموعات التي تحظى بقوة اقتصادية وسياسية من حساب ارباحها 

 الذات ضريبية حيث االعفاء التام من الضرائب .في مقاوالت مسجلة، بم

يبين المبيان الموالي كيف أن تدفقات مداخيل الضرائب التي يؤديها المواطنون ال تستعمل اطالقا في تمويل الخدمات   

سيادية أرباح البنوك، وهي المتحكم الرئيس في السندات ال العمومية، لكنها على العكس من ذلك موجهة في أغلبها إلى أداء

الحقيقي من نظام المديونية. فإذا كان جزء من الوسائل التي تذهب للشركة على شكل قروض،  في العالم أجمع، والمستفيد

فإن نسبة مالية مهمة تعود إلى هذه البنوك، باختالس األداء المرتفع لكلفة هذه القروض. وتستعمل البنوك جزءا من وسائلها 

المنظومة وتوجه الجزء األكبر من هذه االلتزامات نحو أنشطة المضاربات. وفي حال  لشراء سندات جديدة تعيد تغذية

 تعرضت هذه البنوك للخسارة فإن الدول تهرول مسرعة إلنقاذها.

يؤثر النموذج الضريبي بشكل مباشر على مسار المديونية العمومية : فاالمتيازات الضريبية التي تمنح لألغنياء تقلص القدرة 

لحكومة التي ترتفع مصاريفها العامة مع ارتفاع الديون العمومية كلما مولت عجزا ماليا بواسطة القروض او المالية ل

 بإصدار سندات الدين العمومي . 

( ، وقد تضاعفت هذه الحالة جراء امالءات  1970كان هذا هو المشهد الذي طبع أمريكا الالتينية في سنوات السبعينيات ) 

 والتي تستمر في التراجع الى اليوم . 1983ابتداء من سنة  صندوق النقد الدولي

وقد الحظنا في أوروبا ، إبان العقود األخيرة، تقليصا مهوال للضرائب على أرباح رأس المال وعلى المداخيل المرتفعة،    

 ت التالية :  وهذا ما أدى الى تعديل الميزانيات العمومية وآل الى ديون جديدة للتمويل مثلما توضحه المبيانا
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 .(MultilateralDebt Relief Initiative, MDRI)األطرافوتعني مبادرة تخفيف المديونية متعددة 
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 التراجع الضريبي يعني أن يؤدي الفقراء ضرائب أكبر نسبيا من األغنياء وبعبارة أخرى هذا ما يتناقض مع التطور الضريبي . 

 



 
 
 
 

 

 

 

يجب على التدقيق المواطني أن ينطلق من تشخيص يوضح األسباب الحقيقية التي جعلت بلدا ما مديونا، وبالتركيز على       

 بهدف تحديد تأثير النظام الضريبي في خلق الدين العمومي   تحليل الوضعية الجبائية

 

 

 

 

 

ينبغي للشعوب أن تعرف اآلليات التي ولدت الديون 

 العمومية ، وكذا آثارها ونتائجها



 
 
 
 

تطور الضرائب 
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 بالنسبة لألشخاص االكثر غنى

 

 

 

 

 

 

 اللجنة األوروبية ، - واالتحاد الجمركيالمصدر : االتجاه الضريبي في االتحاد االوروبي : أهم النتائج، الضريبة  

 . متوفر على الموقع : 9ص .  2010طبعة  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/ KS-EU-10-001/EN/KS-EU-10-

001-EN.PDF 
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 سب المشار اليها في الرسوم البيانية ، والتي تبين النسب الحقيقة النسبة الفعلية أقل من الن

 %بـ  2010 -1995ر الضرائب القصوى والمعدلة على مداخل الشركات الكبرى : تطو 5المبيان 

 )معدالت حسابية (

 2010 - 1995، يل المرتفعةوي المداختطور النسب الضريبية لألشخاص ذ 4: المبيان رقم 

 ) معدالت حسابية ( %بـ 



 
 
 
 

 

 

 اللجنة األوروبية ، - واالتحاد الجمركياالتجاه الضريبي في االتحاد االوروبي : أهم النتائج ، الضريبة المصدر : 

 . متوفر على الموقع :   10ص .  2010طبعة  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/ KS-EU-10-001/EN/KS-EU-10-

001-EN.PDF 

 

 ديونية :الظواهر المحيطة بنظام الم 5.2

 : االجراءات التي تفرضها المنظمات الدولية  (1

، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، دورا مهما في ازدياد حدة  - IFI -تؤدي المؤسسات المالية الدولية 

 . 1المديونية العمومية غير المشروعة، وذلك ألنها تمارس تأثيرا كبيرا على الدول كما رأينا في الفصل 

الوضعية  إن هذه االجراءات الضريبية التي تفرضها المنظمات السالفة الذكر، بدل أن تعالج المالية العمومية تؤزم

صل الى الميزانيات االجتماعية واالستثمارات وذلك قصد تخصيصها نها تقوم بخصم أموال موجهة في األاالقتصادية، أل

 ألداء الديون .

إلى خسائر وكوارث اقتصادية  ومالية -ومازالت تؤدي -(  1980ذ الثمانينيات ) إن إجراءات من هذا القبيل أدت من

 وإنسانية واجتماعية وبيئية في أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا وكذا في اروبا خالل السنوات الماضية  .



 
 
 
 

رد تغييرات ميزانياتية أدت بشكل رئيس الى تقليص الميزانيات االجتماعية بهدف تخصيص هذه الموا •

 للمستفيدين من الريع ؛

 تدخالت في القرارات االقتصادية واإلدارية بسبب الشروط المفروضة ؛ •

والخوصصة والتي أدى  –في قانون الشغل وفي السياسة الضريبية واالقتصادية  -إصالحات مضادة ؛  •

عجز ال يغطيها مفعولها الى الغاء مصادر الدخل بالنسبة للميزانيات الحكومية وخلق أشكاال جديدة من ال

 إال البحث عن مديونية جديدة ؛ 

تغيير قوانين خاصة ، مثل القوانين المسؤولة في الميزانية عن منح األولوية ألداء أرباح الدين قبل أي  •

 مصاريف اجتماعية أخرى ؛

وضع مخططات مالية أخرى تقيم أشكاال من إعادة الهيكلة ومن أداءات مسبقة وخلق صناديق ضريبية  •

 هذه المؤسسات المالية نفسها ؛لصالح 

وضع شروط مسبقة للحصول على القروض، بعلة احتمال المديونية، لكنها في الواقع يمكنها أن تخضع  •

 للمساءلة لكون معاييرها ومعادالتها وأهدافها تسمح بذلك ؛

تسمح بوضع آليات استعمال حسابات مصطنعة : يفرض صندوق النقد الدولي معالجة حسابية خاصة  •

متيازية للمديونية وال تعكس المسار الحقيقي للتدفقات واألرصدةقوي الوضعية االت
89
. 

 

  

 

 :  خلق صناديق مالية( 2

المديونية هي خلق صناديق مالية موجهة لتراكم األموال العمومية قصد حل مشاكل القطاع المالي  نظامإن إحدى تداعيات 

مختلف الدول مثل الصندوق السيادي وصندوق االستقرار المالي والنقدي  وضمان أداء الديون. وقد تم خلق عدة صناديق في

 وصندوق البترول الخ ... 

FROB 
90
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- CADTMجواب حول المديونية ، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، طبعة مشتركة  60سؤال و 60( ،  2008توسان ايريك وميي داميين )

SYLLEPES ية التفاق واشنطن ، مرجع مذكور .وتوسان اريك ، البنك العالمي : االنقالب المستمر . الجدولة الخف 

 
90

- Sergi Cutillas et ItziarGiménez, de la PlataformaAuditoríaCiudadana de la Deuda  أرضية من أجل التدقيق المواطني للمديونية(

 ( إسبانيا 

أن يحلل بعناية الوثائق التي تؤطر االتفاقيات مع  المواطنيينبغي للتدقيق 

المؤسسات الدولية المالية وذلك للكشف عن االمالءات التي تضع االقتصادات 

. الحالية والمقبلة في طريق الهاوية  



 
 
 
 

 

 

 

        

 

                                                                                                  

  اقتصادية لمراقبة التدخل: الماكروالوسائل ( 1

د استعملت عدة وسائل ماكرواقتصادية، حيث قدمت على أنها مهمة لمراقبة التضخم، لكنها في الحقيقة أداة إلخفاء نقل لق

 .مثال ذلك : -داخلية  -االموال العمومية الى القطاع المالي الخاص الذي يولد مديونية عمومية 

  وقد أدى هذا إلى تزايد إصدار الديون من خالل تحويلها إلى سندات الدين مراقبة حجم النقود المتداولة ،

الداخلية حيث الحظنا مجموعة من االختالالت في هذه السياسة التي تسمح مثال بدخول جزء من المال لكنه 

ال يناسب أي زيادة فعلية في النشاط االقتصادي للدولة؛ في هذه الحالة لم تبق من وسيلة سوى مراقبة دخول 

تداول وبإصدار الحق لديون تمتص فائض النقود. إن انفجار المديونية الداخلية المال وليس بتركه حرا في ال

للبرازيل يفسر كالتالي : لقد تم اصدار سندات الدين الداخلي قصد امتصاص الدوالرات ومراقبة فائض 

ن النقود التي تؤدي الى سندات مجحفة بفوائد وأرباح تضع الميزانية العامة في أزمة. إضافة الى ذلك فإ

 صالبة مراقبة فائض النقود يقابلها العرض الهائل للقروض من قبل بنوك خاصة في المجتمع .

من دون اعتبار بأن  لم تف بدينها و في حالة افالسإن الحكومات تستثمر إلنقاذ البنوك الموجودة 

الذي يرزح تحت مختلف العواقب السيئة ومختلف العواقب  ملكية الشعب هومصدر هذه االموال 

 االقتصادية واالجتماعية واألخالقية التي من واجب البنوك معالجتها .



 
 
 
 

  وضعت أيضا موضع تساؤل في الدول العديدة التي لم الزيادة في نسب الفائدة قصد احتواء االستهالك

ة، وهكذا فإن يأت التضخم فيها من االستهالك المفرط ولكن من ارتفاع أثمنة الخدمات العمومية المخوصص

 الزيادة في نسب الفائدة كان بهدف خدمة امتيازات البنوك والمستفيدين من الريع .

تبين هذه العمليات بشكل واضح كيف أن استعمال االجراءات الماكرواقتصادية ساهم في زيادة المديونية العمومية والتي 

ولهذا السبب من الضروري اطالق إنجاز التدقيق  ،يةكانت، في اغلب الحاالت، تلبي إمالءات المؤسسات البنكية العالم

 المواطني للبنوك المركزية في كل دولة.

 ديون الهيئات العمومية الجهوية واإلقليمية : 6-2 

تتم اعادة انتاج نظام المديونية على مستوى الهيئات الحكومية الجهوية واإلقليمية كذلك. وهناك عدة آليات تولد هذه الديون 

 حلية :المسماة م

 يتم االهتمام بجلب الموارد إلنجاز  قروض من أجل مشاريع ضخمة غير ضرورية أو كمالية، في حين ال

 مشاريع ذات أهمية جماعية ومحلية مثل المستشفيات والمدارس الخ ... ؛

 امتصاص خصومات البنوك العمومية الجهوية الخاضعة للخوصصة ؛ 

 التوقيع على قروض مسمومة ؛ 

 ة للقروض التي تؤدي الى التعاقد المستمر لتسديد ديون قصد تسديد ديون سابقة ؛الشروط المجحف 

 إصدار سندات من طرف الحكومات المحلية ؛ 

 إخضاع القروض المباشرة تجاه المنظمات الدولية ؛ 

 .الصفقات غير المشروعة واالمتيازات السياسية 

ف حسب المكان، بالرغم من أن المنطق ال يتغير. و هذا  ما يجعل إن  الصيغ اإلجرائية التي تعمل بها منظومة المديونية تختل

من االهمية تنظيم خاليا محلية وجهوية ألشكال التدقيق المواطني للمديونية بغرض تحريك المجتمع وتحسيسه حول 

 المواضيع القريبة من الساكنة.

 وسنورد الحقا بعض االمثلة : 

ازيليةإعادة تمويل الدين العمومي لألقاليم البر (1
91
  : 

جماعة حضرية )بلدية(. وابتداء  5000والية تضم أكثر من  27تنتظم البرازيل على شكل فدرالية مكونة من 

عرفت المديونية العمومية لمختلف الواليات والبلديات مسار إعادة التمويل، والتي كان منطلقها في  1997من 

 بل الحكومة الفدرالية رسالة حسن النية الموجهة الى صندوق النقد الدولي من ق
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Maria Lucia FATTORELLI, AuditoriaCidadã da Dívida dos Estados, InoveGráfica e Editora, Brasília, 2013 

 

 



 
 
 
 

-إعادة التمويل  -إلى الشروط شديدة االجحاف المطبقة من قبل الحكومة الوطنية على  إضافة
92

، في حين كانت 

الواليات تخضع لحزمة صارمة من مخططات إعادة الهيكلة الضريبية والخوصصة لمقاوالتها العمومية )شركة 

ذلك البنوك العمومية الجهوية ( وامتصاص الخصوم العائدة لبنوك الطاقة والصناعة والمعادن الخ ... ، بما في 

 الدولة بهدف خوصصتها .

منعت إضافة موارد قصد االستجابة للحاجات االجتماعية و ،أدت الى خسائر ال تقدر لمالية الواليات التوليفةهذه 

 وذلك بدءا من تبنيها الى اليوم .

بشكل غير معقول، بسبب تطبيق، خالل سنوات، شروط   300 %وقد ارتفعت ديون الواليات والبلديات بنسبة

االتفاقيات المالية الممضاة مع الحكومة الفدرالية، الشيء الذي أدى الى عرقلة قروض جديدة من لدن البنك 

. وهذه استراتيجية ن التي في ذمة الحكومة الفدراليةالعالمي والبنوك الدولية الخاصة، من أجل تسديد الديو

الديون الداخلية غير المشروعة الى ديون خارجية لصالح البنوك األجنبية وكلها غير قانونية وغير لتحويل 

 شرعية.

القروض المسمومة الممنوحة للفاعلين العموميين المحليين بفرنسا (2
93

: 

الى طلب  في فرنسا استفادت البنوك وخاصة ديكسيا من لجوء االدارات المحلية والمستشفيات ومنظمات السكن االجتماعي

 قروض مسماة "مسمومة" .

الفوائد المرتبطة بهذه القروض بداللة مؤشرات المضاربة ) مثل نظام  " من تسعير toxicitéتأتي هذه "السمية            

 صرف النقود ( .

وحسب التقرير الذي صاغته لجنة التحقيق البرلمانية  2011في نهاية            
94

رت المجتمعة لهذا الغرض " قد 

لقروض المهيكلة التي لجأ اليها مجموع الفاعلين العموميين المحليين )...(.ومثلت القروض المسماة االنية لمستحقات ال

 مليار أورو" 18.8من هذا المجموع ما قيمته  -العظمى  رأس مال + الفوائد -"مسمومة"

مليون أورو كلفة  252للسنة والتي تنضاف إليها مليون أورو  730وقد قدرت هذه اللجنة نفسها الكلفة اإلضافية بــ       

 "الخطيرة .swaps"المقايضات

تمثل زيادة قدرها  -والتي تقدر بحوالي مليار أورو بالنسبة للفاعلين العموميين  -هذه الكلفة السنوية اإلضافية       

  !منصب شغل 40000ت ( لــ من تكاليفها المالية ومن األجر الخام السنوي )بما في ذلك مساهمات المقاوال%13.5

                                                           
92

  1997شتنبر  11لــ  94/96القانون الفدرالي البرازيلي رقم  
93

 Par Patrick Saurin, du syndicat Sud BPCE, France. 
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 6وضع يوم  للجنة التحقيق حول المنتوجات المالية الخطيرة التي يلجأ اليها الفاعلون العموميون المحليون ، والذي 4030مجلس الشيوخ ، التقرير رقم  

 .  38 - 23ص ص .  2011ديسمبر 



 
 
 
 

أي مسار من تراكم الثروات بواسطة " financirisationيبين هذا المثال بشكل واضح كيف ينتج نظام المديونية "التمييل  

 . 1المالي المزدهر كما بين ذلك الفصل   القطاع

 

 

 

 

  

 :  خاتمــة

تستعمل كما يراد لها في اشباع الحاجات االجتماعية. إن اليؤدي بالضرورة الى جلب فعلي للموارد التي  إن الدين العمومي

هذا الدين يعد نتيجة لتطبيق سلسلة من اآلليات والشروط واإلجراءات المفروضة بواسطة المنظمات الدولية التي تفرض 

 زيادته وديمومته.

يق الثغرات واالختالسات وانعدام إن تحديد اآلليات التي ولدت الديون العمومية يسمح للتدقيق المواطني بتوث            

 المشروعية. هذه األخيرة هي أساس مختلف األفعال التي تم تسجيلها أثناء فحص هذه الديون .

إن الهدف هو تجنيب الدول والشعوب االستمرار في الخضوع لنظام المديونية التي خدمت ومازالت تخدم اغناء بعض على 

 اجتماعية ال تقدر بثمن . حساب  بقية الساكنة، وبتوليدها لخسائر

إن وضع "نظام المديونية " تحت الضوء مسؤولية مواطنية تعود للمجتمع الذي يتحمل ثقل تسديد فوائد مديونية ال تتوقف  

 عن االرتفاع.

 

 

 

 

 

 

أن يفحص إعادة انتاج منظومة  يالمواطن يجب على التدقيق

 .المديونية في المؤسسات الجهوية واإلقليمية 



 
 
 
 

 1الفصــــــل : 

 التدقيق المواطني للمديونية العمومية

  مقدمـــة : 

الدورات المالية الوظيفية بهدف تحديد الطابع لفحص السجالت والبيانات المالية واة تقنية ، بصفة عامة ، أد التدقيقيعتبر 

إن ثقل المديونية العمومية  ير االقتصادي للمؤسسات المفحوصة.المنطقي والمالئم لتقديم األرقام،  وكذلك الفعالية والس

لتدقيقات حول مجمل مسار االستدانة بغرض إنجاز دائم وانعكاساتها على الميزانيات الحكومية تبرر و تجعل من الضروري 

ذا ما إذا كانت شرعية أو تحديد أي ديون تقوم الشعوب بتسديدها و إذا ما مثلت عيوبا و/ أو أشكاال من االحتيال و  إ

 مشروعة.

: يمكن مضمونةك، ليست في نهاية المطاف، إن الشعوب هي التي تسدد الدين العمومي. غير أن الخدمات المنتظرة، مقابل ذل

تستفيد من الخدمات التي تستحقها  وأالأن تخضع الشعوب ألعباء ضريبية مرتفعة، وأن تواجه نقصا في الخدمات العمومية، 

 ... كل هذا ألن موارد الميزانية تمتصها التزامات تسديد المديونية .

 

فروض أن يشكل المواطنون جزءا ال ، والتي من المتدقيق مواطني للمديونية العموميةومن أجل هذا فإن مبادرة تنظيم 

يتجزأ منها تعد أساسية . فالهدف توضيح اآلليات التي تولد الديون العمومية، ليس فقط من أجل دمقرطة للمعرفة و تعبئة 

المجتمع بحثا عن شفافية نسبية لمسار المديونية في كل دولة أو جهة أو إقليم، ولكن أيضا من أجل تقوية المشاركة 

 في النضاالت لصالح نموذج اقتصادي مغاير أكثر انصافا و يحترم حقوق اإلنسان والبيئة . االجتماعية

 

الجوانب التي تعتبر سنتعرض أيضا لبعض إلنجاز التدقيق باعتباره يشكل أداة. وو سنقدم في هذا الفصل التوجيهات الرئيسة 

 موازية له .

 

 

 

 

 وظيفة وأهداف التدقيق:  - 1.1

 التنقيل تسهلآلية كأن يعتبر استعمال المديونية  يعلى التدقيق المواطن

 العالمي . الماليللموارد العمومية نحو القطاع  المتواصل



 
 
 
 

ا اجتماعيا من األهمية بمكان، إذ بغض النظر عن تزايد المداخيل المالية اإلجمالية، يبتغي المستثمرون يؤدي التدقيق دور

هيئات الرقابة، إلخ  معرفة الوضعية الحقيقية لمعطيات الحصيلة المالية لمؤسسة ما بوجه التحديد، ومعرفة و والحكومات 

اعد على تحليل وضعيتها و على المراقبة و اتخاذ القرارات. و هكذا أنظمتها المالية الوظيفية، وهذان الجانبان هما ما يس

 يمكن للتدقيقات أن يكتسي طابع تدقيقات مالية و/أو محاسبية.

بالنسبة للقطاع العام د عادة مع شركات خاصة للتدقيق. وو باستحضارها لهذا الهدف، فإن مؤسسات القطاع الخاص تتعاق

 اقب العام أو النيابة العامة أو الوزارة العمومية أو مجلس الحسابات، وذلك حسب كل بلد.يمكن للدقيق أن يتم من خالل المر

العمليات وإلضفاء شفافية على اآلليات و  و فيما يتعلق بالدين العمومي يشكل التدقيق أداة ضرورية لتفسير األرقام المقدمة

ن استفادوا من مواردها. ينبغي لألرقام أن تبين مدى  مطابقة التي تولد الديون منذ بدايتها و كذا المؤسسات أو األشخاص الذي

 بشكل خاص، اآلثار االجتماعية و  الدين أو عدم مطابقته للتشريعات القانونية و اإلدارية السارية.  يجب كذلك تبيان،

 والبيئية، إلخ للمشاريع الممولة بالمديونية.

البعدية على التعاقدات التي تشكل مصدرا للديون العمومية، و ابة القبلية يوجد بالتأكيد في أغلب البلدان هيئات حكومية للرق

را. و في بعض الحاالت تنحصر الفحوصات السطحية في سرد تدقيق حول الدين يكون باألحرى نادغير أن اإلنجاز الفعلي ل

  لبعض الجوانب المعزولة، وذلك باإلشارة في التقارير، ال غير، لبعض الوقائع التي حصلت.

 

و ذلك بقرار رسمي صادر عن الجهاز الحكومي أو  -بشكل دائمبارية انجاز تدقيق شمولي للدين وينبغي أن تكون هناك إج

 و ذلك في ظل شفافية و مشاركة مواطنية. -القضائي أو هيئة تشريعية من خالل مبادرة برلمانية

 

والراهنة، على اعتبار أن الحق في الولوج إلى المعلومة و تعد هذه الممارسة النموذجية بعيدة جدا عن الحقيقة التاريخية 

العمومية المتعلقة بالمديونية ال يحترم. فالتعاقدات التي تولد المديونية العمومية أبرمت في أغلبها بشكل سري من قبل 

سسات المالية العالمية. و باشتراك من ممثلي الحكومات و البنوك و المؤ –للبنك المركزي ولوزارة المالية  -السلطات المالية 

 وفي الغالب، يتم االكتفاء بإخبار البرلمان شكليا، بعد مرور الوقائع . أما المجتمع فال تتم استشارته.

و ينبغي على الشعوب، أمام هذا االستنتاج، أن تمارس مواطنتها و مشاركتها في هذه السيرورة، و تتم هذه المشاركة عبر 

 التدقيق المواطني للديون.

تمد عمل التدقيق المواطني على الولوج إلى المعطيات والوثائق العمومية و القانونية، إضافة إلى المعلومات المتعلقة يع

بسيرورة االستدانة منذ انطالقها. و ينجز، اعتمادا على دراسات، تحقيقات، أبحاث وإصدارات تربوية ، و يشارك في أنشطة 

المعارف المكتسبة، بحيث يتمكن كل األشخاص من فهم منظومة المديونية التي التعبئة االجتماعية بهدف نشر و اقتسام 

 يخضعون لها.

تتجلى إحدى وظائف التدقيق المواطني، إذن، في الدفع باستقاللية المجتمع عبر اكتساب المعرفة بالوضعية المالية و تحديد 

ا وما تقتضيه مقابل ذلك. يكمن الهدف في تكوين المجتمع دور المديونية في االقتصاد الوطني و العالمي و اآلليات التي تولده



 
 
 
 

ة غير مشروعة وغير قانونية،  ركي يستطيع انجاز تدقيقات لمنظومة المديونية، وبالتالي تحديد الديون المتولدة في ظل سيرو

 ذلك حتى تتمكن التدخالت السيادية من رفض أدائها مثلما تبرهن على ذلك التجربة اإلكوادورية. 

 حق الشعوب التي تسدد المديونية العمومية معرفة ما إذا كان من الجائز أن تواصل القيام بذلك. ومن

 

 

 

 

 لماذا ننجز تدقيقا للمديونية ؟ - 2.3

ينبغي أن يتمكن تدقيق المديونية العمومية من اإلجابة على العديد من التساؤالت التي بقيت طي الكتمان و التي من حق 

 ، مثل:المجتمع أن يعرفها

ما مصدر المديونية العمومية؟ و هل توصل البلد بمجموع المال كما هو مدرج في العقد؟ و في أي ميدان  .1

 استثمرت هذه األموال؟ و من المستفيد من القرض؟ و ألية أهداف؟ 

 ما هي اآلليات و السيرورات التي ولدت المديونية العمومية؟  .2

 يات عمومية؟ و ما تأثيرها على ميزانية الدولة؟ أية مديونيات خاصة جرى تحويلها إلى مديون .3

 ما انعكاس اإلنقاذ البنكي على المديونية العمومية؟  .4

 ما مسؤولية البنوك المركزية في سيرورة االستدانة؟ .5

ما مسؤولية وكاالت التصنيف التي قللت من حجم الديون السيادية و أدت إلى رفع تكلفتها و فتحت المجال  .6

 لمضاربة قصوى؟

مسؤولية السلطات الحكومية عندما فتحت المجال للتداوالت المالية مع الجنات الضريبية والتي يمكن ما  .7

للمضاربين أن يضعوا فيها أرباحهم الهائلة المحصل عليها خالل العمليات المنجزة على الديون، باإلضافة إلى 

الدفع بتداوالت للصناديق المضارباتية الجشعة
95

 ؟

لحكومية فيما يتعلق بالحصول على الديون من أجل مشاريع لم تكن ضرورية)مثل ما مسؤولية السلطات ا .8

مالعب الرياضة( أو مشاريع من نموذج "الفيلة البيض"
96
 التي ال تعمل و ال يستفيد منها أحد، سوى الدائنون؟ 
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هي عبارة عن هيئات للقطاع الخاص تنشط في الغالب انطالقا من الجنات الضريبية و التي تشتري سندات الدين العمومي الصناديق المضارباتية الجشعة، 

القيمة االسمية للدين إضافة إلى الفوائد المتأخرة . وقد كانت هذه  في السوق الثانوية وبعد ذلك تهاجم البلدان أمام المحاكم األنغلو سكسونية للحصول على

 العمليات باهضة الكلفة بالنسبة لبعض الدول اإلفريقية و األمريكية الالتينية.
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عد. وهذه الفيلة البيض مشاريع ضخمة ومكلفة يستفيد منها الدائنون ومقاوالت البناء في الشمال وليس الشعوب التي ستسددها فيما ب بالفيلة البيضيقصد 

 نجدها في الشمال مثلما نجدها في الجنوب.

 ا كان من الجائزمن حق الشعوب التي تسدد المديونية العمومية معرفة ما إذ

 القيام بذلك. مواصلة فعال



 
 
 
 

ات ما مسؤولية صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى في القرارات التي تتخذها الحكومات لتطبيق مخطط .9

 تقويم الميزانية و إصالحات مناهضة لمصالح الشعوب و لفائدة القطاع المالي؟

 ما مسؤولية البنوك في : .10

 تقديم القروض بشكل مفرط في األسواق؟ 

  المضاربة في السندات السيادية التي تولد أزمات في الميزانيات وتدفع صندوق النقد الدولي إلى

 التدخل؟

 ،و  تداوالتها للمنتوجات المشتقةCDS Credit Default Swaps تأمين في حالة العجز عن(

 األداء( و أصول أخرى سامة؟

ما هي العواقب االجتماعية واالقتصادية و تلك المرتبطة بالنوع ، و الجهوية والبيئية، وبشكل عام على  .11

 والتي نجمت على إثر سيرورة المديونية؟   الشعوب،

 لبلدان؟كيف تشتغل منظومة المديونية في مختلف ا .12

ينبغي على المواطنات والمواطنين المنخرطين في سيرورة التدقيق أن يكونوا واعين بأن هناك معركة يجب خوضها للولوج 

 إلى األرشيفات المؤسساتية التي تسير بطريقة سرية منذ عقود . 

كات االجتماعية، بل أيضا للدفع و لهذا تعد مبادرات التدقيق المواطني هامة، ليس فقط إلنجاز المهام خاصة التي تهم الحر

 بتغييرات تشريعية تيسر االنجاز الفعلي لتدقيق حكومي شامل. 

إن تجارب التدقيق الشامل المنجز في اإلكواتور والتدقيق المواطني الذي أجري في البرازيل وكذا المنهجية المتبعة في 

 ونية معروضة أسفله بشكل مختصر. إنجازهما سيتم تفصيلها في الفصول القادمة. إن أداة تدقيق المدي

 

 

 

 

 كيف ننجز تدقيقا ؟  - 1.1

تقتضي الخطوة األولى إلنجاز تدقيق ما استعدادا قبليا، حيث من الضروري تشكيل فريق من األشخاص الذين سيلتزمون في 

 سيرورة البحث هذه.

مفصل التحليل الالمواطنون على  ينجزهتدقيق المديونية العمومية الذي  سينبني

 . نشأتهلكل عملية ولدت الدين منذ 



 
 
 
 

ومن األفضل للهيئات المهتمة بالتدقيق المواطني للمديونية أن تنظم نفسها
97
في البرازيل تشكلت المنظمة المسماة التدقيق   .

المواطني للمديونية على أساس جمعية غير هادفة للربح
98

 . 

 يتجلى الهدف من التدقيق المواطني في حفز المشاركة االجتماعية في البحث في سيرورة المديونية .

 

عضاء لهيئات أخرى من المجتمع )نقابات،  ومتقاعدون وعمال( ومن أ  و ينبغي أن تتشكل هذه الهيئات من متطوعين)طلبة

جمعيات و منظمات و لجان، الخ( التي تشارك في النضاالت االجتماعية األساسية المرتبطة بالمساواة والعدالة في توجيه 

الموارد العمومية. و يعد من الضروري التأكيد على معايير استقاللية األشخاص المنخرطين في إنجاز تدقيقات مواطنية. 

 لهذا يجذر أن تكون المنظمة مستقلة عن أي طرف، وباألخص حيال الحكومة موضوع التدقيق وكذا القطاع المالي.و

 

ينبغي أن تكون األداة الممثلة في تدقيق المديونية مستعملة من قبل المجتمع المدني لمعرفة كيف تولدت الديون العمومية، 

على عمليات الفساد القا من البرهنة على الشرعيتها وأو شطب الديون انط وذلك كي يكون قادرا على المرافعة من أجل إلغاء

 و عيوب أخرى. 

ة و المعطيات و سجالت الحسابات العقود والتراخيص المشروع -ينجز التدقيق من خالل فحص أدوات الدين العمومي

طيات الماكرو اقتصادية الجوهرية  إضافة إلى تحليل كل المع -تدفق السداد واتجاه األموال، وغيرهااإلحصائيات وو

 وانعكاسات سيرورة المديونية هذه.

عندما يركز على مجمل المديونية العمومية لبلد ما أو لجهة ما  عامايكون التدقيق عاما أو خاصا. يمكن للفحص أن يكون 

فيركز على الخاص ما الفحص وعندما يلم بكل العناصر المرتبطة بها منذ نشوئها، و ذلك لتحديد مقابلها وانعكاساتها. أ

 حاالت راهنة و أساسية.

مختلفة، و التي ينبغي أن تشمل وصفا للسيرورة منذ نشوئها اعتمادا على مناهج تحينها أطوار يجري التدقيق وفق 

 (.5والدورات المالية الوظيفية التي ولدت المديونية العمومية) كما هو مبين في الفصل   السيرورات

مل االعتماد على مختلف التقنيات، كالبحوث و المراجعة و التحقق و اإلثبات، إلخ  و كذلك فحوى و يقتضي هذا الع

 المراقبات االسمية ) التحقق من األرقام( والتكميلية ) التحقق من المعايير(.

 إن إحدى األولويات هو التحقق من مدى وجود أو عدم وجود مقابل حقيقي لمختلف الديون العمومية.

ة الفحص تقتضي بأن يتركز البحث حول نشأة دورة المديونية، و في الواقع و حسب تجارب التدقيق المنجزة آنفا فقد إن أهمي

 تبين ضرورة تسليط الضوء على نشأة المديونية، وذلك من أجل استيعاب و تتبع للسيرورة برمتها. 
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 من األفضل تشكيل هيئة ذات صفة قانونية لها ممثل قانوني يتكلف بتنسيق عملها التقني و اإلداري. 
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و كذا الفدية  1820مديونية لهذا البلد، وذلك منذ و على سبيل المثال كان على تدقيق الدين لهايتي أن يدرج كل تاريخ ال

للدكتاتور دوفاليي، و مرورا باحتالل البلد من قبل  المفروضة لالعتراف باستقالل البلد، وصوال إلى الديون الكريهة 

 الواليات المتحدة األمريكية.

 كون : مثال ان ي المديونية العمومية يمكنه أصل دوامةإن 

الديون المقدمة تحول مجراها  إنبالنسبة ألمريكا الالتينية وآسيا في السبعينات، بحيث  بدأت الدورة الحالية •

 عبر تحويالت متتالية ولم تترجم أبدا إلى مداخيل فعلية من الموارد المالية.

 في إفريقيا بدأت الدورة مع وصول صندوق النقد الدولي إلى المنطقة خالل الثمانينيات. •

األسواق المالية  ع ولوج البلدان منطقة اليورو و الذي سرع من نزع التقنين عنفي أوروبا بدأ كل شيء م •

 البنكي.  وعمليات اإلنقاذ

 ينبغي أن تخضع كل تحويالت الديون للتدقيق، فقد تبين أن هذه التحويالت كانت تتم عبر دفعات ضاعفت من حجم المديونية. 

ناصر ستشكل براهين مكتوبة و شفاهية تساعد على توطيد و دعم وتكمن إحدى الجوانب المركزية للتدقيق في اكتشاف ع

 نتائج التدقيق.

 و ينبغي لهذا السبب أن تكون العناصر المكتشفة شافية و جوهرية من أجل، مثال:

، و دوراتها المالية الوظيفية منذ النشأة إلى غاية أدائها اآلليات التي ولدت المديونية العموميةكشف و توثيق  •

 ادة تمويلها.و/ أو إع

 للمديونية والذي قد يعود الى : أسباب النمو الهائل تسليط الضوء على  •

إعادة تمويل بشروط مكلفة، و إعادة رسملة األرباح، و العموالت و نفقات أخرى، و تسديدات مسبقة غير ضرورية، و   -

 البنكية.وضع ضمانات إضافية تمول عبر قروض أخرى، و ديون تولدت بفعل إنقاذ المؤسسات 

 إصدار ديون جديدة، خاصة ألداء فوائد الديون السابقة والتي لم تكن معروفة. -

 

بمقارنة حجم الميزانية المخصصة لنفقات  و ذلكحجم المديونية بالنسبة المجتمع، تسليط الضوء على  •

 تسديد الدين بتلك الموجهة لميادين الصحة والسكن والتعليم، الخ.

