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االفتتاحيــــة
عزيزي الباحث /القارئ
ي�أتي �صدور هذا العدد ،من جملة جامعة امللكة �أروى ،كنهج حقيقي يج�سد دور البحث العلمي
يف خدمة املجتمعُ ،
حيث ت�ضمن هذا العدد جمموعة من الدرا�سات القيمة يف عدة جماالت ،مع الرتكيز
ب�شكل �أكرب على اجلانب االقت�صادي ،و�إ�سهامه يف النهو�ض باملجتمع والدول.
وجت�سد املحتويات املختارة لهذا العدد� ،إميان القائمني على حترير املجلة ،بحقيقة �أن
ّ
البحث العلمى فى كل �صوره وم�ستوياته ي�ستمد قيمته وفاعليته من خالل ا�ستعرا�ض ق�ضايا اقت�صادية
واجتماعية ،والعمل على تقدمي حلول لها :كظاهرة غ�سيل الأموال ،وا�ستعرا�ض �أثارها االقت�صادية
ال�ضارة بالفرد واملجتمع ،وا�ستعرا�ض الطرق الفاعلة ملكافحتها ،وكذلك البحث يف جمال التنمية
امل�ستدامة ودورها يف الوفاء مبتطلبات واحتياجات احلا�ضر بدون امل�سا�س بقدرة الأجيال ،حيث
يواجه العامل خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه ،مع عدم التخلي عن حاجات التنمية
االقت�صادية ،وكذلك امل�ساواة والعدل االجتماعي القادر على تلبية حاجاتها.
كذلك عر�ض مو�ضوع احلاكمية كم�صطلح حديث قدمي يف معاجلة �إجناز القرارات التي حتدد
التوقعات� ،أو منح ال�سلطة� ،أو الرقابة ،وربطها بنظرية الوكالة يف حل امل�شاكل التي تواجهها املنظمات.
كعملية منف�صلة �أو كجزء حمدد من عمليات الإدارة �أو القيادة� ،أو من خالل جمموعة من الأفراد ت�شكل
حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم.
�إ�ضافة �إىل درا�سة الأثار املرتتبة على الهجرة الداخلية ،و�أثارها االقت�صادية واالجتماعية،
ومدى جواز التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية يف القانون اليمني .ون�أمل �أال ت�ؤثر الظروف التي مير
بها املجتمع العربي� ،أيامنا هذه ،على العلماء واملفكرين العرب ،و�أن ي�ستمر �إنتاجهم العلمي ،الذي يعترب
البنية الأ�سا�سية للنه�ضة.

رئا�سة التحرير
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الهجـــــرة الداخلية و انعكا�ســـــــاتها
على مدينـــــة �أنوا ك�شـــــوط
�أ� .أبوبكرولد يحي

باحث يف �إطار �إعداد ر�سالة دكتوراه ،تخ�ص�ص تهيئة �إقليمية ،كلية علوم الأر�ض
واجلغرافيا والتهيئة العمرانية ،جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

امللخ�ص

تعترب الهجرة الداخلية من �أهم امل�شاكل التي تواجهها موريتانيا يف
الوقت الراهن ،فمن املعروف �أن الهجرة الداخلية كعملية كلية ال تقت�صر
على جمرد تغيري الإقامة من مكان �إىل �آخر و�إمنا هي كذلك تغري يف حجم
ال�سكان وبنياتهم املختلفة �ضمن مناطق املغادرة والو�صول ،كما �أن عواملها
ودوافعها املتعددة وانعكا�ساتها علي املناطق املهاجر منها و�إليها لن تخرج
عن كونها جمرد ترجمة لواقع هذه املدن �سواء على م�ستوى املوطن الأ�صلي
وموطن اال�ستقبال.
ولعل الإ�شكال ال�صعب الذي تع�شيه مدينة نواك�شوط يف جمال
الهجرة الداخلية هو الإختالل القوي يف توزيع ال�سكان داخل الأحياء
من جهة وبني الأحياء الرئ�سية والثانوية من جهة �أخرى ،وما يرافق
ذلك من حتديات خلطط املدينة وبراجمها التنموية ،نظرا لأن حركات
ال�سكان داخل حدود املدينة ب�صفة خا�صة ووطنهم ب�صفة عامة ال حتكمها
ال�ضوابط التي تتحكم يف نظرياتها علي م�ستوى الهجرات اخلارجية ،و�إمنا
هي جمرد ا�ستجابة حرة ملا متليه ظروف اجلاذبية والطرد واملفا�ضلة
بني خمتلف املناطق ،ويف الوقت نف�سه ف�إن �أغلب العالجات حل�ضرية التي
�أعدت ملواجهة هذه الظاهرة يف نواك�شوط طبعتها الآنية و�أحادية القطب
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وابتعدت كثريا عن �إدراك الوجه ال�صحيح ملا ميكن �أن ت�ستدعيه الهجرة املتوازنة من حلول مل�شكالت
.ال�سكان و�إعادة توزيعهم عرب املجال وفقا للمقومات واخل�صائ�ص الطبيعية والب�شرية
الو�سط احل�ضري، �أنوا ك�شوط،الهجرة: )mots clés(: مفاتيح املقال
كلية علوم الأر�ض واجلغرافيا والتهيئة،  تخ�ص�ص تهيئة �إقليمية، باحث يف �إطار �إعداد ر�سالة دكتوراه1
. جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،العمرانية

ABSTRACT

Internal migration of the most important problems faced by
Mauritania at the present time is considered, it is known that internal
migration as a process of college are not limited to just a change of
residence from one place to another, but is also a change in the size
of the population and various Buniathm within the departure and
arrival areas, and factoring and multiple reflections and motives Ali
areas including immigrant and it will not come out from being a mere
translation of the reality of these cities, both at the level of the original
home and home receivers.
Perhaps the confusion is difficult, which randomized Nouakchott
City in the field of internal migration is a strong imbalance in the
distribution of the population within the neighborhoods on the one
hand and between the Home and secondary neighborhoods on the
other hand, and the concomitant challenges to the plans of the city
and its development programs, because of population movements
within the city limits, in particular, and their homeland in generally
not governed by regulations that govern their counterparts on the level
of foreign immigration, but it is just a free response to the dictates of
gravity, expulsion and trade-offs between the different areas of the
circumstances, and at the same time, the majority of treatments for
urban prepared to confront this phenomenon in Nouakchott edition
immediate and unipolar and moved away too much about perception
properly what can be Tstdeih balanced migration of solutions to the
2015 ) يونيو- العدد الرابع ع�شر ( يناير
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problems of population and redeployment across the area, according to
the elements of the natural and human characteristics.
The article keys: (mots clés): Immigration, Ukupseni, urban areas
1 Research in the framework of the preparation of PhD thesis,
creating a regional specialty, Faculty of Earth Sciences, Geography and
Urban configuration, Houari Boumediene University of Science and
Technology.

مقدمة

يتزايد �سكان العامل ب�صورة �سريعة و مبعدالت منو كبرية مما �أدى �إىل تغري �شكل املعمورة فوق
قارات العامل املختلفة ،هذا الغطاء الب�شري الذي جتاوز عدده �سبعة مليارات ن�سمة يف �شهر نوفمرب من
عام  2012م متفاوت يف حجمه ،ويف توزيعه و يف حركته ويف خ�صائ�صه من قارة �إىل قارة ومن دولة
�إىل �أخرى وداخل �أجزاء الدولة الواحدة� ،أن معرفة �أ�سباب هذا االختالف املكاين و �أثاره وارتباطه
باملالمح الطبيعية والب�شرية كافة يف الإقليم هو ما ترمي �إليه درا�سة الهجرة التي تبلور مظهرها
و�أ�صبحت ظاهرة ت�ستدعي الدرا�سة يف العقد اخلام�س من القرن الع�شرين.
لعل الإ�شكال ال�صعب الذي تعي�شه كثري من البلدان املختلفة يف جمال الهجرات الداخلية
هو االختالل القوي يف توزيع �سكانها بني الو�سطني الريفي و احل�ضري من جهة وبني املدن الرئي�سية
والثانوية من جهة �أخرى.
فقد حولت الهجرة الداخلية الع�شوائية كثريا من بلدان �آ�سيا ولإفريقيا و�أمريكا الالتينية
�إىل ما ي�شبه «املدينة الدولة» التي كانت �سائدة يف القرون الو�سطى وذلك عندما �أ�صبحت عوا�صم هذه
البلدان حتت ت�أثري الهجرة ،مهيمنة على مراكز القرار والأن�شطة االقت�صادية احليوية ،وكان الو�ضع
�صعبا يف الدول حديثة اال�ستقالل التي مل ترث بنى �أ�سا�سية عن الفرتة اال�ستعمارية ومل تكن لديها
جتارب عريقة يف ميدان التح�ضر.
قد �أظهرت نتائج �إح�صاء 2000يف موريتانيا �أن  % 87من الوافدين اجلدد علي العا�صمة
انواك�شوط ي�أتون من احلوا�ضر واملدن الكربى و املتو�سطة يف البالد مما يعني �أن الأمر مل يعد يتعلق
ب�سكان قادمني من الأرياف يتكيفون جيدا مع ظروف احلياة يف «ال�صفيح» و�إمنا بح�ضريني ي�سعون �إىل
احلياة احل�ضرية وبالتملك العقاري ،مما عك�س وجه املدينة غري احل�ضاري و جعلها عاجزة عن توفري
اخلدمات ال�ضرورية ل�سكانها املتزايدين ،هذا ما دفعني �إىل اختيار �أ�سباب الهجرة الداخلية و�إنعكا�ساتها
على مدينة نواك�شوط كمو�ضوع يتمحور حوله املقال ،كما لفت انتباهي هذا الإقبال الكبريواملت�سارع
			
جامعة امللكة �أروى

7

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

الهجـــــرة الداخلية و انعكا�ســـــــاتها على مدينـــــة �أنوا ك�شـــــوط

لل�سكان على الأرا�ضي يف املنطقة رغم مقاومة الدولة لذلك ،كما عزز اهتمامي �أكرث �إىل هذا املو�ضوع
حداثة هذه الظاهرة وعدم التطرق �إليها كمو�ضوع للبحث خم�ص�ص لها من قبل الباحثني الذين تطرق
بع�ضهم �إىل الهجرة ومدى م�ساهمتها يف الزيادة ال�سنوية لل�سكان يف نواك�شوط ،ثم درا�سة اجتماعية عن
الكبات.
لكن النمو ال�سريع للمدينة بطريقة ع�شوائية تتطلب الك�شف عن �أ�سبابها و�أنعكا�ساتهاعلي
املدينة .
ويف �سبيل درا�سة هذا املو�ضوع و�ضعت جمموعة من الت�سا�ؤالت تن�صب �أ�سا�سا حول الأ�سباب
امل�ؤدية لهذا النمو وانعكا�ساته وهي:
1 .1ما هي �أ�سباب الهجرة �إىل نواك�شوط ؟
2 .2ما هي انعكا�ساتها على ال�سكان ؟
3 .3ما هي امل�شاكل التي تواجه املهاجرين يف االندماج والتكيف مع الو�سط احل�ضري يف املنطقة ؟
ويف �سبيل الرد على مثل هذه الت�سا�ؤالت �سوف نقوم بتحليل الأ�سباب املختلفة لتلك العوامل
وانعكا�ساتها حتي تكون �صورتها مكتملة وح�ص�ص م�ساهمتها يف هذه الظاهرة جلية .

� -1أ�سباب الهجرة

	�إن درا�سة الأ�سباب العامة ما هي �إال ت�شخي�ص للحالة التي �سادت منطقة الأ�صل ومنطقة
الو�صول .وتهي�أت مبوجبها ظروف الهجرة ودوافعها والتي تختلف بطبيعة احلال من مهاجر لآخر ومن
منطقة �إىل �أخرى .و�إذا كانت الدرا�سات املتعددة يف ميدان الهجرة قد ركزت يف كثري من احلاالت على
ثنائية «الطرد و اجلذب» يف �أماكن الإر�سال واال�ستقبال ف�إنه من املفيد التنبيه �إىل �أن �إ�شكاالت الهجرة
الداخلية قد ال تخ�ضع لهذا الو�ضوح ال�صارم لعوامل الطرد يف املكان الأ�صلي وعوامل اجلذب يف املهجر،
وذلك �أن مقارنة �أو�ضاع املهاجرين مع نظرياتها يف الأماكن الأ�صلية لهم تك�شف يف بع�ض الأحيان عن
مدى املعاناة التي تنتظر املهاجر الريفي داخل (�أحزمة الفقر) التي تطوق �أغلب املراكز احل�ضرية يف
البالد مثل �أحياء توجنني وعرفات يف انواك�شوط.
ومن املهم يف بداية احلديث عن الأ�سباب العامة للهجرة الداخلية التنبيه �إىل �أن تهيئة الظروف
ال يعني بال�ضرورة اال�ستجابة لها حيث ترتبط تلك اال�ستجابة مبقت�ضيات �أخرى قد تدخل فيها
العوامل النف�سية والثقافية وغريها ولذا ال غرابة �أن يهاجر بع�ض النا�س نتيجة و�ضع اقت�صادي �أو
اجتماعي معني يف حني يف�ضل �آخرون العي�ش يف ظل تلك الظروف.

 -1-1الأ�سباب الطبيعية

تتمثل الأ�سباب الطبيعية يف الأ�سا�س حول تقلبات املناخ و�أثره يف خريطة ال�سكان وذلك من خالل
درا�سة االنعكا�سات ال�سلبية لظاهرتي اجلفاف والت�صحر على حركة ال�سكان.
حيث �أن تناق�ص كميات الأمطار وما جنم عنها من تدهور يف احلياة النباتية واحليوانية �أدى
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ب�أغلبية ال�سكان يف اجلهات املت�ضررة �إىل هجرة مناطقهم الأ�صلية .وكانت البداية الفعلية لتناق�ص
الأمطار قد ظهرت  1978م .حني تراجعت كميات الأمطار من  807مم يف منطقة �سيلبابي التي تعترب
من �أكرث مناطق البالد ت�ساقطات �إىل  415مم و بلغ هبوط املتو�سط ال�سنوي لكميات الأمطار �إيل
م�ستوي  162مم �سنة 1988م بعد �أن كان  326مم �سنة  1987م لقد لوحظ يف هذه الفرتة بروز
تيارات هجرية كبرية منطلقة من الأرياف نحو املدن .و ميكن �أن نقول �أن ظاهرة �إن�شاء القرى وتو�سع
املدن كانت بدايتها الفعلية يف ال�سنوات الأخرية من ال�سبعينات ،فقد قدر عدد �سكان نواك�شوط فى �سنة
 1979ب  40.000ن�سمة بعد �أن كان ال يتجاوز �سنة  1965م  12.178ن�سمة،وتعزى هذه الزيادة �إىل
عامل الهجرة و النمو الطبيعي الذي بلغ ،% 2.17لكن تيار الهجرة ظل م�ستمرا وبلغ �أ�شده يف �سنوات
1989و1995م ،ففي هذه الفرتة بد�أت �أحياء التو�سع الع�شوائي يف الظهور م�شكلة �أحزمة من اخليام
وال�صفيح غري املنتظمة التي تطوق املدينة وقد كان وقع اجلفاف �أخطر على الرثوة احليوانية والإنتاج
الزراعي .مما �أدى �إىل جتديد تيارات هجرية انطلقت من الأماكن الأكرث ت�ضررا ،رغم تفاوت مناطق
البالد من حيث م�ستوى ت�أثريها بهذه الظروف الطبيعية القا�سية .فقد ت�ضررت املناطق ال�شرقية
والو�سطى من البالد التي تعتمد يف اقت�صادها املحلي على الرثوة احليوانية والإنتاج الزراعي وكذلك
املناطق اجلنوبية�،إال �أن املناطق ال�شمالية املنجمية وال�شاطئية (انواك�شوط) ظلت مناطق جذب
نظرا لأن�شطتها االقت�صادية املغرية للباحثني عن العمل.وقد مثلت العا�صمة �أهم املناطق امل�ستقبلة
للمهاجرين الفارين من مناطقهم الطاردة وكانت واليتي الرتارزة ولرباكنه �أكرث هذه الواليات املت�ضررة
طردا لل�سكان ،حيث ا�ستقبلت �أنواك�شوط �أكرب تيارات هجرية منهما .وقد ارتبطت �سنوات الهجرة
ب�سنوات اجلفاف مما ي�ؤكد قوة العالقة بينهما فمن خالل دوريات املكتب الوطني للإح�صاء ف�إن 42
�أ�سرة �أي  % 49.4و�صلت الفرتة ما قبل  1995ون�سبة كبرية من املهاجرين و�صلت يف الفرتة ما بني
� 2000 -1995أي فرتة تناق�ص الأمطار وبلغت � 20أ�سرة من العينة �أي  % 23.7و اجلدول يبني
فرتات و�صول الأ�سر �إىل انواك�شوط.
اجلدول ( :)01فرتات و�صول الأ�سر �إىل انواك�شوط .
الفرتة
قبل 1990
1995 – 1990
2000 – 1995
2002 – 2000
ما بعد 2002

الن�سبة
22.5
26.9
23.7
13.4
13.5

العدد
19
23
20
11
12

امل�صدر  :من �إعداد الباحث اعتمادا على املكتب الوطني للإح�صاء.2000
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ال�شكل ( :)01فرتات و�صول لأ�سر �إىل نواك�شوط.
ﻗﺑﻝ 1990
1990-1995
1995-2000
2000-2002
ﻣﺎ ﺑﻌﺩ 2002

امل�صدر  :من �إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول(.2000 )1
كما هو وا�ضح من خالل اجلدول �أن �سنوات الو�صول هي �سنوات حدة اجلفاف ،و�أكدت � 20أ�سرة
�أي � % 23.7أن الدافع املبا�شر لهجرتها هو عامل اجلفاف ،وعليه ف�إن ال�سنوات اجلافة والتي تدنت فيها
معدالت الأمطار و�ساء توزيعها املجايل ب�شكل كبري جنمت عنها حالة من عدم االطمئنان يف عامل الريف
نتيجة انقطاع التح�سن يف معدالت الأمطار وما ترتب عنه من ندهور للركيزة الأ�سا�سية لالقت�صاد
الريفي ب�شقيه الزراعي والرعوي جعل البحث عن بديل للدخل �أف�ضل فكرة رئي�سية ي�سارع املهاجرون
�إليها .و قد كانت املدن ذات الأن�شطة االقت�صادية كنواك�شوط حمطات جلب جديدة للراغبني يف حت�سني
ظروفهم االقت�صادية.