 التي ولدت المديونية العمومية . نقاذ البنكياالتسليط الضوء على آليات  •

لصالح القطاع الخاص التي تجري في األسواق المالية المضاربة في السندات السيادية تسليط الضوء على   •

 الثانوية و الجنات الضريبية .



 
 
 
 

مج مثل تلك التي تد استعمال سندات المديونية أثناء عمليات إعادة جدولة الديون،تسليط الضوء على   •

خوصصة مقاوالت الدولة والخدمات العمومية. و في الواقع، يقوم الدائنون، في بعض الحاالت، بتحويل 

 سندات الدين إلى حصص ملكية في المقاوالت التي يريدون حيازتها.

من خالل التشريع المستحدث لضمان أولوية توجيه  االستعمال األدواتي القانوني للدولةتسليط الضوء على   •

 الميزانية لتسديد الدين العمومي.نفقات 

وذلك بالكشف عن العالقة بين أطراف منظومة االستعمال األدواتي السياسي للدولة، تسليط الضوء على  •

 المديونية ومساهمتهم في تمويل الحمالت االنتخابية و/ أو دعم أنظمة دكتاتورية.

و التي تنتج عن النوع و على الشعوب االجتماعية واالقتصادية والبيئية وعلى مستوى  كشف االنعكاسات •

 السيرورة المتواصة و المضرة للمديونية العمومية.

( التي تخضع لمنطق مشابه modus operandiو توضيح منهجية عملها) منظومة المديونيةالكشف عن  •

 في كل من أمريكا الالتينية و آسيا و إفريقيا و أوروبا.

قول للديون الثنائية، خاصة تلك التي تم الحصول عليها من أجل أهداف و فعالية و الطابع المع   مساءلة •

 إنجاز مشاريع كبرى.

في الشؤون الوطنية واضعا سلسلة من الشروط لفائدة حماية صندوق النقد الدولي تسليط الضوء على تدخل  •

دان وتضحية  مصالح القطاع المالي الخاص، وينتج عن هذا التدخل في نفس الوقت فقدان السيادة الوطنية للبل

 أكيدة بما هو اجتماعي لدى الشعوب.

في البلدان المسماة بالسائرة في طريق البنك العالمي  في منطقة األورو ودورالثالوث الكشف عن دور  •

 النمو.

خبراء بيئيين  -إن العناصر التي تم كشفها يمكن أن تأتي من معطيات إضافية لمستشارين مختصين أو من خبراء مجال معين

 و بصفة إجمالية كل ما سيكون ضروريا لتحديد انعكاسات السيرورة. -هتمين بحقوق اإلنسان وغيرهاأو م

أثناء التدقيق المواطني للمديونية تشكل مشاركة الفاحصات والفاحصين المهنيين امتيازا مهما للمساعدة في تحقيق الشكليات 

 الضرورية، كما هو الشأن بالنسبة لتقديم البراهين.

للتدقيق وصفا للمنهجيات المطبقة و العناصر المكتشفة و المحصل عليها. و تكتسي التقرير النهائي ن يتضمن ينبغي أ

البراهين أهمية بالغة ألنها تمثل جوهر التدقيق. لذا ينبغي أن تظهر في التقرير بدقة و بشكل منظم ودقيق قصد دعم العناصر 

 اآلتية، بما فيها تلك المرتبطة بالجانب القانوني.المكتشفة. و تشكل هذه البراهين أساس المسارات 

 

  

 

 

ال ينبغي للممارسات الالمسؤولة التي ترتب عنها المساهمة في مديونية بلد ما 

كارثية على  عواقبمن  عنهاب مع ما يترتمشروع  بشكل غير شرعي وغير

 ! دون عقاب تظلالمجتمع، أن 



 
 
 
 

 عناصر أخرى مرتقبة : -4.3

 يجب على التدقيق المواطني أن يحلل أيضا مظاهر أخري ذات صلة والتي ولدت أو ساهمت في تزايد الديون العمومية.

للسلطات المختصة كي تتم معاقبة و ال ينبغي لهذه الجوانب أن تعرض فقط في التقارير، بل وجب تقديم دعوة بشأنها 

 فوري لتسديد المديونية، مثال :  المسؤولين عنها و/ أو كي يصبح باإلمكان تعليق

 .5من الضروري تحديدها وفق ما تم توضيحه في الفصل قبل المنظمات الدولية:  التدابير المفروضة من (1

يكشف تأثيرها المباشر في سيرورة  يمكن للتحقيق حول التشريعات الضريبية أناالمتيازات الضريبية :  (2

يسلط الضوء ل وءبغي للتدقيق المواطني أن يساينو . 2المديونية العمومية، مثلما أشير إلى ذلك في الفصل 

 على االمتيازات الضريبية للبنوك و المستثمرين الذين يضاربون في المديونية السيادية.

في إقرار القوانين، كتلك المتعلقة بمسؤولية المشرفين على ينبغي التحقيق أولوية تسديد الديون العمومية :  (3

الميزانية في العديد من البلدان و الذين يقلصون من االستثمارات االجتماعية، في حين أن النفقات المرتبطة 

بتسديد الديون ليست موضع تساؤل. ونفس األمر  بالنسبة للسياسة النقدية للبنوك المركزية التي تدعم منظومة 

لمديونية. إضافة إلى ذلك، فإن هذه القوانين تعاقب االدارة العمومية التي ال تسمح بأولوية تسديد الدين و تحكم ا

 على القسم األعظم من الساكنة بالبؤس.

: ينبغي تحليل االتفاقيات االقتصادية التي تولد آليات ال ترمي سوى إلى  تبعية النظام النقدي واالقتصادي (4

 با.واق المالية، مثل اآللية األوربية لالستقرار المالي بالنسبة ألورخدمة مصالح األسو

بموارد عمومية : تستعمل هذه الصناديق لصالح منظومة المديونية، مثلما هو الحال إنشاء صناديق مالية  (5

بإسبانيا، و الصندوق السيادي بالبرازيل أو   FROBبالنسبة لصندوق إعادة االستقرار للبنوك اإلسبانية 

 ناديق أخرى لالستقرار المالي ببلدان أخرى.ص

ينبغي مراجعة مدى انسجام المعايير المطلوبة من قبل المؤسسات العالمية لمراقبة التضخم. مراقبة التضخم :  (6

و تمتص البنوك المركزية الفائض النقدي بتحويله إلى سندات للدين العمومي، وهو ما يمكن تجنبه بمراقبة 

 تدفقات الرساميل.

لقد أمكننا في نشطة التي تمارسها المؤسسات النقدية و التي تخالف مبدأ األولوية الممنوحة للصالح العام: األ (7

عدة بلدان مالحظة بأن تدخل البنك المركزي أو وزارة المالية قد أتاحا نهب الموارد لصالح البنوك الخاصة من 

قود أو من خالل عمليات امتياز لرسملة من قبل الهيئة المصدرة للن عمليات إطالق مفرط لألموالخالل 

المؤسسات  البنكية الخاصة أو من خالل دعوة ممثلي األسواق المالية لتقدير معدالت الفائدة األساسية أو من 

 خالل تقديم سندات القيم العمومية للبنوك الخاصة مرفقة بتخفيضات ليعاد بيعها في السوق بقيمتها االسمية، الخ.

بحوث حول  بإنجازو هذا جدير ضارباتية تولد األزمة المالية و بالتالي المديونية العمومية : القيام بعمليات م (8

تكون المديونية العمومية من خالل سيرورة نمو األسواق المالية والتي تتميز بإنشاء مختلف المنتجات المالية 

عت الهيئة الرقابية لبورصة (. وهكذا مثال رفeffet de levierالمشتقة و بالمضاربة و بمفعول الرافعة)

دعوى ضد بنك غولدمان ساكس أمام محكمة مقاطعة  2010( في أبريل SECالواليات المتحدة األمريكية)



 
 
 
 

في منتوج مالي استثماري )يحمل اسم  2007جنوب نيويورك متهمة هذه المؤسسة بأنها ابتكرت و تاجرت منذ 

ات" الذي كان محكوما عليه باإلفالس والذي لم ( مرتبط بسوق "رهون القمامAbacus 2007 ACIأباكوس 

و استنادا إلى المعلومات التي بحوزتنا يكن لتستفيد منه سوى هذه المؤسسة و بعض من مستثمريها.
99

، يكون 

بنك غولدمان ساكس قد ربح حوالي مليار دوالر، أي بالتمام نفس المبلغ الذي خسره المستثمرون الذين لم يتم 

مليون  481غولدمان ساكس. و على هذا النحو سجل البنك الملكي السكتلندا خسارة تبلغ  تحذيرهم من قبل بنك

. و يوجد حاليا البنك الملكي السكتلندا تحت رقابة 2007في سنة  ABN Amroدوالر ناتجة عن شرائه ل

النحو أيضا، و على هذا  مليار ليرة إسترلينية. 45,5الدولة البريطانية التي اضطرت للتدخل إلنقاذه بمبلغ 

( الذي كان أحد المشترين للمنتوج المالي أباكوس خسائر قد تحملتها IKB AGسجل البنك الصناعي األلماني)

الدولة األلمانية. وقد أصدرت الحركات الشعبية المجتمعة تحت راية "احتلوا وول ستريت" حكما بإدانة 

مسيري بنك غولدمان ساكس، وذلك في إطار محاكمة شعبية
100

ن أجل تدقيق لهذه الوقائع، ينبغي البحت . و م

عن الوثائق و البراهين حول األضرار المرتكبة. مما قد يوطد التحركات على المستويات االجتماعية 

 والسياسية و القانونية، الساعية لمتابعة قضائية لحاالت الفساد و للكشف عن المسؤولين عن هذه األضرار.

الجوانب التي كان لها انعكاس هام على المديونية في حجم األموال المقدمة : تكمن إحدى المعلومات المستورة  (9

للنظام البنكي عبر عمليات سرية ومعلومات مستورة. و هذه حالة المديونية اليونانية: فقد برهنت تحقيقات 

لقد  حديثة أن بنك غولدمان ساكس تالعب بمعطيات حول الحسابات العمومية اليونانية بهدف إخفاء عجزها.

التواطؤ بين الحكومات و البنوك عبر مجموعة من األنشطة الغامضة من تقديم العديد من القروض، سمح 

 وبالتالي استفادة الفاعلين الخواص من مكاسب متزايدة.

للدولة  لقد بين المحققون ممارسات احتيال أثناء إعادة تمويل المديونية اليونانية. فقد تشكلت هذه المديونية عبر إصدار سندات

بالعملة األجنبية ) الدوالر والفرانك السويسري، الخ( و التي قد استفادت من فارق صرف لصالح الدولة ظاهريا. لكن تحول 

 ذلك إلى خسارة حين جرى تبادل تلك الديون، على اعتبار أن وضع البلد كان يدفع برفع قيمة العمالت األجنبية. 

دات الدولة هذه بمعدالت الصرف االفتراضية. مما مكن اليونان، في الوهلة األولى، و أنشأ بنك غولدمان ساكس باليونان سن

من الحصول على قرض بمعدل فائدة أدنى من ذلك الذي كان يمكن أن تحصل عليه إذا ما أنشأت السندات على أساس معدل 

تكاليف أخرى بناء على هذه القيمة  وجب على اليونان مواصلة أداء الفوائد وغير أنه، في مرحلة ثانية، الصرف الرسمي. 

المرتفعة، و هذا ما استفاد منه الدائنون كثيرا)و في هذه الحالة بنك غولدمان ساكس(. و قد حقق البنك المدين، على المدى 

 الطويل، مكاسب أخرى بعد عملية تحويل اليونان للقيمة المرتفعة بمعدل صرف للسندات.

مارسات االحتيال المتعلقة بالعمليات على سندات الدولة. و هو ما قد يحد من انعكاس يمكن للتدقيق أن يسلط الضوء على م

 األزمة و يوطد النضال االجتماعي من أجل تغيير ضروري للنظام المالي الراهن.
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http://www.crisis-lehman.com/REVISTA/articulos/GestionNoticias_438_ESP.asp 
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دقائق   يمكن مشاهدة شريط فيديو على الموقع   5 :http://www.youtube.com/ Watch=87A5jfUd5OU (version espagnole). 

http://www.crisis-lehman.com/REVISTA/articulos/GestionNoticias_438_ESP.asp


 
 
 
 

يدل وجود سوق موازية منفلتة من أدوات الضبط القليلة  نمو االسواق الموازية أو "الظل البنكي": (10

ابة السلطات المالية على ضعف للنظام المالي الراهن. و يؤكد أيضا ضرورة توطيد الحراك الموجودة و من رق

 .1االجتماعي قصد ربط االقتراحات بهدف بناء منظومة مالية جديدة، كما اشير إلى ذلك في الفصل

مليار من الدوالرات 60000و تقدر قيمة نظام الظل هذا بحوالي 
101
وازي، و هو ما يشمل يتم تداولها في هذا النظام الم 

تجارة سندات الديون. و يتعلق االمر بتقديرات لمالكي األصول المالية، لهذه الوسيلة التي تمكن من التهرب
102

 . 

تعد حاالت العمليات السرية و غير دور السلطات في العمليات السرية و / أو في صياغة الوثائق السرية :  (11

يونية في جميع القارات. في أوروبا مثال، اتخذ قرار إنقاذ البنوك الشفافة كثيرة. و هي مرتبطة بسيرورة المد

صفحة، و ذلك نقال عن جريدة "التيليغراف 17بناء على وثيقة سرية من 
103
 .1، كما أشير إلى ذلك في الفصل 

مقابل عمليات وفي ايطاليا، كانت اإلصالحات المضادة و سلسلة تدابير) برنامج تقويم الميزانية و الخوصصات الخ( متبناة  

شراء سندات المديونية االيطالية تشمل "رسالة سرية
104
وجهها البنك المركزي األوروبي للحكومة االيطالية في غشت  

2011. 

لى الشفافية ضمن منهجية و لهذه االجراءات انعكاس على االقتصاد والمجتمع، و لذا صار من الضروري فرض الولوج ا

 التدقيق.

يمكن للتدقيق المواطني أن يبين أن الكثير من العمليات المرتبطة بالمديونية بية: عمليات في الجنات الضري (12

 العمومية قد انجزت في الجنات الضريبية و ذلك للتهرب من التشريعات المطبقة في مختلف البلدان.

مديونية العمومية و من بين االمثلة األكثر إثارة للضجة، هناك ما ينعت بمخطط برادي، وهو عبارة عن إعادة جدولة لل

. و تعد هذه 2منجزة  في اللكسمبرغ  حيال مختلف البلدان التي خضعت لهذا المخطط، و ذلك كما هو مبين في الفصل 

العملية، في الواقع، بمثابة سطو من قبل البنوك العالمية على اإلكوادور و األرجنتين والبرازيل و بلدان أخرى، و التي قدم 

 ية المحامون كليري و غوتليب و ستين  و هاملتون وهم أنفسهم الذين قدموا استشارتهم لليونان.لها االستشارة القانون

أن يناضل من أجل الولوج الى المعلومة المتعلقة بالعمليات المنجزة حول المديونية العمومية، علما  يينبغي للتدقيق المواطن

للمديونية العمومية أو الذين استفادوا من المفاوضات التمهيدية و  أن اللجوء إلى الجنات الضريبية سمح بستر اوالئك الدائنين

المرحلية و/أو النهائية. و إضافة الى ذلك، فقد استفادت البنوك المركزية من وجود الجنات الضريبية قصد انجاز تحويالت 

 ألداء فوائد السندات المتولدة من عمليات غير شرعية وغير مشروعة.

احسب مديسدو داسيلفيير
105
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Voir « Bank Run's Modern Form », The Wall Street Journal, 5 décembre 2011. 9  
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http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/4590512/European-banks- may-need-16.3-trillion-bail-out-EC-
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" طالما وجدت هناك جنات ضريبية مع أسرارها التي يغذيها أشخاص أو مؤسسات أو دول، سيكون مستحيال القضاء عليها 

أو الحد من الفساد على الصعيد العالمي. و من البديهي أنه إذا ما وجد سر، و بالتحديد ضد الغير الذي ال يستطيع معرفته، 

سانية و ذلك بجعل اغتناء بعض األطراف من خالل بعض الصفقات الغامضة فنحن بصدد جرائم ضد الغير، بل ضد اإلن

ممكنا. و غالبا ما ترتبط مديونيات عمومية بهذه السياقات. صفقات كبرى مركبة و قروض ضخمة و شروط مجحفة وغير 

الجنات الضريبية  متكافئة يتم فرضها في اللحظات االخيرة ضد الشعب الذي يؤدي في النهاية هذه الديون العمومية. إن

الكبيرة هي الحواضن األساسية لهذه الجرائم الكبرى االقتصادية والسياسية المرتبطة بالمديونية العمومية. إن زبناء الجنات 

الضريبية االوفياء هم تجار المخدرات و األسلحة وأنشطة أخرى غير شرعية، من ضمنها الدعارة و االحتيال على المديونية 

ون كبار على الصعيد الدولي". و حسب منظمة شبكة العدالة الضريبيةالعمومية ومجرم
106

: "إن الجنات الضريبية ال تمنح 

فقط معدالت ضريبية أقل ارتفاعا أو منعدمة، ولكنها تقدم ما هو أكبر من ذلك، مثل تقديم تسهيالت كي ال يخضع أشخاصا أو 

ك باستعمال التكتم كأداة أساسية" و تفضل شبكة العدالة الضريبية مؤسسات للمساطر أو للقوانين أو للتشريعات القضائية، وذل

 استخدام مصطلح "السلطة القضائية السرية" بدل المفهوم الرائج "جنة ضريبية". 

إن البنية التحتية الفاسدة التي تسمح بانفالت النخب من التشريع الضريبي، تستخدم كثيرا من قبل المجرمين و اإلرهابيين. 

للديمقراطية و تشويهها لألسواق و تقويضها  بنسفهاات الضريبية، إذن، في زيادة الالمساواة و الفقر، وذلك تسهم الجن

للقوانين الضابطة لألسواق المالية و غيرها و كبحها للنمو االقتصادي و تسريعها لوثيرة تهريب رؤوس أموال البلدان 

)...( إن النضال ضد الجنات الضريبية هو إحدى أكبر التحديات في الفقيرة، و تشجيعها للفساد والجريمة في العالم أجمع.

 عصرنا". 

ينبغي على الحركات االجتماعية مواصلة التنديد بهذه اآلفات و أن تناضل من أجل تغيير و تعديل أو/ و إلغاء اآلليات التي 

 تغذي منظومة المديونية.

 الحق في تدقيق للمديونية العمومية : 5.1

نية العمومية تحسين ظروف عيش الشعوب و تحد من تجسيد المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان. و على المجتمع تعرقل المديو

 أن يكون واعيا بأن له الحق في معرفة كيف تولدت هذه المديونية.

 و باإلضافة إلى ذلك، هناك مبادئ مكملة لهذا الحق مثل:           

 إن مبدأ الشفافية مبدأ كوني. فمن حق المواطنين الولوج إلى علومة: مبدأ الشفافية والحق في الولوج إلى الم

المعلومات المتعلقة بالعمليات والمعطيات ذات الصلة بسيرورة المديونية. فإذا كان الدين عموميا، فإن وثائق 

ذا يكمن اإلثبات ينبغي أن تكون هي أيضا عمومية. فدافعوا الضرائب هم في النهاية من يؤدي هذه المديونية، ل

حقهم األساسي في معرفة من هو الطرف الذي يسددون له و بأية ديون يتعلق األمر. إن مطالب الحصول على 
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ذا مة حرة لهمحامي برازيلي مدافع عن حقوق االنسان تميز منذ فترة الديكتاتورية العسكرية بوقوفه الى جانب السجناء السياسيين هذا النص ارسل كمساه 

 الكتاب 
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 http://www.taxjustice.net/   

 



 
 
 
 

المعلومة تصطدم في الغالب بأجوبة سلبية، على اعتبار أن هذه الوثائق محمية بالسر البنكي. غير أن عمليات 

لمبادئ العالنية و دارة العمومية، و باألخص المديونية التي تقتضي التزاما عموميا تعد خاضعة لمبادئ اإل

 المصلحة العامة.

 : إن القرارات المرتبطة بالقطاعات التي تستثمر فيها األموال العمومية المبدأ الديمقراطي للمشاركة المواطنية

ى تعد قرارات سيادية. لذا فمن الضروري أن يشارك الشعب فيها. فالتدقيق أداة تمكن الشعوب من الحصول عل

 المعلومات الضرورية لتتمكن من المشاركة في التدبير العمومي.

  :ينبغي ألي قرار يتخذ في إطار القطاع العمومي أن يقدم عناصر مبدأ تعليل كل قرار مرتبط بالمالية العمومية

مة، تعليلية و تبريرية. يجب أن يخضع استخدام الموارد العمومية لتبرير قانوني و أن يجري في ظل شفافية تا

والتي يمكن التحقق منها، فقط، عبر إنجاز تدقيق للمديونية. و يجب على الفور تعليق أداء و إعادة النظر في 

 السداد غير المشروع و غير الشرعي الذي كشف عنه تدقيق المديونية.

 

 

 

 

 

  : خاتمـــة 

  ي تولد الدين.يسمح تدقيق المديونية بتوثيق عمل منظومة المديونية و بالكشف عن اآلليات الت

وإذا أخذنا في االعتبار االنعكاسات المترتبة عن المديونية العمومية على حياة الشعوب، لكونها تمتص جزءا كبيرا من موارد 

  تدقيق مواطني للمديونية.الميزانيات الحكومية، فإنه من الالزم أن ينتظم المجتمع إلنجاز 

ية و لم يكن من حق المجتمع سوى سداده. لقد آن األوان أن يعرف المواطنون كان الدين العمومي، تاريخيا، يسير بطريقة سر

و المواطنات الحقيقة و أن ننخرط في إنجاز تدقيقات مواطنية، و ذلك لتسليط الضوء على هذه السيرورة التي أدت و الزالت 

 إلى النهب و األزمات من كل نوع. تؤدي

 

 

 

 

شكل توالد المديونية العمومية عبر شتى اآلليات أداة للهيمنة تسعى إلخضاع 

كل متكرر لكن بشمعظم البلدان. و قد جرى ذلك، بالنسبة لبعض الحاالت، 

 يقالتدق مناهجبتعميم بعض  و تسمح هذه الخاصية األخيرة. وفق نفس المنوال

 .تطبيقها على مختلف البلدانقصد  يالمواطن

 نقوم بأدائه بموجب الديون العموميةفي معرفة ما  سيساعدنا التدقيق



 
 
 
 

 الفصل الرابع:

 حقيق حول المديونية العموميةنماذج من التدقيق والت

 مقدمـــة :    

 لقد مكنت العديد من التجارب الخاصة بالتحقيق والتدقيق حول المديونية العمومية في مختلف أنحاء العالم من كشف 

 جود تشابه بينها .و  أثبتتفي مختلف البلدان و   معلومات مهمة حول سيرورات المديونية

هة لعمل و لنتائج التجارب الحديثة حول التدقيق و التحقيق المرتبطة بالمديونية العمومية، يعرض هذا الفصل الخطوط الموج

 مثل :

 (التدقيق الرسمي لمديونية اإلكوادور الذي قامت به لجنة التدقيق الشامل للدين العموميCAIC)
107
والتي أدت  

 ة؛من المديونية حيال البنوك الخاصة العالمي 70%نتائجها إلى تخفيض بنسبة 

  لمديونية البرازيل؛ التدقيق المواطني 

 مبادرة التدقيق المواطني بايرلندا
108
. 

  ؛ الدائنالتدقيق المعلن من قبل النرويج من وجهة نظر 

  البرازيليالبرلمان التحقيق المنجز من قبل: (لجنة التحقيق البرلمانية للمديونية العموميةCPI)
109

 ؛

 ضائي باألرجنتين؛ "حكم ألموس" الهام الصادر نتيجة تحقيق ق 

 .التدقيق الخاص بدولة مالي 

 حفز تنظيم تدقيقات مواطنية قصد تقوية تعبئة المجتمع، ألن األمر يتعلق بأداة ثبتتإن الهدف يتجلى في حث و

 فعاليتها عدة مرات حيث يمكن أن تنعكس آثارها بتقديم منافع مهمة للشعوب.

 مناهج تدقيق المديونية العمومية  - 1.4 

 من خالل مؤسسات رسمية للسلطة  -بادرة انجاز تدقيق للمديونية العمومية يمكن أن تقوم به السلطات العمومية إن م

 أو منظمات مواطنية. -التنفيذية أو التشريعية أو القضائية    
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 . 2010إلى ماي  2009غشت  -خاصة بالدين العمومي  -لجنة برلمانية للتقصي لغرفة النواب  



 
 
 
 

 لقيام بهل المبادرينمناهج تدقيق المديونية حسب 

 الحكومية 

درة الحكومات أو المؤسسات  يتعلق األمر بتدقيق شامل تضعه وتقوده مبا

 العمومية الرسمية، وذلك قصد فحص مسار المديونية .

و المثال الملفت أكثر بهذا الخصوص هو التدقيق الرسمي الذي قامت به حكومة 

  2008و  2007رافاييل كوريا في اإلكوادور ما بين 

 البرلمانية 

 سون اختصاصاتهميتعلق األمر بتدقيق شامل يضعه ويقوم به برلمانيون يمار

كمراقبين لميزانية السلطة التنفيذية. و يتضمن الدستور الفيدرالي البرازيلي لسنة 

انجاز هذا النوع من التدقيق من خالل إحداث لجنة مختلطة تتكون من  1988

 أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الفيدراليين .                                            

لم ينجز قط هذا التدقيق، غير أن التقدم المحرز في هذا االتجاه و في الواقع، 

يكمن في التقصي البرلماني األخير الذي قامت به لجنة من غرفة النواب 

( و التي اشتغلت ما CPIلجنة التحقيق البرلمانية للمديونية العمومية الفدراليين)

 .2010وماي  2009بين غشت 

 القضائية 

اتخاذ قرار بانجاز تدقيق للمديونية. فالدعوى المرفوعة  يمكن للسلطة القضائية

و التي أدان من خاللها عدم  1982بمبادرة الصحفي ألخاندروا ألموس سنة 

شرعية المديونية األرجنتينية أفضت إلى تقصي للحقائق يلتقي مع التدقيق في 

عدة جوانب. و قد نتج عن هذه الدعوى حكم قضائي سمي ب"حكم ألموس" في 

و الذي اعتبر الديون األرجنتينية المتعاقد حولها خالل   2000يوز من سنة يول

( غير شرعية وغير أخالقية وغير 1981 - 1976سنوات الديكتاتورية) 

 مشروعة و مرتبطة بالتدليس.

 المواطنية 

يعد التدقيق الشامل المنجز من قبل المواطنات والمواطنين والمنظمات االجتماعية 

جتمع بفهم كيفية فرض منظومة المديونية على البلدان. كما أنه أداة تسمح للم

أداة ضغط لكي يتحقق، بعد ذلك، تدقيق حكومي بمشاركة مواطنة. وقد كانت 

الريادة في هذا الجانب للتدقيق المواطني للمديونية بالبرازيل الذي شرع فيه سنة 

أساس معطيات . و باإلضافة إلى دوره في إنتاج دراسات و إصدارات على 2001

و ذلك بتعاون مع منظمات أخرى اجتماعية  -رسمية و وثائق تاريخية عمومية

لعب التدقيق دورا هاما في لجنة التدقيق الشامل للمديونية  –وطنية ودولية 

التحقيق البرلمانية للمديونية  ( و لجنةCAICالعمومية باإلكوادور)

 التي شكلها البرلمان البرازيلي. (CPIالعمومية)

 



 
 
 
 

وحتى عندما يتعلق األمر بمبادرة رسمية، فإنه من المهم ضمان مشاركة مواطنية، و ذلك لدمقرطة الولوج إلى المعلومة 

 وجعل الشفافية ممكنة.

وباعتبار المجتمع الضحية الرئيسة للمديونية العمومية، فسيكون من األفضل تنفيذ تدقيق له صفة االلزامية و الشمولية و 

، و أن يهدف لتحديد المسؤوليات اإلدارية والمدنية والجنائية. و هكذا تتحمل الدولة التزاما أخالقيا تجاه بمشاركة مواطنية

 مشاركة الشعبية.ذلك بضمان ال شعبها، و

 التدقيق المواطني، فإن 1واعتبارا لسطوة األسواق المالية على أغلب الحكومات، مثلما تمت اإلشارة إلى ذلك في الفصل

 ، في الكشف عن منظومة المديونية.اما، نظرا الستقالليتهيؤدي دورا ه

 

 

 

 والفحوصات  تجارب التدقيقات -2.4

أنجز تدقيق للمديونية تجدر اإلشارة في المقام األول للسبق التاريخي الذي حدث بالبرازيل خالل سنوات الثالثينيات عندما 

لبرازيلي غيتليو فاركاز من وزير المالية انجاز تدقيق لعقود انتهى إلى نتائج ذات داللة. لقد طلب الرئيس االعمومية  و

المديونية الخارجية على اعتبار أن تلك العمليات تكلف مبالغ مرتفعة من أجل أداء الفوائد
110
. 

  و نتيجة لعمليات التقصي مكنت هذه السيرورة التاريخية من الكشف عن أن: 

  وثائق؛ يتشكل من عقود و انمن الدين الخارجي البرازيلي ك 40 %ما يناهز 

 منجزة. لتسديداتال لمحاسبة منتظمة للدين الخارجي و لم تكن هناك أي سجالت 

 

. و قد تواصلت هذه السيرورة 50%لقد كان من نتائج ذلك تقليص رصيد المديونية، وبالتالي مبالغ الفوائد والتكاليف بحوالي 

بدوره بتنمية مشاريع اجتماعية يزانيات الوطنية، وهو ما سمح لبضع سنوات و جعلت من الممكن تحقيق تخفيف هام للم

 خدمات عمومية. كما تجدر اإلشارة أن هذا التدقيق جرى في ظل تعليق تسديد الديون.و

ذلك باإلشارة الحقائق حول الديون العمومية، و تقصيانب التجارب األخيرة للتدقيقات وو نقدم فيما يلي تلخيصا ألبرز جو

التي تم واآلثار  المالحظات األساسية المسجلة، وكذا أهم النتائج مبادرة و تنظيم العمل والمنهجية المتبعة وكل إلى مصدر 

إليها. و لسنا هنا بصدد عرض مفصل، لكن سنقدم بعض التجارب التي يمكن أن تحفز و تحث على تأسيس مبادرات  التوصل

 واعدة بإرادة إلنجازها.
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 لمديونية العمومية :تجربة التدقيق الرسمي ل -االكوادور  .1

 

( بمبادرة حكومية مرخص لها بواسطة مرسوم تنفيذي رقم CAICلقد أحدثت لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومي)
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و واصلت  2007للرئيس رافاييل كوريا. وقد شرعت اللجنة بالعمل في شهر يوليوز  2007يوليوز  5بتاريخ  

دمت تقاريرها للرئيس كوريا. لقد أفضت هذه التجربة الفتية إلى تخفيف فعلي عندما ق 2008اشتغالها حتى شهر شتنبر 

. و عالوة عن توطيده للمشاركة 70%لألعباء بالنسبة للبلد، أي تخفيض الدين الخارجي تجاه البنوك الخاصة بنسبة 

 االجتماعية العمومية . المواطنية على المستوى الوطني و الدولي، فإن هذا التخفيف جعل باإلمكان رفع االستثمارات

 و اعتبارا ألهمية هاته التجربة، فإن بعض جوانبها ملخصة كما يلي:

 

 ممهدات لجنة التدقيق : (1

و باألخص حملة اليوبيل إكوادور -إن التعبئة الهامة للحركات االجتماعية اإلكوادورية
112
 -و المجموعة الوطنية للمديونية 

خالت و تعبئات هادفة إلى شطب للديون الخارجية خالل سنوات، فإنه يمكن فضال عن إنجازها لدراسات و تنظيمها لتد

 (.CAICاعتبارها بكونها تشكل ممهدات لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية)

ممثال  80و ذلك خالل لقاء دولي هام جمع حوالي  2002لقد أدمجت هذه الحركات االجتماعية التدقيق في برنامجها منذ سنة 

ات منحدرة من أفريقيا و آسيا و أمريكا الالتينية و أوروبا و أمريكا الجنوبية بمدينة غواياكيل. وقد كان موضوع عن حرك

هذا اللقاء مناقشة اقتراح إجراء تحكيم حول المديونية. و قد انكب اللقاء على تحليل أنواع التحكيم )المؤسساتية أو غيرها(، و 

يات إنجاز سيرورة تحكيم  عادل و شفاف. و اختتم اللقاء بتأكيده على أن مسار تحكيم شروطها و أسسها الشرعية و استراتيج

مستقل و عادل و شفاف لن تكون له أية جدوى، ما لم يتم انجاز تدقيق تام. وهذا السبب هو ما جعل المشاركين يتخذون قرارا 

 بإجراء تدقيق قبل بداية أي عمل مرتبط بالمديونية .

( التي أحدثت CEIDEXرز، و يتعلق األمر باللجنة الخاصة للتحقيق حول الدين الخارجي اإلكوادوري)هناك أيضا ممهد با

(. و قد أتيح لهذه اللجنة CAICحيث شكل تقريرها مرجعا لعمل لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية) 2006سنة 

 ة حول موضوع المديونية الخارجية.االعتماد على مشاركة األستاذ هيكو أرياس مؤلف دراسات أكاديمية هام

وقد ساهمت مختلف الحركات االجتماعية الوطنية واألجنبية في أشغال لجنة التحقيق حول الدين الخارجي 

(. و قد شارك في هذه األشغال الهيئة البرازيلية للتدقيق المواطني للمديونية بتقديم مقترحاتها حول CEIDEXاإلكوادوري)

 من قبل اللجنة البرلمانية البرازيلية. 1989يقة مصاغة سنة المنهجية بناء على وث

 

 (1989الجدول الترتيبي للتدقيق)اللجنة البرلمانية البرازيلية، 

 أ . المظاهر العامة :    
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 Campagne qui s'appelait auparavant Jubileo Guayaquil. 



 
 
 
 

 في هذا الجزء، الجوانب التالية سوف يتم التحقق منها و مقارنتها :

I-  .تطور معايير و تشريعات السلطات النقدية 

II-  ونية. تطور المدي 

III-  .التدفقات المالية لدخول و خروج الموارد المالية 

IV-   .الفاعلون األساسيون 

V- .أهم وكاالت المراجعة البرازيلية 

VI- . المستفيدون األساسيون 

 )إثباتات مكملة(.تدقيق "للوقائع"ب . 

 سيتم فحص الجوانب التالية في كل العقود التي خضعت للتحقيق: 

I. .إجراءات المصادقة 

II. ل الحقيقية.حركات األموا 

III. .الشروط العامة للعقد 

IV. .الشروط الخاصة للعقد 

 )إثباتات جوهرية( :تدقيق "للوقائع"ج .  

 فيما يتعلق بالعناصر التي ولدت المديونية الخارجية، ينبغي مراقبة العناصر التالية في كل عقد خاضع للتحقيق:

I. .وجهة الموارد المالية 

II. .مصدر الموارد المالية 

 : جيةد. الجوانب المنه

I.الفترة التي تتطلب التدقيق . 

II.السياقات المتضافرة التي يتطلب تدقيقها . 

 III .التنظيم من أجل انجاز العمل / مصادر المعلومات 

IV.السر البنكي . 

V .التقارير . 

التحقيق  ( في تقريرها إلى ضرورة تعميقCEIDEXلقد أشارت اللجنة الخاصة للتحقيق حول الدين الخارجي اإلكوادوري)

افر عوامل أخرى لتأييد اقتراح إجراء تدقيق للمديونية مدعم بمشاركة ستتض الحقاإنجاز تدقيق لها. وو  في سيرورة المديونية

 واضحة وطنية و أجنبية.  شعبية



 
 
 
 

من  ( من طرف لدن الرئيس رافاييل كوريا تتويجا لسنوات عديدةCAICو هكذا كان إنشاء لجنة التدقيق الشامل للمديونية)

 الصراعات االجتماعية.

 (:CAIC. مميزات لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية لإلكوادور) 2

( تجدر اإلشارة إليها: طابعها الرسمي، والمشاركة المواطنة و CAICهناك ثالث مميزات للجنة التدقيق الشامل للمديونية)

 ميزة الشمولية.

األمر يتعلق أن  على اعتبارفي طابعها الرسمي ( CAICللمديونية العمومية) تكمن الميزة األولى للجنة التدقيق الشامل

 ( الذي أسس بشكل شرعي ودعم سياسيا إنجاز األشغال. 2007/472بمبادرة لرئيس الجمهورية ) مرسوم تنفيذي رقم 

اللجنة و  سمح ألعضاء  و إضافة إلى مكان االشتغال و مدته...إلخ، فإن هذا المرسوم حدد األهداف و الصالحيات وتشكيلة

لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية بالتقصي  حول كل المسارات التي لها عالقة بالمديونية، وذلك في كل مؤسسات 

الدولة. كما ألزم كل مؤسسات الدولة بتقديم المعلومات المطلوبة، و كل رفض يؤدي إلى تطبيق عقوبات ينص عليها قانون 

 . الشفافية الجبائية

. فقد عين المرسوم المشاركة المواطنةوتجلت الميزة األساسية األخرى للجنة التدقيق الشامل حول المديونية العمومية في 

أعضاء من المنظمات االجتماعية واألكاديمية التي قامت بالبحوث والفحوص من كل نوع باشتراك مع المدققين في إطار 

نه ال يجب أن يستند أ بحيث، بالطابع الشموليوم إلى أن التدقيق ينبغي له أن يتميز تعاقد. و باإلضافة إلى ذلك، أشار المرس

 فقط على معطيات رقمية، و إنما على جوانب لها ارتباط بالسياق. و قد عرف المرسوم الطابع الشامل بما يلي:

و/ أو إعادة التفاوض حول : يعد تدقيقا شامال كل عمل محاسباتي يهدف إلى فحص و تقييم لسيرورة تشكل  2"المادة 

المديونية العمومية و لمصدرها و لوجهة الموارد المالية و لتنفيذ البرامج والمشاريع الممولة بواسطة الدين الداخلي و 

الخارجي، و ذلك بغاية تحديد مدى مشروعية هذا الدين و شرعيته و شفافيته و جودته و فعاليته و مردوديته، و ذلك اعتبارا 

لقانونية و المالية و االنعكاسات االقتصادية و االجتماعية و على مستوى النوع و كذلك االنعكاسات على للجوانب ا

 المستويات الجهوية و االيكولوجية و تلك التي تمس الجماعات و الشعوب".

اعتماد االتفاقيات و  تجلت المهمة األساسية للجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية، حسب المرسوم، في : "تدقيق سيرورة

التعاقدات و األشكال األخرى أو إجراءات للتعاقد للحصول على القروض من طرف القطاع  العمومي لالكوا دور، سواء 

قدمت هذه القروض من طرف الحكومات أو مؤسسات النظام المالي متعددة األطراف أو بنوك القطاع الخاص  المحلية أو 

 ".2006إلى حدود سنة  1976األجنبية، وذلك منذ سنة 

و كما رأينا، فقد كان التحدي كبيرا. كما أن اإلشراك السياسي للمنظمات االجتماعية في أشغال لجنة التدقيق الشامل حول 

كان له  –التي كان يرأسها وزير المالية آنذاك ريكاردو باتينو الذي عين فيما بعد وزيرا للتنسيق السياسي -المديونية العمومية

 لصدد دورا هاما.بهذا ا



 
 
 
 

 تنظيم عمل لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية .2

شهرا من  14و أمام هذا التحدي الذي كان يقتضي  تدقيق السنوات الثالثين الماضية من المديونية اإلكوادورية في أجل 

، و ذلك لجان فرعية خاصةق العمل تطبيقا لقرار رئاسي، فإن لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية نظمت نفسها و ف

 حسب الهيكلة التالية:

  لجنة فرعية مكلفة بتدقيق الدين الخارجي لدى المؤسسات متعددة األطراف كصندوق النقد متعددة األطراف :

 (؛CAFالدولي و البنك العالمي و بنك التنمية ألمريكا الالتينية)

  ومة اإلكوادورية) أو أي جهاز حكومي إكوادوري( : لجنة فرعية مكلفة بتحليل مديونية الحكثنائية األطراف

 لدى حكومات أجنبية أخرى أو بنوك التنمية العمومية لبلدان أخرى؛

  لجنة فرعية مكلفة بتدقيق الدين الخارجي لدى البنوك الخاصة الدولية و التي تحولت عقودها األولية تجارية :

 .1994ا إلى سندات ديون سيادية، وذلك ابتداء من سنة ( و اتفاقياتهles billets à ordreو السندات اإلذنية)

  لجنة فرعية خاصة بتدقيق المديونية الداخلية لالكوا دور.داخلية : 

  لجنة فرعية مسؤولة عن الجوانب القانونية للمديونية العمومية لالكوا دور و عن الوسائل القانونية قانونية "

 الخاصة بهذا األمر في القانون الدولي.

 لجنة فرعية مهتمة بفحص االنعكاسات االجتماعية والبيئية التي تحدثها سيرورة المديونية.اعية وبيئية اجتم : 

و لقد توقع المرسوم كذلك إنشاء تنسيقية تنفيذية مسؤولة عن االشتغال اإلداري و التقني للجنة التدقيق الشامل 

 للمديونية العمومية.

 تدقيق الشامل للمديونية العمومية :و نقدم فيما يلي جدوال لهيكلة لجنة ال



 
 
 
 

 

 المنهجية :  - 4

و نظرا ألهمية التجربة اإلكوادورية، فإنها  قد تلهم تجارب أخرى. و نعيد هنا تقديم المنهجية التي صاغها االقتصادي    

بيداد مانسيرو اإلكوادوري 
113
 قيق الشامل للمديونية العمومية: الذي يعد عضوا بلجنة التد 

 عام للتدقيق المخطط ال .1

ينبغي أن نحدد بوضوح ما يلي في المخطط العام: الداعي األساسي للتدقيق و غاياته العامة و حدوده كما هي مبينة من خالل  

صالحياته الصريحة والعناصر المراد تدقيقها ومساراته وأنشطته وسيره ووسائله البشرية والمالية األساس الشرعي و

 المادية الالزمة.و

 ألساسي المقصد ا -

باعتبار التدقيق رسالة يستوعبها الجمهور بوضوح و تعرض بشكل تركيبي، فينبغي أن يعرض الدواعي السياسية و 

اآلمال االجتماعية التي يسعى إلرضائها من خالل التدقيق الشامل. و ينبغي، بشكل خاص، التأكيد على كونه يمثل فرصة 
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Piedad Páramo MANCERO, « El Proceso de Auditoría Integral del Crédito Público », Équateur, 2012. Disponible sur 

: http://www.jubileo2000.ec/view-details/ publicaciones/382-metodologia-de-la-deudaingles.html. 



 
 
 
 

ة العويص و تحديد المسؤوليات و تدارك األخطاء و الحفاظ على سيادة لتقديم أجوبة مالئمة و قاطعة لمشكل المديوني

 الشعوب.

 غايات عامة 

 االحتراز البيئي، والفعالية والمردودية واحترام البيئة والجودة ود أو عدم وجود عناصر الشفافية والتحقق من وج

عاقدات سواء أكانت مقتضيات التوالتدخالت و الموضوعيةالشروط مختلف أطوار سيرورة المديونية؛ ووذلك خالل 

عوب؛ رة، و التي تشكل انتهاكا لكرامة المواطنين و/ أو تشكل خطرا على التعايش السلمي بين الشواضحة أو مستت

احترام سيادة البلدان باعتبارها عناصر مؤسسة أو غير مؤسسة ود بين االتفاقيات وااللتزامات والتوازن الموجو

 لمشروعية الديون.

 شرعية أو عدم الشرعية )...(.تحديد ال 

 لجبر األضرار   للمجتمع المدني، كي تتخذ تدابير تصحيحيةتقديم اإلثباتات الكافية والمتناسقة للسلطات الوطنية و

 الناجمة عن المديونية.

 )...(.تحديد المسؤوليات والمسؤوليات المشتركة للفاعلين الخارجيين والداخليين 

 ي لخطوط العريضة للعمل األساسا -

 يتعلق األمر بوضع إطار ييسر عمل األشخاص المنخرطين في انجاز التدقيق، وهذا بفضل:

  تحديد مصادر المعلومات و خاصة المؤسسات التي تدخلت في سيرورة المديونية و مسؤوليتهم الخاصة، مع

 مراجعة مسبقة لألرشيفات و التقارير و التحقيقات و الفحوص التي سبق انجازها)...(.

 فرق تقنية حول أسس نظريات عدم المشروعية و حول المبادئ القانونية للقانون الوطني و الدولي  تكوين

ية المتعلق بسيرورة الدين، و كذلك حول حق الشعوب في متابعة تنميتها عندما تكون محاصرة بتدخالت داخل

إلى تكوين حول طرق التقصي  باألخص عندما يتعلق األمر بهذه األخيرة. إضافةوخارجية مرتبطة بالمديونية، و

 المنسجمة مع األهداف المتبعة.

 األنشطة تتطلب التنفيذ المشترك  -

 .)...(تحديد اإلطار الشرعي والمؤسساتي الجاري به العمل خالل فترة التدقيق 

 ة الموجهعتها المؤسسات المالية الدولية وستراتيجية المساعدة من أجل التنمية التي وضأبحاث حول البرامج و ا

 للتطبيق في المناطق و البلدان من خالل تقديم القروض و التعاون التقني.

 مؤشرات أخرى لمخالفات أو ات والتحقيقات والشكايات والدراستجميع و ترتيب وتسجيل المعلومات النوعية و

 خروقات قانونية.

 والمدينين  هوية الدائنين( تشكيل قاعدة من المعطيات حول مجموع القروض مع عناصرها األساسية

ساط الرأسمال المقدم وأقوالمستفيدين والمنفذين والوجهة والشروط ومعدل الفائدة والمبالغ المتعاقد حولها و

 .)الرصيد الذي ينبغي دفعهو العموالت المؤداة صرف الدين و الفوائد و



 
 
 
 

 طلبات متعلقة بالعاملين  -

المدققين صفات المهنية الفردية للباحثين واينبغي لمخطط العمل وضع الحاجيات من الموارد البشرية و المو

يتطلب الطابع الشامل للتدقيق تشكيل فرق ذات تخصصات متعددة، خاصة بالنسبة لفريق و ومختصين آخرين. )...(

 لفريق المكلف بدراسة االنعكاسات.التحليل األفقي وا

 آجال التنفيذ و الجدولة الزمنية لألنشطة   -

لحسبان السيرورة الزمنية في التنظيم و التخطيط لألشغال. )...(و من الضروري بلورة جدولة من األهمية بمكان األخذ في ا

المواطنين مجموعات الديون األفقية. واعتبارا النتظارات السلطات وددة وزمنية عامة و جدولة عامة لعناصر الديون المح

 تقارير موجهة للعموم.تقدم المحرز وقارير جزئية حول الللنتائج، فإن الجدولة الزمنية ينبغي أن تتضمن ت

 العناصر المحصل علها : - 5

ات اإلثباتتقاريرها وفقا لألبحاث المنجزة و( CAICقدمت كل لجنة فرعية للجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية)

على صفحة  يوجد الملخص التنفيذي لألشغالبتفصيل للعناصر المحصل عليها. و ذلكالمستخلصة من خالل التدقيق، و

 .http://www. auditoriadeuda.org.ecالموقع 

يبين أن المؤسسات المتعددة األطراف  اللجنة الفرعية متعددة األطرافينبغي اإلشارة هنا إلى أن التقرير المقدم من طرف 

رعية للبلدان مديونية غير ش تعهدت بتقديمنفسها قامت بتحريف المهمة المنصوص عليها في قوانينها الداخلية، ألنها 

األعضاء، وذلك بتحالف مع كبار الدائنين الخواص. و في أغلب الحاالت المفحوصة قدمت الهيئات المتعددة األطراف 

قروضا موجهة لتسديد ديون سابقة أو ضمانات كانت مرتبطة بها، و ذلك من أجل مشاريع غير ذات جدوى و مرتفعة 

 التكلفة.

فكشف بأن معظم المشاريع لم تحقق غاياتها، و بأن األموال لم تدخل إلى البلد، و  األطرافاللجنة الفرعية ثنائية أما تقرير 

 بأنها ولدت فقط مكاسب لفائدة الدائنين و مقدمي الخدمات الذين ينتمون في الغالب إلى نفس الهوية الوطنية.

لي لتسديد خدمة الدين الخارجي، مما يوضح البرهنة على استعمال الدين الداخ اللجنة الفرعية للدين الداخليو قد استطاعت 

 .لمنظومة المديونيةالتطبيق المترابط 

تبين الفقرة الموالية نتائج اللجنة الفرعية التجارية
114
من هذا الجزء من  %70في الواقع، لم تؤد نتائجها فقط إلى إلغاء  و  .

 (.لمديونية السيادية لمعظم البلدان اليومهو ما يشبه اا ديونا على شكل سندات للدولة )والديون، بل تناولت أيض

 أهم العناصر المحصل عليها من خالل لجنة الدين الخارجي حيال البنوك العالمية الخاصة 
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 منسق هذه اللجنة األستاذ هيكو أرياس بمساهمة ماريا لوسيا فاطوريلي ومريم أياال ورودريكو ابيال  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إثبات موثق بتدخل صندوق النقد الدولي في الشؤون الداخلية للبلد، و كذلك تمفصله مع البنوك

المقبول إضافة إلى عدم التناسق مع  الخاصة ونادي باريس، مما يؤكد التواطؤ الفعلي غير

 األطراف.

.المس بسيادة البلد وعدم احترام قوانينه الشرعية 

.خرق للحقوق األساسية 

.خرق للقانون الدولي 

 ية في تعكسها مفاوضات متتالية غير متساوية ال تأخذ في االعتبار قيمة المديون مجحفةشروط

السوق؛ و بنود مجحفة و معدل فوائد مرتفعة و تطبيق معدالت فائدة فاحشة و رسملة الفوائد؛ و 

 اقتطاعات لعموالت مختلفة و مصاريف أخرى غير مبررة.

 تركز سلط بنوك عالمية خاصة حول مجموعة محدودة تتشكل من كل من شيرسون لوب

( و جبي Citybankو ستي بانك)( Lloyds Bank( و بنك لوديز)Loeb Rhoadesرويدز)

 التي تتدخل بوصفها وكيلة للبنوك األخرى.( JPMorganChaseمورغان تشاس)

و  )تمويل الديكتاتورية (مسؤولية القطاع المالي بالنسبة للمديونية الشرسة خالل عقد السبعينات

الت تسبب فيها غير الشفافة، و التي أدت إلى اختالعبر السيرورات المتوالية "إلعادة الجدولة" 

تحويل الديون الخاصة لتتحملها الدولة اإلكوادورية، و عبر تبادل و تسديد سابق ألوانه و غير 

مبرر، وعبر  تكاليف باهظة و عمليات مباشرة في الخارج دون أن تفضي إلى دخول األموال 

 إلى البلد.

 دخول لألموال، و بتعبير تطبيق آليات "ولدت" ديونا دون مقابل من السلع أو الخدمات و دون أي

 آخر إن هذا ممارسة للنصب الفعلي.

 األخرى للمنطقة. بالبلدانتشابهات مثيرة لالنتباه بالنسبة للوقائع التي تحدث 

إلى  )ضمنها ديون البنوك و(تحويل ديون غير مشروعة إلى ديون جديدة، و تحويل ديون خاصة

 ديون عمومية.

عائد للبنوك العالمية عبر فعل أحادي يسمى  التخلي عن تقادم الدين الخارجي الTolling 

Agreement  من طرف السلطات اإلكوادورية. 1992الموقع سنة 

 لتجاوزات عديدة أثناء إصدار السندات؛ كغياب تسجيالت(سندات براديBrady و سندات )

ة لدى الهيئ( Eurobondsو السندات األوربية)  (Global bonds)تسمى بالسندات الشاملة

؛ و معامالت ذات طابع خاص في جنات (SECالرقابية لبورصة الواليات المتحدة األمريكية)

 ضريبية كاللوكسمبورغ.

 القانونية. االختالالتممارسة تحايالت محاسباتية لتغطية 

 تحويل خالص للموارد المالية إلى الخارج، مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ لرصيد الدين التجاري

 الخارجي.

 



 
 
 
 

  ه العناصر المحصل عليها بشكل مفصل في التقارير التالية : ذتوجد ه

مفصلة مدرجة بالتقرير النهائي حول المديونية  تقارير - لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية

 الخارجية التجارية اإلكوادورية 

 : مصادر الدين الخارجي التجاري اإلكوادوري  8/1رقم 

 : دور صندوق النقد الدولي  8/2رقم 

 : آلية تكميلية  8/3رقم 

  1983: "عمليات إعادة التمويل" انطالقا من سنة  8/4رقم 

ل الدين ما بين الدوالر والسكر: تحوي 8/5رقم 
115

 

 : اتفاق التنفيذ  8/6رقم 

 : سندات برادي  8/7رقم 

 (Blobal bonds: السندات الشاملة) 8/8رقم 

 

 1976خالل الفترة الممتدة بين  تؤكد الخالصة الرئيسة للجنة الفرعية للدين التجاري بأن سيرورة المديونية اإلكوادورية

 ، على حساب مصالح األمة اإلكوادورية. طاع المالي الخاص والمقاوالت متعددة الجنسيةكانت مربحة للق 2006و

لقد كشفت المعطيات الرسمية تحويال خالصا للموارد المالية نحو الخارج لصالح البنوك الخاصة، في حين أن رصيد 

اإلكوادورية، بل تبين أنها تمثل تحويال  المديونية لم ينخفض أبدا. و هكذا لم تشكل قط هذه السيرورة مصدرا لتمويل الدولة

 متواصال لألموال نحو القطاع الخاص.

 أرقام ملخص

الفرق بين األموال المسجلة التي تدخل و تلك التي 

تحويل صاف للموارد المالية لصالح المتدخلين (تخرج

 سنة.  30الماليين العالميين( خالل 

 مليار دوالر أمريكي  7.1
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 Cf CADTM, Les crimes de la dette, Syllepse, Paris, 2007, pp. 197-199. 



 
 
 
 

 

 خالل هاته السنوات الثالثون ارتفاع المديونية 

 

 مليون    115,7:  1976خالل  

 مليار دوالر  4.2:  2006خالل  

 

 عقبات

( بدت عسيرة، ليس فقط CAICدعم سياسي، فإن مهمة لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية)رغم من سند شرعي وبال

 قبات من بينها : و لكن أيضا بسبب سلسلة من الع )سنة 30(بفعل طول مدة التحقيق

 جد طويلة و بلغة ملتبسة؛فاوضات على أسس اتفاقيات مجزأة وم 

 إلى الفاعلين العاملين هناك، خاصة بالنسبة لألرباح المحصل ليات التي تمت بالخارج واستحالة الولوج إلى العم

سسات الصناديق ية الخاصة و مؤعليها نتيجة إعادة شراء الديون بسعر أبخس و التي حققتها البنوك العالم

 تئمانية.اإلئ

 لمراقبة الداخلية من طرف الهيئات الرسمية  المسؤولة عن تدبير المديونية العمومية؛النقص الحاد في ا 

 أرشيفات غير مرتبة وغير تامة؛ 

 وثائق بلغات أجنبية و بدون ترجمة رسمية؛ 

 مؤسسات المراقبة؛و  أجوبة غير تامة من لدن مختلف المؤسسات المالية 

 إجراءات التدقيق المطبقة  – 6

. فالتخطيط األولي يعد جزءا من تحليل معيار الموضوعيةلقد استعملت اللجنة الفرعية للمديونية التجارية في البداية 

إحصائي عام مبني انطالقا من معطيات منشورة للبنك المركزي لإلكوادور، و أعمال إحصائية للجنة الخاصة بالتحقيق حول 

 (.CEIDEXاإلكوادوري) الدين الخارجي

التي كان التحقيق فيها أكثر موضوعية. و تطلب األمر، انطالقا من هذا الكشف،  المساراتلقد أتاح التحليل اإلحصائي كشف 

 البحث عن الوثائق التي تدعم العمليات المرتبطة بكل مرحلة، وذلك بهدف إجراء تحليل وثائقي.

تقارير مكملة لدى المؤسسات المعنية بسيرورة المديونية، و باألخص البنك و كان من الالزم الحصول على إثباتات و 

 المركزي و وزارة المالية و الوكيل العام و هيئة المراقبة المالية للدولة.

و قد خضع للتحقيق األهلية الشرعية و اإلجرائية لمختلف أجهزة الدولة التي لها عالقة بتدبير المديونية العمومية. جرى 

 البنك المركزي.ئق المحاسباتية لوزارة المالية وحص الوثاأيضا ف

أيضا على  االطالع(، جرى CAICو اعتبارا لطول المدة التي تم تدقيقها من طرف لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية)

 منشورات و صفحات إنترنيت.إلى سجالت تاريخية على شكل كتب وللمعلومات البديلة، إضافة  مصادر أخرى



 
 
 
 

تفاقيات مع المبالغ ، أي مقارنة القيم المسجلة في االتدقيق األرقامو قد كانت إحدى التقنيات المستعملة تكمن في تقنية 

مقارنة القيمة التي تمت إعادة التفاوض حولها أثناء مختلف العمليات مع قيمة الدين في السوق، و الكشف عن المدفوعة، و

 ت، و كذا معدل الفائدة المدرجة في العقد.المبالغ المسددة برسم مختلف العموال

، كان البحث يقضي بالكشف عن المشاركين في كل سيرورة و الذين يتطلب األمر الدراسةو خالل مختلف السيرورات قيد 

 الرسمية المعنية. و الهيئات بعد ذلك تحديد مسؤولياتهم في إطار إعداد بحوث أكثر عمقا حول الشخصيات

 

 من المديونية الخارجية التجارية االكوادورية للسندات  70 %يض بنسبة النتيجة : تخف -7

(، فإن الرئيس CAICعلى التقارير المقدمة من قبل لجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية) وباطالعه  2008و في سنة 

ا اللجنة المذكورة. تي كشفت عنهالمؤشرات الخطيرة للتجاوزات الكشف عن طريق مختلف وسائل اإلعالم عن كوريا 

التي كانت قد انتهت صالحيتها في  2030و  2012( لGlobal Bondsأعلن عن تعليق تسديد ربحية السندات الشاملة)و

 محامين دوليين.لدن المؤسسات القانونية للدولة وأخضع، في نفس الوقت، التقارير لمراجعة من   . كما2008نونبر 

، و هذا األمر لفت االنتباه، بما فيه سديد الفوائد خصص فورا لميزانيات الصحة و التعليمو المبلغ الذي كان يتوجب توجيهه لت

: " يبدو أن الرئيس كوريا غير قابل لإلفساد)...( فقد ارتفعت 2009أبريل  23لكونوميست ليوم دوكسية لة األرثانتباه المج

 لمدارس و المستشفيات."نتيجة استثمارات في ا 2008في سنة  %71الميزانية العمومية بنسبة 

اقتراحا يقضي بمنح مالكي "السندات الشاملة  –وفق قرار سيادي  –صادق الرئيس كوريا و نشر  2009و في بداية سنة 

من قيمتها االسمية. و قد كان أجل سداد هذه السندات محددا على التوالي في  %30" عرضا لشرائها بنسبة 2030و  2012

إلى غاية هذا التاريخ، و ذلك  %13و  %12عدل الفوائد السنوية المحصلة يبلغ على التوالي و كان م 2030و  2012سنتي 

 دون ذكر تكاليف أخرى.

من المالكين على االقتراح و سلموا سنداتهم وفقا للسعر المشروط. و لم يتم تسجيل أي رد فعل  95 %وقد وافق حوالي

 م يعرف لها مصير.من المالكين المتبقين فل 5% قضائي ضد البلد. أما 

  

من هذا الجزء من    %70من قيمتها االسمية يعني إلغاء %30بمعدل أقصاء  2030و  2012إن الشراء المسبق لسندات 

مدة آجال سداد هذه السندات(. و  (سنة 20مليار خالل  7.7المديونية، و هو ما يمثل توفيرا محتسبا بالدوالر األمريكي يبلغ 

ستثمارات هامة في البلد، و باألخص ارتفاع الموارد المالية الموجهة للصحة و التعليم و السكن و قد أتاح هذا التوفير ا

 قطاعات أخرى مثلما يوضح المبيان التالي: 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

تثبت التجربة االكوادورية أهمية أداة التدقيق، حيث يمكن لتقاريره المعتمدة على اإلثباتات و وثائقه و حججه الكافية و 

 وضوعية أن تشكل سندا لألعمال السيادية و للتدخالت في مجاالت أخرى.الم

يكمن في تقديم مقترحات للجمعية الوطنية التأسيسية  (CAICو النتيجة األخرى للجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية)

ادوري المصادق عليه باستفتاء االكوادورية التي كانت آنذاك منعقدة. و أدرجت هذه المقترحات في الدستور الجديد االكو

 . و ينص الفصل المخصص للقروض العمومية على هيئات للرقابة.2008شعبي في أكتوبر

 : "تضع الدولة هيئات تسمح للسلطة المواطنة بمراقبة و تدقيق المديونية العمومية."289البند 

للفائدة المركبة و لمعدل الفائدة الفاحشة و لتحويل و ينص هذا الدستور على الحفاظ على السيادة االكوادورية والمنع الصريح 

 المديونية الخاصة لتتحملها الدولة. 

و عالوة على ذلك، و ببرهنتها على إمكانية مواجهة المديونية انطالقا من المنظور السيادي للدولة، فإن التجربة االكوادورية 

ست تأثيرا إلنشاء اللجنة البرلمانية للتقصي حول الدين حفزت بلدان أخرى لتعلن نيتها إجراء تدقيق لديونها، كما مار

 (.CPIالعمومي بالبرازيل)

 

 

 

 

إن قرار االكوادور بإنجاز تدقيق شامل لمديونيتها العمومية كان بمثابة درس  

في السيادة موجه للعالم، وذلك بإظهاره أنه باإلمكان مواجهة سلطة األسواق 

 المالية العالمية.

 التحمالت االجتماعية تطور
 مقارنة مع ما تبقى من الدين العمومي

 بماليين الدوالرات



 
 
 
 

II–  التدقيق المواطني للمديونية العمومية  –البرازيل 

 و تفرض سيرورة توطيد المواطنة تكوينا مستمرا للمجتمع في كل ميادين المعرفة. و قد ساهمت التجربة البرازيلية 

مديونية بنشر المعرفة حول الواقع المالي للبلد، وذلك بإشراك مختلف قطاعات المجتمع في انجاز للتدقيق المواطني لل

 األشغال ونشرها.

 

 ميالد التدقيق المواطني  (1

لقد نشأت الحركة من أجل تدقيق الدين انطالقا من استفتاء شعبي كبير حول المديونية الخارجية و الذي أنجز بالبرازيل في 

 3444مواطن جاؤوا من  329 030 6  من قبل مئات الحركات االجتماعية. هذه األخيرة انضم إليها 2000شهر شتنبر 

 بلدية.

بدون انجاز لمواصلة أداء الدين الخارجي  ال الستمرار االتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ "ال" ب 95 %وقد صوت أكثر من

 ر من الموارد المالية للميزانية لفائدة المضاربين.لتوجيه قسط كبي الو ؛ الذي نص عليه الدستور الفدراليالتدقيق 

لقد كان تنظيم االستفتاء الشعبي تتويجا لسنوات من حراك المجتمع المدني و التي أدت إلى تحديد المديونية العمومية 

 باعتبارها مسؤولة عن الديون االجتماعية غير المقبولة في البلد.

لشعبي، و احتراما للمقتضيات الدستورية، انتظمت منظمات و كذا مواطنون إلطالق و أمام هذه النتيجة المبهرة لالستفتاء ا

العمومية ويناهض  المديونيةوهو تنظيم اجتماعي يقوم بتحقيقات حول سيرورة بالتدقيق المواطني للمديونية: حركة سميت 

وارد العمومية نحو القطاع المالي استعمالها التضليلي باعتبارها منظومة مديونية، أي نظام يروج لتحويل متواصل للم

الخاص، في حين يفترض أن تخدم هذه الموارد تمويل السياسات العمومية. لقد راكم التدقيق المواطني لمديونية البرازيل 

  CAICلجنة التدقيق الشامل للمديونية العمومية) خبرات سمحت له بالتعاون مع حركات أخرى و بنقل تجاربه باألخص إلى

 إلى مبادرات حديثة ببلدان أخرى. و دورية( االكوا

 تنظيم األشغال (2

جمعيات عمال بشكل عام  –افر و دعم مختلف مؤسسات المجتمع المدنيغل التدقيق المواطني على قاعدة تضلقد اشت

و المواطنين المتطوعين الذين  –إلخ  ،موعات تبشيرية مرتبطة بالكنائس وحركات اجتماعية للنوع وضد الفقرو مج

 ق وفقا للمنهجية المعروضة أدناه.بإجراء تدقي 2001زموا منذ البداية سنة الت

 المنهجية  (1

لقد انتظم التدقيق المواطني للمديونية في البداية عبر لجان محلية و وضع منهجية اشتغاله منذ والدته
116
 : 

 :  يأهداف التدقيق المواطن( 01

 الداخلية. فحص الوضعية الحقيقة للمديونية العمومية الخارجية و - أ
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 موجهة إلى اللجان المحلية الجنينية للتدقيق المواطن للمديونية في مختلف األقاليم  1/2001رسالة مذكرة رقم  

 



 
 
 
 

تحليل للمبالغ و لتشكيلها و لمواصفاتها و لتكلفتها، ثم مصدرها و األهداف و الشروط و الظروف التي كونتها، ثم اآلجال و 

الوجهة الفعلية لألموال، ثم درجة التزام المالية العمومية بتسليط الضوء على الكلفة االجتماعية، ثم مشروعيتها و شرعيتها، 

يخي و اتجاهها في المستقبل، ثم ما الذي تم تسديده فعليا، ثم من استفاد منها و ما هي عالقات التبعية التي تم ثم  تطورها التار

إحداثها، ثم العموالت المسددة، و الفوائد المتعاقد حولها مقارنة مع ما تم تسديده، ثم الفرق بين الديون المقدمة من أجل 

لمتبعة الفوائد، ثم التدبير غير المتبصر للدين و العالقة بين السياسة االقتصادية ا االستثمارات والديون المقدمة حصرا ألداء

 و تطور سيرورة المديونية.

 نشر لنتائج التدقيق المواطني للمديونية على أوسع نطاق. - ب

 فرض إجراءات على األجهزة ذات االختصاص.  -ج

مي المنصوص عليه في الدستور ممارسة الضغط على الكونغريس الوطني إلنجاز التدقيق الرس -د

الفدرالي
117
. 

 

 ( فيما يتعلق باإلستراتيجية : 02

ينبغي أن يضم التدقيق المواطني مختلف قطاعات المجتمع. و يتعلق األمر بتشكيل فرق مشكلة من مختلف القطاعات 

 لمقترحة.المجتمعية، وذلك من أجل بلورة رؤية مشتركة سواء على مستوى التشخيص أو على صعيد الحلول ا

 

 ( فيما يتعلق بمراحل اإلنجاز01

المرحلة األولى: صياغة منظور أساسي و أولي يسمح لسيرورة التدقيق باتخاذ الوجهة المناسبة. و نقطة االنطالق : الوضعية 

األموال الداخلية و الخارجية(، و ذلك بالرجوع إلى نشأتها و ظروف تشكلها و بمراجعة وجهات (الحالية للمديونية العمومية

المحصلة أيضا. ينبغي أن ينجز هذا العمل بواسطة مجموعات دراسية تتشكل في مختلف الواليات مع تمثيلية لمختلف 

 القطاعات االجتماعية.

المرحلة الثانية: انجاز فعلي للتدقيق و تشكيل لجنة للتنسيق تكون مسؤولة عن توجيه و إنجاز التدقيق؛ و تشكيل فرق تقوم 

راسات ، وتدقيقات خاصة و / أو محددة  و التي تجمع فيما بعد في تقرير نهائي. محاولة الحصول على بالبحوث و الد

انخراط األساتذة الجامعيين و أهل االقتصاد و مراقبي الحسابات و المحامين، و تشكيل تمثيلية من مختلف التيارات 

 والهيئات.

مديونية العمومية وفقا لمنظور وطني، شعبي و ديمقراطي. و ينبغي المرحلة الثالثة: وضع اقتراحات لتقديم حلول لمشكل ال

لهذه االقتراحات أن تشمل مسارات بديلة لمعالجة المديونية العمومية، وذلك بتفضيل المصالح الجماعية للساكنة. السعي نحو 

ائل المقترحة، و ذلك إضفاء شرعية على التقرير و المسارات عبر تنظيم أنشطة تناقش فيها خالصات التقرير و البد

 بمشاركة واسعة لمختلف هيئات المجتمع المدني.

                                                           
117

 فعل التدابير االنتقالية 26البند  



 
 
 
 

المرحلة الرابعة: نشر نتائج التدقيق سعيا لتعبئة المجتمع على أساس الخالصات والبدائل المقترحة، وذلك بتعميم النتائج على 

مقاالت و رسائل و منشورات و  الجمهور الواسع و ضمان تبني واسع من المجتمع لمقترحات الحلول لهذه القضية. صياغة

تنظيم نقاشات و حمالت و أنشطة أخرى تكون موجهة لمختلف قطاعات المجتمع. و يتعلق األمر بإبراز العالقة بين 

المديونية العمومية و مستوى عيش الساكنة، و ذلك بالبرهنة على مفعول المديونية في وضع السياسات العمومية و عواقبها 

واطنين. و أخيرا، صياغة مقترحات و توجيهات و حلول للمديونية العمومية البرازيلية بالتشاور مع على مستوى عيش الم

 مثلي مختلف القطاعات االجتماعية.م

 أنشطة موضوعاتية : -د

 تقام أنشطة هذه الحركة على أساس وثائق و وقائع ذات طابع عمومي و رسمي، و مثال ذلك:

 

I. لفدرالية :رسم مبياني للميزانية العمومية ا 

الوجهة التي تؤول إليها الموارد المالية  علىتقوم المنظمة سنويا بإنجاز رسم مبياني يهدف إلى إطالع الجمهور العريض 

من الموارد المالية سنة   44%هذا المبيان األولوية الممنوحة لتسديد الدين الذي امتص  و يفضح للميزانيات الحكومية للبلد.