 -2-1الأ�سباب االقت�صادية

تعترب الزراعة والرعي من �أهم القطاعات حيوية يف االقت�صاد الوطني،حيث كانا ي�ستوعبا 95
 %من اليد العاملة يف الريف الذي مثل �سكانه ح�سب اخلطة الثانية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
( 75%)1984 - 1976من ال�سكان.ولكن نظرا للظروف االقت�صادية املرتدية يف الأرياف نتيجة
موجات اجلفاف املتعاقبة بد�أت هذه الن�سبة ترتاجع ب�شكل ملحوظ،حيث تناق�ص عدد امل�شتغلني
بالزراعة يف الو�سط امل�ستقر للفرتة ما بني التعدادين من � % 57.4سنة �1988إىل � % 46.4سنة
2000م ويو�ضح هذا الرتاجع مدى ت�أثري الظروف الطبيعية على االقت�صاد التقليدي ،تناق�ص املح�صول
الزراعي �سنة � 1995إىل  % 35عما كان عليه �سنة  1989ح�سب وزارة التنمية الريفية و البيئة.
ونظرا �إىل �أن الزراعة يف موريتانيا ال تزال �إىل حد ال�ساعة بدائية يف �شطرها الأكرب حيث
ي�سود الطابع احلريف و االرتباط ال�صارم بالأمطار �إىل جانب ا�ستخدام املجهود الع�ضلي املبا�شر للإن�سان
يف هذا الن�شاط بد�آبعمليات البذور و�إزالة الأع�شاب وانتهاء باحل�صاد والدر�س.ونظرا لهذه العوامل
التي �أدت �إىل �أن تكون الزراعة معا�شية تعتمد عليها الأ�سر ل�سد حاجياتها الأ�سا�سية ،و�أي تدين يف
م�ستوى �إنتاجها جتعل الأ�سرالتي متار�سها تلج�أ �إىل و�سائل �أخرى للعي�ش تعو�ضهم م�صدررزقهم،مما
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يعني يف النهاية الهجرة �إىل مناطق توفر البديل،فكانت �أنواك�شوط هي البديل املف�ضل لفئات هامة
من ه�ؤالء وقد زاد من جلب املدينة لل�سكان عمليات التوزيع للمواد الغذائية التي تر�سلها هيئات خريية
ودول �أجنبية مل�ساعدة املنكوبني من اجلفاف .وتقوم الدولة بتوزيع هذه املواد الغذائية،كالقمح،الألبان
اجلافة،الزيوت وغريها على املواطنني ب�صفة دورية،مما جعلهم يبتعدون عن مزاولة ن�شاطاتهم
املو�سمية التقليدية ،خا�صة يف فرتات حت�سني كميات الأمطار ومزاولة �أعمال جديدة يف املدينة التي
ا�ستقروا بها.ومن خالل دوريات املكتب الوطني لالح�صاء2000م ف�إن ن�سبة  11%من �أرباب الأ�سر كانوا
يزاولون مهنة الزراعة قبل هجرتهم و�أن املهنة التي ميار�سون الآن لي�ست لها �صلة مبهنتهم القدمية.
ومل يكن املنمي �أقل حظا من املزارع الذي ت�ضرر قطاعه هو الآخر من تدهور �شديد �أدى يف بع�ض
اجلهات �أن تفقد  % 95من قطعان املوا�شي،وقد تفاوتت مناطق البالد من حيث م�ستوى اخل�سائر تبعا
لتفاوت كميات الت�ساقطات.
وقد ت�ضافرت العوامل االقت�صادية والعوامل البيئية على دفع �أعداد هامة من ال�سكان �إىل
الهجرة ،حيث بلغت ن�سبة الداخلني لأنواك�شوط ح�سب التعدادات الثالث التي عرفتها موريتانيا �أن
ن�صيب املدينة كان وا�ضحا كما هو بني يف الأرقام التالية  64.1% ،1977مهاجرا� ،سنة  1988م،
 56%مهاجرا و % 53.8مهاجرا ح�سب �إح�صاء �( 2000أنظر اجلدول)،وبذلك تكون العا�صمة ظلت
حمتفظة ب�صايف هجرة �إيجابي كما يظهر يف اجلدول.
اجلدول ( : )02مقارنة حمل امليالد مبحل الإقامة بالن�سبة ل�سكان �أنواك�شوط .2000
حمل امليالد و حمل الإقامة
نف�س الوالية
واليات �أخرى
�أجانب
املجموع

ال�سنة 1977
22.3
64.1
13.6
100

1988
42
56
2
100

2000
43.3
53.8
2.9
100

امل�صدر Migration et urbanisation, 2000. P. 5, O.N.S. :
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ال�شكل ( :)02مقارنة حمل امليالد مبحل الإقامة بالن�سبة ل�سكان نواك�شوط .2000
70
60
50
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40
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0

ﺃﺟﺎﻧﺏ
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ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ

امل�صدر  :من �إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول (.)02
تعد نواك�شوط ب�صفة عامة من املدن الأكرث ا�ستقطابا للمهاجرين ،لأنها تتمتع برتكز بع�ض
الأن�شطة االقت�صادية وقطاع اخلدمات ووجود مواين �صيد جتارية وم�ؤ�س�سات خا�صة وعمومية،
�إ�ضافة �إىل املرافق االجتماعية وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،كما �أن هذه العنا�صر �أعطتها حظا �أوفر يف جلب
�أكرب عدد من املهاجرين الذين يتطلعون �إىل حياة اقت�صادية واجتماعية �أح�سن مل ت�ستطع مناطقهم
الأ�صلية توفريها.

 -3-1الأ�سباب االجتماعية

ت�شكل الأ�سباب االجتماعية دافعا �إىل الهجرة بالن�سبة للأفراد واجلماعات �سواء كانت تلك
الأ�سباب مرتبطة باملناطق الطاردة �أو اجلاذبة .وتتفاوت هذه الدوافع من �شخ�ص لآخر،فالتطلع
للحرية فكرة تراود طبقات اجتماعية معينة حاولت منذ بداية اال�ستعمار االبتعاد من مناطقها
الأ�صلية والهجرة �إىل املراكز احل�ضرية النا�شئة �آملة منها يف �أن تكون �أكرث �أمنا .ومتثل هذه الفئات
�شريحة ال�صناع «�أ�صحاب احلرف اليدوية» ال�شباب والن�ساء الراغبني يف التطلع �إىل احلياة احل�ضرية
والذين يرون �أن يف املدن تذوب الفوارق االجتماعية ،كما �أن قيا�س العمل يف جمتمع املدينة منوط
باملرد ودية �أكرث من ال�شكل ،وقد �ساهمت مدينة نواك�شوط بق�سط وافر �إذ �أدى تركز ال�سلطة التنفيذية
والق�ضائية بها على توطني فئة اجتماعية كانت م�ستغلة �أعتربة املدينة �أكرث مالئمة و �أو�سع �أمنا.
فعرفت هجرة �أعداد كبرية من الباحثني عن احلرية ومعرفة الأو�ساط احل�ضرية.وما تتميز به من
خدمات مثل الإنارة ،التلفزيون ،دور �سينما ،الأ�سواق الكبري ،الو�سائل الرتفيهية وغري ذلك �إ�ضافة �إىل
�أن بع�ض املهاجرين ي�ستطيعون مزاولة بع�ض الأعمال التي ال ت�ستحب مزاولتها يف مناطقهم الأ�صلية
كالأعمال اليدوية التي مل ت�ست�ساغ عند طبقات من ال�سكان .كما تلعب العالقات االجتماعية دورا كبريا
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يف الهجرة �إىل املنطقة ،فاملهاجر كما يقال ج�سرا لغريه من املهاجرين ،نظرا ملا يوفره لهم من م�أوى و
ت�سهيالت الإقامة حتى يت�سنى لهم العمل.وتلعب العالقات القبلية واجلهوية دورا �أ�سا�سيا يف تعزيز
الهجرة حتى �أن هذه العالقات بد�أت تظهر على املجال داخل �أنواك�شوط نف�سها ،حيث يظهر نوع من
التمايز اجلهوي والقبلي والعرقي داخل املدينة على م�ستوى الأحياء.

 -4-1الدوافع الثقافية

نظرا ملا تتوفر عليه مدينة نواك�شوط من تركز للخدمات التعليمية ،فقد جذبت �إليها فئات من
ال�شباب الطالبني للعلم والذين تعاين والياتهم من نق�ص يف اخلدمات الثقافية �أدى �إىل جعلها طاردة
ملثل هذه الفئات،نظرا لعدم تلبية متطلباتهم من الناحية العلمية ،فحني �أن نواك�شوط هي التي حتت�ضن
اجلامعة الوحيدة وكافة املعاهد الإدارية واملدار�س املتخ�ص�صة ،كمدر�سة تكوين املعلمني واملدر�سة
العليا للأ�ساتذة واملدر�سة الوطنية للإدارة واملعهد العايل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية واملدر�سة
الوطنية للممر�ضني واملدر�سة الوطنية للتكوين الإداري والتجاري والعائلي ومعهد التخ�ص�صات الطبية
ومعهد حتفيظ القر�آن ومقابل هذا الرتكيز للم�ؤ�س�سات التعليمية داخل العا�صمة،فحني ال تتوفر
الواليات الأخرى على فروع من هذه املدار�س واملعاهد لتحد من تيار الهجرة نحو املدينة.كما تتولد عن
العامل الثقايف دوافع �أخرى يف املهجر قد ت�صبح �أكرث مدعاة لال�ستقرار يف املواطن اجلديدة.وقد �أكدت
 8.25%كما هو يف اجلدول �أن �سبب هجرتهم هو العامل الثقايف وا�ستقروا بعد ذلك .فالفرد املتعلم يتوق
دائما �إىل مزيد من الرقي يف ال�سلم املعريف وهو طموح ينجح فيه البع�ض ويقوده يف النهاية �إىل اخلروج
من دائرة �أوطانه الأ�صلية والعي�ش يف املدن التي تتيح مزيدا من ال�شهرة العلمية والثقافية،وعليه ف�إن
النخبة املثقفة والطاحمني للعلم واملعرفة يكون جمال تركزهم يف جوار العا�صمة حيث يتوفر الن�شر
والن�شاط الثقايف و�سهولة االت�صال بالعامل اخلارجي عرب خمتلف الو�سائل وهو �أمر يجعل الروافد
املتعلقة بالأ�سباب الثقافية متجددة.
اجلدول ( :)03دوافع الهجرة �إىل �أنواك�شوط2000
دوافع الهجرة
البحث عن عمل
هالك املوا�شي
احل�صول على م�ساعدات غذائية
احل�صول على قطع �أر�ضية
للعالج
ال�ستكمال التعليم
لتعليم الأبناء
لل�سكن عند الأقارب
للتجارة
لتوفري اخلدمات
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العدد
1077
211
148
127
116

%
51
10
7
6
5.5

96
79
69
63
42

4.5
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3
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21
63
2112

مرافقة الزوج
�أخرى
املجموع

1
3
100

امل�صدر  :من �إعداد الباحث اعتمادا على املكتب الوطني للإح�صاء.2000
ال�شكل ( :)03دوافع الهجرة �إىل �أنواك�شوط.
ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ
ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺷﻲ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻏﺫﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﺃﺭﺿﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻼﺝ
ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺑﻧﺎء
ﻣﺳﻛﻥ ﻋﻧﺩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ
ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ
ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﺃﺧﺭﻯ

امل�صدر  :من �إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول (.)3

 -2انعكا�سات الهجرة على �أنواك�شوط :

الهجرة لي�ست جمرد انتقال من مكان �إىل �آخر بل �أعمق من ذلك،فاملهاجر يطمح من وراء
هجرته �إىل حتقيق �أهداف اقت�صادية واجتماعية عجزت منطقته الأ�صلية عن توفريها .وقد ينجم
عن حتقيقه لهذه الأهداف ت�أثريات اجتماعية واقت�صادية وجمالية ودميغرافية لي�س فقط على
مناطق اال�ستقبال التي تت�أثر باملهاجرين على م�ستوى العوامل املختلفة ال�سالفة الذكر بل �أن مناطق
الإر�سال تعاين هي الأخرى من وقع هجرة �أهلها.

 -1-2االنعكا�سات الدميغرافية للهجرة على مدينة �أنواك�شوط

تت�ضح الت�أثريات يف كثري من املظاهر على منطقة االنطالق واال�ستقبال فمناطق االنطالق تعاين
من اختالل يف املعادلة الطبيعية للرتكيب الدميغرايف ل�ساكنيها ،حيث متثل الفئات لغري ن�شطة(الن�ساء»
وال�شيوخ و الأطفال) �أغلبية �ساكنيها .فبينما تهاجر الفئات الن�شطة من الذكور �إىل املدن للبحث عن
عمل ،ف�إن الفئات لغري الن�شطة ال�سالفة الذكر تبقى يف املدن والأرياف املهجورة معربة عن انعدام
الن�شاطات يف هذه املناطق بينما يتجه الن�شطني نحو املناطق التي توفر لهم م�صدر عي�ش جديد.
لقد �أو�ضح �إح�صاء � 2000أن مدينة انواك�شوط مثلت فيها ن�سبة الذكور  % 131.1مقابل
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الإناث ،وو�صلت الن�سبة �إىل �أكرث من  160.9%يف مدينة انواذيبو ،وتعترب املدينتني ال�سالفتني من �أكرث
مدن البالد جذبا لل�سكان الباحثني عن عمل .وقد ازدادت ن�سبة املهاجرين �إىل العا�صمتني االقت�صادية
وال�سيا�سية يف �سنوات حدة اجلفاف ،حيث ت�ضافرت عوامل اجلذب التي حتظيان بهما مع عوامل الطرد
خا�صة الطبيعية منها والتي �سادت البالد يف عقد الت�سعينات �إىل �إر�سال تيارات هجرية كثيفة من املدن
والأرياف الداخلية نحو املدن ال�ساحلية �إ�ضافة �إىل مدينة ازويرات املنجمية .كمااحتفظت هذه املدن
ب�صايف هجرة �إيجابي ،بينما عانت املدن الداخلية من �صايف هجرة �سلبي با�ستثناءمدينة قيدي ماغا
التي لها خ�صو�صيتها الزراعية والرعوية والتي جتذب �إليها ال�سكان.
تت�أثر مناطق الإر�سال دميغرافيا على م�ستوى الرقم الإجمايل لل�سكان حيث يكون معدل
النمو يف بع�ض احلاالت �سالبا كما تو�ضوحه امل�سوح والتعدادات املا�ضية حيث يبني امل�سح الدميغرايف
 1965م والتعدادين 1988و� 2000أن ثالث مناطق كان منوها �سالبا يف الفرتة ما بني 1985و2000
م وهي �آدرار ( )0.21-و اين�شري ( )0.31-وتكانت( )0.62-كما كان يف والية احلو�ض ال�شرقي �سالبا
( )0.68-حتى تعدادي 1988و 2000كما �أن ت�أثري الهجرة ال يقت�صر فقط على �أعداد ال�سكان بقدر
ما له من ت�أثري على الزيادة الطبيعية ،فهجرة الذكور عن مناطقهم الأ�صلية ترتك فراغا يف احلالة
الزوجية وما يرتبط بها من م�ؤ�شرات اخل�صوبة العامة واخلا�صة ،حيث جند ن�سبة هامة من الن�ساء يف
�سن الإجناب نف�سها تعاين من عدم الزواج مما ي�ضيع عليهن فر�صة الإجناب وقد تفوتهن تلك الفر�صة
عندما ي�صلن �إىل �سن متقدمة يكون فيها الزواج دون جدوى خا�صة بعد الو�صول �إىل �سن الي�أ�س 45
�سنة،ويعزى كل ذلك �إىل هجرة الذكور عن مناطقهم الأ�صلية.
وقد انعك�ست ال�سمات الدميغرافية ملناطق اال�ستقبال على العديد من الأوجه حيث �أ�صبح
النمو الدميغرايف املتتايل لهذه املراكز يطرح عدة �صعوبات على ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي.

 -2-2االنعكا�سات االقت�صادية للهجرة

تعرف املناطق امل�صدرة للمهاجرين اختالل يف بيئتها االقت�صادية ،مما يدفع ب�أبنائها �إىل
ترك مناطقهم الأ�صلية ،حيث تراجعت م�صادر رزقهم �إثر ت�أثري عامل اجلفاف على االقت�صاد الريفي،
الرثوة احليوانية والإنتاج الزراعي،وكانت املدن ال�ساحلية واملنجمية مناطق جذب مغرية للمهاجرين
الباحثني عن عمل والذين تعتمد عليهم يف الغالب �أ�سرهم ل�سد حاجياتها الغذائية التي مل تعد تتوفر
يف الريف ،فالزراعة املطرية مرهونة بالأمطار التي �شهدت تراجعا كبريايف الفرتات الأخرية �أما الرثوة
احليوانية ف�إن اال�ستفادة منها �إذا كانت موجودة تكاد تقت�صر على فرتة اخلريف ،حيث يقوم مالكها يف
فرتات ال�صيف و ال�شتاء بالرتحال بها لغر�ض االنتجاع.
وعلى هذا ف�إن انعكا�سات الهجرة الإيجابية على مناطق الإر�سال قد ال تكون غائبة كلية �إذ
�أن املهاجر يف كثري من الأحيان يظل مرتبطا بذويه يف موطنه الأ�صلي عن طريق املعونات التي ير�سلها
لهم واال�ستثمارات التي قد يقوم بع�ض املهاجرين بها يف مناطقهم الأ�صلية ،ومن املالحظ يف ال�سنوات
الأخرية �أن االنتخابات ال�سيا�سية و�سيادة النظام «الدميقراطي» يف البالد بد�أت تظهر معه ارتباطات
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قوية للمهاجرين مبناطقهم الأ�صلية ،حيث يقومون بزيارتها ب�شكل دائم خا�صة يف فرتات االنتخابات
كما قوت من ظاهرة اال�ستثمار وبناء امل�ساكن بها بعد �أن كادت �أن تكون الهجرة نهائية بالن�سبة للمعنيني
والذين يطمحون �إىل حتقيق رقي لوظائفهم ال�سيا�سية ،والتعيينات ال�سيا�سية للأفراد مرهونة مبكانتهم
يف مناطقهم الأ�صلية لكن هناك �شريحة من املهاجرين ال تقم مبثل هذه الأمور وتبقى يف املهجر تواجه
م�شكالت ما بعد الهجرة والتي تطرحها مناطق اال�ستقبال على ال�صعيد االقت�صادي.توجد �شريحتني
متغايرتني يف اخل�صائ�ص االقت�صادية ب�صورة كبرية ،ف�إىل جانب �أحياء الفقر املطوقة للمدينة
واملوغلة يف تدين م�ستويات حياتها ،تعي�ش طبقة مي�سورة احلال داخل �أحياء املدينة الراقية وتظهر
هذه الأحياء مدى الهوة االقت�صادية بني ال�سكان.
ومع �أن الت�أثريات االقت�صادية علي مناطق اال�ستقبال قد طغي عليها اجلانب ال�سلبي ف�إن ذلك
ال يعني �أن تلك املناطق مل ت�ستفد من املهاجرين الذين ي�شكلون �سوق وا�سعة ويدا عاملة رخي�صة ،رغم
ما يطرح من م�شكالت يف ميدان اخلربة و الت�أهيل املهني ملجموعات الوافدين من املناطق الريفية،غري �أنه
من ال�ضروري كذلك التنبيه �إىل �أن �أغلب تلك امل�شكالت االقت�صادية �إمنا ينعك�س �أ�سا�سا على جمموعات
املهاجرين اجلدد يف حني تبد�أ �آثارها ال�سلبية يف الرتاجع كلما طالت فرتة الإقامة باملهجر وذلك يف
احلاالت العادية نظرا لكون العديد من املراكز �إمنا يدين بوجوده للمهاجرين الأوائل وهي �سمة جلية
يف املدن املوريتانية التي ت�أ�س�س �أغلبها �إبان الفرتة اال�ستعمارية.
ولذا ف�إن من الأن�صاف القول ب�أن املهاجرين الأوائل قد ا�ستفادوا من املهاجرين اجلدد ويف
الوقت نف�سه ظهرت االنعكا�سات ال�سلبية كمح�صلة عامة للتزايد املطرد .ومهما يكن ف�إن الواقع
االقت�صادي يف مناطق الإر�سال واال�ستقبال ينعك�س ال حمالة على الواقع االجتماعي الذي يعترب بدوره
م�ؤ�شرا ذا �أهمية يف فهم الآثار العامة للهجرة يف مناطق اجلذب والطرد.

 -3-2االنعكا�سات االجتماعية

من امل�ؤكد �أن االختالالت الدميغرافية واالقت�صادية لها ت�أثري مبا�شر على احلالة االجتماعية
ل�سكان املناطق املهاجر منها (مناطق االنطالق) وكذلك على املناطق املهاجر �إليها (انواك�شوط) ،حيث
�أن مغادرة الذكور الن�شطني تنعك�س ب�شكل �سلبي على التوازن الطبيعي بني اجلن�سني وما ينجم عنه
من م�شكالت العر�ض والطلب غري املتكافئ التي ت�ؤدي يف النهاية �إىل البحث عن �شريك يف الهجرة� ،إذ
تبد�أ الروابط بني �أبناء القرية الواحدة تتفكك مع مرور الوقت لتكون �أ�سر خمتلطة الدماء من جهات
جغرافية متباينة ،قد ت�صبح يف النهاية عامل ا�ستقرار يف مناطق اال�ستقبال وعامل انتقال من مناطق
الإر�سال ،كما حتدث تغيريا على م�ستوى الرتاتيب االجتماعي ال�سائد يف املجتمع التقليدي ،حيث مينع
التزاوج بني بع�ض ال�شرائح االجتماعية .وتذوب هذه الفوارق يف املدن الكبرية وتختلط الدماء بني
ال�شرائح االجتماعية ،وهي ظاهرة بد�أت تنت�شر لدى البع�ض يف �أنواك�شوط �إال �أنها �شبه م�ستحيلة لدى
البع�ض الآخر الذي يريد احلفاظ على مكانته االجتماعية.
كما �أن من االنعكا�سات االجتماعية للهجرة على مناطق اال�ستقبال هى توافد �أعداد هامة من
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الطبقات امل�سحوقة على املدن والتي جتد فيها م�أوى �آمنا و�أر�ضية خ�صبة لتحقيق تطلعاتها �إىل احلرية
واال�ستقالل عن الآخرين الذين كانت تربطها بهم عالقات اجتماعية غري متكافئة.وقد ا�ستطاعت
�أنواك�شوط �أن توفر لفئات عري�ضة من هذه ال�شرائح مكانة اجتماعية بني جمتمع املدينة ،فقد �ساعد
عامل التعليم يف خلق �أطر ت�سلمت منا�صب عالية يف الدولة و بد�أت تعرف تغيريا وا�ضحا من واقعها
ال�سابق امل�سحوق �إىل واقع جديد حتتل فيه مكانة اجتماعية �أكرث احرتاما.
وال تقت�صر االنعكا�سات االجتماعية للهجرة على اجلوانب الإيجابية فقط ،ف�إذا كانت هناك
فئات قد حققت طموحاتها ف�إن جماعات كثرية مل ت�ستطع بعد �أن حت�صل ب�شكل كلي على ما غادرت
مناطقها الأ�صلية من �أجله ،حيث تعي�ش �أعداد من الن�شطني الباحثني عن العمل والذين ا�ضطرتهم
مقت�ضيات احلياة يف املهجر �إىل العي�ش يف ظروف �صعبة من حيث امل�أوى والدخل والعمل .وقد �أظهرت
نتائج املكتب الوطني للإح�صاء �أن الأ�سر املهاجرة بنواك�شوط عانت من م�شاكل متعددة و�أكرب امل�شاكل
التي واجهها �سكان العا�صمة هي ال�سكن.حيث �صرحت � 17أ�سرة من �أ�صل � 85أ�سرة هي التي �شملتها عينة
املكتب الوطني للإح�صاء �أي  20.5%عانت من م�شاكل تتعلق بال�سكن ،الذي يعتربه البع�ض غري الئق
وال يرون فرقا �شا�سعا بينه وبني �سكنهم يف مناطقهم الأ�صلية املتمثلة يف البيوت الب�سيطة �أو الأكواخ،
وال يحتوي على �أي مرافق وال جتهيزات كما �صرحت � 12أ�سرة �أي  13%عن عدم ا�ستفادتها من املرافق
احل�ضرية .بينما �أعلنت � 4أ�سر �أي  5%تعاين من الإندماج يف الو�سط احل�ضري ،كما �أن �صعوبة احل�صول
على عمل هي ظاهرة �صرحت بها � 2أ�سرة �أي �( 2.5%أنظر اجلدول الآتي).
اجلدول ( :)05توزيع الأ�سرح�سب امل�شاكل التي واجهتهم 2000م.
العدد
39
17
12
05
04
04
02
02
85

نوع امل�شاكل

غري حمدد
متعلقة بال�سكن
مرافق ح�ضرية
اقت�صادية
التكيف مع الو�سط احل�ضري
اجتماعية
العمل
�أخرى
املجموع

%
45.5
20.5
13
6
5
5
2.5
2.5
100

امل�صدر  :من �إعداد الباحث اعتمادا على املكتب الوطني للإح�صاء .2000
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ال�شكل ( :)05توزيع الأ�سرح�سب امل�شاكل التي واجهتهم  2000م.
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﻥ
ﻣﺭﺍﻓﻕ ﺣﺿﺭﻳﺔ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺳﻁ ﺍﻟﺣﺿﺭﻱ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺁﺧﺭ

امل�صدر :من �إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول (.)05
يت�ضح من خالل اجلدول �أن � 32أ�سرة �أي  % 38قد تغريت �أ�ساليب حياتها من احلياة البدوية
�إىل حياة ح�ضرية .كما تغري النظام الغذائي لها ،نظرا لتنوع م�صادر الغذاء املتوفرة يف �أنواك�شوط،
ومل يقت�صر التغري على اجلانب الغذائي فح�سب بل �إن احلياة يف املدينة فر�ضت تغري �أ�ساليب للحياة
اجلديدة نظرا لعدم حت�صني املجموعة الوافدة من الناحية الثقافية ،فقد �صرحت � 7أ�سر �أي 8.5%
من �أن �أخالقها تغريت بعد الهجرة خا�صة الأو�ساط ال�شبابية التي تطمح �إىل اخلروج من دوامة التقاليد
والعادات املكبلة حلرياتهم �إىل الدخول يف احلياة الع�صرية املليئة باحلرية والتطلع ملواكبة الع�صر.
وقد �ساعدت �أجهزة الإعالم الأجنبية والقنوات الف�ضائية و�أفالم الفيديو يف الت�أثري على فئة عري�ضة
من ال�شباب وجتلى هذا الت�أثري يف نوع املالب�س وطريقة حالقة ال�شعر مما خلق �أجيال متميزة من حيث
املظهر عن الأجيال التي �سبقتها .كما زاد عامل التعليم من تغري الأفكار والنظرة للأمور وتت�ضح مالمح
هذا التغري �أكرث خا�صة يف العا�صمة بينما تقل يف الواليات الداخلية كالنعمة والعيون التي مازالت
�سكانها حتافظ على قيمها وتقاليدها املورثة عن الآباء.
وقد �أثر املهاجرون على ظاهرة التح�ضر بالعا�صمة ملا جلبوه لها من مظاهر احلياة الريفية.
وبني اجلدول �أن � 10أ�سر �أي  % 12.5من الأ�سر امل�ستجوبة تعي�ش معها حيوانات ،ت�ستفيد من لبنها
وحلمها ونالحظ �أن ال�شوارع مليئة باحليوانات خا�صة الغنم و احلمري ،وهي حيوانات متتلكها �أ�سر
ال�ستغاللها لأغرا�ض متعددة ،فاحلمري للنقل وجلب براميل املياه ،والأغنام واملاعز ي�ستغلها البع�ض لبيع
�ألبانها واملتاجرة بها والبع�ض الآخر ي�ستفيد منها يف غذائه.
و ظاهرة ترييف املدينة لي�ست جديدة على املجتمع يف املدينة ،فاخليام امل�ضروبة على �أ�سطح
املنازل وداخل م�ساحات املنازل ظاهرة عرفتها املنطقة منذ ن�ش�أتها .كما �أن جلب الأ�سر للحيوانات
ميزة الأ�سر مي�سورة احلال التي ت�ضرب خيامها ب�ضواحي املدينة لغر�ض الراحة وال�ستغالل �ألبان هذه
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احليوانات ،فاجلمع بني احلياة البدوية واحلياة احل�ضرية ظاهرة طبعت املجتمع املوريتاين منذ �أن بد�أ
يعرف العي�ش يف املدن.

ومنه ف�إن االنعكا�سات االجتماعية للهجرة على منطقة �أنواك�شوط ال ميكن ح�صرها ولكن ما ميكن
ا�ستنتاجه هو �أن مناطق الو�صول �أ�صبحت حمطة لرتكز كافة امل�شكالت االجتماعية التي حملها
املهاجرون من مناطق انطالقهم مع ما �أ�ضيف �إليها من تعقيدات ظروف املهاجر.واخلريطة ( :)01تبني
توزيع البنايات الق�صديرية يف �أحياء �أنواك�شوط ح�سب �آخر معلومات لدي املجموعة احل�ضرية املكلفة
حاليا بت�سري وتنظيم املجال احل�ضري فى �أنواك�شوط.

 -4-2الهجرة وظاهرة تغيري ال�سكن

لعل تغيري ال�سكن داخل املجال الواحد للمدينة هي ظاهرة عرفتها املدينة منذ الثمانينات،مما
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يوحي ب�أنها انعكا�س للتيارات الهجرية التي ا�ستقبلتها ،يف �أعقاب اجلفاف والتي عجزت املدينة عن
ا�ستيعابها  ،مما جنم عنه ظهور ال�صفيح كحل ابتكره املهاجرون لإيجاد م�أوى لأنف�سهم خا�صة الذين ال
ي�ستطيعون الإيجار ب�سبب تدين دخلهم .كما �ساعد على ظاهرة االنتقال من �سكن �إىل �آخر كون مالك
املنزل قد ي�صبح م�ضطرا بدوره �إىل ا�ستخدام منزله امل�ؤجر لإيواء بع�ض �أقاربه من املهاجرين اجلدد،
كما �أن هدم بع�ض املنازل امل�ؤجرة و�إعادة بنائها ب�أ�سلوب �آخر �ساعد على �سيادة الظاهرة كما �سهل
التعاقد بني الأفراد بالن�سبة لإيجار املنازل والذي يتم على فرتة �شهر تتجدد با�ستمرار ف�إن انتهاء كل
�شهر يعطي احلق للمالك يف �إنهاء العقد وبذلك يظل املهاجر الذي ي�سكن بالإيجار يف حالة غري م�ستقرة.
كما �أن املجال يف هذه الفرتة عرف حراك �سكاين كبري متثل يف امت�صا�ص جزئي لأحياء الق�صدير
وبزور �أحياء جديدة يف اجتاه اجلنوب ال�شرقي خا�صة بعد انطالق الطرق التي �سهلت من عملية التنقل
من و�إىل بقية �أحياء املدينة الأخرى .كما ارتبط تغري ال�سكن يف �أنواك�شوط باملوجات الهجرية التي
ا�ستقبلتها وال يقت�صر الأمر فقط على االنتقال من �سكن �إىل �آخر بل �أن التغري �شمل انتقال جمموعات
بكاملها من حي �إىل �آخر بل وت�شكيل �أحياء جديدة باملدينة.

اخلامتة

لقد تعددت دوافع الهجرة �إىل املدينة�إذ كان للعامل الطبيعي دورا كبريا يف دفع املهاجرين
�إىل ترك مواطنهم الأ�صلية ،بعد �أن تدهور االقت�صاد الريفي وبد�أ االختالل بني الريفي املهجور
واحل�ضري اجلاذب� ،إذ توافدت �أعداد كبرية من ال�سكان الباحثني عن عمل مدفوعني برغبة التح�سني
من ظروفهم االقت�صادية لتحقيق الذات واال�ستقاللية ،كما دفع عاملي ال�صحة والتعليم وغري ذلك من
الأ�سباب االجتماعية والثقافية فئات �إىل هجرة مناطقها الأ�صلية ،وقد جنم عن ذلك اختالل التوازن
بني مناطق الإر�سال ومناطق الو�صول ،حيث لعب العاملني  -الطرد و اجلذب  -دورا مهما يف وجود هذا
التفاوت ،ف�إذا كانت مناطق الطرد قد عانت من خلل دميغرايف ب�سبب هجرة فئاتها الن�شطة من الذكور
الذين تركوا هذه املناطق للبحث عن عمل بعد �أن فقدوا الأمل يف توفره يف مناطقهم الأ�صلية املت�أثرة
بعوامل الطبيعة ،ف�إن مناطق اال�ستقبال � -أنواك�شوط -عانت هي الأخرى من وقع الهجرة عليها.
فالعا�صمة ظلت عاجزة عن توفري العمل له�ؤالء املهاجرين ،كما �أن عجزها �أكرث و�ضوحا عندما يتعلق
الأمر بت�أمني م�أوى له�ؤالء،مما خلق منوا ع�شوائيا للمدينة �شوه مظهرها احل�ضري وجعلها قا�صرة عن
توفري املتطلبات احل�ضرية ل�سكانها.
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قائمة املراجع و امل�صادر:
 -Iاملراجع بالعربية :

� .1أبو عيانة حممد فتحي ،درا�سات يف جغرافية ال�سكان ،دار النه�ضة العربية للطباعة والن�شر ،بريوت،
.1988
� .2أحمد علي �إ�سماعيل ،درا�سات يف جغرافية املدن ،دار الثقافة والتوزيع والن�شر ،الطبعة الرابعة
.1990
 .3بن حامد املختار ،حياة موريتانيا ،احلياة الثقافية ،الدار العربية للكتاب ،تون�س  1990م.
 .4تقرير امللتقى الوطني حول النمو امل�ستقبلي ل�سكان موريتانيا و انعكا�ساتها على تخلف القطاعات،
وزارة ال�ش�ؤون االقت�صادية و التنمية .1999
 .5زين العابدين ولد �سيدات ،الأن�شطة التجارية و التو�سع احل�ضري و التنظيم املجايل ملدينة
انواك�شوط ،جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا �سنة  2000م.
� .6سيد عبد اهلل ولد حمبوبي ،الهجرات الداخلية و التنمية يف موريتانيا ،الثنائي احلرج ،كتاب من�شور
بالتعاون مع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان  ،1997املطبعة الوطنية.
 .7عبد اهلل يو�سف �أبو عيا�ش ،التخطيط و التنمية يف املنظور اجلغرايف ،وكالة املطبوعات ،الكويت
.1983
 .8حممد نا�صر حممد بباه ،مدينة انواك�شوط درا�سة يف اجلغرافيا احل�ضرية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة
امللك �سعود ،الريا�ض .1984
 .9حممد ولد �أعبيد ،نظام املركزية و التنظيم احل�ضري ملدينة انواك�شوط ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة
هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا.2000 ،
 .10حممد الوالتي ب�شريي ،جغرافية موريتانيا – الطبعة الأوىل -املطبعة الوطنية ،ال�سنة  1993م.
 .11يو�سف عبد املجيد و �آخرون ،اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ،درا�سة م�سحية �شاملة ،املنظمة
العربية للرتبية و العلوم ،معهد البحوث و الدرا�سات العربية ،القاهرة .1978

 -IIاملراجع باللغة الفرن�سية:

11- Diacana, 1993 croissance urbaine et dynamique spatiale à
Nouakchott Thèse de doctorat en géographie et aménagement
urbains, université Lumière Lyon II, Institut d’urbanisme.
22- Olivier. D : 1985 le kébé de Nouakchott Contribution a l’étude
de la sédentarisation en milieu urbain de populations nomades
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sinistrées,Thèse pour le doctorat 3eme cycle en géographie,
université Paris V Réné des cartes des sciences humaine, Sorbone.
Paris
33- Ould Sidi Mohamed. M. 1985 Urbanisation et sub-urbanisation
a Nouakchott Thèse de doctorat 3eme cycle, université de Paris V
44- Office National de la statistique, projections démographiques de
la population des wilaya 2000- 2015, Octobre, 2002.
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املتغريات اجلديدة يف رو�سيا املعا�صرة..
بقيادة بوتــني ـ ميدفيديف بوتني
د� .إ�سكندر حممد الني�سي

�أ�ستاذ م�شارك التاريخ ال�سيا�سي احلديث واملعا�صر
وتاريخ العالقات الدولية وال�سيا�سة اخلارجية ـ جامعة عمران

امللخ�ص:

�سيتناول هذا البحث مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ رو�سيا
املعا�صر ،بعد �أن �شهد العامل متغريات �سيا�سية على ال�ساحة الإقليمية
والدولية ،بعد تفكك االحتاد ال�سوفيتي عام 1991م وا�ستقالل رو�سيا
يف نف�س العام ،و حتولها من االقت�صاد اال�شرتاكي �إىل اقت�صاد ال�سوق
احلر(الر�أ�سمايل).
�سيقدم الباحث من خالل هذا البحث موجز ًا خمت�صر ًا لطبيعة
الو�ضع يف رو�سيا ،ونهاية حكم يلت�سن الذي �أدخل البالد يف الأزمات و
الفو�ضى العارمة من عام 1991م وحتى تقدمي ا�ستقالة يف  30دي�سمرب
1999م .كيف بد�أت حا�شية الكرملني البحث عن البديل ليلت�سن الذي
تدهورت �صحته ،و�أ�صبحت بنته ال�صغرى ت�أتيانا تدير �سيا�سة الكرملني،
مع املقربني من حولها .وكيف جاء االختيار على بوتني ب�أن يكون البديل
امل�ؤمتن ،الذي �سي�ؤمن حياة يلت�سن من املحاكمة ..ق�ضية الإرهاب واحلرب
يف ال�شي�شان ،و طريقة التعامل معها باحل�سم الع�سكري الذي ير�ضي ال�شعب
الرو�سي وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية عندما تر�أ�س بوتني احلكومة الرو�سية .
ا�ستفادة بوتني يف توظيف امللف �أل�شي�شاين باالنتخابات الربملانية لعام
1999م ،بفوز حزب رو�سيا املوحد الذي �أ�س�سه الكرملني من �أجل بوتني،
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وحتول بع�ض �أحزاب املعار�ضة �إىل م�صوتني لبوتني يف االنتخابات الرئا�سية لعام 2000م ،الذي فاز فيها
بوتني باجلولة الأوىل بواقع  .53%لذا �سيفند البحث املرحلة اجلديدة لرو�سيا املعا�صرة بقيادة بوتني
ـ مدفيديف ،وكيف تعامل مع الرتكة املثقلة من حكم يلت�سن .والبدء مبعاجلة الإ�صالحات الداخلية،
وتثبيت الأمن واال�ستقرار ،و �إعادة بناء القوات امل�سلحة وحماربة الف�ساد وتعزيز االقت�صاد الوطني،
وتوطيد عالقة رو�سيا اخلارجية مع دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،ودول االحتاد الأوروبي ،وانفتاح
رو�سيا على كل دول العامل مبا يف ذلك ال�شرق الأو�سط  .مع ت�شخي�ص العودة الرو�سية بقوة ،لفر�ض
ر�ؤيتها وقدرتها على اتخاذ القرارات يف امللفات ال�ساخنة واملعقدة واحلا�سمة ،و التي تتعلق مب�صاحلها.
كالأزمة التي ن�شبت بني رو�سيا وجورجية عام 2008م ،موقف رو�سيا احلا�سم من الأزمة الأوكرانية
ـ ال�سورية  .كل هذه الإحداث و التداعيات ،ترى رو�سيا ب�أن ذلك ي�شكل خطر على م�صاحلها و �أمنها
القومي .مما جعلها �أكرث ت�شدد و�صرامة حول الق�ضايا امل�صريية ،وا�ستخدامها حق الفيتو �ضد قرارات
جمل�س الأمن �أربع مرات خالل حكم بوتني ـ ميدفيديف� ،إال دليل على التوجهات البوتينية اجلديدة
ل�سيا�سة رو�سيا املعا�صرة  .و �سيختم هذا البحث بالنتائج التي �سيتو�صل �إليها الباحث .بالإ�ضافة �إىل
الهوام�ش واملراجع.