خ. و هذا  لإ %3,15و اإلعانات االجتماعية  3.34%، و التعليم 4.17 %ة لم يخصص لها سوى ، في حين أن الصح2012

متناسب نفسه لوحظ كذلك في السنوات السابقة. و هكذا تمكن هذه المعطيات من كشف جزئي للمفارقة غير الالتوزيع 

لتصنيف  85د العالمي، فإنه يوجد في الرتبة البرازيلية، حيث بالرغم من احتالل هذا البلد للرتبة السابعة على صعيد االقتصا

 األمم وفقا لمؤشر التنمية البشرية لألمم المتحدة.

 



 
 
 
 

 

 

II. المديونية العمومية بانتهاك حقوق اإلنسان و الحقوق االجتماعية. دراسات حول عالقة 

III.  تقاعد و الضرائب و خاصة تلك المتعلقة بالالمديونية العمومية واإلصالحات المضادة  دراسات حول العالقة بين

 والحق في الشغل و الخوصصة، الخ.

IV. المديونية العمومية و السياسة الماكرواقتصادية لمراقبة التضخم دراسات حول
118
. 

V. دراسة حول األداء السابق ألوانه لصندوق النقد الدولي
119
أداء لسندات الديون الخارجية مع  تسديد سابق ألوانه؛  

 األجنبية من خالل إصدار سندات المديونية. ؛ تراكم الحتياطات العملةمبالغ فيه
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http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=942 

  
119

http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Contradição- Inexplicável-Maria-Lucia-Fattorelli.pdf 

http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=942
http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/09/Contradição-%20Inexplicável-Maria-Lucia-Fattorelli.pdf


 
 
 
 

VI. النوع
120
دراسات  : دراسة حول استعمال الموارد المالية من أجل سياسات محاربة  العنف الممارس على النساء. 

باألموال المخصصة لعمال القطاع رصد أموال مخصصة ألولوية تسديد المديونية العمومية ومقارنتها حول 

 السبب. العمومي الذين حذفوا لهذا

VII.  ،مثل تقارير اللجان البرلمانية و نشرها بشبكة االنترنيت قصد تيسير ولوج واسع للجمهور.تجميع وثائق تاريخية 

VIII. بفضل الطلبات المتكررة للوثائق المتعلقة بالترخيص بالحصول على الديون من قبل مختلف الولوج إلى المعلومة ،

ي، و الجمعية التشريعية لألقاليم و البنك المركزي و وزارة المالية الوطن الكونغريسالمؤسسات المعنية و من بينها: 

 ومجلس الحسابات. و بالرغم من العقبات العديدة، فإنه تم التوصل إلى بعض النتائج.

IX.  ،مثال تلك التي جرى التطرق لها في الفصل السابق.تحديد اآلليات التي تولد المديونية العمومية 

X.  الدراسات إلى منشورات مكتوبة بمنهجية تربوية. : أفضت كلالتوعية الشعبية 

XI.  :ع المدني للقيام بأنشطة عمومية ودراسات وتحقيقات افر أكبر مع هيئات المجتمبتضتعبئة المبادرات المواطنية

 منشورات، إلخ.و

XII.  :و في أنشطة أخرى 2001المشاركة في المنتدى االجتماعي العالمي منذ دورته األولى في سنة تضافر  دولي 

توطد الروابط مع الهيئات الدولية المناهضة للمديونية، و باألخص مع "شبكة أمريكا الالتينية للمديونية" و "اللجنة 

 من أجل إلغاء ديون العالم الثالث".

XIII. :أنظر الموقع،  أنشطة أخرىhttp://www.auditoriacidada. org.br  

 

 النتائج المحصل عليها:  -هـ 

للنتائج في مبلغ الدين الذي ساهم التدقيق في إلغائه، و لكن يجب أن يشمل التقييم نتائج هذا العمل يجب أن نتجنب حصر تقييم 

 المواطني في كل أبعاده. 

سنة في الدراية الواسعة التي اكتسبها  12و تتجلى إحدى أهم نتائج عمل "التدقيق المواطني بالبرازيل"  طيلة ما يناهز 

مكنت العناصر التي كشف عنها التدقيق المواطني من تعزيز للنضاالت من أجل الحقوق  المجتمع حول هذا الموضوع. و قد

 االجتماعية و حقوق العمال.

و إضافة إلى ذلك، فقد مكن هذا التراكم من المعرفة، من التعاون مع بلدان أخرى و من نقل الخبرة المكتسبة إليهم، و 

وادورية التي شكلت بدورها سندا إلنشاء لجنة التحقيق من البرلمان باألخص إلى لجنة التدقيق الشامل للمديونية اإلك

 (. CPIالبرازيلي)
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http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Divida-e- genero-texto.pdf 
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و قد فتحت هذه التجربة المواطنية البرازيلية أيضا المجال لمبادرات جديدة بمختلف البلدان. و يحمل التصاعد المتواصل 

ج غير العادل الحالي و إنهاء الدور السلبي الذي للنضاالت االجتماعية في طياته أمال بميالد قوة قادرة على تغيير النموذ

 تلعبه اليوم المديونية العمومية.

 النتائج التي حققها "التدقيق المواطني للمديونية"

 .نمو التعبئة االجتماعية المرتبطة بالمديونية العمومية 

 ن لدن قطاعات أكاديمية طليعية.استثمار أعمال التدقيق المواطني من قبل الحركات المطالبة بالحقوق االجتماعية و م 

  ،المشاركة في الجلسات العمومية للكونغرس الوطني)حول الدين و المحاور المرتبطة به: إصالح ضريبي، تقاعد

 حقوق اإلنسان، تنمية،إلخ( و كذلك في الجمعيات التشريعية الجهوية و في الغرف البلدية.

 ألزمة المديونية العمومية لألقاليم و البلديات. المشاركة في مجموعات عمل مؤسساتية للبحث عن حلول 

 .)المشاركة كعضو نشيط للجنة التدقيق الشامل للمديونية اإلكوادورية)اللجنة الفرعية للدين التجاري 

 ("إنشاء "لجنة التحقيق البرلمانية للمديونية العموميةCPI لغرفة النواب الفيدراليين التي اقترحها النائب الفيدرالي إفان )

 فالونتي)حزب االشتراكية و الحرية لساوباولو( و التي تأسست بناء على وثائق و حجج أنتجها "التدقيق المواطني".

 ("تعيين منظمة "التدقيق المواطني" كمساعد تقني "للجنة الحقيق البرلمانيةCPI للبرلمان البرازيلي، و هو ما تجسد )

عضويا من التقرير البديل)خالل تصويت منفصل( لنواب "لجنة  في صياغة و وضع ثمانية تحاليل تقنية أصبحت جزءا

 التحقيق البرلمانية".

 (التدخل القانوني لنقابة المحامين للبرازيل(ADPF 59/2004  أمام المحكمة الفيدرالية العليا اعتمادا على حجج و

ار الكونغريس الوطني على دعوة معطيات "التحقيق المواطني" و الهادف إلى مطالبة المحكمة الفيدرالية العليا بإجب

 ، وذلك من أجل إنجاز تدقيق للمديونية.1988اللجنة المشتركة التي ينص عليها الدستور الفيدرالي البرازيلي لسنة 

 .العمل المشترك مع النيابة العامة بهدف تعميق التحقيق حول المديونية الذي بدأته لجنة التحقيق البرلمانية 

 ي الهيئات التشريعية لعدة واليات والتي اعتمد في إنشائها على حجج و معطيات "التدقيق الدفع بلجان التحقيق ف

 .72نائبا محليا من أصل  52المواطني". و على سبيل المثال، أنشأت لجنة خاصة في والية ميناس جيراس بموافقة 

 الالتينية و أوربا و أفريقيا الشمالية. توسيع تجربة التدقيق المواطني إلى بلدان أخرى ألمريكا 

 

 

 

 تدقيق المديونية العمومية هو عمل تقني يتطلب إرادة

 لتحليل الوثائق و الشجاعة للتعريف بما جرى كشفه

 



 
 
 
 

III- (البرازيل : اللجنة البرلمانية للتحقيق حول المديونية العموميةCPI ) 

ات االجتماعية. و بالرغم من أن هذه اللجنة لم تنجز تدقيقا كان إنشاء اللجنة البرلمانية للتحقيق ثمرة نجاح للحرك

بمعنى الكلمة، إال أنها شكلت فرصة هامة للتعبئة االجتماعية و أتاحت الولوج إلى وثائق اطلع عليها البرازيليون 

لعامة على ألول مرة. و إضافة لذلك، الزال عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق يمارس تأثيرا، بحيث اعتمدت النيابة ا

 تقاريرها لتعميق التحقيقات الجارية.

 

 2008دجنبر  8يوم  إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية إفان فالونتي)من حزب االشتراكية و الحرية لساوباولو( قترح و قد ا

مل صودق على مبادرته بثلث عدد النواب. و قد أمكن ذلك بفضل الدفعة النابعة من جلسة أعضاء لجنة التدقيق الشاو

( بقيادة رئيس غرفة النواب للبرازيل)النائب أرليندو شيناغلييا( بمناسبة الندوة العالمية حول CAICللمديونية العمومية)

 ببرازيليا.  2008المنظمة في نونبر من سنة و تدقيق المديونية بأمريكا الالتينية 

(. و لم تنطلق األشغال منذئذ إال CPIمانية للتحقيق)و قد مضت ثمانية أشهر قبل أن تعين األحزاب أعضاء لها باللجنة البرل

. و يشير ذلك إلى غياب أي دافع سياسي للقيام بهذا التحقيق، ألن معظم األحزاب تعتمد على الدعم 2009غشت  19في 

 المالي للبنوك في حمالتها االنتخابية. 

طني للمديونية، أساسيا النطالق فعلي ألشغال و قد كان ضغط الحركات االجتماعية، و باألخص ضغط منظمة التحقيق الموا

 (.CPIلجنة التحقيق البرلمانية)

غير أنه بعد تأسيس لجنة التحقيق البرلمانية لم يستدع أعضاؤها لجنة واسعة من التقنيين، التي تعد ضرورية من أجل 

لى عدد محدود من إصوا مجموعة العمل مساعدتهم في أشغالهم حول التحقيق، كما كان الشأن بالنسبة لحالة اإلكوادور. لقد قل

 األشخاص، وهو ما يؤدي إلى تقليص كبير لمجهودها.

و قد قدم "التدقيق المواطني" مساعدة تقنية للجنة التحقيق البرلمانية، وذلك بإنجاز فحص لوثائق و دراسة للشهادات التي 

، باإلضافة إلى المجهودات لتشجيع التضافر مع الهيئات استمعت إليها لجنة التحقيق البرلمانية و تقديم ثمانية تحاليل تقنية

 االجتماعية بدون كلل.

طلبات مختلفة للحصول على المعطيات موجهة من قبل "التدقيق المواطني" جرى تقديرها و قبولها من قبل "لجنة التحقيق 

 البنك المركزي.البرلمانية" و وجهت إلى هيئات لمراقبة المديونية، و بشكل أساسي وزارة المالية و 

و بعد تسعة أشهر من االشتغال صودق على التقرير النهائي الرسمي. و يتضمن في تشخيصه مختلف االستنتاجات حول 

مشروعية الدين التي كشفت عنها التحاليل التقنية و شهادات المختصين و تبليغات المجتمع المدني.  مؤشرات الشرعية  و ال

 و يعترف التقرير مثال :



 
 
 
 

الت الفائدة المرتفعة تشكل العامل الرئيسي للتزايد المتسارع للديون العمومية البرازيلية و بأنها تتسم باللجوء بأن معد -

 (؛121المستمر لرسملة الفوائد، و هي ممارسة اعتبرت غير شرعية من لدن المحكمة الفدرالية العليا)قرار 

تزايدت بشكل متسارع خالل السنوات  )كثر ارتفاعا في العالماأل هي التي تسدد لها معدالت فائدة(بأن الديون الداخلية -

التي دخلت البالد عبر عملت لشراء دوالرات مضارباتية، واألخيرة نتيجة إلصدار سندات المديونية العمومية التي است

ستثمر معظمها مليار دوالر من احتياطي العملة الدولية، ا 400البنوك الخاصة. وأدت هذه الدوالرات إلى تراكم حوالي 

في سندات عمومية لخزينة الواليات المتحدة األمريكية و التي تدر معدالت فائدة أقرب إلى الصفر و ذلك على حساب 

 البنك المركزي البرازيلي؛

بأن تحويالت قروض خارجية إلى قروض داخلية جرت عبر أداء سابق ألوانه لصندوق النقد الدولي -
121
وعبر تسديد  

 خالل عمليات معينة. %70دات الدين الخارجي بأسعار فائدة مبالغ فيها بلغت سابق ألوانه لسن

 بأن المجلس الفيدرالي تنازل عن اختصاصاته بالسماح بإصدار سندات دون تحديد مميزاتها؛ -

 بأن المعلومات و الوثائق المطلوبة لم تسلم. -

ئي، وبشكل متناقض، لم يعترف بوجود مخالفات في سيرورة و بالرغم من النتائج الخطيرة لهذا التشخيص، فإن التقرير النها

المديونية؛ إذ لم يوص بإنجاز تدقيق أو يطالب النيابة العامة كي تعمق هذه التحقيقات. غير أن الضغط الممارس من لدن 

 24ط من أصل ( أدى إلى أن يصادق الثلث فقCPIمنظمات المجتمع المدني التي رافقت اشتغال اللجنة البرلمانية للتحقيق)

أصوات مؤيدة مقابل  8عضوا باللجنة البرلمانية البرازيلية لصالح هذا التقرير الذي تمت الموافقة عليه بعدد قليل ال يتجاوز 

 أصوات معارضة. 5

ة. و قدم النائب ايفان فالنتي تقريرا بديال سمي "اقتراح تصويت بديل"، يشمل كل التحليالت المقدمة من قبل المساعدة التقني

تم االشارة التي  االختالالتوقد وقع هذا التقرير البديل من لدن ثمانية نواب و أوصى بإنجاز تدقيق تبعا لمختلف مؤشرات 

 إليها، مثل : 

 ممارسة رسلمة الفوائد، التي تعتبر غير شرعية من قبل المحكمة الفدرالية العليا ؛  -

و ذلك لدن البنوك العالمية الخاصة في أواخر السبعينات،  عدم شرعية الرفع األحادي الجانب للفوائد العائمة من -

 حسب اتفاقية فيينا حول حقوق المعاهدات.

غياب عقود و وثائق هامة، خاصة تلك التي تكشف بداية سيرورة المديونية في السبعينات خالل فترة  -

ضات األكثر أهمية حول الدكتاتورية العسكرية؛ و غياب مقاربة ألرقام الديون حسب كل عشرية أثناء المفاو

الديون الخارجية؛ و وجود شروط غير شرعية، وغير مشروعة وغير دستورية؛ و عدم األخذ في االعتبار 

 (.Billets à ordre)أزراق االمر بالصرفالقيمة في السوق أثناء التفاوض حول السندات و االلتزامات و 
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وق النقد الدولي تصدر الحكومة سندات دين داخلي لتحصل عليها البنوك بمعدالت فائدة أكثر ارتفاعا من تلك التي سددت لصندوق النقد لتسديد الدين لصند  

 الدولي. و هكذا فإن القرض يغير فقط  مصدره: ما كان يؤدى لصالح صندوق النقد الدولي انتقل إلى أيادي البنوك. 



 
 
 
 

لقطاعين العام و الخاص إلى البنك المركزي مؤشرات قوية حول عمليات الشرعية أثناء تحويل الديون من ا -

 ؛1994، و كذلك أثناء تبادل سندات برادي سنة 1983ابتداء من سنة 

عدم شرعية االنتقال الحر لرؤوس األموال طبقا للبالغ الذي أصدرته النيابة العامة، وقد نتج عن هذا االنتقال  -

 ؛ )للحد من التضخم 1994كعملة سنة  اعتماد الريال(تفاقم الدين الداخلي من خالل مخطط الريال

التسديد السابق ألوانه لسندات الدين الخارجي البرازيلي و المترافق بأداء أسعار فائدة مبالغ فيها لمالكي  -

 السندات؛

انتهاك حقوق اإلنسان نتيجة استعمال مفرط للوسائل المالية الموجهة ألداء مبالغ مشكوك فيها للدين  -

 "العمومي"؛

تحديد التوقعات هيئات أخرى أثبتت خالل اجتماعات لممثلي البنوك والبنك المركزي و بين الحتضارب المص -

 التي تحدد معدالت الفائدة.الخاصة بالتضخم و

إلى النيابة العامة لتعميق التحقيقات و إعداد التدخالت  )و مختلف الوثائق التي تعززه(لقد أرسل "اقتراح تصويت بديل"

 .القضائية المالئمة

و عالوة على صياغة تحليالت تقنية، يصدر التدقيق المواطني منشورات
122
أسبوعية للتعريف بما كان يجري في كل دورة  

 (.CPIللجنة البرلمانية للتحقيق)

و بالرغم من حدودها و الضغوطات السياسية، فقد شكلت اللجنة البرلمانية للتحقيق خطوة هامة جاءت لتتوج عشرية من 

 راسات و التحقيقات و األشغال التطوعية، ألن نتائجها برهنت عن ضرورة إنجاز تدقيق للمديونية.النضاالت و الد

 

 

 

 

 

VI- األرجنتين : حكم ألموس
123
  

الجنحية الثانية ى المحكمة الفيدرالية الجنائية و، وضع الصحفي الخاندرو أولموس شكاية لد1982في أكتوبر من سنة 

ذاك الدكتور مارتن أنزواتيجي من أجل أن تقوم بالتحقيق حول سيرورة مديونية البلد منذ العام لألرجنتين التي كان يرأسها آن

. 1983فحص مدى مسؤولية وزير االقتصاد في عهد الديكتاتورية  و كافة الموظفين المعنيين إلى غاية سنة بو تقوم  1976

هامه، مفضلين أن ال تكون لهم أية صلة بهذه خبيرا، إال أن معظمهم تخلى عن م 30و بالرغم من أن المحكمة عينت 
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 Par Alejandro Olmos  Gaona, historien et juriste argentin, fils de l'auteur de La Causa Olmos. 

و غير  غير شرعية جرى إقرارها بكونهاالتي إن الديون العمومية 

 .الشعبلدن ال ينبغي تسديدها من  مشروعة



 
 
 
 

أستاذان رسميان بكلية العلوم االقتصادية بجامعة  بيونيس  و لم يواصل تحمل المهام إال ثالثة خبراء، من ضمنهم التحقيقات.

من هيئة محاسبين آيرس و ثالثهم أقترح من قبل األكاديمية الوطنية للعلوم االقتصادية. و انضم هؤالء إلى ثالثة خبراء 

 التابعة للقضاء الوطني.  المحاسبين الخبراء

كان إجراء المعالجة الخاص بهذه القضية بطيئا، اعتبارا لتخوفات السلطة القضائية و الصعوبات المطروحة للحصول على 

 و وزارة االقتصاد(. رغم الطلبات الموجهة إلى البنك المركزي (المعلومات حول السيرورة و المعطيات المرتبطة بالمديونية

ووضعت أثناء التحقيق شكاية ضد الوزير السابق مارتينز دوهوز من أجل فساد داخل اإلدارة العمومية و قدم العديد من 

الموظفين شهاداتهم أمام المحكمة. و انضافت إلى مختلف الحجج المراكمة وثائق رسمية، و أعد الخبراء الستة نتائجهم على 

صفحة( تتضمن أكثر من خمسين ملحقا و ملفات ضخمة  12000ملف أساسي) 20لهائلة المكونة من قاعدة هذه المادة ا

 تحتوي على التوثيق حول المديونية.

 

 وقد قرر الخبراء ما يلي : 

 لم يكن للدين أي تبرير قانوني أو إداري أو مالي؛ (1

تجاوزات و مخالفات و مواقف و كانت اإلجراءات المتخذة من قبل السلطة االقتصادية اعتباطية و تدل على  (2

 تدبير تشكل جميعها أعماال غير مشروعة؛و  سلوكات

 المقاوالت العمومية على االقتراض في غياب حاجتها الماسة للتمويل. لقد أجبرت (3

في كثير من الحاالت، كانت المقاوالت العمومية ملزمة باقتراض ديون لدى البنوك األجنبية من أجل تسديد ديونها  (4

 بنوك الوطنية؛لدى ال

إن أموال القروض التي تحصل عليها المقاوالت العمومية بالدوالرات تذهب إلى البنك المركزي الذي يسلم مقابلها  (5

 عملة بالبيزو التي تفقد قيمتها؛

 و قد حدثت اختالسات لألموال؛ (6

لها قط إلى البلد، و لكنها االحتياطات من العملة الدولية ناتجة عن قروض من البنوك العالمية و التي ال تصل أموا (7

 تظل  بنفس البنوك بمعدل فائدة أقل، و بذلك تفقد مبالغ كبيرة؛

 للدين الخارجي للشركات الخاصة، الناتج عن التدليس؛ 1982تحمل الدولة سنة  (8

رة كان ينبغي إلغاء ضمانات البنك المركزي لفائدة المقاوالت العمومية و الخاصة من لدن المؤسسة، لكن هذه األخي (9

 لم تطالبهم قط بالتسديد. 

 

و يضاف إلى ذلك كون كل هذه العمليات كانت تمرر أوال عبر دراسة لمحامين تابعين للدكتور كيرمو كالين الذي كان أمينا 

 للبرمجة االقتصادية.

جرائم و ، بالرغم من تسجيله لل2000يوليوز 13وقد حفض القاضي جورج بالستيرو القضية لتقادم الدعوى الجنائية يوم 

 ق النقد الدولي في هذه العمليات.المخالفات المرتكبة و بالرغم من المسؤولية الدامغة لصندو



 
 
 
 

v- ايرلندا : تدقيق للمديونية االيرلندية
124
  

سيرورة تدقيق المديونية نقطة انطالق للبدء بتشكيل الحملة االيرلندية ضد المديونية البنكية غير المشروعة. هذه  تكان

نت مدفوعة بفضل العناصر المكتشفة أثناء انجاز التدقيق الذي يشرح اآلليات المعتمدة لتحويل الديون البنكية إلى األخيرة كا

ازداد التعتيم العمومي بسبب التعقيد والعديد من التسويات  و هذه المسألة لم يفهمها الشعب االيرلندي جيدا. -ديون عمومية

( المدافعة عن TROIKAبنوك االيرلندية والبنك المركزي االيرلندي والترويكا)المالية ما بين الحكومة االيرلندية وال

 الدائنين العالميين. هذه التسويات مع الدائنين كان متفق عليها من قبل الحكومة االيرلندية للتأكد من عدم إفالس أي بنك محلي.

وم بتسديدها و مدى إمكانية و نتيجة عدم األداء كان الشعب االيرلندي ال يعرف من المستفيد من ديون البنوك التي كان يق

الخوف وعدم اليقين إلى حد إثارة إحساس بالعجز وعدم القدرة لدى األفراد.  سواء وطنيا أو على الصعيد األوربي. وهذا خلق

رات المفصلية حول القرا و ما فاقم الوضع أكثر غياب استشارة من لدن الحكومة االيرلندية لمواطنيها)و ال حتى لبرلمانها(

 ذات الصلة بتسديد الديون البنكية.

كانت المجموعات التي أنجزت تدقيق المديونية
125
قد عالجت مشروع التدقيق كمبادرة لتحقيق مستقل بدل أن يكون حملة.   

حليلها هكذا كان التدقيق يهدف إلى تقديم معلومة أساسية و موضوعية للعموم. إن العناصر المكتشفة من قبل التدقيق جرى ت

 على يد مجموعات موحدة في شكل لجنة.

 من وجهة نظرنا، إن القضايا الجوهرية التي أفصح عنها التدقيق المالي هي كالتالي: 

 يعتبر حجم الديون البنكية التي جرى تحويلها إلى ديون عمومية مذهال، و ضمنها الديون الناتجة عن الضمانات؛• 

اطنين بالبلد؛ كانوا مجهولين ويمارسون سلطة مطلقة وغير عادلة على الشعب لم يكن العديد من مالكي السندات ق• 

 االيرلندي.

و هكذا اكتسب تدقيق المديونية للتو مصداقية كبيرة، الشيء الذي مكن المجموعات المجتمعة في اللجنة من القيام بحملة 

مشروعة اليرلنداوطنية. و كانت نتيجتها إنشاء تكتل جديد للمناضلين ضد المديونية غير ال
126
،التي انضمت إلى حملة أنكلو  

Anglo لتجنب إفالسه(، و يتشكل هذا التكتل من حركات من أجل العدالة  2009)بنك تم تأميمه من قبل الحكومة سنة

 الشاملة، و من أشخاص تحركهم العقيدة الدينية، و من جامعيين ونقابيين.

دقيق من أجل التركيز أكثر على حملة تتوجه بشكل مباشر صوب الحكومة أهملت الحملة النشاطات المرتبطة بإجراء ت وقد

 االيرلندية للمطالبة بوقف تسديد الديون البنكية الكريهة جدا و غير المشروعة إليرلندا.

                                                           
124 - Par Nessa ni Chasaide, Debt and Development Coalition Ireland, http://www.notourdebt.ie et 

http://www.debtireland.org. 

125 - Action from Ireland, Debt and Development Coalition Ireland et Unite Trade Unio. 

126 - Debt Justice Action. 



 
 
 
 

IV- النرويج : أول تدقيق للمديونية منجز من قبل دائن
127

 

منجز من لدن دائن. يتعلق األمر بتدقيق لديون البلدان  تدقيق للمديونية  النرويجية أول أنجزت الحكومة، 2013في ربيع 

دواعي إنجاز التدقيق معيارية كانت  النامية اتجاه النرويج بهدف تقييم المسؤولية المشتركة لهذه األخيرة في تقديم هذه الديون.

أن الوكالة النرويجية للقروض بحثة. و أكد وزير الشؤون الخارجية النرويجي في اقتراحه أن: "ليس هناك ما يدعو لالعتقاد ب

الخاصة بالتصدير تصرفت بطريقة المسؤولة". و في الواقع، كان الهدف وراء ذلك إثراء النقاش و تعزيز الممارسات 

 الخاصة باالقتراض لتكون مسؤولة أكثر. 

كيفية أنجاز تدقيق  و أضاف هذا االقتراح، عالوة على ذلك، بأن "هذا العمل يبتغي في شموليته تقديم نموذج أمثل حول

للمديونية. ومع القليل من الحظ، سيشكل هذا األخير درسا مفيدا لكل الفاعلين المعنيين، سواء كانوا دائنين أو مدينين". و 

 أشار االقتراح بوضوح بأن الهدف من التدقيق ليس إلغاء المديونية.

النرويج"، تليها لجنة من وزارة الشؤون الخارجية "ستنجز وكالة استشارة مستقلة تابعة للحكومة التدقيق في مديونية 

النرويجية. و يأتي هذا التدقيق باعتباره تفاعال مع "مبادئ االستثمار المسؤول" الذي أصدرته مؤخرا األمم المتحدة. وكان 

 االقتراح قد أعلن "إن تدقيقا للمديونية سيفحصها وسيوفر معلومات مهمة قصد االستمرار في تنميتها."

كون تدقيق المديونية سابقة على الصعيد الدولي، ينبغي أن يقبل بشكل عام برنامج التدخل في هذه سيرورة. و لهذا كي ي

قرار الحكومة النرويجية بوضع التدقيق وفق مبادئ األمم  (Slugالسبب، دعم التكتل النرويجي من أجل إلغاء المديونية)

الممارسات المشينة لالقتراض المطبقة حاليا و يحفز ممارسات جديدة  المتحدة. و كان التكتل يعتقد أن التدقيق سيكشف

 ومسؤولة.

( أن يكون التدقيق سابقة و أن يحذو دائنون آخرون حذو النموذج Slugو يطمح التكثل النرويجي من أجل إلغاء المديونية)

إذا كان األمر كذلك، فإن المبادرة يمكن أن تشكل منعطفاالنرويجي. و 
128
. 

IIV- ارب جديدة بأوروباتج 

د مؤتمر بلشبونة بمشاركة االحملة من أجل التدقيق المواطني للمديونية إبان انعق 2011انطلقت في شهر دجنبر البرتغال، في 

التدقيق المواطني للبرازيل، و اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث و حركات اجتماعية محلية مختلفة
129

. و كانت الحركة 

ريرا تقنياقد أنتجت تق
130
 يتضمن المالحظات المنجزة. 

اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث( و النقاباتو  ، و نتيجة لمبادرات مختلف المنظمات)أطاكفرنسافي 
131

)متضامنون، 

، وفدراليات االشتراكيين المتحدين(، و التي حظيت بدعم األحزاب السياسية Sud BPCEس ج ت، و 
132

، أنشأت حركة 

                                                           
127 - Par Gina Ekholt, directrice de la Coalition norvégienne pour l'annulation de la dette (SLUG), février 2013.   

128 - http://cadtm.org/L-audit-norvegien. 

129 - Http://auditoriacidada.info/ 

130 - http://auditoriacidada.info/facebook/docs/relatorio_iac.pdf. 



 
 
 
 

(CAC)ذلك بغرض إطالق تجمع من أجل التدقيق المواطني للمديونية العموميةطنية، وجماعية و
133

 140حوالي . و أنشئ 

إنما أن تفهم التجمعات المواطنة تحويل جميع األعضاء إلى خبراء، وتجمعا محليا في الجهات كلها. غاية التجمع ليس 

التدخل الجماعي باستعمال األدوات التي أعدها التجمع من أجل  المواضيع المهمة المرتبطة بالمديونية العمومية و أن تستطيع

 ."بلدية أو مستشفىديون  تدقيق ك "دليل  (، CACالتدقيق المواطني)

، تشكلت "أرضية من أجل التدقيق المواطني 2011وبفضل صعود الحركات االجتماعية لسنة  إسبانيا،في 

(PACDللمديونية)
134
 مدينة اسبانية. 20و صارت نشيطة في أكثر من شيئا"  لسنا مدينين بشيء، و لن نسدد : 

مجموعات للتدقيق المواطني في عدة مدن 2013توجد منذ  بلجيكا،في 
135
نتيجة لحملة من أجل التدقيق المواطني 

136
أطلقت  

 .2012سنة 

IIIV- تدقيق متميز بمالي 

" إنجاز التدقيق المواطني للمديونية خالل (CAD-MALI، قرر "تكتل البدائل اإلفريقية، مديونية و تنمية)2007في سنة  

2002-1992الفترة 
137

. و يعد هذا التكتل حركة شعبية تضم جمعيات و نقابات و منظمات غير حكومية. و تهدف إلى الدفاع 

عن حقوق الشعوب، و هو أيضا حركة مقاومة للنظام النيوليبرالي و القتراحات بديلة. تجدون أسفله أهم خالصات هذا 

 ق.التدقي

 

 المنهــجــيــة

 حددت لجنة التدقيق لدولة مالي ما يلي :

  الهدف العام

 مشروعية  إن الهدف األساسي للتدقيق المواطني لمديونية مالي هو تحديد الشروط، و االنعكاسات و مظاهر ال

 دولة مالي، و ذلك من أجل شطب المديونية المالية غير المشروعة.مديونية 

 أهداف نوعية 

 من أن سيرورة المديونية تمت في ظل المشروعية و الشرعية و الشفافية؛  التحقق 

 التحقق من أن المسار الفعلي لمختلف القروض له صلة فعلية بحاجات السكان التنموية؛ 
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  - (Solidaires, CGT, Sud BPCE, FSU). 
132

  - (NPA, PC, PG, Europe Écologie les Verts). 
133

 -  http://www.audit-citoyen.org/ 
134

 - http://auditoriaciudadana.Net/}Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (Plateforme d'audit citoyen de la 

dette, PACD): No debemos, No pagamos}  
135

 - http://www.auditcitoyen.be/ 
136

 - http://onveutsavoir.be/ 
137

 - Ce rapport est disponible à : http://cadmali.org/spip.php? article64. 

http://auditoriaciudadana.net/


 
 
 
 

  إلى تقليص للموارد المالية المخصصة للخدمات االجتماعية األساسية. تؤدالتحقق من أن تسديد خدمة الدين لم 

 ق مجال التدقي

 ، أي خالل ستة أشهر 2002دجنبر  31إلى  1992يناير  01يمتد مجال التدقيق المواطني للمديونية بدولة مالي من 

الستة أشهر للوالية األولى واليتي الرئيس ألفا عمر كوناري واألخيرة من الفترة االنتقالية للرئيس أمادوتوماني توري، و 

ضمن هذا المجال أحداث حاسمة، كتخفيض قيمة الفرنك اإلفريقي و الخوصصة، للرئيس أمادوتوماني توري. و يوجد أيضا 

لكن أيضا المديونية المفرطة غير المسبوقة التي وسمت هذه الفترة. كان على التدقيق إجراء تحليل التفاقيات االقتراض و 

د الدين "غير المشروع" على مختلف الدائنين متعددي األطراف و ثنائيي األطراف، لكن أيضا و خصوصا، تأثيرات تسدي

 السياسة الوطنية للتشغيل و الصحة و التعليم و التطهير، أي باختصار القطاعات االجتماعية األساسية.

 

 حدود التدقيق 

ينبغي تسجيل لكن  .خالل فترة العشر سنوات جد قصيرة )سنتان( ةللمديوني يكانت المهلة الممنوحة إلنجاز التدقيق المواطن 

و سوء  ؛)رفض تقديم عقود القروض(مثل غياب تعاون وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي معرقلة عوامل أخرى

تحقيقات و زيارات ميدانية، و التقاط الصور و (تقدير للوسائل التقنية والمالية الموضوعة رهن اإلشارة مقارنة بحجم المهام

 إلى المعلومة، الخ... لعامة في الوصول ؛ و الصعوبات ا)إجراء االستجوابات، و سائل التنقل ...

 خالصات عامة

ال تندرج برامج التقويم الهيكلي التي طبقتها حكومة جمهورية مالي باتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بشكل 

شروع ضمن رؤية مستقبلية و شاملة لم 2004و  1994خاص وشركاء آخرين متعددي األطراف وثنائيي األطراف ما بين 

مجتمعي. و إذا كانت التنمية تعني تحديدا "السيرورة التي في ظلها تستطيع دولة ما تحقيق نمو دائم لمنتوجها الصافي باعتماد 

 ، فإن حصيلة برنامج التقويم الهيكلي لدولة مالي هي أبعد من ذلك."ذاتي و بسند ذاتي و مدفوع من الداخل ال من الخارج

الهيكلي، منذ أمد بعيد،  التقويمط التحليل االقتصادي الليبرالي الذي يشكل األساس النظري لبرنامج و فيما يتعلق بالتنمية، سل

الضوء على تزايد الثروة، و بذلك أقام خلطا جسيما بين النمو والتنمية. و اليوم يعترف "دعاة النمو" أنه ال توجد عالقة 

ناسب يمكن للنمو االقتصادي أال يقود إلى تقليص للفقر أو إلى أوتوماتيكية بين المفهومين، و أنه في ظل غياب تسيير م

التنمية. و يؤكد هؤالء بإجماع أنه إذا كان النمو شرطا ضروريا لتقليص الفقر، فإنه يبقى غير كاف لهذا الغرض. إن مبادرة 

(PPTE)الدول الفقيرة األكثر مديونية
138
(DSRPللحد من الفقر) االستراتيجيةتعد منطلقا للوثائق  

139
. هكذا يقتضي األمر 

 طرح السؤال لمعرفة ما إذا كان تخفيف المديونية بإمكانه أن يشكل عنصرا محركا للحد من الفقر.

 و لسببين رئيسيين، نسمح ألنفسنا باإلجابة بالنفي على هذا السؤال.
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 - PPTE (Pays pauvres très endettés) 
139

 - DSRP (Documents stratégiques de réduction de la pauvreté) 



 
 
 
 

القضاء على الفقر أن تعتمد البلدان  إن التخفيف المحتمل للمديونية يقرر بالخارج، بينما يتطلب األمر من أجل التنمية وأوال، 

المعنية أوال على نفسها. و بدل االعتماد على المساعدة الخارجية،  فإنه ينبغي لتنمية اقتصاديات البلدان الفقيرة أن تعتمد أكثر 

تنمية. إضافة إلى على دينامية إنتاج و استهالك الثروة الداخلية. و ال يمكن لتخفيف الدين و ال يجب أن يكون بديال لتمويل ال

ذلك، و بالرغم من تأثير التصريحات المتكررة، فإن المبادرات الحالية)الدول الفقيرة األكثر مديونية، نادي باريس، مجموعة 

الخ( تبقى غير كافية بشكل كبير بالنظر إلى ثقل هذه المديونية من جهة و من جهة أخرى بسبب ضعف تأثير هذه  8

 بشرية و على الحد من الفقر. المبادرات على التنمية ال

دولة فقيرة و  18عن وزراء المالية لمجموعة الثمانية الكبار بإلغاء مديونية  2005يونيو  11 يوم إن اإلعالن الصادر 

األكثر مديونية ال تعني سوى جزء من الديون متعددة األطراف)و تستبعد من ذلك الديون ثنائية األطراف(. و رغم الصخب 

% من الديون الخارجية للبلدان النامية. و تبلغ ديون 2ل هذا القرار، فإن إلغاء ديون هذه البلدان لن يمثل سوى اإلعالمي حو

 مليار دوالر كخدمات لهذه المديونية. 12مليار دوالر و هي تسدد كل سنة  230إفريقيا جنوب الصحراء، لوحدها، 

بقا من تخفيف هام لمديونيتها على شكل التزامات بإعادة الجدولة و ، إن العديد من البلدان الفقيرة التي استفادت ساثانيا

إلغاءات ثنائية األطراف ظلت فقيرة. و إضافة لذلك، ينبغي اإللغاء الكلي و غير المشروط لمديونية البلدان النامية، سواء 

ديد الشروط الجديدة لمديونية هذه أكانت "فقيرة و أكثر مديونية" أم لم تكن كذلك. و في هذه الحالة، تطرح، إذن، مسألة تح

 البلدان، وكذلك اآلليات التي ينبغي وضعها لتدبير هذه المديونية.

، فاألمر ال يعدو أن يكون محاولة من البنك العالمي "CSLP)أما فيما يتعلق "باإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر) 

قب برامج التقويم الهيكلي و لضمان "بقاء الفقر في مستوى وصندوق النقد الدولي لتخفيف حدة التوتر االجتماعي أمام عوا

يمكن تحمله". و تعتقد هذه المؤسسات أن الزيادة الطفيفة في مستوى النفقات المرتبطة بالقطاعات االجتماعية األساسية، كاف 

 لتجنب االنتفاضات و اإلضرابات.

 في حقول عدم المشروعية، نؤكد ما يلي:

من قبل الدائنين)المؤسسات المالية الدولية و مختلف البلدان( تضر بسيادة دولة مالي، لكون هذه إن الشروط المفروضة  1 

اإلمالءات تشكل انتهاكات لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية و تنكر على الشعب المالي حرية توجيه سياسته االقتصادية 

 دولي؛و االجتماعية و البيئية الخ، و ذلك في ظل خرق للقانون ال

. إن الغياب التام لحسن النية في هذه الشروط هو ظاهر للعيان. و في واقع األمر، عندما تطالب البلدان الدائنة بخوصصة 2 

المقاوالت و الخدمات العمومية، فإنها تغذي فكرة إعادة شرائها من قبل الشركات المتعددة الجنسية التابعة لها. إن هذه 

ا و ليس مصلحتنا. وبفرضها كذلك النفتاح أسواقنا، فإن األمر يتعلق بتنفيذ اتفاق بين البنك الخوصصات تخدم، إذن، مصالحه

العالمي والمنظمة العالمية للتجارة كي يصبح باإلمكان تمرير منتوجات الشمال داخل أسواقنا و ذلك باإلبقاء على وضعنا 

 كمجتمع استهالكي وليس كمجتمع منتج.

 توصيات



 
 
 
 

لدى محكمة العدل الدولية حول الشروط المفروضة للمديونية فيما يتعلق بطابع المساس من عدمه، . طلب رأي استشاري 1

 بحقوق اإلنسان.

 . طلب اإللغاء التام و الكلي للديون غير المشروعة لدولة مالي.2

 مديونية(.. طلب يقظة المجتمع المدني و االستمرار في الحراك ضد المديونية غير المشروعة )إنشاء مرصد حول ال3

 .طلب متابعة التدقيق بشكل متواصل.4

 الحكومة )مثل اإلكوادور(. .تمويل إنجاز تدقيق شامل للمديونية العمومية من قبل5

 خـــاتـــمــــــة

لقد دفعت األزمات العديدة، في العالم بأسره، المواطنين للسعي لمعرفة األسباب التي تفسر عدم قدرة الموارد المالية العمومية 

 على تغطية و ضمان حاجاتهم األولية، في حين ارتفعت الديون العمومية بشكل مهول.

و أدرج النضال على صعيد الدولة و للكشف عن هذه األسباب اعتمد اإلكوادور على تجربة "التدقيق المواطني" للبرازيل 

إن المقابل الذي يمثل  ديونية العمومية.سنة من الم 30بقرار إنجاز تدقيق شامل بمشاركة مواطنية، وذلك بهدف التحقيق في 

من الديون لدى البنوك العالمية الخاصة، على شكل سندات، سمح باستثمارات اجتماعية فعلية في   %70بنسبة تقليصا

وهذا أدى أيضا بالدولة إلعادة االعتبار لسيادتها وهويتها. إنه نموذج يحتدى به مجاالت الصحة و التعليم و النقل،...إلخ. 

 النسبة للعالم بأسره.ب

تبين هذه التجربة األمريكية الالتينية أنه باإلمكان الوصول إلى الحقيقة والحصول على نتائج واقعية. و ال ينبغي للعقبات التي 

تبرز في الطريق أن تشكل عائقا أمام حراك االجتماعي ال يلين. و ينبغي لهذا الحراك أن يستهدف بناء حركة عالمية هادفة 

 يخ نموذج اقتصادي مغاير و أكثر مساواة و أكثر عدالة لفائدة كل الشعوب.لترس

 

 

 

 

 

 

 

قدوة لمبادرات أخرى و أن تدعم النضاالت االجتماعية في كفاحها ضد  تكونن ينبغي لتجارب التدقيق أ

 العبودية االقتصادية المفروضة من قبل منظومة المديونية.



 
 
 
 

 

 الفصل الخامس

 مناهج لتحقيق تدقيق مواطني للدين العمومي

 مقدمة

أخذا بعين االعتبار التجارب والمفاهيم التي تناولناها في الفصول السابقة التي تبرز الضرورة الملحة لمعرفة الديون المسددة 

 إنجازيمكن للمنظمات االجتماعية أن تعمل على تقدم النضال ضد هذا النظام الذي يحول الثروات عبر  الشعوب،من قبل 

 .تدقيق مواطني للدين

إن تدقيق الدين أداة تقنية بكل تأكيد. لكن بإمكان جميع المواطنين كيفما كان تكوينهم أن ينخرطوا في عملية التدقيق. تلزم فقط 

 .دالغ ع هذا التحدي الذي سيسمح بكشف نظام الديون، سواء ألجيال اليوم أواإلرادة القوية لرف

يكمن هدف هذا الفصل في تفصيل مناهج من أجل إعداد تدقيق مواطني للدين وإنجازه. طبقت بلدان مختلفة سلسلة من 

ة كما بينا ذلك في الفصل المناهج حققت نتائج مرضية، في اإلكوادور مثال، مع تقليص حجم المديونية إزاء البنوك الدولي

 الرابع.

 . المرتكزات األساسية لتحقيق تدقيق1.5

أو الدورات الوظيفية للصفقات التي تشكل  المساراتوفقا لما تطرقنا إليه أعاله، يرتكز تدقيق الدين العمومي على تحليل 

 عنصر آخر متعلق بأساسه.  أصل الدين. يكمن هدف التدقيق في تحديد األوجه المرتبطة بشكل الدين ومضمونه وأي

 علينا التأكد من كون الديون التي فحصناها:

 تعكس المبالغ الحقيقية، وهي شفافة ومبررة بشكل قاطع. 

 هي قانونية ومشروعة وال يشوبها أي خرق. 

 اختالالتس أحدثت أضرارا أخالقية أو اقتصادية، أو تعك. 

 ق عمل، وجمع المعلومات وتحديد زاوية الفحص.يبدأ اإلعداد للتدقيق في الوقت نفسه الذي يتشكل فيه فري

 تشكيل فريق عمل - أ



 
 
 
 

 للشروع في تدقيق الدين، علينا تشكيل فريق عمل أو لجنة ستكلف بتنفيذ جميع أطوار الفحص حتى صدور التقرير النهائي.

يق، وأن يحددوا ة كيفما كان مساره. وسيطلب من أعضائه أن يقوموا بفحص دق-ويمكن أن ينضم إلى هذا الفريق أي مواطن

 هدف الصفقات التي أنتجت الدين العمومي، وأن يبرزوا أيضا عواقبه االجتماعية من خالل تطبيق إجراءات التدقيق. 

 ومن الضروري أن نتخلى عن وهم كون لجنة تدقيق الدين تضم فقط ذوي االختصاص.

اتي واإلحصائي، لكن من الضروري أن يشارك ومن األفضل مع ذلك أن نتعاون مع فنيين ليساعدونا على التحليل المحاسب

 معنا أشخاص من تجارب مختلفة. سيسمح هذا بإغناءات ومراجعات واسعة. 

 البد من إشراف دائم لألعمال المنجزة حتى نضمن الجودة واإلنصاف في التحاليل واألبحاث التي سنقدمها. 

 تجميع المعلومات والوقائع - ب

سميا أو مواطنيا دون تشكيل قاعدة بيانات وجمع وثائق التي يجب أن يطلع عليها المجتمع ال يمكن القيام بتدقيق سواء كان ر

 وفقا للمبادئ التي تطرقنا إليها في الفصل الثالث.

 تكمن الخطوة األولى في التأكد من صحة

مديونية الوثائق والمعلومات الواردة في األرشيف الورقي أو االلكتروني للمؤسسات اإلدارية المسؤولة عن ال (1)

العمومية )وزارة المالية والبنك المركزي(، أو في الخزانات،  واألرشيف والتقارير المؤسساتية، وكتب التاريخ 

االقتصادي، والتحقيقات الصحفية، واألشرطة الوثائقية، وخصوصا الدراسات المنجزة من قبل مختلف الحركات 

 االجتماعية.

(. يمكن أن يقوم المواطنون 1عبر طلب معلومات للهيئات الحكومية) الوقائع التي تحتاج إلى بحث أكثر شمولية (2)

 بذلك مباشرة أو عبر النواب البرلمانيين.

على سبيل المثال، خالل تنظيم التدقيق المواطني للدين البرازيلي بعثت رسائل إلى الهيئات الحكومية تطلبها معطيات مستندة 

 في ذلك إلى الحق في الولوج إلى المعلومة.

ب أن يضم تجميع الوثائق األساس القانوني والمعلومة األساسية التي تتعلق بمبالغ القروض، والمعطيات الماكرو يج

 اقتصادية، وجميع العناصر المتعلقة بأساس الدين العمومي خالل الفترة المعنية بالتدقيق. على سبيل المثال:

 بير الدستورية للدولة،األساس القانوني، والتشريع الخاص بالدين العمومي، والتدا 

  ،الوثائق التي تشكل أساس التفويضات الشكلية إلبرام الديون العمومية )مراسيم عليا، تفويضات تشريعية

 وإدارية، إلخ(،

  اإلحصائيات الدورية الرسمية أو إحصائيات هيئة مؤهلة تصدر عنها أبحاث تتعلق بالرصيد وبالتدفقات الدورية

 و شهرية( لرساميل وفوائد الديون العمومية،)نصف سنوية، أو سنوية، و/أ



 
 
 
 

 ،)الميزانيات الدورية لوزارة المالية )السابقة والمتوقعة 

 ،الوضعية الماكرو اقتصادية الدورية المرتبطة بنشوء الدين العمومي 

 ،التزامات الحكومة إزاء المؤسسات و/أو الهيئات المالية الدولية أو الجهوية 

 ت الرقابة )البرلمان، المجلس األعلى للحسابات، مفتشية المالية، إلخ(،التقارير المؤسساتية لهيئا 

  دراسات وتعاليق ومالحظات وأحكام قيمة صدرت عن الحركات االجتماعية، والبرلمان، ومقاالت الصحفيين

 و/أو عن دراسات تدقيق سابقة،

 النقدية، ومبالغ اإلعفاءات،  التقارير حول السوق األولية والثانوية للسندات السيادية، وأسعار الفوائد

 والعموالت، والمردودية، إلخ،

  التقارير الدورية للهيئات الحكومية المسؤولة كالبنك المركزي ووزارة المالية، إلخ، أو تفاصيل الحسابات التي

 تطرقت إلى الدين العمومي.

 التدقيق:نقدم بعض التوصيات التي يمكن معاينتها فيما يخص الوثائق التي سيرتكز عليها 

 ،يجب أن تكون نوعية الوثيقة جيدة، أي أن تكون وثيقة نهائية )وليس وثيقة وسيطة( وموقعة 

 ،يجب أن يذكر أصل الوثيقة ومراجعها 

 يشهد على ذلك أشخاص مسؤولون.  أن يجب أن تكون نسخ الوثيقة مصادق عليها ومطابقة لألصل، أو 

 علومات التي تتعلق بأساس الموضوع المحدد.إذا قمنا بالتدقيق على وجه محدد، يجب جمع كل الم

إن الصفقات التي تولدت عنها الديون العمومية جرت خالل عشرات السنين تحت طائلة السر. ويعتبر الحصول على الوثيقة 

 إذن تحديا كبيرا للتدقيق المواطني.

باآلليات التي  المتعلقةونية والنظامية وحاصل الكالم، على الفريق الذي ينجز التدقيق أن يتمكن من تجميع المعطيات القان

تولدت عنها الديون العمومية، وسير عمل دورات كل آلية، وأسباب ارتفاع الدين العمومي، مع األخذ بعين االعتبار العواقب 

يق الماكرو اقتصادية والعناصر األخرى المتعلقة بأساس الدين. سيشكل مثل هذا التجميع للمعارف أساسا صلبا إلنجاز تدق

 الدين.

 ما أن نحصل على المعطيات، ننتقل إلى المهمة التالية التي تكمن في تحليلها في تناغم مع األهداف التي حددها التدقيق.

 تحديد مقاربة التدقيق  -ج

، على -تدقيق شامل أو تدقيق محدد–في هذا الطور من اإلعداد، على التدقيق المواطني أن يحدد المقاربة التي تم تبنيها 

 المقبلة. المساراتاعتبارها مثل هذا التحديد سيوجه 



 
 
 
 

)االقتصادية والسياسية(  والمساراتيعد التدقيق الشامل فحصا واسعا موجها نحو تحليل جميع اآلليات وتقييمها، والصفقات 

ية، ومشروعة، وناتجة التي كانت أساس الديون، بغاية تحديد ما إذا كانت المبالغ الحقيقة معروفة، ومبررة بما يكفي، وقانون

عن إجراءات شفافة وخالية من الخروقات. يحدد التدقيق الشامل أيضا ما إذا كانت لهذه الديون العمومية نتائج حقيقية، أو 

 أدت إلى أضرار اجتماعية، أخالقية، اقتصادية، بيئية وثقافية، أو إذا ما كانت لها عواقب على سيادة البلد.

حدود القيام فقط بمراجعات محاسباتية أو إحصائية، بحيث إن أنه يأخذ بعين االعتبار سير عمل  إن التدقيق الشامل يتجاوز

 نتائجها"نظام الدين"، والظروف االقتصادية والسياسية التي حاطت بإبرام هذه الديون، وأيضا األوجه القانونية ومختلف 

 منذ بداية السيرورة.

 حور على وجه محدد من أوجه المديونية. ويمكن أن يتعلق بــ :أما التدقيق المحدد فهو يشكل فحصا يتم

 آلية نوعية للديون متعددة األطراف، أو ثنائية األطراف إزاء البنوك الدولية، إلخ، ( أ

 مشروع محدد ممول بدين عمومي، استثمار خاص، أو عقد، أو أي عملية أخرى لها عالقة بأساس الدين ( ب

ية كإنقاذ البنوك، وتوقيع االتفاقات والمعاهدات من قبل الدولة أو بنيات حكومية عناصر تولدت عنها المديونية العموم ( ت

 مع الهيئات الوطنية والدولية،

 عناصر خاصة حملتها تعبئات اجتماعية كبيرة والتي على التدقيق المواطني أن يأخذها بعين االعتبار، منها مثال: ( ث

 لهادفة إلى تخصيص موارد ألداء الفوائد، وأصل الدين، المتابعة الدورية لتطور الدين العمومي والعمليات ا

 والتكاليف، مع مقارنتها مع النفقات االجتماعية،

  تطوير أبحاث مكارو اقتصادية التي تدرس العالقة بين اإلصالحات المنجزة، ثم عالقتها بالمديونية وكذا

ل آليات تحدث أضرارا بسير عمل البنك االجتماعية. وعلى سبيل المثال، مراقبة التضخم عبر استعما نتائجها

 المركزي، والتي تنتج عنها تكاليف ستحول إلى الميزانية العمومية ويتحملها بالتالي المجتمع، 

  إنجاز دراسات للدستور وأحكامه وتطبيقاته حتى نستخرج األوجه غير القانونية للدين وننظم تعبئات اجتماعية

 القتراح تعديالت قانونية،

 نتائج القانونية والتوصيات التي نتجت عن التدقيقات الشاملة أو المحددة، أو عن أبحاث منجزة حول متابعة ال

 المديونية العمومية،

 ،مراجعة وتحليل اإلدانات أو الفضائح التي تعود إلى المديونية العمومية 

 االجتماعية،  النتائجتحديد بلورة التقارير واإلحصاءات، ومراجعة الحسابات العمومية، والتحاليل االقتصادية، و

 البيئية، االقتصادية، والمالية، المرتبطة بالنوع، وعلى الشعب.

  •عليها خالل عمليات تدقيق الدين العمومي، كأصول هذا  الكشف عن نتائج البحوث والعناصر التي تم العثور

فع مستوى وعي السكان حول الدين، تطوره، واآلليات التي أدت إلى ارتفاعه، الخ. الغرض من كل هذا هو ر

 أداء الدين وأسبابه.



 
 
 
 

 . مراحل تدقيق الدين2.5

 :المنهجية المقترحة إلجراء تدقيق الدين العمومي على أربع مراحل استنادا إلى تجربة أمريكا الالتينية، ترتكز

 أ( المرحلة األولى: التحقق والتحليل األولي

يمكن الشروع في المرحلة األولى من –التوثيق، تعريف المنهج  فريق العمل،-وبمجرد أن تكون ظروف العمل مجتمعة

 .عملية التدقيق. وتهدف إلى إجراء تحليل أولي للوثائق التي تم جمعها

الهدف من هذه المرحلة هو رسم صورة أولية عن سيرورة االستدانة ومستتبعاتها، مما سيسمح بعرض الجوانب األكثر صلة 

 .على الموضوعات الرئيسية التي ينبغي تعميقها في المراحل التاليةبها. كما سيسمح بتسليط الضوء 

 :ونسرد هنا بعض الجوانب ذات الصلة التي تجب معالجتها في هذه المرحلة األولية

 .تحديد سيرورة االستدانة، وأنواع الديون متعددة األطراف، ثنائية األطراف، الديون التجارية، والديون الداخلية القائمة،1

خيص على شكل تسلسل زمني لألحداث التاريخية، االقتصادية، الجبائية، والمصرفية الرئيسية التي لها عالقة مع . تل2

 الوضع المالي للبالد،

 . دراسة الخصائص السياسية واالجتماعية للبلد لتحديد عالقتها مع سيرورة االستدانة العمومية،3

 العمومية، وكذلك الجهات الحكومية المسؤولة عن تدبيرها ومراقبتها، . تحديد األساس القانوني الذي يسمح باالستدانة4

 . التعرف على اآلثار الماكرو اقتصادية التي تسببت في المديونية، 5

. تحديد البيانات اإلحصائية، والمالية، والمحاسباتية المتاحة لتحليل تطور رصيد كل نوع من الديون وتدفقاتها النقدية )أداء 6

 رأس المال، والعموالت، والتكاليف األخرى(،الفوائد، و

 . تحديد المبالغ الرئيسية المقبوضة والمدفوعة لكل الديون التي جرى إبرامها،7

. مقارنة الميزانيات السنوية للصحة، السكن، التعليم، والنفقات العمومية األخرى، مع كمية من الموارد المخصصة لسداد 8

 الديون،

 عمومي وفقا لتعاقب الحكومات،. تلخيص تطور الدين ال9

 ،". تحليل الدين العمومي حسب المؤشرات المالية مع األخذ بعين االعتبار معيار الدين الخام و "الصافي10



 
 
 
 

 . تحديد المعاهدات الموقعة، بنودها الرئيسية، وشروطها، بهدف تحديد شرعيتها وقانونيتها،11

تسليمها إلى البلد أو إذا كانت قد استخدمت لتسديد أو تسديد مسبق للديون  . التحقق من استخدام األموال )إذا كان قد تم12

 السابقة(،

 . تحديد المعامالت الرئيسية للدين العمومي في األسواق الخارجية،13

 . تحديد سندات الدين العمومي التي تم تسويقها في األسواق المالية، وقيمتها.14

تدقيق شامل أو محدد، سيقدم فريق العمل تقريرا يسلط الضوء بوضوح وإيجاز على إثر هذا العمل، وسواء تعلق األمر ب

على ظروف االستدانة، واآلليات التي ولدت الديون العمومية، والدورات الوظيفية، واألساس القانوني والتنظيمي، 

 الماكرو اقتصادية.والتحليالت والتعليقات األولية، والعناصر التي وجدت بالفعل، وكذا معظم الجوانب الشاملة و

ومن المهم أن يشير التقرير األولي إلى الجوانب األكثر أهمية التي ينبغي إيالء اهتمام خاص بها في المراحل لالحقة من 

 عملية تدقيق الدين.

 ب( المرحلة الثانية: التخطيط

 العمل. من قبل فريق لتخطيط عملية التدقيقستشكل المعلومات الواردة في التقرير األولي قاعدة 

، الذي يفصل على وجه التحديد المعالم األساسية لمعالجة الدين، وكيفية برنامج التدقيقوضع خطة أو  التخطيطويعني 

 إلخ. تحقيق ذلك، وحدوده العملية، والوقت الالزم، وتحديد المسؤوليات، والطرق المستعملة،

اآلليات، مع العلم أن هذه األخيرة تشير إلى سلسلة من  يمكن بلورة البرنامج استنادا إلى المواضيع المطروحة أو أنواع

اإلجراءات الواجب اتباعها خالل عملية التدقيق للحصول على أدلة كافية ونوعية اعتمادا على األهداف والغايات المحددة 

 في السابق.

 وتبقى بنية برنامج التدقيق ثابتة سواء تعلق األمر بتدقيق شامل أو محدد.

 مواطني للدين العموميامج لتدقيق برن

 موضوع التدقيق 

 الخاصة هوأهداف عامة ال هأهداف 

 همجال 

 تحديد مجموعات العمل 



 
 
 
 

 وضع جدول زمني 

 تقنيات التطبيق 

 )أنواع األدلة الممكن الحصول عليها )مراقبتها ومراجعتها 

  التي تم العثور عليهاملخص من العناصر 

 تحديد المسؤوليات 

 . موضوع التدقيق1ب(.

 دقيق المواطني للدين موضوع المعالجة التي سوف يتم تنفيذها، وفقا لتحليل أولي. على سبيل المثال:يحدد الت

 إنجاز عملية تدقيق شاملة للديون السيادية اليونانية التي تحولت إلى سندات، . في اليونان، يمكن أن يكون الموضوع هو1

 خارجية إزاء الهيئات الدولية،بفحص خاص للديون ال . في أفريقيا، يمكن أن يتعلق األمر2

بفحص خاص لعملية إنقاذ السندات السيادية مع زيادة في الفوائد وتسديد مسبق للديون  . في البرازيل، قد يتعلق األمر3

 الخارجية إزاء صندوق النقد الدولي،

 بتدقيق لديون بلدية من البلديات، . في فرنسا، يمكن أن يتعلق األمر4

 أن يكون موضوع التدقيق هو تقييم خاص لعملية اإلنقاذ البنكي لصناديق االدخار، . في اسبانيا، يمكن5

بتدقيق كامل آللية تحويل الديون الخاصة إلى ديون عمومية، ومنها إنقاذ  . في مختلف البلدان، يمكن أن يتعلق األمر6

 البنوك،

 ق هو فحص الديون إزاء الترويكا.. في اليونان، وايرلندا، والبرتغال، وقبرص، يمكن أن يكون سبب التدقي7

 .أهداف عامة وأهداف محددة2ب(.

 .قالتدقيإحدى العناصر المهمة التي يجب الوصول إليها من قبل فريق العمل ويرتبط مباشرة بموضوع الهدف العام يشكل 

 في ارتباط مع األمثلة السابقة، يمكن أن تكون األهداف العامة كما يلي:

إصدار سندات الدين السيادي اليوناني، تبرير هذه األموال، وجهتها النهائية، معقولية تكاليف . التحقق من مشروعية 1

 الفائدة، أتعاب المحامين، معدالت الفائدة، العموالت، وكذا اآلثار االجتماعية الناتجة عن إعطاء األولوية لسداد الديون،



 
 
 
 

اقيات والعقود التي وقعتها البلدان األفريقية مع صندوق النقد . التنديد بمجمل الشروط الصريحة والضمنية في كل من االتف2

 الدولي والبنك العالمي، وآثارها االقتصادية واالجتماعية،

. البحث عن التفاصيل المالية والقانونية لعمليات إنقاذ السندات السيادية للبرازيل التي أضيفت لها فوائد أو سددت بالتسبيق 3

 ي إزاء صندوق النقد الدولي، بهدف تحديد األضرار المالية واالقتصادية لهذه العمليات،فيما يتعلق بالدين الخارج

 . في فرنسا، تحديد القروض "السامة" التي حصلت عليها البلديات، وحساب التكاليف اإلضافية التي نتجت عنها،4

الدخار، وكذا أصل تحويل األموال إلى . تحديد مبالغ الموارد العمومية التي خصصت لعمليات اإلنقاذ البنكي لصناديق ا5

 هذه المؤسسات،

 . تحديد آليات تحويل الديون الخاصة إلى ديون عمومية في مختلف البلدان، ومنها إنقاذ البنوك،6

 . كشف اآلثار االجتماعية بالنسبة للبلدان.7

عاما، كما تمت اإلشارة  يضا هدفاالتي ساهمت في تضخم الديون أ المساراتوباإلضافة إلى كل ذلك، يمكن أن يشكل فحص 

 .3إلى ذلك في الفصل 

أو الدورات الوظيفية  المساراتانطالقا من كل هدف عام. ويجب أن تحدد هذه األهداف ما إذا كانت  خاصةأهداف يتم رسم 

فة، وخالية من لآلليات التي تتسبب في الدين العمومي قد تسببت في ذلك بشكل الئق، وما إذا كانت قانونية، وشرعية، وشفا

أي خرق. أو، على العكس من ذلك، قد تسببت في أضرار معنوية واقتصادية للبالد، أذا بعين االعتبار األوجه القانونية، 

 المحاسبية، المالية، البيئية، واالجتماعية. على سبيل المثال:

 ،انكشفت عملية ابرام الدين بكونها مخالفة للقواعد وغير قانونية وغير شفافة 

 مل مبلغ الدين رسملة الفائدة العادية وفوائد التأخير،يش 

 ،يشمل الدين مبالغ الديون الخاصة 

 ،يتطلب التفاوض ضمانات إضافية كما يتطلب تصفية هذه الضمانات دون أي ترخيص رسمي 

  تكون تتضمن االتفاقات بنودا غير مشروعة، أو تنتهك حقوقا أو معايير قانونية، أو تتنازل عن السيادة. أو قد

 هذه االتفاقات مكتوبة بلغة أجنبية وتتضمن شروطا أو تناقضات،

 ،تشمل االتفاقيات أداء مسبقا للسندات و / أو إصدار سندات خاضعة لشروط أكثر صرامة 

 ،تصفية الصفقة تتضمن دفع رسوم وأتعاب باهظة للمحامين 

 ،تشمل االتفاقيات الزيادة من جانب واحد في أسعار الفائدة 

 ارسة عن تأثير خارجي بهدف تهيئة الشروط التي لن يستفيد منها سوى الدائنون،تكشف المم 



 
 
 
 

  تنص االتفاقيات على أن هيئة هي وحدها القادرة على إجراء دراسات جدوى للنظر في إعادة هيكلة الدين

 العمومي بما يجعل ضماناتها حقيقية، ويتيح تحويل الديون، ويسمح بتداولها في سوق األسهم المالية،

 .القروض تحتوي على أقسام سامة، ومشتقات، الخ 

 . المجال1ب(.

يتعلق األمر بتحديد مجال التدقيق، أي الفترة التي يغطيها البحث. وبشكل عام، يتم تحديد الفترة وفقا لبعض الوقائع ذات 

 الصلة التي تشكل اإلطار المرجعي.

 على النحو التالي: في ارتباط مع األمثلة السابقة، يمكن أن يكون نطاق التدقيق

 ،2001. عدد السنوات المرتبطة بفترة إصدار سندات الديون السيادية اليونانية منذ دخول اليونان منطقة اليورو عام 1

 ،1980. عدد السنوات المرتبطة بفترة تدخل صندوق النقد الدولي في أفريقيا بدءا من عام 2

 ،2004فة فوائد بالبرازيل في . عدد السنوات منذ بداية عمليات اإلنقاذ مع إضا3

 ،1995. عدد السنوات منذ بداية ابرام القروض السامة مع البلديات في فرنسا عام 4

. عدد السنوات منذ دخول إسبانيا منطقة اليورو، وتعزيز تغيير معايير صناديق االدخار لتتكيف مع النظام المصرفي 5

 األوروبي،

(، 1998و 1997(، البرازيل )1983ذ البنوك في مختلف البلدان: اإلكوادور )السنوات منذ بداية عمليات إنقا . عدد6

 (،2009(، والدول األوروبية )2007الواليات المتحدة األمريكية )

 السنوات منذ بدء تدخل الترويكا. . عدد7

 . تحديد مجموعات العمل4ب(.

 في إطار التخطيط، ينبغي إنشاء فرق عمل وفقا لألهداف الموضوعة.

لفريق العمل أن ينتظم على شكل لجان فرعية أو مجموعات خاصة وفقا لمحاور ومواضيع فرعية ستشملها البحوث،  يمكن

 على سبيل المثال:

 لجنة تدقيق مواطني للدين



 
 
 
 

 مجموعة العمل الخاصة اللجنة الفرعية

 أصل الديون التجارية للبنوك الخاصة الدولية التجارية

 إعادة تمويل أو تحويل

 ات إنقاذ البنوكعملي

 

 اقتطاعات  من النفقات  االجتماعية اآلثار االجتماعية

 الخوصصات

 اصالحات نيوليبرالية للتقاعد، للضرائب، لقوانين الشغل

 البنك الدولي متعددة االطراف

البنوك اإلقليمية )البنك البين أمريكي للتنمية، صناديق 

 التحوط االمريكية الالتينية، الخ(

 نادي باريس يةثنائ

 بنك تنمية

 الدولة أ ، ب، ج....

انقاذ بنوك،  عمليات إصدار سندات، عملية سوق مفتوح، داخلية

 ية الى ديون داخلية.تحويل الديون الخارج

 

 . وضع جدول زمني5ب(.

وم به، وكذا تاريخ من الضروري أن نحدد جدوال زمنيا للعمل، مع آجال محددة لكل مرحلة، في ارتباط مع الفحص الذي سنق

 انتهاء األشغال وتسليم التقرير النهائي.



 
 
 
 

 . تقنيات التطبيق6ب(.

 يجب أن يشير البرنامج إلى التقنيات المستخدمة أثناء عملية التدقيق:

 التحليل• 

 البحث• 

 التحقق• 

 المسح• 

 المراجعة• 

 التأكيد• 

 المراقبة• 

 تشكل دعما لوضع تقرير التدقيق. هذه التقنيات تسمح بالعثور على أدلة من شأنها أن

 . أدلة المراجعة7ب(.

تشكل هذه األدلة أساليب لتحديد الجوانب الشكلية من المعامالت التي ولدت الدين العمومي، وذلك بهدف التحقق فيما إذا 

 يذها:كانت هذه األخيرة متوافقة أم ال مع المعايير القانونية والقواعد واألنظمة المعمول بها في تاريخ تنف

 هل تمت هذه المعامالت على أساس قانوني وتنظيمي ودستوري؟• 

هل الوثائق التي تضفي عليها طابعا رسميا واضحة ودقيقة؟ وهل أجريت من قبل الجهات المختصة و / أو الموظفين • 

 المعينين على النحو الواجب؟

 هل تم تنفيذها وفقا لتقارير مبنية على أساس قانوني وتنظيمي؟• 

 موجودة؟ موضوعية؟ قابلة للتحقيق دون التأثير على مصالح المجتمع؟ هيهل مستندات التي توثق الديون: ال• 

 هل تم التوقيع على هذه المستندات من قبل السلطات المختصة وضمن المواعيد المحددة؟• 

لُمدين، أو تتضمن مجموعة تفرض تنازالت على ا بنودا، أو شططاالمستندات التي تحدد الديون: هل تتضن خروقات، أو • 

 شروط صارمة؟



 
 
 
 

 وفقا لتحليل "خريطة المشاركين"، هل يمكن أن نبين بأن حضور نفس المشارك تمت اإلشارة إليه بشكل متكرر؟• 

 ( المراقبة الموضوعية8ب.

عرفة ما إذا كانت تشمل هذه المراقبة المعامالت المالية و تسديد الديون. إنها أيضا تقنيات الفحص التحليلي، التي تسمح بم

المقدمة التي تمثل الدين العمومي و تكاليفه حقيقية، و أنها مقدمة بشكل منطقي و بمعرفة إن كانت توجد عيوب،  المبالغمثال 

 تجاوزات،  غش، تغيرات في الظرفية ...الخ. إن هكذا مراقبة ، تهدف إلى االجابة على التساؤالت التالية:

 ة من قبل الحكومة مطابقة للواقع؟ * هل مبالغ المديونية المقدم

* هل مبالغ الرساميل والفوائد و العموالت المقدمة من لدن الحكومة مطابقة لما تم التعاقد بشأنه في الوثائق التي تسمح 

 بإجراء هكذا عمليات.