مقدمة البحث:

�إن رو�سيا املعا�صرة ،التي نتحدث عنها اليوم ،هي الإمرباطورية الرو�سية التي عرفها التاريخ
احلديث ك�إمرباطورية من  1547حتى 1721م ،و �سميت برو�سيا القي�صرية .تناوب على حكمها يف
التاريخ احلديث ك ًال من :بطر�س الأول من  1672ـ 1725م ،وهو الذي �أ�س�س مدينة �سانت بطر�سربغ،
كونها ت�شكل نافذة على �أوروبا ،وكانت العا�صمة اجلديدة لرو�سيا القي�صرية ،بد ًال عن مو�سكو حتى
قيام ثورة �أكتوبر اال�شرتاكية العظمى 1917م بقيادة (فالدميري �ألت�ش لينني) ،و حتولت با�سمه �إىل
(لينيغراد) .و عند �إعالن رو�سيا دولة م�ستقلة عام 1991م� ،أعيدت �إىل ت�سميتها �أل�سابقة (�سانت
بطر�سربغ) .وبعد وفاة بطر�س الأول �سنة 1725م ،جاءت �إىل العر�ش الرو�سي (كتارين الثانية) ،وكانت
�أمرية �أملانية قد تزوجت (ببيرت الثالث) ،و�أ�صبحت الوريثة على التاج الرو�سي من �سنة 1762م ،وخالل
فرتة حكمها ا�ستطاعت �أن تعزز من طموحات رو�سيا التو�سعية ،كدولة �أوروبية عظمى قوية ،مكنتها من
االنت�صار يف حربها على الإمرباطورية العثمانية ،وتوفيت �سنة 1796م .بعدها جاء القي�صر (الك�سندر
الأول) الذي ا�ستطاعت قوة الع�سكرية مطاردة قوات نابليون �إىل و�سط وغرب �أوروبا  .وبعد هزمية
نابليون من قبل رو�سيا وحلفائها� ،أ�صبح القي�صر الك�سندر يلقب ويعرف مبنقذ �أوروبا ،و تر�أ�س �إعادة ر�سم
خريطة �أوروبا يف م�ؤمتر فيينا �سنة 1815م .كما ت�أثرت رو�سيا مبخرجات الثورة ال�صناعية يف �أوروبا،
وظلت الأحداث العاملية م�شتعلة من عواقب احلرب العاملية الأوىل ب�شكل عام ،ويف رو�سيا ب�شكل خا�ص،
رافق ذلك حدث كبري عاملي ،متثل بقيام ثورة �أكتوبر اال�شرتاكية العظمى 1917م .فرو�سيا التي كان لها
الدور الكبري يف االنت�صار على الفا�شية والنازية �ضمن دول االحتاد ال�سوفيتي يف احلرب العاملية الثانية.
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هي رو�سيا االحتادية اليوم ،ووريثة االحتاد ال�سوفيتي يف كل املحافل الدولية كما عرفها التاريخ
احلديث واملعا�صر .و نقدمها اليوم يف التاريخ املعا�صر الراهن ،يف القرن الواحد والع�شرون ،دولة عظمى
ا�ستطاعت �أن تعيد نف�سها من جديد ،و �أن تكون العب �أ�سا�سي وحموري يف الق�ضايا الدولية والإقليمية.
وم�صاحلها القومية لها الأولوية يف تعاملها مع الآخرين.

�أهداف البحث:

يهدف هذا البحث �إىل تقدمي ر�ؤية علمية لطبيعة املتغريات اجلديدة التي رافقتها �سيا�سة
رو�سيا املعا�صرة من خالل الأتي:
1 .1معرفة طبيعة الو�ضع الذي عا�شته رو�سيا يف الفرتة الأخرية حلكم يلت�سن ،ونهاية حكمه .كيف
جاءت فكرة البحث عن البديل ،ودوافع انتقال بوتني للعمل يف مو�سكو وتعينه يف عدة منا�صب يف
الكرملني ،و تتخبط حا�شية يلت�سن يف اختيار البديل امل�ؤمتن .
2 .2خلفية التداعيات التي الزمة الظهور الأول لبوتني �أمام عامة ال�شعب الرو�سي ،رئي�س ًا للحكومة
بعد الأزمة االقت�صادية التي �إطاحة بحكومة (كريوينكا) عام 1998م .وكيف تعامل بوتني مع
ذلك الو�ضع وامللف �أل�شي�شاين؟.
3 .3معرفة عملية �سباق الأحزاب الرو�سية نحو االنتخابات الربملانية والرئا�سة ،ومن وراء ت�أ�سي�س
حزب رو�سيا املوحد ،وكيف فاز بوتني باالنتخابات الرئا�سية باجلولة الأوىل بواقع  53%عام
2000م ،دون تقدمي �أي برنامج انتخابي من قبله.
4 .4ماهية الإ�صالحات واملتغريات التي رافقت �سيا�سة بوتني خالل الفرتتني االنتخابيتني لرئا�سة
رو�سيا ؟.
�5 .5أ�صبح ميدفيديف مر�شح حزب رو�سيا املوحدة للرئا�سة ،وهو مل يكن ع�ضو ًا فيه ،وفاز باالنتخابات
الرئا�سية لعام 2008م.
6 .6معرفة جذور وتداعيات الأزمات التي واجهة توجهات �سيا�سة رو�سيا اجلديدة مثل :الأزمة الرو�سية
ـ اجلورجية التي و�صلت �إىل املواجهات امل�سلحة بني البلدين يف �أغ�سط�س  . 2008بالإ�ضافة �إىل
الأزمة ال�سورية ـ الأزمة الأوكرانية التي توجت نتائجها بانف�صال القرم عن �أوكرانية.
7 .7تطلعات العالقات اخلارجية ل�سيا�سة رو�سيا املعا�صرة  ..مع دول اجلوار (االحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق) ،االحتاد الأوروبي ـ ال�شرق الأو�سط  ،وانفتاحها على التكتالت االقت�صادية .مثل :جتمع
دول (الرب يك�س) الذي يجمع الدول الأكرث منو ًا اقت�صادي ًا يف العامل :ال�صني ـ رو�سيا ـ الربازيل ـ
الهند وجنوب �إفريقيا.

�أهمية البحث:

تكمن �أهمية هذا البحث ،حيث انه �سيقدم ر�ؤية علمية �أكادميية ملجريات الأحداث التي
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مرت بهاء رو�سيا املعا�صرة ،بعد تفكك االحتاد ال�سوفيتي ،وكيف عانت رو�سيا من االنهيار االقت�صادي
والأمني ،وهي دولة غنية .والأهمية الكربى� ،إن رو�سيا ا�ستطاعت �أن تتجاوز كل ال�صعوبات الداخلية،
و�أن تخرج من عزلتها الإقليمية والدولية ،وا�ستعادة مكانتها التاريخية على امل�سرح العاملي ،بعد �أن
تعافت من حمنتها ،من �سيا�سة يلت�سن التي دمرت البالد .ف�سيا�سة بوتني متكنت من الق�ضاء على الف�ساد،
وتو�سيع ا�ستثمار الطاقة النفطية والغازية التي عززت من منو االقت�صاد الرو�سي وحت�سني معي�شة
ال�شعب ،والتخل�ص من الديون التي كانت على رو�سيا  .وكما تزداد �أهمية هذا البحث كونه �سي�شخ�ص
�سيا�سة رو�سيا املعا�صرة على امل�ستوى الداخلي والإقليمي والدويل ،خالل فرتة حكم يوتني ـ ميدفييديف
ـ بوتني من عام  2000حتى 2014م.

م�شكلة البحث:

ال يخلو �أي بحث من امل�شكلة التي تعيق الباحث من الو�صول �إىل الهدف املطلوب .وهذه م�شكلة
يعاين منها املتخ�ص�صون والباحثون يف جمال الأبحاث .فامل�شكلة التي نعاين منها يف هذا البحث� ،إن
بع�ض امل�صادر وو�سائل الإعالم ،تروي لنا ب�أن النظام يف رو�سيا ا�ستبدادي و غري دميقراطي ،وهذا ما
تنفيه القيادة الرو�سية وعلى ل�سان بوتني نف�سه  .وعندما نعود �إىل �أحزاب املعار�ضة الكبرية التي كانت
قوية �أيام يلت�سن مثل :احلزب ال�شيوعي واحلزب الدميقراطي الليربايل وحزب يابالكه ،وغريهم من
الأحزاب الأخرى ،والتي �أكرث �أع�ضائها �صوتوا وحتالفوا يف االنتخابات الربملانية والرئا�سية ل�صالح
�سيا�سة الكرملني اجلديدة بقيادة بوتني ـ ميدفيديف.

منهجية البحث:

ا�ستخدم الباحث املنهج التاريخي الذي ي�سرد و يرتب جمريات ومراحل الأحداث التي رافقت
املتغريات اجلديدة ل�سيا�سة رو�سيا املعا�صرة .بالإ�ضافة �إىل املنهج الو�صفي والتحليلي اللذان يعمالن
على و�صف وحتليل كل املنعطفات التاريخية وال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية التي تبنتها القيادة
اجلديدة يف رو�سيا املعا�صرة.
تق�سيمات البحث :مت تق�سيم البحث �إىل �ستة مباحث ،فالإ�ضافة �إىل النتائج والهوام�ش
واملراجع.
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املبحث الأول

نهاية حكم يلت�سن والبحث عن البديل.
املطلب الأول :منوذج من طبيعة فرتة يلت�سن ونهاية حكمه.

لقد عانت رو�سيا �أكرث املتاعب يف جميع متطلبات احلياة من �سيا�سة يلت�سن املدمرة لكل مكونات
املجتمع الرو�سي  .فليت�سن الذي دمر حياته املر�ض ،و�أ�صبح عاجز ًا عن �أدارة الأمور والتفكري يف م�ستقبل
البلد ،قد جعل ال�شلة املحاطة به تعجل بالتفكري والبحث عن البديل �أو الوريث الذي �سيخلفه يف هرم
ال�سلطة ،والذي تقع عليه الثقة الكاملة يف ت�أمني حياته وعدم �سحب احل�صانة منه ،وحماية فريقه
الذي كان يتمتع باتخاذ القرارات يف الكرملني (.)1
فال�سيا�سة التي �أتبعها يلت�سن اثنا حكمه لرو�سيا ،تو�صف ب�إزاحة اخل�صوم واملناف�سني له،
كونه ال يتملك الثقة بالآخرين ،وهذا ما جعله يقيل خم�سة ر�ؤو�سا حكومات ،وثالث مرات يغري الطاقم
الإداري للرئا�سة و الأجهزة الأمنية ،مبا يف ذلك م�سئولني الأمن القومي .
يلت�سن مل يفكر يوم ًا ما يف بناء دولة� ،أكرث ما جعل البلد تدخل يف دوامة من الفو�ضى والفلتات
الأمني ودخول املخدرات و�سيطرة املافيات وخ�صخ�صة القطاع العام وبيعه ب�أرخ�ص الثمن  .وهذه فكرة
(غايدار) الذي تبنى م�س�ألة الإ�صالح االقت�صادي يف �أول حكومة تر�أ�سها ،و�أي�ضا (اناتويل ت�شو بائ�س)
الأكرث ت�شدد نحو اخل�صخ�صة ،و�صانع القرارات التي تخرج من الكرملني بحكم عالقة احلميمة مع
بنت يلت�سن ال�صغرى (ت�أتيانا) التي �أ�صبحت من عام 1996م تدير وتعني يف املنا�صب الهامة يف البالد،
و حاكمة الكرملني الأوىل بالإنابة عن �آبيها (.)2
فت�أتيانا البنت ال�صغرية ليلت�سن ،هي التي دارت احلملة االنتخابية الثانية لأبيها ،وتتحكم يف
تغيب وظهور يلت�سن يف و�سائل الأعالم ،ومتار�س مهامه العملية  ،نتيجة للأمرا�ض التي كان يعاين منها
بني احلني والأخر ،وجعلت منه �شخ�ص عاجز عن ت�أدية مهامه كرئي�س دولة كانت تهز العامل بقراراتها
عندما ت�صدر من الكرملني  .وان�أ من عاي�ش فرتة حكم يلت�سن اثنا درا�ستي ل�شهادة البكالوريو�س
واملاج�ستري والدكتوراه يف جامعة رو�سيا االحتادية لل�صداقة بني ال�شعوب ،وكنت �أعاين و�أت�أمل مثل ما
يعاين املواطن الرو�سي من �ضياع الدولة والقانون والأمن والأمان ،و من انعدام متطلبات احلياة ال�ضرورية
 .كان الرو�س يتحدثون ب�أن يلت�سن حول رو�سيا من دولة عظمى �إىل �أ�ضعف دولة من دول العامل الثالث،
و�أراد �أن يعي�شها على امل�ساعدات والقرو�ض الأمريكية  .ومن املفارقات العجيبة �أن تظهر البنت ال�صغرى
ليلت�سن (ت�أتيانا) وتتحكم مبركز قرارات االحتاد ال�سوفيتي (الكرملني) ،وهذا ما اعرتف به يلت�سن يف
(املاراثون الرئا�سي) و قال :ب�أن ت�أتيانا لعبت دور ًا جوهري ًا يف الكرملني ،و لقد �ساعدتني فع ًال ت�أتيانا
من خالل ح�ضورها املتوا�ضع ون�صائحها التي كانت تقدمها �إيل يف الأوقات احلرجة (.)3
	�أما فكرة الوريث ليلت�سن قد جاءت من ت�أتيانا وفريقها املقربني ،الذين عملت على تعينهم يف
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جميع م�ؤ�س�سات الدولة ،وح�صلوا على غنائم من �أمالك الدولة  .فبنت الكرملني الأوىل هي التي تن�سق
وحتدد ظهور الرئي�س �أمام ال�شعب ،وهي التي تعمل على �إعداد الكلمات واخلطابات التي يقوم �أبيها يف
�إلقائها  .على الرغم �إن يلت�سن يو�صف بالعنيد والأناين �أمام الكل  .ولكن حبه لت�أتيانا ،ترك لها الأمور
تعمل ما تريد (.)4

املطلب الثاين� :ألن�ش�أة التاريخية لفالدميري فالدميري وفيت�ش بوتني

فالدميري بوتني ،ولد يف � 7أكتوبر عام 1952م يف مدينة �سانت بطر�سربغ ،املعروفة بالعا�صمة
ال�شمالية لرو�سيا االحتادية ،و عا�ش وترعرع مع �أ�سرته املتوا�ضعة � .إذ كان والده يعمل يف �أحدى م�صانع
املدينة ،وقد �أدرك بوتني ب�أن احلياة تتطلب االعتماد على النف�س يف �شق الطريق املعبدة بامل�صاعب
نحو بناء امل�ستقبل الذي ينتظره كل �إن�سان  .و�أي�ضا حب مزاولة ريا�ضة امل�صارعة (�ساميو) ذات الطابع
الرو�سي الأ�صل يف الدفاع عن النف�س ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املجاالت الريا�ضية الأخرى ،والتي كانت
حمببة �إليه من فنون امل�صارعة ال�شرقية ،والتي مل ت�صبح يوم ًا ما مو�ضوع احرتاف بالن�سبة لبوتني،
الذي التحق بكلية احلقوق يف جامعة ليننجراد (�سانت بطر�سربغ حالي ًا) ،و�أ�صبح بوتني من املتفوقني
درا�سي ًا  .وهناك �شخ�صية كان لها الدور الأكرب يف م�سار حياة بوتني العلمية والعملية ،هو(اناتويل
�سوبت�شاك) الذي كان يعمل يف اجلامعة و�أ�صبح امل�شرف العلمي على بوتني يف �شهادة الدبلوم عند ما
تخرج من كلية احلقوق ،وكان م�شروع التخرج (مبد�أ الدولة الأكرث رعاية يف القانون الدويل) (. )5
بعد تخرج بوتني من كلية احلقوق عام 1975م ،التحق بجهاز امن الدولة (الكي جي بي) يف
فرع دائرة اال�ستخبارات اخلارجية يف مدينة ليننجراد حتى عام 1985م ،ثم �أر�سل للعمل خارج البالد
�إىل �أملانيا الدميقراطية �ضمن القوات ال�سوفيتية يف مدينة ليبزج (مدير دار ال�صداقة ال�سوفيتية
الأملانية).
انهار جدار برلني عام 1989م ،وعاد بوتني عام 1990م �إىل مدينة ليننجراد ك�ضابط
متقاعد (احتياطي) برتبة مقدم ،ومن ثم جاءت له الفر�صة �أن يعمل يف اجلامعة التي تخرج منها،
و�أ�صبح م�ساعد رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الدولية  .وامل�صادفة الطيبة �إن �سوبت�شاك الذي انتخب رئي�س ًا
ملجل�س نواب ال�شعب يف مدينة ليننيغراد ،قد عمل على تعني بوتني م�ست�شار ًا لل�ش�ؤون الدولية ،و فيما بعد
رئي�س ًا للجنة العالقات اخلارجية  .وبعد انتخاب �سوبت�شاك حمافظ ًا ملدينة �سانت بطر�سربغ رقي بوتني
�إىل من�صب النائب الأول لرئي�س حكومة املدينة عام 1994م ،ومن خالل ذلك تو�سعت �صالحياته وظل
يعمل مع (�سوبت�شاك) حتى انتخابات املحافظ التي هزم فيها �سوبت�شاك عام 1996م ( .)6ويف نف�س
العام دافع �أو ناق�ش بوتني م�شروع التخرج (التخطيط اال�سرتاتيجي) يتعلق باملواد اخلام واملعادن يف
املنطقة االقت�صادية يف ظروف تكوين عالقات ال�سوق ،ونال درجة الدكتوراه  .وكما �أ�شاد رئي�س معهد
التعدين يف �سانت بطر�سربغ (فالدميري ليتفينيكو) الذي كان رئي�س جلنة املناق�شة ،وقال� :إن بوتني
ي�ستحق درجة الدكتوراه ،فهو رجل اقت�صاد نا�ضج وحمرتف (. )7
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واحلقيقة �إن هناك �إجنازات غري عادية ،علمية وعملية رافقت حياة بوتني خالل
الفرتة الق�صرية من عام  1990ـ 1996م ،وجعلت منه �شخ�صية مهمة ونافذة يف احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية ملدينة �سانت بطر�سربغ احل�ضارية والثقافية ،والتي عرفت بعا�صمة القيا�صرة الرو�س
وامل�شهورة واملعروفة بالليايل الع�شر البي�ضاء ،ولديها اكرب متحف للرتاث والآثار العاملي ي�سمى (متحف
االرميتاج) ،و�سكانها يرتاوح ( )4ماليني ن�سمة .