 عمليات سابقة. سملة الفوائد العادية، التأخر و تكاليف أخرى ناتجة عنغ رساميل الدين العمومي  تتضمن ر* هل مبال

*هل تم توثيق صحيح لوجهة المبالغ المحصل عليها بواسطة الحصول على دين عمومي و هل ساهمت هذه المبالغ في 

 تمويل مشاريع لصالح الشعب؟ 

 * هل الفوائد المسددة من النوع العائم وهل تم فرضها من قبل الدائن؟

 * هل المبلغ المسدد أكبر من الرأسمال المحصل عليه؟ 

* هل تأثرت العموالت المسددة عن طريق الرسوم مثال، بشكل قبلي أو تم خصمها من الناتج الخام للعملية؟ هل تم دفعها 

 للشركات التي ترعى العالقة مع الدائنين؟

 * هل يوجد ال انتظام في المعامالت المالية المنتظمة؟

 * هل المعامالت المالية الوسيطة مبررة؟ 

 سؤولة لتصفية الحسابات، على وثائق المحاسبة الوطنية؟ هل توجد وثائق رسمية؟* هل تظهر توقيعات م

 ( حصيلة العناصر المكتشفة9-ب

 يجب أن يبين البرنامج ضرورة تلخيص العناصر المكتشفة خالل انجاز التدقيق.

 من المفيد التوقع أن البرنامج يمكن ان يتغير حسب ما تم اكتشافه خالل مرحلة االنجاز.



 
 
 
 

ما يتم تحديد العناصر المكتشفة، يجب على الفريق التقني تحليلها ليس فقط لتحديد ما يجب دراسته من وثائق و  بمجرد

 المظاهر التي  يمكن ان تمنع مراقبة داخلية يجب ان تتوفر في كل معاملة مالية. أرشيف و مسلسل الدين و لكن إلبراز

 ( تحديد المسؤوليات :10-ب

بلورة برنامج التدقيق أن يلعبوا دور  المشرفين و المنسقين الدائمين للمهام بمنح السند و  الدعم يجب على المسؤولين عن  

 لفرق العمل.

 و في نهاية  مرحلة التخطيط، يجب على فريق التدقيق أن يحدد الخطوط الرئيسية لالفتحاص. مثال :

  ما نوع التدقيق الذي يجب القيام به، شامل أو خاص ؟ 

 محددة؟ما األهداف ال 

 ما التقنيات و االجراءات المستعملة؟ 

  ؟التدقيقما مجال 

 ما نوع التقرير الذي يجب إصداره؟ 

 الجزء الثالث : انجاز التدقيق. -ت

 ( تنظيم الفريق: تشكيل فرق العمل.1-ت

 ه.مجموعات إلنجاز التدقيق الخاص بكل هدف عام تم اختيارتدقيق، يجب ان تشكل لجان فرعية وطبقا لبرنامج ال

 باعتبارنا التدقيق عمال جماعيا، فإننا نوصي بأن تختار اللجن الفرعية و المجموعات منسقا أو  مشرفا عاما.

قبل بداية تنفيذ التدقيق، من المفيد أن يحضر كل أعضاء اللجن الفرعية لمحاضرات تمهيدية حول المظاهر التي تم التطرق 

طيط" للتغلب على مختلف المخاوف ولتوحيد المعايير، ي" و من " التخلها في المراحل السابقة من " االستعراض االول

 المظاهر الفعالة التي يتم التركيز عليها للحصول على األدلة و الوثائق.و خصوصا، لتحديد الطرق و

 .يتحدد الجدول الزمني لتنفيذ التدقيق وفق مجموع األشخاص المتاحين لتنفيذ العمل و حسب ما هو محدد في البرنامج

 ( أدلة التحقق والمراقبة الموضوعية2-ت

المحددة ) تهم المظاهر المرقمة( و يتطلب تنفيذ التدقيق وجود أدلة تحقق) التحقق من المطابقة للمعايير القانونية(  موضوعية

 في برنامج التدقيق و ذلك بتطبيق تقنيات متوقعة كالتحقيق، المراجعة، التأكيد، الدراسة، التحقق... إلخ.

 تعاش كل هذا، يجب الحصول على أدلة مكتوبة وشفهية ستدعم النتائج.الن



 
 
 
 

 :يجب أن تتضمن العناصر المكتشفة، المتطلبات األساسية

 .االرتكاز دائما على األدلة و الوثائق المتحقق منها كما ينبغي، و المصادق عليها 

 بصحة الوقائع التي تم   قي على االقتناعفعالة   تسمح بالحصول وبيقين منطتكاز على عناصر ذات جودة كافية واالر

 تحليلها.

 مقارنة أدلة التحقق باألدلة الموضوعية .يمكن التحقق منها عبر التحليل و أن تكون ذات جودة حتى 

  ان تكون مدونة في وثائق االشتغال و في التقارير مع اإلشارة إلى اإلجراءات المطبقة للحصول عليها و المصادر و

 للوضعية التي تتعلق بها كل من الوثائق و األدلة القانونية.التحليل المفصل 

يمكن ان تنبثق من العناصر الموجودة معلومات إضافية صادرة عن مستشارين متخصصين أو خبراء في موضوعات 

 محددة ) بيئية، حقوق االنسان، و مواضيع أخرى لتحديد تأثير العملية(.

الدين، تكون الجوانب القانونية مهملة في غالب األحيان و كأن الدين بعيد عن   لنشير أن في مختلف التحاليل المنجزة حول

مجال القانون ، مستفيدا من شكل من المناعة التي ال تجعله محاسبا. لهذا فمن المفيد مراجعة الجوانب القانونية المشار إليها 

 في الفصل السادس.

ر كل مرحلة اجرائية من مسلسل المديونية محترمة. و لهذا نوصي تشتمل إحدى أدلة التحقق إن كانت المعايير التي تؤط

على المسؤولين و الوثائق اء الضوء على المؤسسات المعنية ورسم بياني  مطابق لهذه الدورات. و يسمح هذا بإلق بإنجاز

 المنجزة و ايضا على تموضعها في األرشيف او مصادر بديلة اخرى. و المقصود مثال:

 

 ة للتعاقد على عمليات االستدانةالرسمي المراحل

 

 السجل الرسمي الوثيقة المسؤول المؤسسة الرسمية التسلسل

 الحكومة المركزية الترخيص -1

 

 )الجريدة الرسمية( مرسوم الرئيس

مكتبة المعايير  قرار الرئيس البرلمان

القانونية  أو موقع 

 الكتروني رسمي

 رشيف مؤسسيا حكم قانوني النائب العام المحكمة العليا

موافقة وزارية،  الوزير وزارة المالية  الترسيم -2

عملية اصدار سندات 

 سيادية

سجل وزاري أو 
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ان يحدد الوثائق التي يجب تحليلها وتحديد مكان ، و المراحل الوظيفيةبصفة عامة  يمحصيستطيع فريق العمل بذلك ان 

 الهياكلهذا النوع من عمليات المحاسبة، الخ،  ، تطبيقالترخيص ،من ال التحقق ودة )وذلك من اجل كلالسجالت الموج

 المسؤولة ( الشيء الذي يسهل التدقيق في الوثائق االصلية اذا كان هذا مطلوبا .

 .التي يجب ان توجد في اية معاملة، والعناصر الرئيسية للمراقبة الداخلية اعاقتالجوانب التي  تفحصكذلك من هذا  يمكن 

 من اجل : المتبعةاالجراءات والخطط و الداخلية مجموعة الطرق المراقبة يشمل نظام 

   تدليس او عدم االستعمال، تزوير،اية الموارد المالية ضد اي ضياع حم .1

  االجرائية الحسابية و وثوقية للعالقاتمالو  الرفع من درجة الدقة .2

  ق االهدافوقياس تحق  دعم .3

 المراقبة الداخلية للمعاملة مثل: شارة الى نقائصسيصبح ممكنا اإلشبهة ما، حالة تتضمن ، صددفي هذا ال،هرت ظاذا 

 . المجتمعنجاز عملية القرض لصالح إبرر ي لمنظمة مستقلة ، العملية   بداية في  تقرير،د ووجعدم  -

 ةمالي ، مسألة البرلمان وأ االصدار من طرف النيابة العامة  خالل حصة صندوق، بر تحليل العملية يعت -

 مواضيع اخرى . يشمل اجمالي تصويتخالل و  واحدة حصة طار إنجز التحليل في أقد ف .وسطحية



 
 
 
 

انجاز كل التفاوض  على  دة يحاو مصلحة و  ةيدوح المالية للجنة و وزيرألقد فوض رئيس الجمهورية  -

 اتحساب النفقو الضمانات و الشروط  بشأن  من االتصال مع الدائن الى القرار النهائي ، بدءا المعاملة

 .اختيار أحسن ما يقدمه السوق من خيارات بشأنتحليل تقني  وأ مراقبة  أية هناك لم تكنالخ .  اللجن و

ح المالية المصالأولوية ( .الشيء الذي يعني benchmark  يخضع العقد لقواعد السوق )مثل نظرية بنشمرك -

اولوية بالنسبة لمحافظي المال العام  في الوقت الذي يجب ان تكون فيه هذه االخيرة، على المصالح الجماعية 

 .)مثال اصدار سندات بنسب فوائد مرتفعة مقارنة مع فوائد القاعدة المصادقة عليها من طرف البنك المركزي (

أن  تأدية الدين معتبرة بالصرف، طبقا لآلجال، ل مرواأل المحاسبة على عملها  صر وزارة المالية تق -

 جوانب غير قانونية. . هذه  هفوائدتأدية بدين مبرر اصدار الأن و، المفاوضات سرية 

ناقصة و هي مراقبة سطحية ، البرلمانأو  محكمة الحسابات أو  المنجزة من طرف مفتشية المالية  ن المراقبةإ -

 .تنجز قط بعدها واحيانا ال الى ذلك اال في نهاية المعاملة او باإلضافةولم تنجز 

 :على شكل رسم تخطيطي تقديمها ، ويتم تقريرالهذه الجوانب في ى يجب ان يشار ال

 

 

  



 
 
 
 

ة التي يمكن ان تكون وثائق مهمو في مخططاتها السنوية لالستدانة جيتها في االستدانةيلى استراتإتشير مجموعة من الدول 

 كذلك . اختالالتها و استخدامهاو  ريرات المديونيةتب، وومتانة مضمونها  جودة تساءل، للمراقبة الداخلية

الدين )النضال من اجل  تدقيقيمكن ان تكون سببا للقيام بدعاوي اضافية بعد مطبقة ان نقائص المراقبة الداخلية كما هي 

 .المطالبة بالشفافية ابان انجاز العمليات المتعلقة باالستدانة العمومية(، واالنظمة الداخلية  يير القوانينتغ

 كثر عمقا، األالجوانب  التأكد منيجب المرور الى ، معايير في كل مرحلةال رام احتبعد تحديد الدورة الوظيفية والتأكد من 

يجب اذن تحديد اذا ما ، افتحاص ألياالساسية  القواعدهذا يشكل احد و  .مبالغ العمليات التي انتجت الدين العمومي تأكيداي 

 المبالغ المقدمة من طرف الحكومة حقيقية ام ال. تسديداتكانت 

م عقد ابرإ :تسلسلية لعمليات كل ميكانيزم مثل وأكرونولوجية    يستحسن وضع الئحة فانه، دقيق في الحججلتسهيل الت

ضمانات الخ.........الكل يتعلق اعطاء موافقات أو  وتصاص الديون غير المباشرة اام، صدار سندات السيادةإالقرض 

 تحتوي على مجموع العمليات التي يجب ان تفتحص. معطيات  وذلك للحصول على قاعدةبالتدقيق، بالمرحلة المعنية 

ة وجه، ميزاتها :نسبة الفائدة الدائنين نجاز تحليل مفصل لكل عملية بتحديد مإ ، فمن األحسناعتمادا على كل هذه الوثائق   

 ، الخ....االرصدة 

ن عملية أ. الفكرة هي النظر كيف  ملياتسيرورة انجاز العتحليل تمكن من  سلسلة نجاز إعاله من أليها إتمكن القائمة المشار 

تي تحويالت الديون ال لتحديدهمية خاصة أيالء إخالل اعادة تموليها او تعويضها. يجب  من تليهاعملية صل أ تمثل واحدة 

ة بالدين اذا لم يتم ذلك فالمبلغ االجمالي للعمليات المتعلق .اتقارب االرقام اساسيوهنا يكون ، تشتغل كتجميع للديون السابقة

فانه يستحسن قراءة مجمل ، مرحلة المتعلقة بالتحليل المفصلالى ذلك وفي اطار هذه ال باإلضافةالعمومي سيتعرض للتغيير .

جراءات لم يتم االشارة اليها إكثير من الحاالت ان نالحظ وجود  استطعنا في .بين الموافقة على انجاز العملياتالوثائق التي ت

التحويالت او ، سندات ( صدار إة )سواء كان ذلك عن طريق عقد او ل على الديون العموميبشكل واضح عند الحصو

والتي مددت وبمراسيم عليا ، التراخيصن هذه أ ،في دول عديدة، ى المجموعة التي تشتغل ان تعتبريجب عل، ديداتجالت

 الترخيصكون ين اذن ذات صالحية عندما اءات تكوهذه االجر .جريدة الرسميةعندما يتم نشرها في ال  التنفيذدخلت حيز 

 جهة . وأ بلد في كل من القوانينمراجعة مجموعة  شيء الذي سيفرضال، قانونيا  ا مقعد

او ، قد منحت فعال للدولة ة يجب التأكد من ان االرصداالطراف، ف متعددة الممنوحة من قبل مؤسساتفي حالة القروض 

 - انهم توصلوا بعموالت مرتفعة رغم، الدائنين الخواص تأمين طمأنينةلكضمانة بسيطة  (stand by)مجمدة  بقيت

 . او مكافآت اخرى - ادارية الخ..، أعمال مساومات 

لتحديد اذا ما كانت االرصدة  بحثا عاما التدقيقبعد تحليل العمليات بشكل مفصل بناء على اللوائح التراتبية ,سينجز فريق 

 ات الحكومية تتطابق ام الالتي ظهرت في التقارير واالحصائي

 الجارية خالل  عملياتال إليهاوتضاف  بالتدقيقهذا التحليل كنقطة االنطالق رصيد بداية المرحلة المعنية  يأخذيجب ان 

المعلومات من  ويمكن أن يتم استقاء هذه .الشهرية التسديدات ويتم وجوبا بعد ذلك طرح  .الشهر والفوائد المتراكمة

 مية المنفذة سابقا.الميزانيات الحكو



 
 
 
 

كما يجب ان يتطابق مع االرصدة المختلفة المقدمة من طرف  .يجب الحصول على الرصيد الحقيقي في نهاية هذه العملية

 من المناسب تسجيل ما يلي :في هذه الحالة  الحكومة.

 التباينات الناتجة عن المخالفات الخطيرة للمراقبة والتي تستحق بحثا متقدما . -

 .والذي سيكون قاعدة لجميع التحاليل االخرى مصفىرصيد  -

 . للتدقيقهذه التباينات تشكل حججا تجب االشارة اليها في التقرير النهائي  

على  ن يتوفراناو البنك المركزي اللذ/أوزارة المالية و منتسمح المقتضيات القانونية في بعض الدول بطلب هذه المعلومة 

اذا كان  ض.االقتراة او سجل الكتروني تسلسلي لعمليات يسندات السيادالاصدار  ، وسجلكتاب او سجل الدين العمومي

الشيء الذي ،  "القائمة التسلسلية او التراتبية للعمليات" تستعمل بدال من أن يمكن ، فان هذه المصادر ،الولوج الى ذلك سهال

 .يستهان به يمكن من ربح وقت الس

 الذي تم اختياره.لمنهجية بانتقاء المراحل بناء على الهدف يجب اتباع نفس ا خاص، تدقيق  في حالة 

 ركيناالمش تحديد  (1-ت

اعتمادا على القائمة التسلسلية المشار اليها اعاله ,يتعلق االمر بوضع وثيقة مفصلة والتي تبين هوية المشاركين في كل 

د هم القانونية ,ادراكهم االجتماعي ,عدمعاملة انتجت دينا عموميا ,الهدف هو تحديد تردد مشاركتهم وتثبيت شخصيت

عالقتهم مع ، وانواع المراقبة المطلوبةو ،كية انواع العمليات المسموح بهامن مؤسسة بن أالمساهمين ,ان اهم جزء ال يتجز

  الحكومات.

محققة من طرف خالل المرحلة ال المشاركين { يجب ان ينجز لكل عملية ولدت دينا عموميا  تحديدهذا التقرير المعنون ب }

الديون االصلية قد قدموا على شكل توقيعات بسيطة منها توقيع )شارسن لوب تبين ان دائني  االكوادورمثال في  التدقيق

، الذي يعتبر  سات مالية "خصوصا )سيتي بنك(رودز( . لقد جددت هذه التوقيعات بشكل متوال كل سنة تحت هيمنة "ِمؤس

منهاتن بنك ، ليوتز بنك ، وسيتي بنكو ،هيوتنو ،لوب رودز  نيياالساس مساهميه هؤالء بالذات هم

                    . موركن،

الفوائد مباشرة لهذا الوكيل عن  تسديد تموي .كممثل للجنة البنوك العالميةواحد  وكيل  ثم، خالل التجديدات الموالية، يتقدم 

 بية .يطريق الحسابات البنكية المتواجدة في الجنات الضر

 مشكلة ،التي تتصرف باسم االخرين، من البنوك العالمية الضيقةلمرات عديدة مع هذه المجموعة  العمليةلقد تكررت هذه 

إعادة  شروط ، ) على شكل رزنامة لصندوق النقد الدولي(1980 خالل سنوات أملت، نفسها التي وهي  . لتسييرللجنة 

 .الدين التجاري تمويل

ان يطلب كل معلومة اضافية )مثل عقد االدارة  التدقيق فيجب على فريق ،جب ان تكون شفافةمالت ياذا اعتبرنا ان هذه المعا

التصرف والعمل لحساب الدائنين بهدف تحديد بالعالمية  للبنوكبموجبها يسمح التي  ،( المحاسبيةاو تشكل االرصدة 

 . التعارض أو نزاع أو اليع المشاركين في حالة االختالف مستويات المسؤولية لجم

 في حين لم ،اكدت المؤسسات المكلفة بالمعامالت بأن هذه االخيرة قد سجلت في اطار الدين العمومي ،في امريكا الالتينية

التي اجريت ابدت شكوكا حول هذه المعامالت التي قدمت كأنها  التحقيقاتف موضوع .التكن اية معلومة متوفرة في هذا 

 عض الدول.المولدة للديون العمومية في ب



 
 
 
 

والتي تم اصدارها  ،ةيسيادشراء سندات  كانت تتوفر على امتيازوالتي  محاسبيةقراءة االتفاقيات وجود ارصدة  رصدتلقد 

 .بذلك من امتياز اقتصادي المحاسبية ت األرصدة.استفاد الثانويةتم بيعها في السوق ، ثم ابتدائيا 

 تتعيين المسؤوليا( 4-ت  

التي يتم التدقيق تسجيل اسماء الموظفين الذين تدخلوا في كل عملية من هذه العمليات خالل المرحلة بتكميلي، كتحليل ، ينصح

 اعتمادا على نفس مصدر المعلومة المستعملة اعاله . فيها، 

 تلك الوظائف بشكل قانونيكانوا يشغلون اذا ما في االرشيفات ,من تعيينات كل موظف بهدف تحديد ، بعد ذلك يجب التحقيق

 بتلك العمليات .يمكنهم من السماح 

ن رئيس }لجنة اعادة هيكلة الدين العمومي {لم يتصل اال بمقاولة خارجية أ بالتحقق من تجربة امريكا الالتينية  مكنتلقد 

اال ال تمنح  الوطنية وانينلقا من انة على الرغم يسندات السيادالاعادة الجدولة وعرض ، والدراسات القبلية  إلنجازوحيدة 

 خارج القانون لشكل مطلق.كل هذا اذن تم  العقود. ابرام صالحيات تقديم طلب عروض و  لوزير المالية

 تحديد المسؤوليات (5-ت

وبوضوح من هم الموظفون   ان تشير التدقيقيعني تدبير الموارد العمومية تحمل المسؤولية . من هنا يجب على تقارير 

 { وفق لما هو مدقق اعاله .المسؤولون و وضع }بطاقة المشاركين

المدنية و الجنائية هو من صميم عمل المراقبة مثل المفتشية ، فتحديد المسؤوليات االدارية، حسب تشريعات مختلفة الدول

 الخاصة.سية بتحديد المسؤوليات الجنائية في التحقيقات يتتكلف السلطات البول، ولكن في كل الدول تقريبا  العامة للمالية 

الى كل شيء يمكن ان يظهر مشبوها مثل استعمال االرصدة العمومية  ان تشير وبأدق التفاصيل  التدقيقى تقارير يجب عل

انوني وغير المحتمل )غير مطاق قلاغير الدين الالشرعي و ، الختالساتاخاطئ للديون، االستعمال ال ،شخصية ألغراض

 بالشعب .و  الخسارات واالضرار التي لحقت بالماليات العمومية ،(

  التحقيقاتو زيارات التدقيق  (6-ت

 لتحقيقيات اذن ضرورية .وا  فالزيارات كافية للخروج بخالصات نهائية.، ال تكون األبحاث حاالت عدة في

 "التدقيق  منظمة تحصل ،2012في دجنبر  اليمستح ليساألمر تنظيم مثل هذه الزيارات ولكن ليس من السهل بصفة عامة 

والتي من خاللها  ،ريوديجانيرو  في على الصعيد القومي  المديونيةمقابلة مسؤولي فرصة على  "البرازيللدين  يالمواطن

 . للمنظمةمحلية ت موضوع تحليل من طرف مجموعة التي كان، وأعطوا معلومات تتعلق بالوثائق قدم الموظفون شهادات

الوزارة و ،وزارة المالية، ومثل البنك المركزي مات المسؤولة انه اذن من الضروري ربط اتصاالت مع موظفي المنظ

الجارية. يجب ان تنجز الزيارات التي تعتبر  األبحاثمن اجل تأكيد وتحقيق بعض  ، الخ ةالمالي مفتشية، والعمومية 

يجب على االسئلة المطروحة ان . معدة من طرف فريق العمل التقني  ضرورية وفق جدولة معدة سلفا على قاعدة استمارة

 و تمكن من الحصول على معطيات اضافية ./أسابقا و  ينفي معلومة محصل عليهاتتجه نحو الحصول على جواب يؤكد او 

، بتعابير اخرى، بأسئلة موضوعية حول موضوع البحثأداة معقدة بل بالعكس يجب ان تهيأ  يجب ان تكون االستمارة ال

، فية المطبقةيالدورات الوظو يضبطها،التشريع الذي و ،ييجب ان تحدد الميكانيزمات التي هي اصل الدين العموم

منظمات المراقبة وخصوصا الحسابات التي سجلت فيها ، وة المعبر عنها من طرف الصحافيينالمالحظات االساسيو

 المعامالت .



 
 
 
 

 المستجوب تحدثوالذي من خالله ي  السرديال( او حسب النظام /محورة حول االجوبة المباشرة )نعميمكن تهيء استمارة مت

ولكن مع تنظيم المداخلة على شكل نقط .هذه الطريقة تتطلب بصفة عامة كثيرا  ،مثل محاضرة ،عن موضوع بصفة مفتوحة

 . عناصر وثيقة الصلة باالفتحاصمن الوقت ولكن يمكن ان تفضي الى الحصول على 

 : تقدم على الشكل التالي االسثمارة التي تستعمل النظام السردي 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 المحاور التي يتم التحقيق فيها 

 المطلوبة لإلجاباتالحد االدنى 

 

 القاعدة القانونية للعقد -1

 تتوافق مع فترة الفحص، 

معاملة القرض أو اصدار السند مسموح بها من طرف 

......، أو األمر ............، قد حصل غلى ........القانون

الموافقة القبلية من البرلمان ........ وتمت االشارة له في 

 التقرير القانوني للوزارة العمومية ...........

 

 

 

خالل اصدارها ائق التي تم الدورة الوظيفية للوث -2

 معاملة القرض أو اصدار السند

 االشارة الى الوثيقة أو وضعها خالل كل مرحلة :

 الترخيص -

 التقرير التقني -

 تقرير الوزارة العمومية -

 سجل وزارة المالية -

 الرأي القانوني من طرف المؤسسات المختصة -

 نتائج طليات العروض -

 التدقيق المواطني للديون العمومية

 ام السرديالنظ

 التحقيق

 للفترة من :              

 منجز من طرف : ......... بتاريخ : .......

 اسم ومهمة الموظف المستجوب : ..........

 المؤسسة : .............



 
 
 
 

 اتفاقيات، وتعاقدات، ووثائق اخرى -

 

 جداول االهتالك ودفع الفوائد - الفوائد دفع استحقاق شروط -3

 

 

الئحة الوثائق المتوافقة مع القانون الجاري به  - علق بكيفية استعمال االرصدةائق تتوث -4

 العمل

 

القرض كما معاملة الئحة بهذه الوثائق الالزمة ل - وثائق تتعلق بتجديد العملية -5

 تم االشارة اليها اعاله

 

سبة العمليات بشكل عام، المسؤول عن محا - النظام المحاسباتي -6

المتعلقة بالدين وادارة المديونية العمومية ) في 

فرنسا، مديرية المحاسبة العمومية( داخل 

 وزارة المالية.

يمكن لنا البحث عن المناصب المالية المتعلقة  -

 برأسالمال، والعموالت وباقي العمليات.

 

 بعد اجراء هذا االستجواب من الضروري ابداء تعليقا حول المواضيع المهمة مثل:

  القاعدة القانونية مؤكدةهل 

  االحصائيات بينت فعال الحركات و االرصدة هل  

  استعمال االرصدة استهدف وبشكل كبير االداء المسبق للديون السابقةهل 

  ،المحاسباتيالموقع  ،والفوائد رأسالماليتطابقان مع    92393939و  18191919الحسابان  ،المحاسبةعند هل 

 .كضمان لم يتم ايجاده

  ميكانزمات منح القروضهل تم اكتشاف . 

 ن .بعد هذا البحث يجب على الفريق التقني ان يمتلك حججا على كل مما يدركه حول كل دورة وظيفية لمختلف معامالت الدي

نسخة من الوثائق ، الذين تمت زيارتهم، عبر مراسلة مستعجلة للموظفين، فالفريق يستطيع ان يطلب كتابيا اذا كان ضروريا

 .التي يتم اعتبارها اساسية



 
 
 
 

مقارنة المعلومات التي حصل عليها خالل مراحل االبحاث بالوثائق التي تحتوي على مثل هذه  التدقيقيجب على فريق 

لتي يمكن ان يضيف اليها نسخة مطابقة االصل او نماذج اصلية كما تجب االشارة الى المصدر ومكان المعلومات وا

 الحصول على هذه الوثائق .

 هناك طرق اخرى يمكن تبنيها لتحديد مثال وجود رسوم الدين العمومي في االسواق المالية وكذا قيمتها

التي كانت اصل المعامالت والتي تضر بالدين العمومي من خالل من المفيد اعطاء االولوية للبحث عن وجود اتفاقيات و

 "التزامات " الحكومة مثل :

 ،رف الحكومة في الخارج )السفاراتانها موقعة من طالتي يتم تدقيقها، أ ( الوثائق المتعلقة باالستدانة العمومية ابان المرحلة 

 نات لعمليات النظام المالي الخالضما، مثال العدول عن تقادم الديون ، م الالقنصليات ( ا

 االمضاء عليها من طرف الحكومة مثل : ب ( اتفاقيات تم

انه من الضروري تبيان نوع هذه المعامالت التي يتم تدقيقها، مؤسسات او منظمات مالية لها طابع دائم و التي تعني المرحلة 

 ، البنك المركزي، وثائق البنك العالمي، ق النقد الدولي" مع صندو النوايالبلد مثل "رسائل مع "االلتزمات "او ارتباطات ا

 ،روبي لالستثماروالمخطط المالي للبنك اال، المالي السنوي للمنظمة المصدرة المخطط، مشروع آدم، دي(امخطط)بر

  .الخ روبي لالستقرارواالالميثاق  معاهدة 

كومة المرتبطة بالمديونية. و يمكنه تحديد تأثيراتها على بهذا التحليل، سيتوفر فريق التدقيق على معرفة أهم التزامات الح

 مبالغ المديونية العمومية المقدمة من قبل الحكومة.

 .ج( المرحلة الرابعة: إعداد تقرير التدقيق

 بمجرد انجاز المراحل السابقة، يجب المرور إلى إعداد تقرير نهائي.

طبقة في برنامج التدقيق كاألهداف العامة أو الخاصة، قد تحققت و إن يجب ان يحدد التقرير النهائي إن كانت االجراءات الم

و يجب ان ترتكز على أدلة كافية كانت كل األدلة المطابقة لها قد اكتشفت. يجب تقديم العناصر المحصل عليها بدقة 

 توصيات.جب ان يقدم التقرير أيضا خالصة ومالئمة. يو

يجب ان يتضمن كل عنصر بعض التفاصيل تفصيل تقديم العناصر المكتشفة. و ينبغيخالل التحرير النهائي للتقرير، 

 التأثير. وكالشرط، السبب، المعيار، 

 : وصف الطريقة التي سمحت بالحصول على العنصر.الشرط -

 .2009مثال: لم يتم السماح، المشروع، بالحصول على أي دين خالل 

الخ   ، ب دين العمومي، طبقا للوثائق ، أل عمليات باسم ال: تفصيل السبب في هكذا وضعية : لقد تم تسجيالسبب -

 .باألرشيف  الموجودة



 
 
 
 

الذي يتطلب إذنا صريحا من السلطة التنفيذية  نونالعملية: لقد تبث ان القا : تحديد كيف يجب ان تقدم المعيار -

 للحصول على قروض، لم يتم احترامه. 

 العنصر المكتشف الذي نحن بصدده: : االشارة إلى نتيجة البحث حول التأثير -

عمليات الحصول على الدين خالل المرحلة المرخصة، غير قانونية ألنها لم تحترم كافة مستويات الترخيص الموجودة في 

 التشريع الجاري به العمل.

ة للتدقيق، و  و بشكل عام، يمكن ان يقدم التقرير على شكل فصول عديدة تتبع نظام الدورات الوظيفية لآلليات الخاضع

 سيوقع من قبل الفريق المسؤول.

و من المهم أيضا أن يقدم التقرير النهائي للتدقيق، تلخيصا للتحليل الماكرواقتصادي كتأثير المديونية على الميزانية و 

 االقتصاد و النفقات االجتماعية.

عي و غير قانوني و انه سبب أضرارا في حالة الدين العمومي االكوادوري، مثال،  تقرر بأن الدين العمومي غير شر

 .(www.auditoriadeuda.org.ecاقتصادية و أخالقية للمجتمع )أنظر:

 www.auditoriacidada.org.brيمكن االطالع على تقارير أعدتها منظمة التدقيق المواطن بالبرازيل على الرابط :  

يجب أن تكون التوصيات موضوعية و متوافقة مع ما كان محدد خالل انجاز التدقيق : التعليق و التسديد، عقاب الشخصيات 

 المسؤولة، تغيير القوانين و السياسات و اجراءات الحصول على الديون  ... الخ.

عوائق التي اعترضت انجاز البحوث، مثال : النقص في الوثائق الضرورية للتدقيق، ما من المناسب أيضا االشارة إلى كل ال

 اعتبرناه  جزء من مسلسل ال قانوني من المديونية العمومية...

 اعتبار النسخ المصادق عليها ، و المقدمة بشكل مرتب و المطابقة لألصل ، جزء من مالحق التقرير.

 ص الذين شاركوا في عمل التدقيق أن يوقعوا على التقرير النهائي. يجب على منسق الفريق و كل األشخا

 األنشطة الخاصة الممركزة على تعبئات النضال االجتماعي.  -5-1

نشير هنا إلى بعض األمثلة العملية ألنشطة متعلقة بتعبئات اجتماعية هامة منبثقة من  تدقيق مواطن للدين العمومي التي 

 ق المواطن بالبرازيل.نفذت من قبل منظمة التدقي

 تحليل ميزانية الحكومة 

 يعتبر تحليل ميزانية الحكومة أساسيا لكونه يحصي خدمة الدين. 

http://www.auditoriadeuda.org.ec/
http://www.auditoriacidada.org.br/


 
 
 
 

إحدى المهام األكثر أهمية بالنسبة للتدقيق المواطن هي إخبار المجتمع بثقل تسديد الفوائد ومعدالت االستهالك، و كذلك 

 خرى.تأثيرات الدين على كل النفقات االجتماعية األ

إن إحدى االستراتيجيات المستعملة لكي ال ينعكس  الثقل الفعلي للدين على الميزانية هي فصل جزء الدين الذي تمت تصفيته 

خالل السنة عبر  الحصول على ديون جديدة. إن صندوق النقد الدولي يوصي بهكذا  فصل عن طريق القوانين حول 

 تية .ياالمسؤولية الميزان

تجاوزا ضد مبدأ توحيد الميزانية. و باإلضافة إلى ذلك، فإنه يمنح امتيازا للدين على حساب النفقات يشكل هذا الفصل 

يف األخرى قد سددت عن طريق الحصول عن قروض جديدة بينما ارتبطت لاألخرى ، مادامت الفوائد و األقساط، و التكا

 كل النفقات االجتماعية بتقييد الميزانيات.

ء في محاسبة النفقات المرتبطة بتسديد فوائد الدين و ذلك بفصل التحيين المالي أو الصرف ، و كأن لقد تمت مالحظة أخطا

هذا مقابل الستهالك  الدين. هذا التشويه يعكس امتيازا إضافيا ممنوحا للدين بما أن التحيين المالي أو  الصرف يعني ارباحا 

 تعديل النفقات األخرى بنفس الطريقة. مضمونة بالنسبة للماسكين بأصول الدين، بينما لم يتم

بالبرازيل، تمت اإلشارة للنفقات التي سببتها الديون المسددة عن طريق ديون أخرى في مواقع مختلفة من الميزانية الوطنية، 

هي جزء من نسب الفوائد الوطنية المسددة(  الذي  التي و ليست هناك شفافية بخصوص المبلغ النقدي المحين أو الصرف

ضاف إلى مبلغ األقساط مسببا في رفع الدين . على الرغم من كونه وهما، فإن رصيد الدين الخام يستمر في االرتفاع. فإذا ي

. و في الحقيقة، يتم اصدار الديون لتسديد كنا بصدد تسديد نفس االقساط، فالدين سيكون بصدد االنخفاض و ليس النمو

 الفوائد.

 يركز على تحليل الميزانية الحكومية، سواء المبرمجة او تلك التي تم تنفيذها.لهذا، يجب على فريق التحقيق أن 

 (1ب ( حساب التحويل الصافي   )

إن هدف حساب التحويل الصافي هو التأكد من مالءمة تدفق خروج الموارد من أجل تسديد الدين العمومي لتحديد إن كان 

 مسلسل المديونية يشتغل كمصدر لتمويل البالد.

از هكذا حساب، يجب استعمال معطيات إحصائية حول الدين العمومي و التي نشرت بشكل دوري من قبل وزارة إلنج

المالية أو البنك المركزي، مع مبالغ مؤكدة كفاية. إن المقصود هو األخذ أيضا بعين االعتبار المداخيل المسجلة أثناء تقليص 

 قات الخاصة به .الدين و /أو إصدار الدين العمومي تماما كما النف

تمثل شكال  فعاال  التي تم تدقيقهاسيعطي التمثيل البياني للنتيجة فريق التدقيق عنصرا أساسيا لمعرفة إن كانت المديونية 

 للحصول على أموال لتنشيط االقتصاد، أو على العكس آلية المتصاص الثروات العمومية. 