املطلب الثالث :انتقال بوتني �إىل مو�سكو

قدوم بوتني �إىل مو�سكو يف بداية 1997م ،بن ًا على ا�ستدعاء ال�سلطة يف الكرملني ،ومت مبا�شرة
تعينه نائب ًا ملدير �ش�ؤون الدولة للعالقات االقت�صادية اخلارجية ،وخالل ثالثة �أ�شهر ملع ا�سم بوتني
يف الكرملني ب�سرعة فائقة ،عجلت يف انتقاله يف مار�س 1997م� ،إىل ديوان رئي�س الدولة يف من�صب
رئي�س الرقابة لدى رئي�س رو�سيا االحتادية  .ويف مايو 1998م �أ�صبح بوتني النائب الأول ملدير ديوان
رئي�س الدولة الرو�سية ،و�أ�سندت �إليه م�س�ؤولية التن�سيق والتوا�صل بجميع مناطق رو�سيا و�أقاليمها ،و
الإ�شراف املبا�شر على كافة الأجهزة الإدارية والتنفيذية (.)8
يف  28يونيو 1998م �صدر مر�سوم من رئي�س الدولة (بوري�س يلت�سن) بتعني بوتني يف دائرة
الأمن الفدرالية ،ولكن �سرعان ما ثار انتباه الآخرين ،و انزعج من ذلك منت�سبني اال�ستخبارات الرو�سية،
من تعني بوتني يف ذلك املن�صب الهام ،وهو برتبة مقدم (احتياطي) ،ولكن دون معرفة م�ؤهالته العلمية
وكفاءته الإدارية  .فالأحداث املتناق�ضة داخل رو�سيا يف ذلك احلني ،قد �ساعدت يف �إظهار جناحات
بوتني يف املهام التي ت�سند �إليه من مر�ؤو�سيه ،حتى انه و�صل �إىل �سكرتري جمل�س الأمن القومي يف مار�س
1999م� ،إىل جانب من�صبه ال�سابق يف دائرة الأمن الفدرالية  .وكما مت اال�ستعانة ببوتني يف ت�شكيل
حكومة (�سرجي �ستيبا�شني) ،الذي جاء حمل (يفجيني برمياكوف) يف مايو 1999م يف ظل الأو�ضاع
املتوترة يف البالد ،و عند ما طالب جمل�س الدوما �إق�صاء رئي�س الدولة (بوري�س يلت�سن) من من�صبه
وحماكمته على �ضوء التهم املوجهة �إليه �( :ضرب الربملان الرو�سي عام 1993م ،واحلرب يف ال�شي�شان
وتق�سيم االحتاد ال�سوفيتي) (.)9

املطلب الرابع :تخبط يلت�سن وحا�شية يف اختيار الوريث (امل�ؤمتن).

ظل يلت�سن وحا�شية يبحثون عن الوريث املنا�سب ،والذي يقع عليه الثقة الكاملة يف تقدمي
ال�ضمانات على �ضوء التهم املذكورة �سلف ًا  .كما �إن هناك �شخ�صيات تداولت رئا�سة احلكومات الرو�سية ،
ونذكر منها بع�ض الأ�سماء الأكرث تداو ًال يف الأو�ساط الرو�سية بخ�صو�ص البديل عن يلت�سن الذي �أ�صبح
غري قادر على ت�سري �أمور البلد ،نتيجة للنك�سات ال�صحية التي عانى منها دائم ًا .
وعندما تر�أ�س (ت�شري نو مريدين) احلكومة الرو�سية عامي 1997ـ 198م ،كان يعترب نف�سه
الوريث ليلت�سن ،و كانت هناك مغازلة له من قبل الغرب والأمريكان  .ولكن �سرعان ما مت عزله من
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رئا�سة احلكومة من قبل يلت�سن ،وبات لي�س ال�شخ�ص املطلوب يف احل�سبان ،وعني بد ًال عنه يف رئا�سة
احلكومة (�سرجي �ستيبا�شني) يف  19ابريل 1999م ،الذي كان يدين بالوالء ليلت�سن ،وقد �شغل عدة
منا�صب ،مدير جهاز مكافحة اجلا�سو�سية ،الذي �أ�صبح فيما بعد بجهاز الأمن الفدرايل( ،)f spو�أي�ضا
كان وزير ًا للعدل ،ووزيرا لل�ش�ؤون الداخلية  .ولكن يقال عنه ب�أن �سيا�سة متناق�ضة ويو�صف بالرجل
الأكرث حذر ًا ،وهذا ما اقنع يلت�سن وحا�شية ب�أن امل�ؤمتن مل يتوفر بعد ( . )10طرحت بع�ض الأ�سماء والتي
كانت تعرف مبفكرين عظام وذوي �ضمائر حيه ـ مثل وزير اخلارجية �آنذاك (�أيغور يفانون) ووزير
الداخلية (فالدميري ر�شاييلو) ،و(بوتني)  .وانتهى الأمر احلا�سم عند يلت�سن وحا�شية �إىل تف�ضيل
واختيار (فالدميري فالدميري وفيت�ش بوتني) ،وهذا ما �أكده يلت�سن فيما بعد يف مذكراته انه و�ضع عينه
على بوتني يف بداية عام 1997م عند ما انتقل �إىل مو�سكو  .ويقول يلت�سن انه كان مذهو ًال من ردة فعل
بوتني ال�سريعة (.)11
واحلقيقة ال بد من الإ�شارة �إىل �سيا�سة يلت�سن التي كان يتعامل بهاء مع املناف�سني واخل�صوم
الذين كان يخاف منهم �أن ي�صلوا �إىل الوريث ال�شرعي �إىل الكرملني ،دون رغبته مثل :ال�شخ�صية
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،والدبلوما�سية ال�سوفيتية والرو�سية ،والذي كان وما زال يحظى باحرتام
ال�شعب الرو�سي ،و�شعوب ودول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،و املعروف بالغيور الوطني  .والغري مرغوب
به من قبل يلت�سن وحا�شية ،وحتى دولي ًا  ،وبالذات من قبل الأمريكيان �أن ي�صل �إىل �سدة احلكم يف
رو�سيا ،كونه حم�سوب على النظام ال�شيوعي ال�سابق و رجل املخابرات (الكي جي بي) هو ( :يفجيني
برمياكوف) الذي يعرف ويو�صف بال�شخ�صية القوية والنظيفة يف رو�سيا .
حتى �إن يلت�سن وحا�شية قد جندوا وا�ستخدموا و�سائل �إعالمهم ،و بع�ض ال�شخ�صيات للت�صدي
لربمياكوف مثل (�سرجي �ستيبا�شني) الذي تر�أ�س احلكومة بعد برمياكوف ملدة ثالثة �أ�شهر ومت �أزاحته
من رئا�سة احلكومة بطريقة مذله (. )12

املبحث الثاين

بوتني والظهور الأول �أمام عامة ال�شعب الرو�سي.
املطلب الأول :بوتني رئي�س ًا حلكومة تراكمت عليها الأزمات يف رو�سية.

جاءت اللحظة الأوىل لظهور(فالدميري بوتني) �أمام الر�أي العام الرو�سي بعد تعينيه رئي�س ًا
للوزراء حلكومة رو�سيا االحتادية يف � 9أغ�سط�س 1999م ،و�إقرار جمل�س الدوما مر�سوم الرئي�س
بخ�صو�ص رئي�س احلكومة اجلديد يف � 16أغ�سط�س 1999م  .ولكن عامة النا�س يف رو�سيا ال يعرفون
بوتني ،ومل يذكر يف �أو�ساط ال�شعب الرو�سي ،وحتى الطبقة ال�سيا�سية داخل املجتمع الرو�سي لي�س
لديها مقدمات �أو تكهنات ب�أن م�س�ألة البديل عن يلت�سن قد وقعت على �شخ�صية (بوتني) بعد �أن عني
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رئي�س ًا للوزراء  .و مل تظهر ردة فعل معينة من قبل املعار�ضة وال من �أي جهة �أخرى.
فنظر �إليه كرئي�س وزراء� ،شانه �شان الذين �سبقوه يف رئا�سة احلكومات ال�سابقة .
�صادف جميء بوتني �إىل رئا�سة احلكومة الرو�سية يف ظروف �صعبة جد ًا ،كانت تعاين منها
البالد يف ذلك احلني مثل :
1 .1الأزمة املالية لعام 1998م ،وانهيار العملة الرو�سية (الروبل) ،والتي ظلت نتائجها ال�سلبية على
اقت�صاد الدولة واملواطن تالحق حكومة بوتني اجلديدة حينها ،بهدف اخلروج منها �إىل الأف�ضل
2 .2الف�ضيحة الدولية يف �أغ�سط�س 1999م ،والتي كانت عبارة عن تورط بنك نيويورك بغ�سيل 4.2
مليار دوالر مت خروجها من رو�سيا عن طريق التهريب  .و�أ�شارت �أ�صابع االتهام �إىل م�سئولني يف
احلكومة الرو�سية ،وت�صدرت تلك الف�ضيحة مقدمات و�سائل الإعالم املقر�ؤة وامل�سموعة واملرئية
على م�ستوى العامل يف ذلك الوقت  .و�أي�ض ًا الدوائر احلاكمة يف رو�سيا قد �أ�صابها الغ�ضب ال�شديد
من وراء تلك الف�ضيحة التي و�صلت �إىل �أع�ضاء يف عائلة يلت�سن متورطني يف ق�ضية غ�سيل الأموال.
3 .3نتيجة للو�ضع املتدهور وغياب هيبة الدولة وال�صراعات ال�سيا�سية بني ال�سلطة واملعار�ضة،
والإعداد النتقال ال�سلطة ،و قيام ال�شي�شانني االنف�صاليون بغزو جارتهم (جمهورية داغ�ستان)
يف � 2أغ�سط�س 1999م ،يف حماولة منهم لإقامة �أو تكوين دولة �إ�سالمية يف ال�شي�شان واملناطق
املجاورة لها .
4 .4تفجريات �أغ�سط�س 1999م التي حدثت يف عدة مباين �سكنية يف مو�سكو ،ومدن �أخرى يف رو�سيا
 ،قتل فيها � 300شخ�ص من املدنني ،وهذه كانت حادثة مروعة خلقت الرعب واخلوف يف املجتمع
الرو�سي الذي �أ�صبح ي�سخط من عدم وجود الأمان واال�ستقرار ،و �ضعف الدولة وحاكم الكرملني
العجوز يلت�سن ( . )14وبالرغم من تزايد الأحداث امل�ؤملة يف عام 1999م ،ووجود بوتني يف رئا�سة
احلكومة ،قد عزز يف �إظهار نف�سه �أمام ال�شعب الرو�سي ك�شخ�صية قوية �سيا�سية ،كان يبحث عنها
ال�شعب الرو�سي �أن ت�صل �إىل الكرملني ،وهذا ما �أكده بوتني يف �سياق حديثه �أمام جمل�س الدوما
بعد التفجريات التي و�صفها بالتحديات التي تواجه رو�سيا ،وقال :هناك من يريد تقوي�ض �سلطة
الدولة ،وانه من مهمة الرئي�س حماية ال�سكان من قطاع الطرق( . )15وهذا تلميح من بوتني ب�أنه
قادم �إىل الكرملني ،وهذه هي الب�شارة الأوىل التي انتظرها ال�شعب الرو�سي من رجل مت انتظاره
كثري ًا �أن يعيد هيبة الدولة والقانون والأمان للمواطن الرو�سي من �أيام (البريوي�سرتويكا) عام
1985م .
()13

املطلب الثاين :رد مو�سكو الع�سكري �ضد االنف�صاليني ال�شي�شان

	�إن واقعة التفجريات التي حدثت يف املدن الرو�سية ،قد �أثارت غ�ضب اجلرناالت الع�سكرية
التي �شعرت بالإهانة والنيل من �سمعتها وهيبتها الداخلية والإقليمية والدولية .مما جعل اجلرناالت
�إن ت�سارع �إىل �إقناع احلكومة ورئي�سها بوتني بامل�ضي باحلرب �ضد املتمردين ال�شي�شان حتى نهاية
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احل�سم  .ومن امل�ؤكد ب�أن بوتني كان يريد ذلك ،حتى انه بادر مبقرتح �أن تكون العمليات الع�سكرية حتت
(مكافحة الإرهاب)  .لذا دخلت القوات الفدرالية ال�شي�شان يف � 3سبتمرب 1999م م�شعلة حرب ًا وا�سعة
النطاق  .وعندما نعود �إىل احلرب ال�شي�شانية الأوىل ،والتي و�صفها ال�شعب الرو�سي بالغري �أخالقية
 .انقلبت الر�ؤية لدى الر�أي العام الرو�سي يف احلرب الثانية يف عام 1995م �إىل املطالبة مب�ساندتها،
وعندما تزايد عدد القتلى واجلرحى يف �صفوف القوات الرو�سية ،كان  70باملائة من ال�شعب الرو�سي
ال يف�ضلون املفاو�ضات يف ال�شي�شان ،و�أن على النظام فر�ض هيبة الدولة على تلك اجلمهورية مب�ساعدة
اجلي�ش (. )16
وعندما بدء الهجوم الع�سكري على ال�شي�شان� ،أ�صبح بوتني ال يفكر مبن �سوف يناف�سه على
ال�سلطة ،الن الأنظار قد توجهت �إىل ال�شي�شان ،واحلرب كانت بحد ذاتها كدعاية انتخابية �ساعدت
يف انتقال ال�سلطة الفعلية �إىل بوتني فيما بعد  .و�أي�ض ًا ا�ستفادت الدائرة املقربة من يلت�سن يف تو�صيف
مطالب ال�شعب يف الأمن واال�ستقرار ،مهما كان الثمن  ،وجعلت من ال�شي�شان العدو الداخلي واخلارجي،
كي توحي هذه املجموعة املقربة من يلت�سن ب�أنها �شريكة يف �أي جناحات حتدث يف البلد ،و�إنهاء مازالت
تتحكم باملتغريات ال�سيا�سية يف �صنع القرار يف الكرملني  .يف الوقت الذي كان هناك قبول �إيجابي يف
�أو�ساط ال�شعب الرو�سي برئي�س الوزراء اجلديد (بوتني)  .ويف الأ�شهر الأخرية لعام 1999م ،كانت
معدالته تتزايد با�ضطراد بح�سب املركز الرو�سي لأبحاث الر�أي العام ( .)VsIOMلذا ،وافق ()65
باملائة من ال�شعب الرو�سي على �سيا�سات بوتني يف نوفمرب ،باملقارنة مع ( )53باملائة يف �سبتمرب ،و()33
باملائة يف �أغ�سط�س  .وهناك ا�ستطالع �أخر �أجراه نف�س املركز يف نهاية دي�سمرب من نف�س العام ،ب�أن ()29
باملائة من امل�شرتكني �سوف ي�صوتون لبوتني يف االنتخابات الرئا�سية ،مقابل ( )17باملائة (لزيوغانوف)
زعيم احلزب ال�شيوعي 13 ،باملائة (لربمياكوف) الذي حتالف مع (لوجكوف) حمافظ مو�سكو ال�سابق
عندما �شكال حركتيهما ال�سيا�سيتني (�أر�ض الأجداد) و (كل رو�سيا)  .ولن ي�سلما (لوجكوف وبرمياكوف)
من حملة الكرملني الإعالمية �ضدهما ،وبالذات من قبل القناة التلفزيونية احلكومية الأوىل ،من خالل
مذيع و مقدم �أخبار معروف يعمل يف القناة املذكورة ،هو (�سريجي دورينكو) الذي كان يقدم حلقة
خا�صة يف م�ساء كل �سبت ،مهمته ت�شويه �سمعة (لوجكوف و برمياكوف) ،بهدف الق�ضاء عليهم �سيا�سي ًا،
حتى ال ي�صل �أحد منهم �إىل الكرملني  .وكان وراء كل ذلك رجل الأعمال اليهودي (برييزوف�سكي) �أحد
امل�ساهمني يف القناة الأوىل يف التلفزيون احلكومي (.)17

املطلب الثالث :حزب الكرملني اجلديد من �أجل بوتني (حركة الوحدة)

خالل �أ�سابيع قليلة حترك الكرملني �إىل ت�أ�سي�س حركة (حزب الوحدة) خوف ًا من (حزب
الأجداد وكل رو�سيا) الذين يتزعمهما لوجكوف وبرمياكوف� ،أن يتفوقان باالنتخابات الربملانية و
الرئا�سية  ،وكان رجل الأعمال اليهودي (برييزوف�سكي) �أحد املفكرين واملهيمنني على و�سائل الإعالم ،
ومن �أهم املنظمني لهذه احلركة امل�ؤيدة للكرملني ،والذي �سافر �إىل جميع الأقاليم الرو�سية وعمل على
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�إقناع حكامها مب�ساندة هذه احلركة التي تعرب عن �سيا�سة الكرملني  .ومن �أهم زعامة هذه احلركة وزير
الطوارئ حينها (�سريغي �شويغو) ،وبطل العامل يف امل�صارعة (�ألك�سندر كار يلني) ،ووزير الداخلية الذي
حارب املافيا الرو�سية اجلرنال (�ألك�سندر غوروف) (. )18
مع العلم �إن من كانوا وراء فكرة هذا احلزب ال يبحثون وال يريدون �شخ�صيات ذات خربات
وكفاءات ،و�إمنا هم بحاجة �إىل نا�س مطيعني .وبد ًال ما يكون لدى احلزب اجلديد برنامج يقدم �إىل
ال�شعب �أ�صبح بوتني :هو الربنامج ال�سيا�سي حلزب الكرملني اجلديد  .و كل ما يف الأمر يهمهم �صعود
بوتني �إىل هرم ال�سلطة عرب هذا احلزب ،حتى يحتمون حتت معطفه .
ولكن يف بداية الأمر مل ي�صدق ال�شعب الرو�سي حقيقة هذا احلزب ،لأنه جاء من جمموعة
الف�ساد يف الكرملني  .و يف  24دي�سمرب 1999م ،كان �إعالن �صريح من قبل بوتني ب�أنه �سيدعم (حزب
الوحدة) كمواطن من ناحية ومن ناحية �أخرى ك�صديق (ل�سريجي �شويغو) ،من زعماء حركة هذا
احلزب (حزب الوحدة)  .ومن خالل ت�صريح بوتني بدعمه لهذا احلزب ،تزايد ت�أثريه بني �أو�ساط
النا�س و�أ�صبح يعرف بحزب بوتني (.)19

املطلب الرابع� :سباق الأحزاب الرو�سية نحو االنتخابات الربملانية دي�سمرب 1999م

احتاد قوى احلق  :ت�أ�س�س هذا احلزب حديث ًا يف �أغ�سط�س عام 1999م ،وقد تناوبا على رئا�سته
العديد من ال�شخ�صيات الليربالية� ،أمثال (�أيغور غايدار)� ،أول رئي�س حكومة الإ�صالح االقت�صادي يف
�أيام يلت�سن ،و�أي�ض ًا (�سريجي كريينكو) الذي تر�أ�س حكومة 1998م بعد (ت�شرينو مريدين) ،وحدثت
�أالزمة املالية التي ع�صفت برو�سيا يف ذلك احلني  .و�أي�ض ًا البد من الإ�شارة �إن (ان�أتويل ت�شو بائ�س)،
رجل اخل�صخ�صة الأول يف رو�سيا ،هو املمول الفعلي والزعيم الحتاد قوى احلق ،واملو�صوف بالرجل
العدواين ،والذي ك�أن يت�صرف كما يريد يف �سيا�سة الكرملني  .ولكن �أ�صبح عاجز ًا يف اال�ستمرار بطبيعته
املعتادة  .ف�أ�صبح احلذر يرافقه يف تعامله مع رجل الكرملني اجلديد (بوتني) ( .)20علم ًا بانه الوحيد من
اليهود املح�سوب على حا�شية يلت�سن ،الذي ا�ستطاع �إن يرو�ض نف�سه ب�سيا�سة الكرملني اجلديدة ويعمل
مع فريق بوتني حتى اليوم.
ومن املالحظ �إن بوتني �أ�ستخدم �سيا�سة الرتغيب والرتهيب �أمام احلزبني �أو احلركتني الذين
تبناهما الكرملني (حزب الوحدة واحتاد قوى احلق) ،وك�أنه ك�أن يدرك ب�أنهما �سريجحان االنتخابات
الربملانية يف دي�سمرب 1999م ،والتي كانت النتيجة  :ح�صول حزب الوحدة على ()23باملائة من
ن�سبة الت�صويت ،وحزب احتاد قوى احلق على ( )9باملائة ،وهذه نتيجة م�شرفة حلزب �أ�س�سه جمموعة
يو�صفون باملف�سدين  .ولكن عندما تقرب بوتني من هذا احلزب ،زادت �شعبيته و�شكل مع حزب الوحدة
قوة دافعة لبوتني يف جمل�س الدوما  .و�أي�ض ًا ح�صل احلزب ال�شيوعي على ( )24باملائة من ن�سبة
الت�صويت ،بينما ح�صل حزب (�أر�ض الأجداد وكل رو�سيا) على ( )13باملائة و (حزب جريينوف�سكي
القومي) على ( )6باملائة ،وحزب يافيلين�سكي (يابالكه) على ( )5باملائة ( . )21وعلى �ضوء تلك النتائج
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وزعت املقاعد يف جمل�س الدوما على النحو التايل:
•احلزب ال�شيوعي )85( :مقعد ًا ،واملتحالفني معه :مثل الكتلة ال�صناعية والزراعية الذين ح�صلوا
( )43مقعد ًا.
•حزب الوحدة )83( :مقعد ،و املن�ضمون معه مثل :جمموعة نواب ال�شعب ح�صلوا على ()56
مقعد ،واحتاد قوى احلق ( )32مقعد.
•�أر�ض الأجداد وكل رو�سيا) على ( )49مقعد.
•املجموعة امل�ؤيدة للحكومة( :الأقاليم الرو�سية) على ( )47مقعد.
•حزب يابالكه :على ( )17مقعد.
•الدميقراطيون اللرباليون )12( :مقعد.
	�إن النتائج التي �أفرزتها االنتخابات الربملانية نحو ال�سباق للح�صول على الأغلبية يف الدوما،
قد �أو�ضحت الأمور ب�أن الفوز لبوتني يف االنتخابات الرئا�سية الأوىل  ،و قد ح�سمت من خالل الأ�صوات
التي ح�صل عليها (حزب الوحدة واحتاد قوى احلق)  .بالإ�ضافة �إىل نواب ال�شعب والأقاليم الرو�سية
امل�ؤيدة لزعيم الكرملني اجلديد يف جمل�س الدوما  .فبوتني �أول رئي�س لرو�سيا املعا�صرة �سيحظى بدعم
كبري يف الربملان الرو�سي  .لذا قطع الأمل �أمام يفجيني برمياكوف بالو�صول �إىل الرئا�سة  .ولكن �سرعان
ما تغريت الأمور من قبل حزبي برمياكوف ولوجكوف  ،من معار�ضني يف الدوما �إىل منا�صرين ل�سيا�سة
الكرملني اجلديدة ( . )22و�أي�ض ًا البد التذكري بدور احلزب ال�شيوعي الذي حاول يلت�سن بكل الو�سائل
املمكنة من �أجل حتطيمه و�أ�ضاعفه يف العملية ال�سيا�سية ،ولكن دون جدوى ظل احلزب ال�شيوعي
وحلفاه القوة احلقيقية يف معار�ضة �سيا�سة يلت�سن منذ عام 1991م حتى �إعالن ا�ستقالة يف  31دي�سمرب
1999م �.إال �أن ن�سبة ممثليه يف الربملان والدوما قد �أنخف�ض نوع ًا ما خالل حقبة بوتني ـ ميدفيديف.
وهذا يو�صلنا �إىل ر�ؤيتني �أ�سا�سيتني :
الر�ؤية الأوىل� :إن هناك قناعة لدى احلزب ال�شيوعي ب�سيا�سة الكرملني اجلديدة ،والتي
كان احلزب ال�شيوعي يطالب فيها يف �أيام يلت�سن ،مثل الأمن واال�ستقرار وبناء الدولة القوية و�إعادة
رو�سيا �إىل العب �أ�سا�سي يف ال�سيا�سة الدولية ،والدفاع عن م�صاحلها يف �أي مكان يف العامل .
الر�ؤية الثانية� :إن م�س�ألة التغيري والتجديد يف �أطار احلزب ال�شيوعي ،مل تتحدث بعد،
غينادي زيوغانوف مازال الأمني العام للحزب ال�شيوعي لأكرث من  22عام ،من �أيام غربا ت�شوف ،وهذه
طبيعة الأحزاب ال�شيوعية تعمر يف ال�سلطة مثل الزعامات العربية  .وكما يبدو يرغب الكرملني �أن
يظل احلزب ال�شيوعي عدمي احلركة �إىل الأمام و �إىل اخللف .

			
جامعة امللكة �أروى

34

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

املتغريات اجلديدة يف رو�سيا املعا�صرة ..بقيادة بوتــني ـ ميدفيديف بوتني

املبحث الثالث

نتائج االنتخابات الرئا�سية وفوز بوتني عام2000م
املطلب الأول� :أحزاب املعار�ضة ت�صوت ل�صالح بوتني يف االنتخابات الرئا�سية

ف�ضل بوتني االبتعاد عن فكرة القيام بحملة كبرية ،من �أجل االنتخابات الرئا�سية ،مكتفي ًا
بدوره العملي كرئي�س للوزراء  ،وكرئي�س م�ؤقت للبالد  .وعلى �ضوء ذلك متت التغطية لالنتخابات من
قبل التلفزة وو�سائل الإعالم املختلفة ،والتي كانت تتابع وتر�صد خطوات وحتركات رئي�س الوزراء
حتى ع�شية االنتخابات يف � 26أبريل عام 2000م ،والتي توجت بفوز (بوتني) يف اجلولة الأوىل
بن�سبة ( )53باملائة من الناخبني  .بينما ح�صل (زيوغانوف) زعيم احلزب ال�شيوعي ،على ()29.2
باملائة ،و(يافلين�سكي) زعيم احلزب الدميقراطي يابالكه ،على ( )5.8باملائة� .أما احلاكم (�أمان
تولوفيف)  ،ح�صل على ( )2.92باملائة  ،وزعيم احلزب القومي (جريينوف�سكي) على  2.7باملائة،
واحلاكم)كون�ستنتني تيتوف) على  1.47باملائة ( .)23ومن وراء هذا الفوز الذي حققه بوتني �أي�ض ًا
�أجهزة ال�سلطة الفعلية يف البالد  ،مثل اجلي�ش ووزارة الداخلية واال�ستخبارات التي ينتمي بوتني �إىل
قيادتها الأ�سا�سية  .و دعم (الكني�سة الأرثوذوك�سية) ،التي حجمت من ممار�سة ن�شاطها الديني بعد
قيام ثورة �أكتوبر اال�شرتاكية العظمى عام 1917م ،حتى عاودت عملها الروحاين يف رو�سيا من بداية
1991م ،مبا يف ذلك الديانات الأخرى التي حرمت يف �أيام النظام ال�شيوعي يف االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
 .ومن خالل الن�سب املتدنية التي ح�صلت عليها الأحزاب وال�شخ�صيات املناف�سة لبوتني يف االنتخابات
الرئا�سية ،هو نتيجة لتحول امل�صوتني من تلك الأحزاب ل�صالح بوتني ،و كانت على النحو التايل:
�صوت لبوتني من ال�شيوعيني ( )12باملائة ،و ( )40باملائة من منا�صري حزب يابالكه ،و()40
باملائة �أي�ض ًا من حزب جريينوف�سكي القومي الليربايل ،و�أكرث من ثلثي احتاد قوى احلق ،و( )70باملائة
من م�ؤيدي حزب برمياكوف و لوجكوف �أر�ض الأجداد وكل رو�سيا .
	�إن كل تلك الأ�صوات التي حتولت �إىل �صالح بوتني من الأحزاب املذكورة  ،قد �أدركت م�سبق ًا �إن
الفوز يف االنتخابات الرئا�سية قد ح�سم بقناعة كاملة نحو ال�شخ�صية القوية املتعط�شة �إىل بناء دولة
النظام والقانون لرو�سيا اجلديدة التي ع�صفت بهاء م�شاكل الدنيا ،من اال�ضطرابات واجلرمية املنظمة
وغياب عدالة القانون الذي فقده ال�شعب الرو�سي لأكرث من � 15سنة مرت من حياته ( .)24فال�شعب
الرو�سي تعود �أن يعي�ش يف ظل قوة الدولة والنظام والقانون ،فهو ال يرغب يف دميقراطية خارج النظام
والقانون ،وال ي�سمح �أن ت�صادر حريته ال�شخ�صية ،ومل لن يقبل العودة �إىل املا�ضي البغي�ض نظام احلزب
الوحيد.

املطلب الثاين :الن�ش�أة التاريخية لدميرتي �أناتوليفيت�ش ميدفيديف.

ولد دميرتي مدفيديف يف �شهر �سبتمرب عام  1965م يف مدينة لينينغراد �سابق ًا  ..حالي ًا
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بطر�سربغ ،وتخرج من كلية احلقوق من جامعة بطر�سربغ عام  1987م ،ونال �شهادة الدكتوراه يف
القانون من نف�س اجلامعة عام  1990م .كما عمل يف اجلامعة التي تخرج منها حتى  1999م ،هذه
اجلامعة نف�سها التي تخرج منها بوتني .ويف �إحدى املقابالت مع مدفيديف قبل االنتخابات الرئا�سية
لعام  2008م ،قال :انه ينتمي �إىل عائلة كر�ست حياتها بالزراعة وت�صنيع الأحذية اخلا�صة باخليول
والقبعات ،وعا�ش مع �أ�سرته يف �شقة م�ساحتها  40مرت ًا مربع ًا يف �ضواحي مدينة بطر�سربغ  ،وكان حلمه
يف �شبابه �أن ي�شرتي بنطلون (جينز) ،حتى انه وقع يف ق�صة حب مع زميلته يف الدرا�سة� ،إذ غابت عن
رغبته موا�صلة الدرا�سة بعد الثانوية ،حتى تزوجا عام  1982م ،و�أ�صبح عندهما ابن ،مواليد عام
 1996م  .وال يخفي مدفيديف على ال�شعب الرو�سي ،انه كان يعمل عامل بناء وعمل على تنظيف
ال�شوارع يف املدينة من اجل احل�صول على املبالغ املالية لغر�ض موا�صلة درا�سته اجلامعية (. )25

املطلب الثالث :كيف مت انتقال ميدفيديف �إىل مو�سكو؟.

بعد تعيني بوتني رئي�س ًا للوزراء من قبل يلت�سن� ،سرعان ما مت ا�ستدعاء ميدفيديف يف نوفمرب
عام  1999م ،من قبل بوتني وحتمل م�س�ؤولية �أدارة املوظفني التابعيني لبوتني( . )26وعند ما �أ�صبح
بوتني رئي�س ًا لرو�سيا بالوكالة ،عني مدفيديف نائب ًا ملدير ديوان احلكومة الرو�سية �إىل جانب مهامه
ال�سابقة حتى عام  2000م ،ومن ثم رقي �إىل النائب الأول ملدير ديوان الرئا�سة الرو�سية ،وكان امل�سئول
الأول عن احلملة االنتخابية لبوتني عندما فاز يف االنتخابات الرئا�سية الأوىل يف مار�س عام 2000م.
ويف يونيو من نف�س العام انتخب دميرتي ميدفيديف رئي�س ًا لإدارة ال�شركة الرو�سية العمالقة للطاقة
(غاز بروم) ،وعمل يف �إدارة هذه ال�شركة من عام  2001م ـ  2003م �إىل جانب مهامه الأخرى يف
الكرملني .و�أي�ض ًا مت تكليفه لرئا�سة جلنة مراقبة �صياغة و�سن �إطار ت�شريعي بهدف �إ�صالح اخلدمة
املدنية  .بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف على النظام الق�ضائي .كما عني بعد ذلك رئي�س ًا لديوان الرئا�سة ،ويف
نوفمرب  2005م رقي ميدفيديف �إىل النائب الأول لرئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية،
و �أ�سندت �إليه مهمة رفع م�ستوى حياة �أفراد املجتمع الرو�سي ،عند ما �أوكلت �إليه م�س�ؤولية النائب الأول
لرئي�س جمل�س تنفيذ امل�شاريع القومية التي ركزت على الزراعة وال�صناعة وال�صحة والثقافة(.)27

املطلب الرابع :االنتخابات الرئا�سية الرو�سية ـ مار�س  2008م.

ر�شح حزب رو�سيا املوحدة ،دميرتي ميدفيديف لالنتخابات الرئا�سية لعام  2008م ،على
الرغم �أن ميدفيديف لي�س ع�ضو ًا يف حزب رو�سيا املوحدة ،وال ينتمي لأي حزب �أخر(.)28
ح�صل ميدفيديف على �أكرث من  70باملائة من �أ�صوات الناخبني الرو�س ،وهذا يعود �إىل
الدعم الذي قدمه بوتني مليدفيديف �صديق عمره  .وا�ستلم ال�سلطة الرئي�س اجلديد الذي كان حينها
عمره � 42سنة ،وا�صغر رئي�س يف تاريخ رو�سيا واالحتاد ال�سوفيتي ،وتوج على عر�ش الكرملني يف  7مايو
عام  2008م ،لي�صبح الرئي�س الثالث لرو�سيا االحتادية ،وبوتني رئي�س ًا للحكومة الرو�سية  .ومن هنا
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بد�أت �سيا�سة ميدفيديف ت�سعى نحو موا�صلة التطوير واحلداثة لبناء رو�سيا املعا�صرة على �ضوء تلك
ال�سيا�سات التي ر�سم مالحمها الأ�سا�سية و�أبعادها امل�ستقبلية فالدميري بوتني .وجاء ميدفيديف ملوا�صلة
عملية التغري التي �أخرجت رو�سيا من النفق املظلم �إىل بر الأمان( . )29كما ج�سد التقارب والتفاهم
العملي بني بوتني وميدفيديف� ،إىل �إعادة رو�سيا �إىل جمدها التاريخي كدولة عظمى عرفها العامل يف
التاريخ احلديث واملعا�صر ،و املبحث الرابع �سي�شخ�ص طبيعة تلك الإ�صالحات.
املبحث الرابع

الإ�صالحات الداخلية التي رافقت �سيا�سة بوتني ـ ميدفيديف اجلديدة يف رو�سية.
املطلب الأول :اجلانب الأمني

لقد ركز بوتني يف بداية الأمر على م�س�ألة تثبيت الأمن واال�ستقرار وحماربة اجلرمية
املنظمة  ،والق�ضاء على املافيا من خالل تقوية وزارة الداخلية  ،و�أجهزة الأمن الأخرى( . )30واحلقيقة
�أن �سيا�سة بوتني التي �أتبعها عند و�صوله �إىل ال�سلطة ،قد �أفرزت اجتاهات و �أرى متنوعة من وجهة
النظر املختلفة ،حول �سجايا رجل الكرملني اجلديد .فهناك من ي�صف بوتني ب�أنه مزيج من القيا�صرة
وانه مييل �إىل احلكم املطلق  .ويو�صف �أي�ض ًا انه مزيج من الزعماء ال�شيوعيني .ولكن يف حقيقة الأمر
مل ت�شري �أكرث امل�صادر ب�أن بوتني كان ع�ضو ًا يف احلزب ال�شيوعي ،فقط كان ع�ضو ال�شبيبة (الكم�سمول
اللينيني) ،الذي ي�ؤهل الكوادر ال�شابة �إىل ع�ضوية احلزب ال�شيوعي ال�سوفيتي ،و هذا قد ال يكون
�صحيح .لأنه ال ميكن لأحد �أن ينت�سب ويقبل يف اال�ستخبارات ال�سوفيتية ،هو لي�س ع�ضو ًا يف احلزب
ال�شيوعي ال�سوفيتي ،وال ي�ؤمن باملبادئ املارك�سية اللينينية .فهناك من يتحدث انه �أثناء عمل بوتني
يف الكي جي بي ،كان تلميذ ًا الندربوف عندما �أ�صبح الأمني العام للحزب ال�شيوعي ال�سوفيتي بعد وفاة
بريجنيف عام 1982م ،وكانت فرتة اندربوف الق�صرية يف ال�سلطة قد �شهدت بداية ملحارب الف�ساد
امل�ست�شري يف الدولة واحلزب ،والبريوقراطية املتف�شية يف املجتمع ال�سوفيتي .وكان �أندربوف حازم ًا
يف �سيا�سته مع الغرب ،ولكنه تويف فج�أة ،وبح�سب الروايات الرو�سية �أنه مات م�سموم ًا من قبل عمال
مرتبطني بالغرب(.)31
فبوتني ا�ستطاع الق�ضاء على الإمرباطوريات املالية التي نهبت البالد ،و�أعاد للدولة هيبتها
ومتكن من ا�سرتجاع الأموال من املليارديرات ال�صهاينة ،الذين ا�ستفادوا من �سيا�سة اخل�صخ�صة �أيام
يلت�سن ونهبوا و�سيطروا فعلي ًا على االقت�صاد الرو�سي ،ولكن �سرعان ما مت تقدميهم للمحاكمة  .ومن مل
يفهم �سيا�سة بوتني اجلديدة ،قد مت �سجنه عرب الق�ضاء  .وهناك من هرب بجلده مثل امللياردير اليهودي
برييزوف�سكي الذي كان من املقربني جد ًا لعائلة يل�سن وميلك ن�سبة كبرية من الأ�سهم يف حمطة O.P.T
التلفزيونية ،و فر �إىل بريطانيا قبل ع�شر �سنوات ،وتويف بداية �شهر ابريل 2013م يف بريطانيا يف
ظروف غام�ضة .و�أي�ض ًا امللياردير اليهودي فالدميري غو�سين�سكي �صاحب �أ�ضخم �إمرباطورية �إعالمية يف
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رو�سيا (ميديامو�ست) هرب �إىل �إ�سرائيل بعد �إدانته بالف�ساد (.)32
	�إن الفرتة الرئا�سية الأوىل لبوتني من عام 2000م ـ 2004م متكن من �إحكام قب�ضته على
كل م�ؤ�س�سات الدول ،وت�صفية الفا�سدين ،و�إعادة االعتبار لل�شخ�صيات النظيفة والنزيه ،وحتالف مع
كافة القوى التي تنادي بدولة النظام والقانون ،و�إعادة دور رو�سيا الإقليمي والدويل  .فبوتني جنح
يف �إعادة تر�سيخ وتعميق الأمن واال�ستقرار �إىل جميع املدن الرو�سية وقراها ،وم�ساحتها ال�شا�سعة من
فالديف�ستوك حتى �أقا�صي �سيبرييا ،ومن �أق�صى ال�شرق مع حدود اجلمهوريات الإ�سالمية ،حتى الغرب
على احلدود مع فنلندا ،وجمهوريات بحر البلطيق ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعادة م�ؤ�س�سات القطاع العام
كال�صناعات الثقيلة وامل�ؤ�س�سات البرتولية وكافة القطاعات الت�صنيعية الأخرى �إىل الدولة (.)33

املطلب الثاين :اجلانب االقت�صادي.