 مية تاريخيا كآلية للنهب:أمريكية  استعملت المديونية العمو -حسب التجربة الالتينو

 



 
 
 
 

 إلى االصل(  باإلضافة) التسديدات السنوية: الفوائد  ( : نسمي التحويل الصافي على الدين الفرق بين خدمة الدين 1)

 قروض جديدة خالل نفس المرحلة.المحصل عليها على شكل مساعدات و المبالغو

الدولية خالل الثالثين سنة المفتحصة من  البنوكمرتبط بباالكوادور، بينت المعطيات الرسمية بأن الدين الخارجي ال -

مليار دوالر. و  7.13( قد ولد ترحيال للثروات نحو الخارج تقدر ب 1976-2006")CAICقبل لجنة تدقيق الدين "

 رغم هذا الحجم الكبير من التسديد فإن رصيد الدين استمر في االرتفاع.

مليار  144( 2008-1971التي حقق فيها  البرلمان )  التدقيقفترة خالل بالبرازيل، يمثل التحويل الصافي المحتسب  -

 دوالر. 

لكنها تحول الموارد ، يست مسلسال لجلب المبالغ الماليةمن خالل نظام الدين، تبين الرسوم البيانية التالية أن المديونية ل

 العمومية نحو القطاع المالي الخاص.

 

 ريالتجا الدين الخارجيالبرازيل : 

 التحويالت الصافية بماليير الدوالرات

 

البرازيل  -وقد هيأها التدقيق المواطن للدينDepec 2009/248مذكرة تقنية -المصدرإحصائيات البنك المركزي البرازيلي

 تدقيق للدين العمومي  la CPI من أجل 



 
 
 
 

 

 

 

 

 : الدين الخارجي التجارياالكوادور 

 تالتحويالت الصافية بماليير الدوالرا

 

 البرزيل من أجل لجنة تدقيق الدين -المصدر: البنك المركزي االكوادوري. مهيأة من التدقيق المواطن للدين

 ت( دراسة تأثير نسب الفائدة غير القانونية أو غير الشرعية على تطور الدين

 طار الدين العمومي.تسمح هكذا دراسة بتحديد تأثير نسب الفائدة غير القانونية أو غير الشرعية على قروض في إ

االرتفاع أحادي الجانب لنسب الفائدة الدولية على تطور الديون الخارجية لألكوادور و  تأثير يأحصى التدقيق المواطن

البرازيل. وقد بين ان الدين كان من المفروض أن يسدد كليا سنوات من قبل، لو ان النسب تم حصرها في نسبة سنوية 



 
 
 
 

االعتبار التسديدات المنجزة ) األقساط و الفوائد(. هذه الدول قد تكون اليوم حتى دائنة كما  مع األخذ بعين %6مساوية ل 

 يبين الرسم البياني أسفله.

 

 

 

 البرازيل: الدين الخارجي التجاري الحقيقي والمتوقع

 بماليير الدوالرات

 

 -نجزها التدقيق المواطن البرازيليا Depec 2009/248مذكرة تقنية  -المصدر: احصائيات البنك المركزي البرازيلي

 تدقيق للدين العمومي.  la CPIالبرازيل من أجل  

 البرازيل: الدين الخارجي التجاري الحقيقي والمتوقع

 بماليير الدوالرات



 
 
 
 

 

 البرزيل من أجل لجنة تدقيق الدين -المصدر: البنك المركزي االكوادوري. مهيأة من التدقيق المواطن للدين

 ال هذا الحساب لمقارنة تأثير سلسلة من المتغيرات على تطور الدين، من بينها:يمكن استعم

 ( دراسة تأثير تصنيف المخاطر1ت.

إذا اعتبرنا ان وكاالت التصنيف و سماسرة السوق يقيمون دوريا الدين العمومي لمختلف البلدان من أجل " ترتيبهم حسب 

م يؤثر مباشرة على مستوى نسب الفائدة المطبقة، على األسواق الثانوية بقدر المخاطر" و إذا أخذنا في الحسبان أن هكذا تقيي

ما يؤثر على إصدارات ديون جديدة لهذه البلدان، فإن من مسؤولية فريق التدقيق مهمة أساسية : انجاز مقارنة كل تصنيفات 

 المخاطر مع ارتفاع نسب الفائدة المفروضة إلعادة تمويل الديون " السيادية" .

 (  تأثير هيمنة البنوك الخاصة في منطقة االورو على القروض2.ت

الخاصة، و هذه األخيرة منحت بدورها قروضا  للبنوكفي السنوات األخيرة، منح البنك المركزي االوربي قروضا مباشرة 

 لدولها، لكن بنسب فائدة متباينة :

  في السنة أو حتى أقل من %1.5و  1نى، ما بين الخاصة بنسب فائدة أد للبنوكمنح البنك المركزي االوربي قروضا

 ذلك.

  ( .2سنويا ) %7الخاصة منحت الدول بنسب فائدة وصلت إلى  البنوكنفس 

باالعتماد على هذه المعطيات، من المهم إسقاط التطور الذي تكون المديونية قد عرفته لو أن الدول استفادت من نفس نسب 

 الخاصة. البنوكلمركزي االوربي على الفائدة كتلك المطبقة من قبل البنك ا



 
 
 
 

 حساب تأثير المتغيرات على رصيد الدين( منهجية 1ت.

من الممكن حساب تـأثير المتغيرات المشار إليها سابقا انطالقا من مقارنة إسقاط التطور الفعلي للدين بإسقاط يكون فيه 

 المتغير الذي ننوي مقارنته قد تغير.

 ل بالنسبة لكل سنة وبالنسبة لكل جزء من الدين العمومي على عناصر تتعلق ب: من أجل هذا، من الضروري الحصو

  .رصيد الدين في بداية السنة 

 )القروض المحصل عليها ) التأكد من الدخول الفعلي للمبالغ و استعمالها 

 " مادة  (الفوائد المتراكمةa" + "b) مضروبة في نسبة الفائدة لكل جزء من الدين " 

 ددة.الفوائد المس 

 .األقساط ) الرأسمال  األساسي( المسددة 

 .رصيد الدين في نهاية السنة 

انطالقا من هذه المعطيات، من الممكن رسم منحى التطور الفعلي للدين. للتأكد إن كانت المعطيات متماسكة فإن رصيد 

 " . a " + "b  " + "c  "– "d "– "e"  يجب أن يتطابق مع " fالدين المحصل عليه في " 

"  بنسبة الفائدة التي كان ينبغي cلرسم المنحى اآلخر للتطور المفترض للدين الذي نسعى إلظهاره، يكفي استبدال المتغير" 

 تطبيقها ، فمثال :

  و قد أصبحت   %6بالنسبة لتمثيل حساب الدين االكوادوري و البرازيلي ، فإن نسبة الفائدة السنوية المستعملة هي

 ت الذي تم فيه توقيع القروض .سارية المفعول في الوق

  للتأكد من تأثير الخطر الذي تم تقييمه من قبل وكاالت التصنيف، فإن النسبة العادية سيتم استعمالها بدون مكون

 الخطر.

  با ، فإن النسبة المطبقة من قبل البنك المركزي االوربي لصالح وبأور  البنوكبالنسبة لتمثيل التأثير الذي سببه هيمنة

 .%1هي حوالي  كالبنو

يمكن أن تساعد هذه األمثلة على تقوية أدلة الحركات االجتماعية في نضالها من أجل احترام الحقوق االنسانية و تكون 

 مصدر إلهام لتطور دراسات أخرى عملية  تسلط الضوء على نظام الدين.

 خالصة 

و االدلة عن وجود ديون ال قانونية  المكتشفةلعناصريسمح انجاز كل مراحل التدقيق المواطن بإظهار سلسلة من الوثائق و ا

 و / أو ال شرعية و التي هي ثمار مسلسل فاسد و/أو مخادع .

يجب أن تساهم نتائج التدقيق المواطن في انجاز تقرير و / أو منشورات يجب توزيعها على نطاق واسع لتحفيز التعبئة 

 االجتماعية.



 
 
 
 

ة المؤسسية من أجل  تحديد ما هي المسؤوليات اإلدارية، المدنية و الجنائية. إن يجب نقل هذه النتائج إلى جهات الرقاب

المقصود أيضا هو ادماج المطالب األساسية للنضاالت المواطنة من أجل إلغاء و / أو التنازل عن هذه الديون، جبر 

 ق لوضع حد لنظام الدين.األضرار االقتصادية و التراثية و االجتماعية و البيئية و من أجل تغيير بنيوي عمي

بهذه الطريقة يبرهن التدقيق المواطن للدين على كونه أداة فعالة بالنسبة للحركات االجتماعية التي تناضل من أجل الحقيقة و 

 العدالة و المساواة االجتماعية.

 ينتهي زمن الخصوع و استعباد الشعوب عندما تصبح المعرفة أداة للنضال االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 6ـــل : الفصــ

 ماد عليها أثناء تدقيق المديونيةالجوانب القانونية التي ينبغي االعت

 العمومية

مقدمة
140
. 

 

عديدة من االختالالت و التجاوزات و العيوب التي أدت إلى   يمكن أن يكشف مسار تدقيق المديونية العمومية عن أشكال

 مديونية اجتماعية وإيكولوجية هامة.أضرار اقتصادية و معنوية ال يمكن عدها، و ترتبت عنها أيضا 

فمن الضروري استحضار مجال المعارف القانونية قصد تحديد الشرعية و المشروعية المديونيات العمومية و تأسيس 

 دعامة لرفض سدادها أو إبطالها و/أو إلغائها جزئيا أو كليا.

في أشغال التدقيق المواطني و تعزز بالتالي  إن الهدف من هذا الفصل يتجلى في تقديم الحجج القانونية التي ستساعد

النضاالت االجتماعية للحصول من السلطات العمومية على: إلغاء الديون غير الشرعية؛ تحديد المسؤوليات االدارية 

انونية و والمدنية والجنائية بالنسبة لكل المشاركين في هذه المسارات الماسة بالمصلحة الجماعية؛ وكذا أيضا تغيير البنيات الق

 التشريعية التي سمحت بهذه التجاوزات غير المشروعة على حساب المجتمع.

هذه الدعامة أن تأخذ باالعتبار التشريعات القانونية الوطنية والدولية المرتبطة بالقطاع المالي، ولكن أيضا المعايير لينبغي 

 المتعلقة بمفهوم المشروعية.

  مبادئ أساسية 6-1

أداء المديونية، ينبغي أن تعبر عن موافقتها بشكل صريح وحر. و يترتب عن هذه الموافقة عالقة قانونية: لكي تلتزم الدولة ب

)ينبغي احترام pacta sunt servandaالتزام الدولة بأداء المديونية المقترضة. و يتأسس هذا االلتزام على مبدأ 

 1969ون المعاهدات من اتفاقية فيينا حول قان 26االتفاقيات(، و ذلك وفقا للبند 
141
، وعلى مبدأ استمرارية الدولة، الذي  

 ينجم عنه انتقال ديون الدولة من حكومة إلى أخرى.
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 Cécile Lamarque, Renaud Vivien (CADTM, Belgique) et d'Alejandro Olmos Gaona هذا الفصل نتيجة التعاون مع   

(Argentine) 
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textesdipannotes.files.wordpress.com/2011/07/c-v-19691.pdf  



 
 
 
 

 

 

بيد أن هذه المبادئ ليست مطلقة و ال تكون سارية المفعول إال بالنسبة "للديون المقترضة من أجل المصلحة العامة و 

الجماعية"
142

 المصلحة العامة والجماعية". . و لهذا فالنقطة المفتاح هنا، هي "

و يتعلق األمر كذلك بفحص ما إذا كانت االتفاقيات تتطابق مع القواعد التي تنص عليها تشريعات البلد، ومع المبادئ العامة 

بطة للقانون، وكذا المعايير التي ينص عليها القانون الدولي العام و المعاهدات الدولية التي تحكمه، كالمعاهدة الدولية المرت

 بالحقوق المدنية والسياسية وكذا تلك المرتبطة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و غيرها.

 عمل للتدقيق أن يعتمد هذه المبادئ من أجل تحليل شرعية ومشروعية المديونيات العمومية. أليينبغي 

ع أو غير المشروع للدين هو من صالحيات السلطات وفقا للقانون الدولي، فإن تقدير المصلحة العامة وتحديد الطابع المشرو

العمومية
143
. 

إن مشاركة المواطنات والمواطنين في مسار تدقيق المديونية العمومية يعد على اإلطالق شرعيا ومشروعا، بل ضروريا 

 لتحديد اختالالت منظومة المديونية.

اء على مستوى الشكل أو المضمون أو الظرفية التي ينبغي تحليل مختلف جوانب كل تعاقد ساهم في توليد المديونيات، سو

 جرى فيها: 

 .إذا ما كانت هذه التعاقدات تخضع للمصلحة العامة و الجماعية 

  .إذا ما جرت هذه التعاقدات وفقا للقواعد القانونية المعتمدة 

 .إذا ما حدثت اختالالت أو تجاوزات أو عيوب 

 ق االقتصادية والبيئية واإلنسانية بشكل خاص.إذا ما أدت هذه التعاقدات إلى إخالل بالحقو 
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 David RUZIÉ, Droit international public, 17ème édition, Dalloz, París, 2004, p. 93 
143

 Éric TOUSSAINT et Hugo RUIZ DÍAZ, « L’audit de la dette : un instrument dont les mouvements sociaux 

devraient se saisir », http://www.cadtm. 

org/L-audit-de-la-dette-un-instrument  

 



 
 
 
 

عندما نكون قد حددنا العناصر المحصل عليها في إطار التدقيق الخاص بكل مديونية تم فحصها وكذا المسار الذي اندرجت 

إلى  فيه، آنذاك سيمكننا تأكيد إذا ما كانت هذه الديون أو هذا المسار غير شرعي و / أو غير مشروع  ؛ وذلك باالحتكام

 المبادئ العامة للقانون و باالعتماد على الحجج القانونية المرتبطة بالقانون الوطني والدولي و معايير القانون العرفي مثل :

مبدأ الشرعية: يتعلق األمر بمدى مالءمة المديونية موضوع الفحص للمعايير والقوانين والطابع المشروع لموضوع  -

 التعاقد؛

 الحق في السيادة؛ -

 في التنمية؛الحق  -

 حقوق اإلنسان؛ -

 مبدأ التضامن والتعاون؛ -

مبدأ المعقولية: يعني هذا المبدأ أن القوانين التي تؤسس الحقوق والواجبات، وكذلك المراسيم التشريعية للحكومة ينبغي  -

 لفعال؛أن تكون متالئمة وروح دستور كل دولة؛ وعليها أال تناقضه، حيث إنها ليست سوى أدوات لتطبيقه الصارم وا

"(: ينتج عن هذه القاعدة تحرير األطراف من كل التزام األشياء بنت ظروفها) "Rebus Sic Stantibus لبند  -

 التي كانت موجودة إبان إبرامها. عميق للظروفمتضمن في العقدة في حاالت تغيير 

ية مخصصة لقطاع محدد، رغم أن االغتناء غير المشروع: ويتسم باستعمال المديونية العمومية وسيلة لتحويل مبالغ مال -

 الديون العمومية تولدت فعال من دون دخول األموال؛

منع الديون الفاحشة: تعرف بأنها تطبيق ألسعار فائدة مفرطة في االرتفاع أو لمعدالت فائدة غير معقولة و غير  -

 شرعية. 

 ؛ Anatocismeمنع األرباح المركبة:  -

األطراف، نتيجة لغياب التوازن بين طرفي العقد طالما تتدخل في الغالب  عيوب الرضا: مثال ذلك عدم التماثل بين -

الخاصة العالمية. و ينتج عن ذلك أننا نجد، من جهة، دولة معزولة، ومن جهة  البنوكهيئات دولية للدفاع عن مصالح 

و هو ما يشير إلى  أخرى، مجموعة من المؤسسات) صندوق النقد الدولي، نادي باريس، البنوك الخاصة، والترويكا(،

 كون العقود و االتفاقيات ليست نتيجة توافق، بل نتيجة ضغط غير متوازن؛

 حسن النية: مبدأ عام في القانون الدولي منصوص عليه في ميثاق األمم المتحدة ؛  -

 المصلحة العمومية؛ -

ها عندما يتعلق األمر بعمليات المسؤولية المشتركة للمقرضين: مثل البنوك الخاصة و المنظمات المالية الدولية وغير -

 الشرعية أو المشروعة، أدت إلى تراكم المديونية العمومية؛

 اإلنصاف: منع الشطط؛ -

الشطط القانوني: وهي موجودة في جميع األنظمة القانونية. و عموما إن الخصائص الرئيسية التي تحدد شططا ما  -

حق أحد األطراف ، دالئل على وجود نية الرتكاب تكون مرتبطة بأحكام تترتب عنها: أضرار، إجحاف بالغ في 



 
 
 
 

إجحاف و للحصول على أرباح مفرطة، أو أحكام تخالف الحقوق االجتماعية و االقتصادية أو ال تتوافق مع مبادئ 

 المعقولية من زاوية المصالح االجتماعية و الشروط، وغيرها.  

القوة القاهرة -
144

 ؛

حالة الضرورة -
145

 ؛

 ؛ نظرية المديونية الكريهة -

 مفهوم المديونية الالمشروعة؛ -

 الجريمة الدائمة؛ -

و عالوة على ذلك، من األهمية بمكان اإلشارة إلى الحق في عدم أداء ديون الشرعية و/ أو المشروعة. و يؤكد تقرير 

المخصص لنظرية الديون الكريهة 2000( لسنة CNUCEDمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية)
146

، أن التزام دولة 

بأداء الديون لم يعترف به قط  في التاريخ باعتباره التزاما غير مشروط. و يقوم صاحب التقرير بتعداد سوابق تندرج  ما

إلزامية احترام في صالح عدم أداء بعض الديون المجحفة، كما يقوم بعرض قواعد قانونية تحد من مفعول مبدأ "

 ي: حسن النية و االنصاف و الشطط القانوني و غيرها.االتفاقيات" بناء على المبادئ العامة للقانون الدول

و هناك أيضا ضرورة لحجج قانونية أخرى نتيجة للتوسع العالمي لألسواق المالية و عالقتها بتشكل الديون العمومية، 

 مثل: 

 منع التالعب بالسوق؛ 

 منع الشطط في حالة استخدام منتجات مالية سامة؛ 

 إلغاء الجنات الضريبية؛ 

 ياب اإلرادة السياسية ألغلب الحكومات ينبغي على الشعوب االنخراط في التدقيق المواطني .أمام غو

 باعتمادنا على هذا التدقيق يتوجب علينا أن نفرض على الحكومات الغاء الديون التي جرى اعتبارها الشرعية و/أو الو

يقدم القانون الدولي العامأمام القضاء. وليين على أعمالهم الدوالوطنيين و مشروعة و أن تجري محاسبة المسؤولين
147
 

 والتشريع الداخلي للدول العديد من الحجج القانونية لتأييد عمل أحادي الجانب و سيادي إللغاء الديون.

  أولوية حقوق اإلنسان 6-2
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والذي من خالله سنت الجمهورية اإلشتراكية:" كل القروض  1918يناير  28تجدر اإلشارة هنا إلى الظهير الذي أصدرته الحكومة السوفياتية في   

 ء". ولتبرير هذا الفعل، فعل االسثتناء اعتمدت الحكومة الروسية قوة األغلبية على الخصوص. بدون شروط وال استثنا إلغاؤهاالخارجية تم 
145

يات تذهب أكثر من إن حالة الضرورة ال تضع الدولة في وضعية تمنعها كليا من اإليفاء بالتزاماتها الدولية. لكن مسألة تنفيذها قد تؤدي بالساكنة إلى تضح  

 Alain PELLET et al.Droit international public 4émé]  ؟؟ ساكنتهصر القانون الدولي األساسية للدولة هي الحد المعقول. إن إحدى عنا

édition. LGDJ , paris 1995, p 400 لقوانينها. إن أول هذه االلتزامات يتجلى في احترام  يخضعون [. فالدولة لها واجب حيال مواطنيها واألجانب الذين

 األساسية ، التزام أكبر من االلتزامات األخرى التي من بينها االلتزام تجاه الدائنين.حقوقهم اإلنسانية 
146

 Robert Howse, « The concept of odious debt in public international law », Discussion Papers nº 185, CNUCED, 

juillet 2007, UNCTAD/OSG/DT/2007/4, http://// unctad.org/en/Docs/osgdp20074_en.pdf 
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من قانون محكمة العدل العليا. وتتضمن المعاهدات والعرف والمبادئ العام للقانون  38إن مصادر القانون الدولي العمومي منصوص عليها في الفصل   

 النظرية والفقهية.



 
 
 
 

الدولي لحقوق " القانون  يؤطر إنشاء 1948في البداية، ينبغي التأكيد على أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 

 "، أي، نظام تشريعي معياري ذو بعد دولي يهدف لحماية حقوق اإلنسان.اإلنسان

، يدعم تصور 1993يونيو  25إن إعالن حقوق اإلنسان المعتمد في فيينا أثناء المؤتمر العالمي حول حقوق اإلنسان يوم 

 (:5عندما يؤكد ) الفقرة  1948إعالن 

غير قابلة للتجزئ، ومترابطة بشكل وثيق فيما بينها. فعلى المجتمع الدولي التعامل مع "إن جميع حقوق اإلنسان كونية، و

 حقوق اإلنسان بشكل إجمالي، وبطريقة منصفة ومتوازنة، وعلى قدم المساواة بإيالئها نفس األهمية".

على حساب الحقوق  و تفرض الوضعية الطارئة للحالة االجتماعية مراجعة األولوية التي قدمت لاللتزامات المالية

 االجتماعية للشعوب.

إن التدقيق المواطني سيكون بمقدوره تحديد أشكال من الالشرعية و الالمشروعية التي ستدعم سحب / إلغاء/ رفض 

االلتزامات المالية واإلجراءات المرتبطة بها كبرامج التقشف، بهدف تحرير موارد لفائدة الشعوب وتحسين مستوى عيش 

 الساكنة.

حترام وتفعيل حقوق اإلنسان، مثلما هي متعارف عليها عالميا في مختلف االتفاقيات الدوليةإن ا
148
باألولوية أمام  تحظى 

االلتزامات التي تتخذها الدول، والتي من بينها أداء الديون، و نفس األمر بالنسبة لتطبيق برامج التقشف المفروضة خاصة 

 ي واللجنة األوربية.من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالم

من ميثاق األمم المتحدة 103و بدون لبس أو غموض ينص الفصل 
149
الذي يتوجب أن تحترمه الدول األعضاء باألمم   

 المتحدة ، على ما يلي:

"في حالة تضارب بين التزامات األعضاء باألمم المتحدة بموجب هذا الميثاق و التزاماتهم بموجب أي اتفاقية دولية أخرى، 

الذي يحظى باألولوية هي التزامات الميثاق" و من بين االلتزامات المتضمنة في الميثاق، نذكر من بينها على  فإن

:" )...( الرفع من مستويات العيش، التشغيل الكامل وشروط التقدم  56و  55الخصوص تلك المعلن عنها في الفصلين 

 (1. 55والتنمية في النظام االقتصادي واالجتماعي،") فصل 

")...( االحترام الشامل والفعلي لحقوق اإلنسان وللحريات األساسية للجميع دون تمييز حسب العرق أو الجنس أو اللغة أو 

 (3. 55الدين.") الفصل 

، بتحرك جماعي أو منفصل، بالتعاون مع المنظمة.")الفصل 55" يلتزم األعضاء، لبلوغ األهداف المعلن عنها في الفصل 

56) 

 

بخرق سافر  لميثاق األمم  -تحت ضغط الدائنين -بالجنوب مثلما بالشمال -ت التقشف المطبقة من لدن الحكوماتتقوم مخططا

المتحدة ولمختلف االلتزامات القانونية الدولية. ولذا فإن إجراءات التقشف والديون المقدمة في إطار اتفاقيات مع صندوق 
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حول الحقوق  1966[، العهدين الدوليين لسنة 1948][، اإلعالن لعالمي لحقوق اإلنسان 1945نجد من بين هذه النصوص ميثاق األمم المتحدة ]   

[ وكذلك اإلعالن عن 1969اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات][ PIDSCP[ وحول الحقوق المدنية والسياسية]PIDESCاالقتصادية واالجتماعية والثقافية ]

 [. 1986الحق في التنمية ل]
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http://www.un.org/fr/documents/charter/ 



 
 
 
 

وبية معرضة للبطالن. و الحال أن بنود الميثاق ذات قيمة تشريعية ببعد النقد الدولي أو البنك العالمي أو اللجنة األور

ن كل ما خالفها يعد غير منصوص عليه كتابياأعمومي، بحيث 
150
. 

و تذكر تقارير األمم المتحدة بانتظام بهذا االلتزام بحماية حقوق اإلنسان األساسية. و على سبيل المثال، و تأكيدا لتوصيته 

يوليوز  18أعاد مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة التأكيد في توصيته الصادرة يوم  1999ل أبري 23الصادرة في 

151
 ، على ما يلي:2012

التربية والخدمات الصحية ان البلدان المدينة في التغذية والسكن والملبس والشغل و" إن ممارسة الحقوق األساسية لسك

ق سياسة التقويم الهيكلي وبرامج النمو واإلصالحات االقتصادية المرتبطة والبيئة السليمة ال يمكن أن تكون مرتهنة بتطبي

 (.24بالمديونية") الفقرة 

")...( ال ينبغي للبرامج االقتصادية المرتبطة بتخفيف أو إلغاء الدين الخارجي أن تؤدي مرة أخرى لسياسة التقويم الهيكلي 

  (.21دوغمائية في مجال الخوصصة و تقليص الخدمات العمومية") الفقرة السالفة، التي لم تتكلل بالنجاح، مثل االلتزامات ال

 

 بما يلي: 2012يوليوز  18يذكر مجلس حقوق اإلنسان لمنظمة األمم المتحدة أيضا في توصيته ليوم 

لها الحق و " تتحمل كل دولة، في المقام األول، مسؤولية النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسكانها، و 

المسؤولية، ألجل هذه الغاية، في اختيار الوسائل الخاصة بها و أهداف تنميتها دون أن تكون خاضعة ألي امالءات معينة 

 ( ".6مفروضة من الخارج بالنسبة لسياستها االقتصادية)الفقرة 

لي والبنك العالمي في نهاية سنوات و من البديهي أن برامج التقويم الهيكلي التي أعاد تكريسها كل من صندوق النقد الدو

من خالل "وثائق" أو " تأطير استراتجي للنمو وتقليص الفقر"، تنتهك حق الشعوب في تسيير ذاتها بذاتها، و هو حق  1990

 حول حقوق اإلنسان. 1966من ميثاق األمم المتحدة وكذلك عهدي  I.2يكرسه الفصل 

الجنوب ال  ستقل لدى األمم المتحدة حول الدين الخارجي، فإن برلمانيي بلدان، سيفاس لومينا، خبير م2009وكما أشار، سنة 

تتم استشارتهم في أغلب الحاالت و أن المصادقة على هذه الوثائق تكون دوما مشروطة  بالموافقة النهائية للمؤسسات المالية 

وصندوق النقد الدولي حقوق الشعوب. ففي حالة الدولية. وفي أوروبا أيضا تلغي إمالءات األسواق المالية واللجنة األوربية 

من دون أن يصادق عليه البرلمان، وذلك  2010اليونان مثال، جرى التوقيع على برنامج التقشف مع الترويكا، و فرض سنة 

خالفا لما ينص عليه الدستور اليوناني
152

  . 

يفاس لومينا عندما أكد أن النصوص الدولية يتوجب على البلدان احترام وحماية والنهوض بحقوق اإلنسان، مثلما وضح س

 لحماية حقوق اإلنسان ال تسري فقط على الدول، و إنما تطال أيضا المؤسسات الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

 :يمكن أن نستخلص من القانون الدولي المبادئ المالئمة التي تسمح بتحديد مضمون الحقوق االجتماعية باإلشارة إلى
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 Monique et Roland WEYL, Sortir le droit international du placard, PubliCetim nº 23, éd. CETIM, Genève, 2008. 
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 http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20340 
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 Georgios KATROUGALOS et Georgios PAVLIDIS, « La Constitution nationale face à une situation de détresse 

financière : leçons tirées de la crise grecque  (2009-2011) », European Review of Public Law, 23, 4/2011, pp. 1185-

1208. 



 
 
 
 

: يتطلب هذا المبدأ تطبيق البلدان األعضاء لحد أدنى أساسي من كل حق من minimum core obligationمبدأ  .1

الحقوق. و هذه النواة األساسية من الحد األدنى تستلزم ضرورة تلبية "الحد األدنى الضروري من كل حق من 

الحقوق"
153

 ره المبدأ األساس لحقوق اإلنسان.كرامة اإلنسان، باعتبال، و هذا ما يفرضه المبدأ الواسع 

مبدأ التطبيق التدريجي، الذي ينتج عنه مبدأ منع التقهقر االجتماعي." يمكن صياغة مبدأ منع التقهقر االجتماعي كما  .2

يلي: إن النواة األساسية للحقوق االجتماعية التي تحققت سلفا و طبقت من خالل إجراءات تشريعية ينبغي اعتبارها 

يا؛ و يعد ال دستوريا كل إجراء يؤدي إلى اإللغاء أو التراجع أو اإلبطال التام لهذه النواة األساسية، في مضمونة دستور

غياب ابتكار برامج بديلة أو تعويضها بأخرى. إن حرية المشرع تقف عند جدار النواة األساسية التي تحقق سلفا"
154
. 

قادرة على الوفاء بالتزاماتها لدواعي القوة القاهرة تكون  مبدأ قلب برهان الحجة: "إن الدولة التي تصرح بأنها غير .3

مسؤولة على البرهان على ذلك و بأنها عملت ما بوسعها، دون جدوى، للحصول على دعم دولي لضمان أن تكون هذه 

الحقوق متاحة و أن يتم الولوج إليها"
155
. 

لمشاركة والشفافية والمحاسبة في مسارات مبدأ المشاركة والشفافية والمحاسبة: يتوجب على الدول ضمان آليات ا .4

صياغة ووضع وإنجاز السياسات االجتماعية العمومية. و يترتب عن ذلك أهمية عنصر الديمقراطية في السياسات 

االجتماعية العمومية، و كذلك أثناء وضع الميزانية العامة، باعتباره أداة فعالة لمحاربة الفساد
156
. 

االجتماعية: تشير لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم  واجبات الدول في مجال الحقوق .5

بأن واجبات الدول فيما يتعلق بهذه الحقوق تتمثل في: االحترام، والحماية، واإلنجاز 12
157

 

حسب فالبيان بيو بيسان 
158

الدول في  ، من الضروري تحديد مدى القدرة على تحمل المديونية بارتباط "بواجبات"

مجال تقليص الفقر و النهوض/حماية حقوق اإلنسان
159

. و من وجهة نظر حقوق اإلنسان ينبغي أن يتم التحكم في 

تسديد الدين عند حدود معينة، بحيث ال تفضي في كل األحوال إلى أي خرق للحقوق االجتماعية األساسية، كالحق في 

 وغيرها. يم و الحماية االجتماعيةالتغذية و الصحة و التعل
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todo=apresentar&id=K4784335J9  
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األكبر من الميزانية المخصص لتسديد المديونية ينتهك بشكل سافر واجب الدولة في االستجابة للحقوق  الجزء إن

االجتماعية التي كرسها النظام المعياري الدولي والدستوري. أن هذا التسديد يؤدي إلى عدم الوفاء بالواجبات المتعلقة 

 الديمقراطيات المعاصرة على المستوى الدولي والدستوري. بتلبية الحقوق االجتماعية التي سطرتها

 ن الدول التي تتصرف على هذا النحو تنتهك هذا االلتزام، مما يشكل انتهاكا خطيرا للدستور وجريمة دولية. إ

 

 

 عدم قابلية تقادم الجرائم ضد اإلنسانية    6-3

من قبل منظمات األمم المتحدةلقد حددت العديد من المحاكم الدولية و المعايير الموضوعة 
160
عدم قابلية تقادم الجرائم ضد  

اإلنسانية. وبشكل مماثل كما هو الحال بالنسبة لمختلف أحكام محاكم أرجنتينية تم اعتبار جريمة اختطاف القاصرين جريمة 

القاصرغير قابلة للتقادم، ألن األمر يتعلق بجريمة تدوم إلى غاية التعرف النهائي على هويته من قبل 
161
. 

ورغم أن الجرائم ضد اإلنسانية يمكن أن تظهر كأنها مختلفة عن الجرائم المرتبطة بالمديونية العمومية، فإن آثار الديون 

الالمشروعة تؤدي إلى نفس النتائج. عالوة على ذلك، توجد سلسلة من المميزات الخاصة تسمح بتصور لعدم قابلية تقادم 

مخصصة للحقوق اإلنسانية و االجتماعية لفائدة أداء ديون الشرعية و المشروعة، وذلك الجرائم الناتجة عن ضخ أموال 

استنادا إلى مفهوم "الجريمة التي تدوم". و في هذا الصدد تعد الحالة األرجنتينية أكثر وضوحا حسب اليخاندرو أولموس 

تقصي الحقائق من قبل اللجنة البرلمانية غوانا. وفي عدة حاالت، كما إبان عمل لجنة التدقيق المواطني باإلكواتور و

ترافقت مع و بأمريكا الالتينية في السبعينات المؤدية إلى سيرورة المديونية التي شرع فيها  -البرازيلية، فإن نفس السيرورات

 تمت مالحظتها. –نتائج وخيمة بالنسبة للحقوق األساسية للمجتمع 
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اد كل مصادر القانون .اعتم يينبغي على التدقيق المواطن  



 
 
 
 

تنفيذها الزال مستمرا. هذا النوع، المستعمل في مختلف تصنيفات الجريمة، ال و يشير ألموس إلى أن المديونية تشكل جريمة 

 يرتبط بصف عامة بجرائم اإلدارة العمومية، رغم المعاناة التي يتسبب بها للجماعة برمتها.

 إن الجرائم المرتبطة بالمديونية جرائم مستمرة ألنها تستجيب للمعايير المنصوص عليها في النظرية :

ماني ومكاني: و هي خاصية مرتبطة مثال بالديون الناتجة عن الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا الالتينية ارتباط ز -

 وإفريقيا، على اعتبار أن نفس الديون أدت إلى إعادة تمويل متتالية وتحويالت مازالت مستمرة إلى اآلن.

س الغاية، أي تأجيل سداد مجمل الديون بتطبيق شروط وحدة الغاية: إن إعادة التمويل المتتالية والتحويالت كانت لها نف -

للفائدة و غيرها جد مكلفة، إضافة إلى السماح للهيئات المالية العالمية بفرض شروطها، و هو ما يفضي إلى استدامة 

 الهيمنة المالية.