	�إن املتابع ل�سيا�سة بوتني الداخلية منذ و�صوله �إىل رئا�سة الدولة عام 2000م ،قد �شاهد
توجهاته يف ا�ستعادة قوة الدولة ،وكيف عمل على التقليل من �سيطرة وهيمنت القطاع اخلا�ص على
الكثري من املوارد الهامة للدولة الرو�سية  .كل هذا قد اثبت جدية التحول ال�سريع يف انتعا�ش االقت�صاد
الرو�سي بطريقة مذهلة ،من خالل املقارنة بتزايد الناجت املحلي .ففي عام 1999م يف نهاية عهد يلت�سن
كان الناجت املحلي  200مليار دوالر ويف عام 2007م �أ�صبح الناجت املحلي الرو�سي  1.2تريليون دوالر،
وهذه قفزة نوعية ت�شهدها رو�سيا املعا�صرة بقيادة فالدميري بوتني خالل �ألثمان ال�سنوات الأوىل من
حكمه لرو�سيا ،حتى �أنه �أ�صبح لدى رو�سيا احتياطات مالية كبرية من عائدات ت�صدير النفط والغاز،
و القيادة الرو�سية قد عجزت يف التعامل مع هذه االحتياطات املالية (. )34علم ًا �أن الأزمة املالية
التي ع�صفت بالعامل والواليات املتحدة الأمريكية 2008م ،قد �أثرت �سلب ًا على اجلميع مبا يف ذلك
رو�سيا واليابان ،الأكرث �ضرر ًا من الأزمة املالية العاملية ،و انخفا�ض مبيعات النفط والغاز الذي تعتمد
عليه بع�ض الدول يف دخلها القومي مثل رو�سيا  .يف الوقت الذي عملت ال�سيا�سة االقت�صادية الرو�سية
اجلديدة على ت�شجيع اال�ستثمارات ،و عام 2006م بلغت اال�ستثمارات الأجنبية يف رو�سية  130مليار
دوالر ،و بلغ حجم التبادل التجاري اخلارجي لرو�سيا  468مليار دوالر ،ون�سبة ال�صادرات الرو�سية
لنف�س العام  304مليار دوالر ،بالإ�ضافة �إىل تزاد الفائ�ض يف امليزان التجاري مببلغ وقدره  340مليار
دوالر ،وفق ت�أكيدات دائرة العالقات اخلارجية يف البنك املركزي الرو�سي  .كما �إن احتياطات رو�سيا من
الذهب والعمالت الطبيعية ت�أتي بعد اليابان وال�صني ،وهذا ما �أكده الرئي�س الرو�سي بوتني يف امل�ؤمتر
ال�صحفي ال�سنوي �أمام و�سائل الإعالم العاملية 2013م (.)35
	�إن حم�صول النجاحات االقت�صادية التي حققتها �سيا�سة رو�سيا اجلديدة ،ال توقف طموحات
القيادة الرو�سية بالو�صول �إىل �أبعد من امل�ألوف ،فهناك �أول عملية ا�ستك�شاف يف التاريخ لقاع املحيط
املتجمد ال�شمايل من قبل بعثة رو�سية �سمية (بعثة القطب ال�شمايل) املعروف باجلليد الذي ت�صل درجة
الربودة فيه  60درجة حتت ال�صفر ،وكما ميتد حدود اجلرف القاري الرو�سي من جزر نوفو�سيرب�سك
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حتى �أعماق القطب ال�شمايل ،و�إذا �أعلنت رو�سيا حقها يف امتالك ذلك املثلث اجلغرايف العمالق  ،والذي
ميتد من �شبه جزيرة كوال �إىل �أق�صى حدود ت�شو كوتا ،و�أن م�ساحة هذه املنطقة  1.2مليون كيلو مرت
مربع ،مبا ي�ساوي امل�ساحة الكلية اليطاليا و فرن�سا و�أملانيا( .)36وبع�ض التقديرات ت�شري �أن اجلرف
القاري هذا يحتوي على قرابة  100مليار طن من النفط والغاز .

املطلب الثالث :التوجهات الع�سكرية لرو�سيا املعا�صرة ـ �إعادة التوازن الع�سكري الدويل.

نتيجة للتحوالت احلقيقية ل�سيا�سة رو�سيا الداخلية ،يف �إعادة الأمن واال�ستقرار ،وحتقيق
االجنازات االقت�صادية التي ا�ستهدفت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مبختلف �أ�صنافها ،واالهتمام بعادة بناءها
من قبل الرئي�س بوتني من الوهلة الأوىل عندما و�صل �إىل رئا�سة الدولة الرو�سية.
يف �شهر نوفمرب عام 2004م  ،حتدث الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �إىل و�سائل الأعالم عن
خرب مميز لفت الأنظار ،وهو يرتدي بزة الع�سكرية �أثناء تد�شني �إطالق �أول �صاروخ جمهول املو�صفات
والقدرات ،وقال بوتني� :إن ال�صواريخ الرو�سية اجلديدة ،ال مثيل لها يف العامل  ،ولكن لن يف�صح بوتني
عن املزايا القتالية واملوا�صفات الع�سكرية لل�صاروخ اجلديد الذي ال مثيل له يف العامل (� . )37إال �أن
القيادة الع�سكرية حللف الناتو �أطلقت عليه ت�سمية (�شيطان) ،لأن احلديث عن هذا ال�صاروخ بح�سب
ما جاء يف جملة اجلي�ش اليمني ،الأول من فرباير عام 2005م  ،قد �أزعج العامل كونه يعطي بعد ًا
�إ�سرتاتيجي ًا �إىل �إعادة التوازن الع�سكري مع الواليات املتحدة الأمريكية .وتفيد �أوىل املعلومات الأمنية
عن ال�صاروخ الرو�سي �شيطان ،ب�أنه ي�شكل حماولة التفاف حول ال�صواريخ الأمريكية املوجهة بوا�سطة
الأقمار اال�صطناعية  .بالإ�ضافة �إىل تعطيله الرادارات الأمريكية املتطورة و�سرعته الفائقة وجماله
يتجاوز ع�شرة �أالف كيلو مرت ،وقدرته ت�صل �إىل حمل ع�شرة ر�ؤو�س نووية دفعة واحدة .وهذا ما دفع
الغرب �إىل ت�سمية بال�شيطان كونه ميلك مفاتيح اجلحيم كما و�صفه اجلرنال الأماين مايكل بليز(.)38
كما حتدث اجلرنال الأملاين حول بوتني يف �صحيفة بلري الأملانية حيث قال� :أن بوتني ال ي�ستطيع تغري
جلده بب�ساطة ،والربهان على ذلك ،هو التهديد املبطن المتالكه �سالح ًا مدمر ًا ال مثيل له يف العامل هو
�صاروخ (ال�شيطان) الذي ين�سجم مع العقيدة الع�سكرية للجي�ش الأحمر( .)39و�أي�ض ًا ال�صاروخ الرو�سي
(بي �أ�س  ،)24و�صاروخ ا�سكندر �أم .كل هذا التحول يف بناء و�إنتاج ال�صواريخ الرو�سية اجلديدة ،رد
فعل من مو�سكو الغا�ضبة للغاية من اخلطط الأمريكية لن�شرا لدرع ال�صاروخي يف دول �أوروبا ال�شرقية،
والقريبة من احلدود الرو�سية ،مثل جمهورية الت�شيك وجمهورية بولندا.
	�إن حقيقة و م�ضمون الإعالن عن تلك ال�صواريخ ،يعطي للم�شاهد واملراقب ملجريات الإحداث
الدولية ،و�صراع النفوذ وامل�صالح على الكرة الأر�ضية ،ب�أن الدب الرو�سي قد �أيقظ نف�سه من جديد
ويرغب يف �إي�صال عدة ر�سائل �أهما:
•�إنذار مبكر �إىل دول العامل ب�أن رو�سيا مازالت العب ًا مهم ًا على ال�ساحة الدولية ،ومن غري امل�سموح
تغييب دورها عن ر�سم اخلريطة اجليوـ �سيا�سية للعامل و النظام الدويل اجلديد.
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•�إعادة االعتبار والكرامة للجي�ش الرو�سي الذي فقد معنوياته بعد احلرب الباردة و�سقوط حلف
وار�سو .
•الإعالن املبا�شر للعامل اخلارجي والداخلي ،وبدون خوف �أو حتفظ ،ب�أن رو�سيا خرجت عن
عزلتها ،وحتررت من مرارة هزمية االحتاد ال�سوفيتي ،و �أنها الوريث احلقيقي وال�شرعي ملجد القوة
ال�سوفيتية وال�سيطرة على الف�ضاء.
املبحث اخلام�س

املعطيات اجلديدة ل�سيا�سة رو�سيا اخلارجية.
املطلب الأول� :سيا�سة رو�سيا مع دول اجلوار (االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق).

بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي عام 1991م اجتمع يف مدينة من�سك عا�صمة بيالرو�سيا ،ك ًال
من الرئي�س الرو�سي و�أال وكراين والبالرو�سي ،واتفقوا على ت�شكيل (احتاد الدول امل�ستقلة) .ويف
نف�س ال�شهر اجتمع يف امل�أتى عا�صمة كازاخ�ستان ال�سابقة ،ر�ؤ�ساء �إحدى ع�شر دولة م�ستقلة ،ورحبوا
باالن�ضمام �إىل االحتاد .وكما ان�ضمت جورجية عام 1993م ،وقرروا الإبقاء على قيادة واحدة للقوة
الع�سكرية الإ�سرتاتيجية ،مبا يف ذلك الرقابة اجلماعية على الأ�سلحة النووية ( .)40و �أي�ض ًا معاهدة
الأمن اجلماعي التي ت�أ�س�ست عام 1992م  .ويف عام  2000م اجتمع ر�ؤ�ساء الدول الأع�ضاء يف معاهدة
الأمن اجلماعي للمرة الأوىل بعد فرتة طويلة من االنقطاع ،والرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني راودته
القناعة �أكرث �إىل تعميق وتر�سيخ التعاون مع الدول الأع�ضاء يف املعاهدة  .وقبل ذلك كانت رو�سيا منهارة
من الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة واحلروب يف ال�شي�شان وتذمر القوات امل�سلحة وال�صراع على ال�سلطة
 .ونتيجة لذلك� ،سارعت الدول الغربية و �أمريكا �إىل التوغل يف دول �أ�سيا الو�سطى والقوقاز ،من اجل
ال�سيطرة على موارد الطاقة يف تلك املنطقة الهامة ،وعملت وا�شنطن على تقويت �أمنها اال�سرتاتيجي،
عرب التزود بالنفط بطرق متعددة لأنابيب النفط  ،من �أذربيجان وكازاخ�ستان وتركمان�ستان ،وتف�ضل
فك احل�صار عن نفط وغاز بحر قزوين الذي ال ترغب �أمريكا مروره عرب الأرا�ضي الرو�سية �أو الأرا�ضي
الإيرانية (.)41
فال�سيا�سة الأمريكية يف منطقة بحر قزوين كانت تهدف �إىل ت�أمني نفوذها وم�صاحلها يف تلك
املنطقة ومنع ظهور �إمرباطورية رو�سية جديدة تهدد توازن القوى يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط  ،وهذا
ما حدث بالفعل  ،غريت �أكرث الدول يف �أ�سيا الو�سطى من تقاربها من ال�سيا�سة الأمريكية �إىل التباعد
 ،والعودة �إىل احلليف القدمي (الدب الرو�سي)  .وت�أكيد ًا على ذلك قرار دول منظمة الأمن اجلماعي
للدول ال�سبع ب�إن�شاء جي�ش م�شرتك قوامة � 15ألف جندي ،ت�سمى قوات التدخل ال�سريع لكبح الأعمال
الإرهابية التي تهدد �أمن رو�سيا ـ بيالرو�سيا ـ قرغيزيا ـ �أرمينيا ـ كازاخ�ستان ـ طاجي�ستان و�أوزبك�ستان
 .ويف �أخر املطاف يت�ضح ب�أن هذه املنظمة حتولت �إىل حلف ع�سكري ميكن االعتماد عليه وتطويره
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بقدرات عالية بالتكنولوجية الع�سكرية بحكم تزايد القوة االقت�صادية لتلك الدول ،وبالأخ�ص رو�سيا
التي �أثمرت م�ساعيها يف قرغيزيا �إىل اقتالع قاعدة مانا�س للطريان احلربي الأمريكي التي كانت لي�س
بالبعيد من العا�صمة ب�شيكيك ،مقابل �أن رو�سيا تقوم مبنح قرغيزيا ملياري دوالر كقر�ض ،و�إلغاء �أي
التزامات �سابقة كانت لرو�سيا عند قرغيزيا (.)42

املطلب الثاين� :سيا�سة رو�سيا اخلارجية مع االحتاد الأوروبي.

	�إن الدولة الرو�سية ممتدة بني قارة �أوروبا و�أ�سيا ،وهناك جتان�س بني ال�شعب الرو�سي
والأوروبي ،حتى يف ظل ال�صراع الأيدلوجي الذي ن�شب بعد احلرب العاملية الثانية  .و بعد تفكك
االحتاد ال�سوفيتي وت�أ�سي�س دولة رو�سية االحتادية عام 1991م ،فتح املجال �أمام املواطن الرو�سي
والأوروبي بالدخول واخلروج والتبادل التجاري بني رو�سيا وجميع الدول الأوروبية ،وهذا له مدلول و
نظرة �إيجابية نحو االحتاد الأوروبي من قبل ال�شعب الرو�سي .ولكن ب�سبب االنتقادات املتكررة لالحتاد
الأوروبي من قبل القيادة الرو�سية ،قد انخف�ضت ن�سبة م�ؤيدي االحتاد الأوروبي  .فهناك من ي�شعر
ب�أن االحتاد الأوروبي ي�شكل تهديد ًا لالقت�صاد الرو�سي ،و�آمنة القومي من خالل تو�سع حلف الناتو
�إىل املناطق التي كانت يف املا�ضي جز ًا ال يتجز�آ من االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق � .إذ تدرك رو�سيا �إن تلك
الدول واملناطق تدخل يف املجال احليوي للأمن القومي الرو�سي ،ولن و مل ت�سمح رو�سيا ا�ستغالل تلك
املناطق من قبل الغري ،نفوذ ًا �ضد م�صاحلها (.)43
لقد حاولت �سيا�سة رو�سيا اخلارجية طرح رويتها يف �إ�صالح النظام الأمني الأوروبي مل�صلحة
اجلميع ،يف الوقت الذي نبه وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف �إىل �إن املنظمات والو�سائل املوروثة
من املا�ضي ،مثل الناتو ومنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا وغريها ،يتم ا�ستخدامها لتنفيذ ال�سيا�سة
الأمريكية  .وكما ترغب وحتب رو�سيا �أن تكون �شريك فعال يف منظومة الأمن الأوروبي ،وهذا ما �أكده
وزير اخلارجية �سريغي الفروف اثنا لقائه وفد الرتويكا يف 2009 /2 /12م ،وقدم رغبة بالده يف
التعاون مع االحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي ،بهدف تعزيز الأمن واال�ستقرار و ت�سوية الأزمات
الدولية .و �أي�ض ًا قدم تطمينات �إىل الأوروبيني ،عدم ن�شر �صواريخ رو�سية يف مدينة كالينينغراد غرب
البالد �إذا ما ن�شرت وا�شنطن الدرع ال�صاروخية يف �أوروبا ( .)44وحتدث الفروف يف قناة  24الإخبارية
الرو�سية �إنه قد مت ت�شكيل قوات االنت�شار ال�سريع يف منظمة التعاون والأمن اجلماعي ،ولي�س بهدف
مواجهة احللف الأطل�سي ،بل من اجل الت�صدي للأعمال العدوانية والإرهاب واملخدرات واجلرمية
املنظمة والكوارث الطبيعية  .و�إذا مت ن�شر هذه ال�صواريخ من قبل �أمريكا ،فاملت�ضرر الأول من رد فعل
القيادة الرو�سية �ستكون �أوروبا ،و يف الأخري االحتاد الأوروبي هو من �سيدفع فاتورة اخلالفات الرو�سية
ـ الأمريكية (.)45
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املطلب الثالث :حاجة الدول الأوروبية �إىل الطاقة الرو�سية ـ خارج نطاق اخلالفات
ال�سيا�سية.

ا�ستطاعت رو�سيا �أن ت�صدر الغاز الطبيعي �إىل �أووريا ،وت�ؤمن ربع ما ي�ستهلكه االحتاد الأوروبي
من الغاز الطبيعي� ،أي ما يقارب  200مليون مرت مكعب يف اليوم الواحد ي�صل �أوروبا ،وي�أتي ن�صيب
�أملانيا و�إيطاليا  100مليون مرت مكعب� ،إال �أن �أوروبا عانت من عدم و�صول الغاز الرو�سي بانتظام نتيجة
اخلالفات الرو�سية ـ الأوكرانية ،وتعنت القيادة يف كيف بعدم ال�سماح مبرور مادة الغاز الرو�سي �إىل
�أوروبا،التي كانت موالية لل�سيا�سية الغربية قبل االنتخابات الرئا�سية عام  2010م  ،و التي فازت بهاء
املعار�ضة املدعومة من الكرملني ( .)46مبا �أن �أملانيا �شرعت على �إن�شاء �أنبون ًا للغاز مير ببحر البلطيق
يلتف حول ن�صف �أوروبا حتى ي�صل مبو�سكو مبا�شرة  .وتقدر تكلفة هذا امل�شروع الذي �أخذته �أملانيا على
نفقاتها خم�سة مليارات يورو .ف�أملانيا �أكرث الدول عالقة مع رو�سيا ،وت�أخذ الن�صيب الأكرب يف اجلانب
اال�ستثماري والتبادل التجاري مع رو�سيا  ،والعك�س ،مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى.
ومن املالحظ لطبيعة العالقة الرو�سية ـ الأوروبية ،ب�أنها بد�أت تتبنى م�س�ألة اجلانب
االقت�صادي مبنعزل عن اجلانب ال�سيا�سي ،بدليل �أن هناك دول كانت �ضمن املع�سكر اال�شرتاكي ولديها
خالفات �سيا�سية مع رو�سيا ،وبالذات من وافقت ب�أن يكون الدرع ال�صاروخية الأمريكية على �أرا�ضيها،
وت�ستورد النفط والغاز من رو�سيا بكمية كبرية مثل  :بولندا وت�شيكيا وهنغاريا و�سلوفاكيا � .إ�ضافة �إىل
�سبع دول يف االحتاد الأوروبي ،اعتمادها مبا ن�سبة  90باملائة من النفط الرو�سي (� .)47أما مبا تختزله
العالقة الرو�سية ـ الربيطانية ي�صعب تروي�ضها ،لأنها ملوثة بالإعمال اجلا�سو�سية بني البلدين من
�أيام االحتاد ال�سوفيتي و احلرب الباردة ،وتنزعج رو�سيا من ت�أيد بريطانيا للخطط الأمريكية ،حتى
�أن بريطانيا طالبت بن�شر الدرع ال�صاروخية الأمريكية على �أرا�ضيها ،نكايتها برو�سيا الغا�ضبة �أي�ض ًا
من منح حق اللجوء للمليونري اليهودي برييزوف�سكي الذي خطط ودعم بوتني يف االنتخابات الرئا�سية
الأوىل عام 2000م  .ولكن تغريت الأمور و�أ�صبح برييزوف�سكي مطلوب للق�ضاء الرو�سي بتهم الف�ساد
والتهرب من دفع ال�ضرائب  .و�أي�ض ًا وفاة �ألك�سندر ليتيفينينكو يف العا�صمة الربيطانية لندن يف نوفمرب
عام  2006م م�سمم ًا بح�سب اتهام بريطانيا ملو�سكو ،التي عجزت ا�ستعادته �إىل رو�سيا خوف ًا من التحقيق
معه من قبل ال�سلطات الربيطانية ،مما �أطرت لندن �إىل طرد �أربعة دبلوما�سيني رو�س يف يوليو عام
 2007م حتى جاء الرد الرو�سي مماثل لذلك (.)48