يل، مثال، جرى التثبت بأن تشابه في شكل التنفيذ: أثناء تحليل مختلف أدوات الدين باإلكوادور، و باألرجنتين وبالبراز -

هناك أوجه تشابه ملفتة سواء على مستوى الشكل) شروط متماثلة، مثل شرط التخلي عن الحقوق السيادية( أو على 

مستوى المضمون) في أغلب االتفاقيات مع البنوك الخاصة لم يتم فحص مدى دخول الموارد المالية ؛ و في االتفاقيات 

داءات المقابلة منصفة و معقولة، و إنما كان هناك فرض لشروط الشرعية بشكل جلي؛ و الثنائية األطراف لم تكن األ

إلى غاية استعمالها في التسديد للبنوك  stand byفي االتفاقيات المتعددة األطراف، تبقى الموارد المالية جامدة 

 الخاصة(.

ذلك باستعمال نفس اإلجراءات: إصدار الظهائر و تشابه في اإلجراءات المتبعة:  تم نهج نفس الخطة أثناء التطبيق ، و  -

 التهميش المتكرر للمجلس الوطني و اإلجراء المستمر لمفاوضات سرية دون إعالم أو متابعة من البرلمان، إلى أخره.

التي وجب عليها  -وبالتالي الشعب -هوية مالك األموال قانونيا: في كل الحاالت مست إعادة تمويل المديونية الدولة -

 الستمرار في تحمل تسديد االلتزامات الناتجة عن أعمال ذات طبيعة إجرامية.ا

و بما أن المديونية الخارجية تتسم بكونها جريمة مستمرة، فهي غير خاضعة للتقادم طالما لم يستكمل سدادها كما يشير إلى 

ذلك زافاروني
162

ائي(؛ على اعتبار أن التقادم سيكون ) من القانون الجن63: " تطبق على الجريمة المستمرة قاعدة الفصل 

 ساريا بعد استكمال أداء الحصة األخيرة من المديونية".

 اختالالت في استعمال المديونية العمومية  6-4

إن ضرورة إنجاز تدقيق للمديونية يأتي من كون المبالغ المسجلة باسم الدين "العمومي" ال تتطابق دائما مع الديون الشرعية 

 والمشروعة.

دين ما تستشف من تحليل لمختلف العناصر مثل: الجوانب القانونية و المالية و االقتصادية للعقد و شرعية ن التأكد من إ

التوصل فعال باألموال، و إن كانت وجهة األموال مبررة و  تماالتفاقيات، و إصدارات للسندات؛ و أثارها و مسألة معرفة إن 
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ط المرتبطة بكل سند جرى إصداره، وذلك بصفة شاملة منذ انطالق سيرورة حقيقية، ونفس األمر ينطبق على الشرو

 المديونية.

ب الشرعية وطبقا لشروط يمكن لدين ما أن تكون شرعيا ومشروعا عندما: تأخذ الدولة على عاتقها التزامات وفقا لألسالي

ن المنافع)ذاتية و موضوعية( لفائدة الصالح عندما يكون هناك تساو في الوضعيات بين الدائن والمدين؛ وعندما تكومعقولة؛ و

 العام و يترتب عنها مقابل حقيقي من السلع و الخدمات لصالح المجتمع.

و إذا تأكد بأن هذه الشروط غير متوفرة، فإن تدقيقا للمديونية يمكنه االعتماد على األسس القانونية السالفة الذكر لصياغة 

 إلغاء أو رفض للديون العمومية، تجاه الحكومة و الرأي العام.الحجج القانونية الالزمة لتدعيم  أي 

وبشكل تركيبي، يمكن لالختالالت المصاحبة الستخدام الديون العمومية أن تؤدي إلى عدم تسديدها أو رفض التسديد نظرا 

 لطابعها الكريه، وذلك في حالة:

  :يمكن أن تتوافق مع الشروط القانونية، لكنها  ترتبط بالتزامات على عاتق القطاع العمومي، التيديون المشروعة

غير خاضعة لشرط التوازن بين الطرفين بفعل غياب تساوي بين وضعية كل من الدائن والمدين؛ و عالوة على 

 ذلك، فهي ال تخضع للمصلحة العامة الجماعية و/ أو ليس لها مقابل فعلي من السلع والخدمات لفائدة المجتمع؛

 :ديون ال تخضع للمعايير المحددة بالقواعد الجاري بها العمل في المنظومات القانونية للدول أو  إنها ديون الشرعية

 في االتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية؛

  :ترتبط بالتزامات تعهدت بها أنظمة استبدادية، و ذلك في خرق سافر لمصالح وحقوق المواطنين و الديون الكريهة

 من دون موافقتهم؛

 ترتبط بالتزامات تعهدت بها السلطة العمومية، و التي تخنق الميزانيات العمومية و تحول دون  ال تحتمل: ديون

 االحترام الفعلي لحقوق اإلنسان والحقوق االجتماعية؛

 :ويتعلق األمر بديون تقدم عناصر لعدم شرعيتها، ولعدم مشروعيتها أو أنها كريهة أو غير محتملة.  ديون باطلة

 إلى بعض األمثلة أسفله ؛ وقد أشير

  األسباب التي تؤدي إلى بطالن الديون العمومية - 5.6

 و مثلما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا، يمكن لعيوب مختلفة أن تؤدي إلى بطالن دين ما، و هذه بعض النماذج: 

 عيوب الرضا  (1

 بطالن عقد القرض، مثل: إلى مختلف عيوب الرضا التي قد تفضي إلى 1986و1969تشير اتفاقيتا فيينا ل 

مليون  85شكل هذا العيب، بالنسبة للباراغواي، ذريعة قانونية لرفض أداء دين يبلغ : 163عدم أهلية المتعاقد -

. و في واقع األمر، فإن قنصل الباراغواي بجنيف التي كان قد وقع باسم دولة الباراغواي لم تكن 2005دوالر سنة 
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أوفر الند تروست   Overland Trust bankقد القرض المذكور مع البنك الخاص لديه أية سلطة قانونية إلبرام ع

بانك
164
. 

 

إرشاء المتعاقد بوسائل مباشرة أو غير مباشرة أثناء التفاوض -
165

حالة تم التأكد منها في اتفاقيات وقعت بين : 

لمانية و اليونانية بأنها المتهمة من قبل كل من العدالة األ Siemensاليونان والشركة متعددة الجنسيات سيمانس 

 مليار يورو. 1أدت عموالت و رشاوى لشخصيات سياسية وعسكرية و إدارية يونانية تبلغ ما يقارب 

اإلكراه -
166
لتفرض على  1825لقد استعمل اإلكراه من قبل فرنسا سنة الممارس على المتعاقد فعليا أو عبر تهديدات:  

هايتي تسديد مديونية ضخمة
167
باخرة فرنسية  14االعتراف باستقاللها. و لهذا الهدف طوقت  و ذلك تعويضا عن 

مدفع جزيرة هايتي، و كان التوجيه واضحا: في حالة الرفض ينبغي إغالق الموانئ بالقوة. كما يعني  524مجهزة ب 

 ان،لصالح الدائن. وفي إطار التدقيق، بإمكان شعوب البرتغال و ايرلندا واليون سياسياإلكراه أيضا ميزان قوى 

الخ...إثارة اإلكراه، أي الضغط الممارس على حكومتها، من أجل إعالن رفض إجراءات التقشف التي وضعتها 

الترويكا. يندد سيفاس لومينا في تقريره حول الدين الخارجي بتدخل الدائنين في وضع سياسات التنمية عندما يؤكد: "ال 

ة استغالل األزمة االقتصادية والمالية أو تلك المرتبطة بالدين ينبغي على الدول الدائنة والمؤسسات المالية الدولي

الخارجي للدفع بإصالحات هيكلية في الدول المدينة، و ذلك مهما كانت أهمية هذه اإلصالحات على األمد الطويل. إن 

في ظل سيرورة  إصالحات كهذه ينبغي أن تتخذها وتصوغها وتطبقها الدول المدينة نفسها، إذا ارتأت أهميتها ، و ذلك

مستقلة للتنمية الوطنية."
168
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Hugo RUIZ DÍAZ, « La dette du Paraguay auprès des banquiers privés : un cas de dette odieuse », point 2 de 

L’audit citoyen de la dette : un instrument de démocratisation des relations économiques et de contrôle démocratique 

des actes des gouvernements, http://cadtm.org/L-audit-citoyen-de-la-dette-un 26 Article 50 des Conventions de 

Vienne de 1969 et 1986.  
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تهديدها    االتفاقيتين الدوليتين كذلك الشطط الممارس على دولة من خالل هاتيننمن  52يمنع الفصل  1986و1969 لسنواتمن اتفاقيات فيينا  51الفصل 

 باستعمال القوة.   
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Sophie PERCHELLET, Haïti, Entre colonisation, dette et domination, CADTMPADPA, Bruxelles, 2011, 

http://www.cadtm.org/Haiti-Entre-colonisation-dette-et  
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Cephas LUMINA, Principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux  droits de l’homme, Rapport de l’expert 

indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes 

des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, 

Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, 20
ème

 session, point 3 de l’ordre du jour, 10 avril 2011, parag. 80, p. 22 

(A/HRC/20/23). Disponible sur : http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20020 ou par http://daccess-

ods.un.org/TMP/4592549.50284958.html  

   



 
 
 
 

التدليس -
169  

: إذا فرض على دولة ما التوقيع على قرض عن طريق ممارسات تدليسية من جانب دولة أخرى أو 

منظمة دولية كانت قد شاركت في التفاوض، يمكننا الضغط على الدولة التي وقعت العقد لدفعها إلثارة التدليس بوصفه 

و بهذه الطريقة يمكننا تصنيف سلوك كل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي  لمصادقة على العقد.عيب رضا أثناء ا

من قوانينه  1بكونه تدليسيا، وذلك بفعل الفارق المهول بين خطاباتهم والواقع. و في الواقع ، و حسب الفصل 

جانس للتجارة الدولية والمساهمة تبعا لذلك ( تيسير توسع ونمو متii األساسية، فإن صندوق النقد الدولي يهدف إلى:"

في ترسيخ مستويات عالية من التشغيل والدخل الفعلي و في تنمية الموارد المنتجة لكل الدول األعضاء، و هذه أهداف 

ذات أولية بالنسبة للسياسة االقتصادية"
170
، أما على صعيد الممارسة فإن هذه المؤسسة و بتنسيق مع البنك العالمي،  

م بعكس ذلك و تنتهك قوانينها األساسيةتقو
171
 مع ما يترتب عنها من نتائج اجتماعية خطيرة. 

 

 سبب غير جائز و غير أخالقي للعقد   (2

يتعلق األمر بقاعدة قانونية تنص عليها عدة تشريعات مدنية وتجارية. و نجد من بين األسباب غير الجائزة أو غير األخالقية 

 فاقية القرض ما يلي:التي تؤدي إلى الشرعية ات

مما يعد انتهاكا لميثاق األمم المتحدة من أجل تمويل شراء معدات عسكرية، االستدانة -
172
. 

و تشكل قروضا تقدمها دولةالمساعدة المرتبطة،  -
173
إلى أخرى على شكل قروض للتصدير في الغالب، أو كمقابل  

ير مشروعة إطالقا، بقدر ما أن هذه القروض لشراء منتجات أنتجتها الدولة "المقرضة". و تعد هذه الممارسة غ

المرتبطة ال تمت بصلة في غالب األحيان إلى االحتياجات الفعلية للبلد، بل تخدم مصالح "المانح". و هذا ما أدى 

، إلى إلغاء من جانب أحادي ودون شروط لديون خمسة بلدان: اإلكوادور،مصر، جاميكا، البيرو 2006بالنرويج، سنة 

و سيراليون
174

، و بضغط من السلطات المالية الفرنسية و األلمانية التي 2010. بالنسبة لليونان، و في أوج أزمة سنة 

أن تقلص من ميزانية الدفاع و  PASOKكانت تطمح إلى ضمان صادراتها من األسلحة، لم تستطع حكومة الباسوك  

عليها في نفس الوقت تخفيض النفقات في حين كان  ،ذلك كي تواصل شراء معدات عسكرية من فرنسا و ألمانيا

، نحن هنا أمام قروض مرتبطة  2010االجتماعية. و على اعتبار أن ألمانيا وفرنسا منحتا اليونان قروضا في ماي 

 إزاء هاتين القوتين األوروبيتين.

توالي ديون جاوي في مشروع مقاله حول دمثلما أكد المقرر الخاص محمد بيالتمويل المشروط بالتقويم الهيكلي:  -

: "إذا انطلقنا من وجهة نظر المجموعة الدولية يمكننا تعريف الدين الكريه بأنه كل 1983الدولة، طبقا التفاقية فيينا 

مديونية متعاقد حولها من أجل أهداف ال تتطابق والقانون الدولي المعاصر، و خاصة مع مبادئ القانون الدولي 
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Voir les statuts du Fonds monétaire international sur : www.imf.org/external/ french/pubs/ft/aa/aa.pdf   
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 Éric TOUSSAINT, Banque mondiale, le coup d'État permanent, CADTM-SyllepseCETIM, Paris, 2006.  
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هذه الديون بواسطة أبناك التنمية أو بواسطة مؤسسات مالية رسمية. في الغالب يتم انجاز 
173

  
174

 Kjetil ABILDSNES, Pourquoi la Norvège prend ses responsabilités de créancier ?, op. cit. 



 
 
 
 

ة."المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحد
175
و تبعا لذلك، فإن الديون المتعددة األطراف المتعاقد حولها في إطار  

لهذه السياسات تم توضيحه  الضارعلى اعتبار أن الطابع  التقويم الهيكلي تعد ديونا كريهة، و بالتالي غير شرعية،

سافر مختلف نصوص  باألخص من قبل هيئات تابعة لألمم المتحدة. إن الشروط المرتبطة بهذه الديون تنتهك بشكل

، التخلي عن سيادة الدول سيرورة أغلب اتفاقيات القروض الدولية البنود المتضمنة في عمقتحماية حقوق اإلنسان. 

تطبيق القواعد التي تعطي  بالتاليفي حالة نزاع بين الطرفين و تعتبر قضاء دول الشمال هو من له الوالية التيو

 األفضلية للدائنين. 

بأن فرض سياسات من قبل البنك العالمي  (CAIC)لجنة التدقيق الشامل للدين العمومي برهنتفي اإلكوادور 

ومؤسسات أخرى متعددة األطراف، عبر برامج كانت هذه األخيرة تمولها و عبر فرض شروط مرتبطة بهذه 

لقروض ثنائية األطراف القروض، يشكل إلغاء للسيادة تدخال صارخا في الشؤون الداخلية للدولة. كما أن العديد من ا

في توصياتها  (CAIC)قد انتهكت بشكل مماثل الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية. و قد اقترحت هذه اللجنة 

تعليق أداء مختلف الديون التي تطالب بها المؤسسات متعددة األطراف
176
. 

اته الشروط المفروضة، لم ينتهك  و في اليونان، نحن أمام انقالب قانوني حقيقي على الدولة: فمن خالل ه

قانون عدة إجراءات قانونية) كما أنالثالوث)الترويكا( القانون الدولي وحسب، بل انتهك أيضا القانون اليوناني. 

الدستور ، و باألخص حذفها للحد األدنى القانوني لألجر. إن التخلي تنتهك تنفيذية لبرنامج التقشف  )2010/  3845

اليونانية أصبح أكثر خطورة، بحيث إن بندا معينا من االتفاقية مع الثالوث يرتئي تطبيق القانون عن سيادة الدولة 

( في حالة نزاع . وهكذا تتخلى الدولة عن شرط  TJUEاإلنجليزي مع اختصاص محكمة العدل لإلتحاد األوروبي)

 أساسي لسيادتها، المتجلي في االختصاص الترابي للمحاكم الوطنية.

من بين هذه المشاريع، ما يسمى ة العمومية لتمويل مشاريع غير مثمرة تلحق أضرارا بالساكنة والبيئة : و المديوني -

بمشاريع "الفيلة البيض"، مثل سد انغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية)زايير سابقا( الذي لم يقدم إطالقا أي فائدة 

كما أن المشاريع المولدة للديون كثيرة  ونغو مرتبطة بالكهرباء.من ساكنة الك 10%للساكنة: بل هناك إلى اليوم أقل من 

باليونان. فبينما كانت السلطات اليونانية قد قدرت  2004في بلدان الشمال، مثل فضيحة األلعاب االولمبية لسنة 

 مليار دوالر. 20مليار من الدوالرات، فإن تكلفة األلعاب تجاوزت في الواقع  1.3المصاريف ب 

في الجنوب  1990إن أصل األزمات المالية التي اندلعت خالل سنوات لخاص المحول إلى دين عمومي. الدين ا -

الشرقي آلسيا وفي االكواتور وفي األرجنتين وفي البرازيل وفي روسيا هو تطبيق إجراءات فرضها البنك العالمي 
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Mohammed BEDJAOUI, « Neuvième rapport sur la succession dans les matières autres que les traités », Rapporteur 

spécial, Projet d’articles sur la succession en matière de dettes d’État, Nations Unies, (A/CN.4/301 et Add.1, parag. 

129, p. 73). (Extrait de l’Annuaire Annuaire de la Commission du droit international, 1977, vol. II, 1ère partie, pp. 49-

126). Disponible en : legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/ contents/1977_v2_p1_f.pdf.  
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Rapport de la CAIC sur http://www.auditoriadeuda.org.ec ; CADTM, Les prêts empoisonnés de la Banque 

mondiale en Équateur. Plaidoyer pour leur répudiation, 10 septembre 2008. Disponible sur : http://cadtm.org/ 

Les-prets-empoisonnes-de-la-Banque  

  



 
 
 
 

ومنع مراقبة الدولة لحركات رؤوس األموال وصندوق النقد الدولي اللذان فرضا، خاصة نزع التقنين عن النظام المالي 

؛ و كانت النتيجة هروب الرساميل األجنبية خارج هذه البلدان عندما كانت آفاق األرباح تتهاوى مؤدية إلى انهيارات 

 بنكية متسلسلة.

البنك وقد تم فيما بعد تحويل ديون هذه البنوك الخاصة إلى ديون عمومية بضغط من المسؤولين عن هذه األزمات: 

خطورة  وضعية الميزانيات العامة و  2007العالمي وصندوق النقد الدولي. وقد عمقت األزمة العالمية التي ظهرت سنة 

رفعت من حجم الدين العمومي)خاصة في بلدان الشمال( بفعل تدخل حكومات هذا الجزء من العالم إلنقاذ البنوك 

 المنهارة.

في الجنوب أو الشمال)مرتبط بتشريك ديون القطاع المالي(، يعد على أقل تقدير  إن سبب هذه المديونية العمومية، سواء

 غير أخالقي، ألن المتسببين المباشرين في األزمة هم المؤسسات المالية العالمية و البنوك الخاصة. 

عمومية تتحملها بعملية تحويل ديون خاصة إلى ديون  (CAICلجنة التدقيق الشامل للدين العمومي)في االكواتور نددت 

بضغط من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين كانت الدولة تمر بأزمة  1984و  1983الدولة وذلك إبان 

مالية صعبة. و لمواجهة هذه المسألة التي كانت أضرارها البالغة بالنسبة للبلد واضحة منع الدستور الجديد لإلكواتور 

صريح كل تحويل للديون الخاصة إلى ديون عمومية بشكل 2008المصادق عليه في شتنبر 
177
. 

وفقا للحجة القانونية لدوام الجريمة، ال يفقد الدين غير الجائز طابعه الالشرعي  تسديد ديون قديمة غير مشروعة. -

وم مع نتيجة لمسار إعادة التفاوض أو إعادة الجدولة. و بهذا المعنى، فإن هذا الدين يحتفظ بعيبه األصلي و الجريمة تد

 الوقت.

وبالتالي فإن كل الديون العمومية التي يكون هدفها تسديد ديون الشرعية قديمة تعد هي أيضا غير جائزة
178

. و سيسمح 

لجنة التدقيق تدقيق الدين بوضع الدين األصلي الالمشروع على المحك. و مثال ذلك، استعملت حجة دوام الجرم من قبل 

اختالالت عديدة لفضحالشامل للدين العمومي باإلكواتور 
179

)تحويل ديون خاصة إلى ديون عمومية، وإعادة جدولة لديون 

وفق تعليمات مخطط برادي( و التي أدت إلى إصدار سندات الدين التجاري. وقد رفضت السلطات االكواتورية، بناء على 

في يونيو "(. و Global 2012 et 2030معطيات التدقيق، تسديد هذا الدين التجاري لدى البنوك الدولية الخاصة)سندات" 

من السندات السالفة الذكر  95 %المالكون لــ  قابلو بعد مواجهة مع البنوك المالكة لسندات الدين االكواتورية هذه،  2009

 .70 %من قبل الدولة االكواتورية مع تخفيض لقيمتها االسمية بنسبة  شرائهابإعادة 

مثل اإلنصاف  بالمبادئ العامة للقانون، بشكل واضحولة في تصفية ديونها مقنن إن واجب الدتسديد ديون مؤداة سلفا.  -

 ، و ضمنه االغتناء غير المشروع.  انتهاك القانونوأوحسن النية 

لقد جرى، بكل تأكيد، تسديد مديونية الدول النامية عدة مرات: فحسب المعطيات الصادرة عن البنك العالمي، فإن السلطات 

، في حين تضاعفت في الوقت نفسه 1970مرة ما كان عليها سنة  98النامية قد سددت سالفا ما يعادل  العمومية للدول
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 Article 290, alinea 7 : « L'étatisation des dettes privées est interdite. »  
178

  Sur la continuité du délit, lire entre autres sources l'article d'Alejandro Olmos Gaona : « La deuda argentina como un 

delito : un aspecto no tratado por el derecho penal », http://www.pctargentina.org/deuda-delito-2.htm  
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  Ces irrégularités furent signalées par le rapport de la Sous-commission de la dette commerciale de la CAIC : 

http://www.auditoriadeuda.org.ec 



 
 
 
 

مرة 32مديونياتها ب
180

. و هكذا من حق البلدان النامية رفض أداء ديونها و المطالبة، إذن، باسترجاع ما حصل عليه 

المقرضون بشكل غير قانوني، وذلك بطرح االغتناء غير المشروع
181
. 

الذي يهدف إلى اغتناء فاحش، و إلى الحصول على مكسب ناتج عن وسائل غير مشروعة، الغتناء غير المشروع ا -

 5%يمكنه أيضا أن ينطبق على القروض المقدمة لليونان أو ايرلندا من قبل بلدان كألمانيا، فرنسا والنمسا بمعدل فائدة يبلغ 

من األسواق. وبنفس الطريقة  %2القروض بمعدل فائدة يبلغ  ، في حين أن البلدان المذكورة تحصل على هذه%6أو 

جدا، بينما يقرضها لبلدان في وضعية صعبة بمعدالت  منخفضةيقرض صندوق النقد الدولي األموال ألعضائه بمعدل فائدة 

نخفظة جدا فائدة بالغة االرتفاع. وقد حصل نفس الشيء بالنسبة للبنوك األوربية التي تحصل على قروض بمعدل فائدة م

 ( وتقرضها للدول بمعدالت فائدة جد مرتفعة.BCEلدى البنك المركزي األوربي)

 

 االستعمال غير الجائز لألموال المقترضة (1

يعد تدبير/ أو وجهة األموال المقترضة عامال حاسما يعتمد عليه من أجل فضح الطابع الالمشروع للدين. و لهذا            

دراسة طبيعة النظام الذي يطلب القرض، و تعاطيه فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، وكذا كيف  السبب، فإنه من الضروري

 استخدمت فعال هذه األموال. و لهذه الدواعي تندرج الديون التالية في إطار الديون الالشرعية:

دان االستعمارية ، منح البنك العالمي عدة قروض للبل1960و 1950خالل سنوات الديون الناتجة عن استعمار ما. -  

من أجل مشاريع تسمح لها بالرفع من استغالل مستعمراتها إلى الحد األقصى.  كبلجيكا وفرنسا والبرتغال والمملكة المتحدة

وقد تم تحويل معظم ديون هذه القوى االستعمارية التي حصلت عليها من قبل البنك العالمي إلى مستعمراتها السابقة أثناء 

 نيات، و ذلك من دون موافقتها. وتعتبر هذه الديون الناتجة عن االستعمار باطلة وفق القانون الدولي.استقاللها في الستي

يسمح  قروض،لنظام ما و الذي جرى في ظله الحصول على  إن الطبيعة الدكتاتوريةالقروض الممنوحة للدكتاتوريات. -  

 لعقد كان يحظى باألهلية وفق القانون الداخلي لهذه الدولة. ، بالرغم من أن ممثل الدولة الذي وقع اهابإعادة نظر في أداء

و حسب القانون الدولي، في الواقع، فإن الديون التي جرى الحصول عليها في ظل الدكتاتوريات تتسم بوصفها "ديون 

كريهة"
182

ن ما : "إذا حصلت سلطة استبدادية على دي1927، و ذلك حسب نظرية بنفس االسم بلورها ألكسندر صاك سنة 

بشكل ال يتماشى مع متطلبات و مصالح الدولة، و إنما لتقوية نظامها االستبدادي بهدف قمع الشعب الذي يناضل ضدها، فإن 

هذا الدين ليس إلزاميا بالنسبة لألمة، إنه دين يتحمله النظام، دين  .كاملهبهذا الدين يعد دينا كريها بالنسبة لشعب الدولة 
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،بتطبيق أرباح مجحفة بما في ذلك رسملة الفوائد       1979تعد هذه الوضعية نتيجة الزيادة المهولة واألحادية لنسب األرباح من قبل الواليات المتحدة سنة     

واتور وفرنسا وايطاليا وألمانيا...مختلف األجهزة التشريعية الوطنية:باإلك قبل منالذي تم منعه أو تحديده بقوة القانون من؟؟؟  ) anatocisme(  
42

 1895وما يليها،واإلسباني في الفصول  784هذه الوضعية تمت اإلشارة إليها في مختلف القوانين المدنية الوطنية:القانون المدني األرجنتيني في الفصول  

وما يليها. 1376وما يليها،والفرنسي في الفصول    
182

 Alejandro OLMOS GAONA, Una doctrina jurídica para solución política, Peña Lillo-Continente, Buenos Aires, 

2005. 

نيتي المعايير يبين الكاتب أن فرونسيس كونيتي كان رائدا في تحديد االختالف بين ديون الدولة وديون النظام.حسب أولموس". بمعيار منفرد وواقعي، وضع 

.أي  1898،ومديونية دول الجنوب حيال الواليات المتحدة، وبالخصوص إلغاء مديونية كوبا سنة  1834اء مديونية البرتغال سنة النظرية التي ساهمت في إلغ

 عدم األخذ بعين االعتبار شرعية الديون الموقعة من قبل أنظمة دكتاتورية، والتي كانت موجهة لدعم هذه األنظمة." 



 
 
 
 

يه، وبالتالي فإنه يسقط بسقوط هذا النظام".شخصي للسلطة التي حصلت عل
183

ويضيف ألكسندر صاك أن هؤالء  

و لهذا ال يمكنهم  المقرضون لهذه الديون، عندما أقرضوها و كانوا على علم بذلك، "قد ارتكبوا فعال معاديا حيال الشعب،

 لتي تعد ديونا شخصية لهاته السلطة".االعتماد على تحمل األمة التي تخلصت من السلطة االستبدادية للديون "الكريهة" ا

تسمح نظرية الدين الكريه، تبعا لما سبق، بالتأسيس لبطالن العديد من القروض، مثل تلك التي حصلت عليها دكتاتوريات 

و ديكتاتوريات إفريقيا، كما في الحالة األكثر وضوحا لزايير في عهد  1980و  1960أمريكا الالتينية ما بين 

( و أنظمة الكتلة السوفياتية سابقا كدكتاتورية نيكوال تشاو سيسكو برومانيا و دكتاتوريات بلدان جنوب 1997-1965موبوتو)

 1998إلى  1965بالفيليبين، و محمد سوهارتو من  1986إلى  1972شرق أسيا و الشرق األقصى)فيردناند ماركوس من 

(، و المجلس 1988و  1966، و التايالند ما بين 1981و 1961 باندونيسيا، و األنظمة الدكتاتورية لكوريا الجنوبية ما بين

، كنظام 2011، و الدكتاتوريات بإفريقيا الشمالية التي تساقطت أنظمتها في بداية 1974إلى  1967العسكري باليونان من 

 (.2011-1981( و نظام حسني مبارك بمصر)2011-1987زين العابدين بن علي بتونس)

. كل الديون الموقعة من قبل  jus cogens ظمة تدعي الديمقراطية وتنتهك روح العدالة القروض الممنوحة ألن-

تعد أيضا الغية و غير  jus cogens روح العدالةالحكومات التي تنتهك المعايير األساسية للقانون الدولي والمتضمنة في 

تواطئ تجاه تعسفات هذه األنظمة. و هذا التأكيد معتبرة، و ذلك من دون حاجة إلثبات بأن المقرضين كانت لهم نية مسبقة لل

على إمكانية بطالن أفعال تتناقض مع  53التي تنص في فصلها  1969مثبت في اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لسنة 

ذيب، و ذلك بقيامها بتعداد بعض المعايير التالية: منع خوض حروب عدوانية، منع ممارسة التع، jus cogens روح العدالة

منع القيام بجرائم ضد اإلنسانية وضد حق الشعوب في تقرير المصير. وبالتالي، فإن أي قرض ممنوح لنظام ما، حتى إن 

كان منتخبا بشكل ديمقراطي، و ال يحترم المبادئ األساسية للقانون الدولي يعد باطال. و يمكن أن نذكر على سبيل المثال، 

 لحكومات اإلسرائيلية. في هذه الحالة فإن وجهة القروض ليست أساسية العتبارها ديونا.النظام العنصري بجنوب إفريقيا أو ا

وضمن نظرية الدين الكريه يوضع أيضا الصنف التالي من القروض: "القروض القروض المختلسة بتواطؤ مع الدائنين.  -

أو لفائدة شخصيات أو مجموعات التي تم الحصول عليها لمرامي انتفاعية و شخصية واضحة لفائدة أعضاء الحكومة 

مرتبطة بها، و هي مرامي ال صلة لها بمصالح الدولة." و في الواقع، و مثلما كتب ألكسندر صاك، "ينبغي توجيه الديون 

المقترضة و األموال المترتبة عنها لفائدة احتياجات و مصالح الدولة." و يمكننا أن نذكر، باألخص، القرار التحكيمي 

 لأصدرت كوستاريكا قانونا يلغي ك 1922بشأن نزاع بين بريطانيا العظمى و كوستاريكا. في سنة  1923الصادر سنة 

من قبل الدكتاتور السابق فيديريكو تينوكو ورفضت تسديد المديونية التي كان قد  1919و 1917العقود المبرمة بين سنوات 

. و هناك حالة ذات صلة جرى فيها تطبيق  Royal Bank of Canadaحصل عليها الدكتاتور من "البنك الملكي لكندا"

نظرية الدين الكريه على دين تجاري. وقد ترأس التحكيم بشأن النزاع الدائر بين بريطانيا العظمى و كوستاريكا رئيس 

كومة المحكمة العليا للواليات المتحدة القاضي وليام هوارت تافت الذي أصدر حكمه القاضي بجواز القرار الذي اتخذته ح

ترتبط فقط بشكل التحويل، بل بنية البنك الذي منح القرض لحكومة  كوستاريكا مشيرا: "إن حالة البنك الملكي لكندا ال
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Alexander N. SACK, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations 

financières, Recueil Sirey, Paris, 1927.  

  



 
 
 
 

كوستاريكا في ظل نظام تينوكو. كان يتوجب على البنك أن يقدم الحجة بأن هذا المال منح للحكومة الستعماالت مشروعة، 

بتت اللجنة البرلمانية للتدقيق الشامل للديون باإلكوادور بأن هناك عدة قروض جرى لكن البنك لم يقم بذلك." و حديثا، أث

-Banque interتحويلها عن أهدافها "التنموية". و بالفعل، هناك ثالث قروض من البنك القاري األمريكي للتنمية)

américaineها جزئيا لشراء ضمانات مالية ( يفترض أن تستفيد منها قطاعات الفالحة و المالية و النقل جرى استعمال

 مفروضة في إطار مخطط برادي.

 ( شروط مجحفة في الشكل والمضمون :4

ن فرض نسب أرباح مبالغ فيها و تكاليف ومصاريف)محامون خواص( يمكن أن توضع رهن المساءلة وفقا للمبادئ العامة إ 

المتضمنة في آليات المديونية السيادية لمختلف البلدان و  للقانون. إضافة إلى ذلك ينبغي االنتباه إلى االشتراطات اإلجمالية

المفروضة من قبل الصندوق الدولي، الن البنود السالفة الذكر تشكل مسا بسيادة البلدان و بمبادئ القانون الوطني 

والدولي
184

 . 

 

 الالشرعية :و  المسؤولية القانونية للمشاركين في القروض الالمشروعة – 6.6

تدبير الموارد المالية العمومية يمكن أن يستلزم في بعض حاالت المسؤولية استدعاء قضائيا، كما أشير إلى  و اعتبارا ألن

ذلك في الفصل الخامس، فإن تدقيق المديونية سيقوم بجرد واضح للموظفين المسؤولين و بوضع "خريطة للمشاركين" في 

م تعريف شامل لهوية المشاركين ووثيرة حضورهم، وذلك في كل سيرورة المديونية قيد الفحص. و سيقوم تدقيق الدين بتقدي

 عملية أفضت إلى المديونية العمومية.

المراقب العام و وزارة العدل و الشرطة، الخ (ينبغي للتدقيق المواطني إعداد تقارير و / أو بالغات موجهة لمصالح المراقبة

 رية و المدنية و الجنائية .و ذلك حسب تشريع لكل بلد قصد تحديد المسؤوليات اإلدا )

 خاتمة .

أي تدقيق مواطني للمديونية سواء على مستوى  يوجد ما يكفي من الحجج التشريعية للقانون الوطني و الدولي لدعم نتائج

أو األدوات المستعملة في سيرورة المديونية  -على مستوى الشكل والمضمون  –االختالالت أو الغش أو الشوائب المسجلة 

 مية و كذلك الظروف التي تحيط بها و تحفز التكوين المستمر لهذه الديون و تحدد الشرعيتها و / أو المشروعيتها .العمو

وتسمح هذه الحاالت باإلعالن عن بطالن الديون و بتحديد المسؤولين بالداخل و الخارج. إن السماح لنظام المديونية الضار 

ائمة تطال المجتمع و تؤدي بشكل غير عادل إلى وضعية البؤس على جميع هذا باالستمرار يفضي إلى خسائر فادحة و د

 األصعدة، إضافة إلى تخريب اقتصادي و بيئي و إيكولوجي يعاني منه البلد. 

إنه من المستعجل والضروري إنجاز تدقيقات مواطنية في كل البلدان بهدف الكشف عن العوامل المتشابكة التي تولد 

و توطيد النضال االجتماعي ضد هذه اآللية الفاسدة التي تمتص الثروات و المسماة بالمديونية العمومية. المديونيات العمومية 
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 Maria Lucia FATTORELLI, « Más poder para la banca con la Cláusula CAC », http://www.auditoriacidada.org.br 



 
 
 
 

و تعد توعية سكان العالم بهذا المشكل مسألة أساسية لخوض النضال من أجل التغيير نحو نموذج مغاير من العدالة ومن 

 الحرية و من األخوة.

 

          

 

 

 

 

  

على أغلب الحكومات، ينبغي على الشعوب أن تبادر  السلطة الماليةأمام هيمنة 

قانونية الالتي بمقدورها جمع الدالئل والحجج و  مواطنيةتدقيقات  إنجازإلى 

 .الشرعية وغير المشروعةإللغاء المديونيات غير  الالزمة