املطلب الرابع :الأزمة الرو�سية ـ اجلورجية  ..الرو�سية ـ الأوكرانية :خلفيتهما
وتداعياتهما داخل االحتاد الأوروبي وانعكا�ساتهما ال�سلبية على املوقف الأمريكي.
1ـ اخللفية التاريخية وال�سيا�سة الزمة الدولتني مع رو�سية.
لقد فا�ض �صرب رو�سيا ورئي�سها بوتني من ال�سيا�سة الأوكرانية ،واجلورجية املعادية لرو�سيا،
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واجنرارهما وراء ال�سيا�سة الأمريكية وبع�ض الدول الأوروبية التي ت�سعى �إىل امل�سا�س بامل�صالح
الرو�سية و�أمنها القومي  .ف�أوكرانيا كانت �أول دولة بعد التفكك غازلها الغرب و�أمريكا بهدف االن�ضمام
�إىل االحتاد الأوروبي وحلف الناتو .ولكن خدعت بالوعود اخلارجية ،و حرمت من تقدمي امل�ساعدات
الأجنبية لها ،الن اقت�صادها �ضعيف وال متلك الطاقة الكافية  .فرو�سيا املمول الأ�سا�سي لها ملادة الغاز .و
كما عانت �أوكرانيا من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي خالل ال�سنوات املا�ضية ،حتى االنتخابات
الرئا�سية تعرف و تو�صف بالتناف�س الرو�سي الأمريكي على الأرا�ضي الأوكرانية ،والتي توجت لعام
 2010م ل�صالح املعار�ضة املوالية ملو�سكو بفوز فكتور يانكوفيت�ش رئي�س ًا لأوكرانيا  .للمرة الأوىل بعد
تق�سيم االحتاد ال�سوفيتي تنت�صر مو�سكو على وا�شنطن يف كيف عا�صمة الدولة النووية الثانية بعد
رو�سيا من دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق (.)49
	�أما �سيا�سة جورجية الداخلية واخلارجية ،قد عا�شت �أزمات خمتلفة من ع�شرينيان القرن
املا�ضي  .فجورجية ان�ضمت �إىل االحتاد ال�سوفيتي يف نف�س العام الذي جوزيف �ستالني ا�ستلم ال�سلطة
يف االحتاد ال�سوفيتي عام  1924بعد وفاة لينني ،وا�ستمر يف ال�سلطة حتى عام  1953م ،وكان قائد
االنت�صارات الكبرية التي حققها اجلي�ش الأحمر ال�سوفيتي على النازية والفا�شية يف احلرب العاملية
الثانية عام  1945م  .فجوزيف �ستالني هو من �أ�صل جورجي ،فجورجية متردت على �سيا�سة الكرملني
من ت�سعينيات القرن املا�ضي ،و ا�ستقلت عام  1990قبل انهيار االحتاد ال�سوفيتي بعام ،نتيجة لل�صدامات
امل�سلحة التي حدثت يف ابريل عام  1989م بني املتظاهرين واجلي�ش ،و�سقط �ضحايا  .و�أو�سيتا اجلنوبية
التي كانت تتمتع باحلكم الذاتي �أعلنت ا�ستقاللها بقيام جمهورية �أو�سيتا اجلنوبية يف � 20سبتمرب
 1990م ،وجمهورية �أدجا ريا و�أبخازيا �أعلنت ا�ستقاللهما من جانب واحد عام  1992م ( .)50ومن هنا
بد�أت الأزمة بني مو�سكو وتلبي�سي تتفاقم ،وكان زعيم الثورة اجلورجية حينها (زفياد جام�ساخورديا)
الذي جنح يف االنتخابات و�أ�صبح رئي�س ًا جلورجية من عام  1990م ،و دخلت البالد يف حرب �أهلية،
نتيجة �إلغاء نظام احلكم الذاتي يف �أبخاريا و�أو�سيتا اجلنوبية ،و�أدجا ريا التي �سارعت باالنف�صال عن
جورجية ،واتهمت تبلي�سي مو�سكو بدعم بذلك (.)51
عاد �شيفرنادزة من مو�سكو عام  1994م وانتخب رئي�س ًا جلورجية بعد الإطاحة بنظام
جام�ساخورديا .فبد�أت �سيا�سة ادوارد �شيفرنادزة تلوح �أنها �إىل التقرب من دول رابطة الدول امل�ستقلة
جل�س النب�ض بهدف االن�ضمام �إىل الرفاق القدماء  .وحني �أدرك �صعوبة الأمور حتول �إىل الغربيني
الذين قدم لهم الكثري من التنازالت عندما كان وزير ًا خلارجية االحتاد ال�سوفيتي  ،مثل  :هدم جدار
برلني عام  1989م  ،وحل حلف وار�سو وتوقيع عدة اتفاقيات مع الأمريكان حول نزع ال�سالح والتغا�ضي
�أمام �ضرب العراق من قبل �أمريكا وحلفائها عام  1991م  ،حتى �أنه كان ال يخفي على مو�سكو رغبة
جورجية يف االن�ضمام �إىل حلف الناتو واالحتاد الأوروبي (.)52
وعندما جاءت ثورة الزهور التي تزعمها تلميذ �شيفرنادزة املدلل ميخائيل �ساكا�شفيلي ،
والذي عني م�سوال حلقوق الإن�سان  ،ثم انتقل �إىل نيويورك للعمل يف املحماة عام 1994م .وعند عودته
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من �أمريكا �شغل من�صب رئي�س اللجنة املكلفة ب�إعداد نظام انتخابي جديد .ويف يناير عام  2000م مت
تعينه نائب ًا لرئي�س اجلمعية الربملانية الأوروبية  ،ويف نف�س العام عني وزير ًا للعدل من قبل �شيفرنادزة
 ،حتى انه � 5سبتمرب عام  2001م قدم ا�ستقالته من حزب االحتاد الوطنيني اجلورجيني الذي يتزعمه
�شيفرنادزة  .وتفرغ �ساكا�شفيلي لت�أ�سي�س حزب ًا جديد ًا ا�سمه (احلركة الوطنية الدميقراطية) هذه
احلركة التي تزعمها �ساكا�شفيلي حتت م�سمى ثورة الزهور التي �أطاحت ب�شيفرنادزة من قبل تلميذه
ميخائيل �ساكا�شفيلي الذي و�صل �إىل ال�سلطة يف جورجية عام  2003م (.)53
من تلك اللحظة بداء �ساك�شفيلي يكر�س عدائه �ضد مو�سكو بتحالفه مع �أوكرانيا ومولدا
فيا و�أذربيجان  ،وبع�ض الدول الأخرى التي عالقاتها برو�سيا م�صحوبة بالتوترات ال�سيا�سية  ،مثل
بولندا ودول البلطيق .فرو�سيا بعد ا�ستعادة قوتها االقت�صادية والأمن واال�ستقرار الداخلي  ،ركزت
على م�صاحلها الإقليمية والدولية  ،وكيف حتمي حدودها ومتنع تو�سع حلف الناتو يف دول االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق  ،وبالأخ�ص يف �أوكرانيا  ،جورجيا � ،أذربيجان  ،والتي تلح �أمريكا على قبول ع�ضويتهم
يف حلف الناتو( .)54واحلقيقة �أن كل تلك الق�ضايا التي حتاك �ضد رو�سيا من قبل دول كانت بالأم�س
�شريكة معها يف ظل االحتاد ال�سوفيتي  ،قد مكنت رو�سيا من اقتنا�ص الفر�صة املنا�سبة يف تلقني
جورجية در�س ًا قا�سي ًا عندما تهورت وا�ستعجلت يف �شن حربها يف � 8أغ�سط�س  2008م على �إقليم �أو�سيتا
اجلنوبية و�أبخازيا ،حتى �أن الرئي�س الرو�سي مدفيديف قطع زيارة �إثناء ح�ضوره افتتاح الألعاب
االوملبية الدولية يف ال�صني  .فرو�سيا �أحكمت درا�سة املوقف ومتكنت من ال�سيطرة الع�سكرية على
جمريات الأحداث التي ت�سرعت �سيا�سة �ساكا�شفيلي يف ارتكابها  .و�أعطت ذريعة كربى للتدخل الرو�سي
بالقوة الع�سكرية وحترير �أو�سيتا اجلنوبية و�أبخازيا  ،و�صو ًال �إىل الأرا�ضي اجلورجية  ،و�إعالن �أو�سيتا
و�أبخازيا جمهوريتان م�ستقلتان  .وجاء االعرتاف الرو�سي م�ستبق ًا ملتغريات الأحداث التي كانت تخ�شى
رو�سيا حدوثها � ،إذا ما �سارعت باالعرتاف الذي �أك�سبها فحوت االنت�صار وح�سم املوقف وقطع الطريق
�أمام التدخالت اخلارجية (.)55
وهذا الأ�سلوب الذي �أتبعته رو�سيا مفاده �إي�صال عدة ر�سائل �إىل املعنيني بالعمل �ضد م�صالح
رو�سيا من خالل الأتي:
• �إن �سرعة وح�سم املوقف �ضد جورجية  ،قد ك�سر �شوكة ميخائيل �ساكا�شفيلي احلليف اال�سرتاتيجي
لأمريكا.
•االعرتاف با�ستقالل �أو�سيتا اجلنوبية و�أبخازيا من قبل رو�سيا  ،هو رد فعل على ا�ستقالل كو�سوفو
من �صربيا  ،واعرتاف �أوروبي �سريع  ،رغم اعرتا�ض مو�سكو ال�شديد على ذلك.
•ا�ستطاعت رو�سيا �أن توجه �إنذارها �إىل �أي دولة من دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق � ،إذا فكرت
بالتحالف مع الغرب �ضد م�صاحلها � ،أو االن�ضمام �إىل حلف الناتو.
•�أ�صبحت رو�سيا ت�ؤكد ب�أنها حا�ضرة  ،وال ت�سمح �أن م�صاحلها و�أمنها القومي و دورها الإقليمي
والدويل  ،يكون خارج نطاق توجهات �سيا�ستها اجلديدة  ،نحو ال�شراكة الدولية يف كل الق�ضايا
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وفق ًا للقانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة  .و�أنه من غري املقبول من �أالن و�صاعد االنفراد بالقرار
الأوحد دون قناعة الآخرين بذلك.
 2ـ االن�شقاقات داخل الدول الأوروبية ـ حول ق�ضية العقوبات على رو�سية.
لقد تباينت وجهة نظر الدول الأوروبية من تداعيات الأزمة الرو�سية ـ اجلورجية ،حول
ق�ضية فر�ض عقوبات على رو�سية ،ما بني م�ؤيد وراف�ض ،وذلك يف القمة اال�ستثنائية لالحتاد الأوربي
التي عقدت يف  2008 /9 /1م يف بروك�سل ،وبرزت اخلالفات جتاه الأزمة  .كانت بروك�سل مت�شددة
�ضد مو�سكو من ق�ضية االعرتاف با�ستقالل �أو�سيتا اجلنوبية و�أبخازيا ،حتى �أنها قدمت جلورجية 880
مليون يورو لعادة عمار ما خربه احلرب ( .)56و�أي�ض ًا دخول الو�ساطة الفرن�سية من قبل الرئي�س �ساركوزي
الذي زار مو�سكو يف � 12أغ�سط�س  2008م وتلبي�سي بهدف �أحتوى الأزمة ،وقدم عدة نقاط للحل
من �ضمنها �إنها احلرب و�إعادة القوات �إىل ما كانت عليها قبل الأزمة والتوجه �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية ،وهذا ما رف�ضته رو�سيا ،وقال النائب العام الرو�سي نحن ب�صدد �إن�شاء وحدة ق�ضائية رو�سية
للنظر بال�شكاوي املقدمة من �أو�سيتا اجلنوبية �ضد اجلرائم التي حدثت من قبل جورجية  .فقالت
امل�ست�شارة الأملانية �إجنيال مريكل �إنها ت�شعر بخيبة �أمل من عدم تنفيذ بع�ض النقاط املقرتحة من قبل
�ساركوزي  .ونتيجة لالنق�سام بني الدول الأوروبية� ،أ�صبحت �أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا ،وحتى النم�سا من
املعار�ضني فر�ض عقوبات على رو�سيا ( .)57فهذه الدول هي �أكرب قوة يف االحتاد الأوروبي ،وتدرك قبل
غريها ب�أن م�صاحلها امل�شرتكة يف عدة جماالت ،وبالذات يف جمال الطاقة مع رو�سيا �أكرث من �أي دولة
�أخرى  .ورو�سيا تعلم جيد ًا ب�أنها بحاجة �إىل الأ�سواق الأوروبية وتعمل على ت�أ�سي�س �شراكة حقيقية
مع �أوروبا  .والكل جممع �أن ال�صراع الإيديولوجي قد انتهى وحلت مكانه امل�صالح االقت�صادية امل�شرتكة،
والتي ينبغي �أن تخدم اجلميع وتخلو من التوترات وال�صراعات ال�سيا�سية على مدى البعيد .ولكن الدول
الكربى هي مهند�سة ال�صراع االقت�صادي ،بف�ضل التكنولوجية العلمية التي متتلكها ،وحتتكر وتت�صرف
بخريات الب�شرية ،من خالل ترويجها مل�شاريع العوملة .
 3ـ املوقف الأمريكي من الأزمة اجلورجية.
�صدمت �أمريكا من ما حدث يف جورجية ،و�أ�صبح الرئي�س الأمريكي بو�ش االبن ي�صرح ويطالب
بتوقيف احلرب عل جورجية ،وتزايد اال�ستنجاد ومطالبة املجتمع الدويل وحلف الناتو من قبل
�ساكا�شفيلي بالتدخل لإنقاذ بالده واحلفاظ على �سالمة �أرا�ضيها من الهجوم الرو�سي  .معلن ًا ا�ستعداده
ال�ستقبال القطع الع�سكرية حللف الناتو يف الأرا�ضي واملواين اجلورجية ( .)58ولكن دون جدوى ملطالب
�ساكا�شفيلي الذي كان يعول على حلف الناتو و�أمريكا يف �إنقاذه من امل�ستنقع الذي غرق ووقع فيه  .فمن
ال يدرك ،ب�أن �أمريكا ت�ؤمن فقط مب�صالح دائمة ولي�ست ب�صداقة دائمة.
من امل�ؤكد �أن �أمريكا ج�ست نب�ض رد فعل الدب الرو�سي من خالل �ساكا�شفيلي الذي يحمل
اجلن�سية الأمريكية  ،ووزير الدفاع اجلو رجي (دافيد �شفلي) يحمل اجلن�سية الإ�سرائيلية  .ف�إ�سرائيل
متورطة باحلرب الرو�سية ـ اجلورجية ب�سالحها واخلرباء واملدربني للجي�ش اجلورجي  ،وغامر
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�ساكا�شفيلي يف بدء احلرب  .وعندما خ�سر املعركة حملته �أمريكا وحلف الناتو عواقبها  ،وقطع �أمله
وطموحاته من ق�ضية ان�ضمام بالده �إىل حلف الناتو( .)59ف�أمريكا وحلف الناتو ال ميكن �أن يدخلون يف
�صدامات مع رو�سيا من اجل جورجية  ،دولة لن تعرف اال�ستقرار ال�سيا�سي منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي
 .فامل�صالح بني الكبار ،ال يح�سبونها ال�صغار �سلف ًا �أو م�سبق ًا.
 4ـ دوافع انف�صال القرم عن �أوكرانيا وعودته لرو�سيا �إالم.
نتيجة لل�صراعات والتجاذبات ـ الأمريكية ـ الرو�سية ـ الأوروبية ـ الرو�سية  ،منذ 1991
حتى  16مار�س 2014م  ،اليوم الذي مت فيه اال�ستفتاء على انف�صال �إقليم القرم مبوافقة  96%على
االن�ضمام �إىل رو�سيا .و عند العودة �إىل جمريات الإحداث التاريخية يف التاريخ املعا�صر ،انه قد دون
لنا حقيقة مهمة � ،إن �إقليم القرم قد �ضمه (نيكيتكا خر�شوف) الأمني العام للحزب ال�شيوعي ال�سوفيتي
عام 1954م �إىل �أوكرانيا ( .)60و الرئي�س بوتني يوم الثالثاء  18مار�س 2014م  ،يف خطابه �أمام
جمل�س الدوما الرو�سي  ..قال� :إن �إقليم القرم كان جزء ًا ال يتجز�أ من رو�سيا ومت �ضمه �إىل �أوكرانيا
خالل فرتة االحتاد ال�سوفيتي ( .)61ونفى بوتني ب�أن تكون ق�ضية ا�ستقالل القرم تتعار�ض مع القانون
الدويل  ،م�شري ًا �إىل ا�ستخدام القوة يف �إقليم كو�سوفو وق�صف يوغ�سالفيا والتدخل يف العراق وليبيا ،
دون قرار دويل  .وقال �إن الربيع العربي حتول �إىل �شتاء بفعل التدخالت اخلارجية  .كما ذكر ب�إعادة
توحيد �شطري �أملانيا  ،داعي ًا برلني �إىل م�ساندة م�ساعي رو�سيا يف �إعادة توحيد �شعبها .ووجه �شكر
بالده �إىل دولة ال�صني نتيجة ملوفقها من الأزمة (.)62
	�إن ر�ؤيتنا لالزمة الرو�سية ـ الأوكرانية  ،وانف�صال القرم  ،هو نف�س ال�سيناريو الذي مت تنفيذه
مع جورجية عام 2008م  ،وا�ستقالل �أبخاريا وا�سيتيا اجلنوبية عن جورجية  .ولكن مل ت�ستفيد
�أوكرانيا مما حدث يف جورجية  ،عندما حاولت �أمريكا والغرب �إقحام �سكا�شفيلي يف مغامرة خا�سرة مع
الدب الرو�سي .اليوم خ�سرت القيادة اجلديدة يف كييف والتي راهنت على الغرب و�أمريكا  ،ومت املتاجرة
مب�صالح �أوكرانيا من عام 1991م  ،حتت مظلة الوعود يف قبولها مع جورجية يف االحتاد الأوروبي و
حلف الناتو و تقدمي امل�ساعدات .مبا �أن الغرب و�أمريكا يدركون ب�أن رو�سيا ال ميكن �أن ت�سمح �أن مت�س
م�صاحلها .فاليوم القرم �أ�صبح رو�سي ًا ولي�س لوحده  .فالقادم ي�شري �إىل �أكرث من ذلك .فعندما يتم
ا�سرتجاع التاريخ واحلنني �إىل املا�ضي ،و تزداد ال�شعور بالقوة ،ويفتح باب املغامرة بالربح �أو اخل�سارة
 ،لكل الإطراف التي كانت هي ال�سبب يف ت�أجيج ال�صراع يف تلك املنطقة احل�سا�سة من العامل  ،فالكارثة
قد ت�شمل كل �إطراف امل�شاركة يف ال�صراع يف �أوكرانيا  .ف�أوكرانيا ذاهبة �أكرث �إىل التق�سيم �إذا مل
يتفق الفرقاء �أن تظل �أوكرانيا ج�سر الأمان و العبور بني الغرب وال�شرق  .و�إال �إذا ظلت �أمريكا تغذي
تلك ال�صراعات ،ف�أوروبا هي التي �ستت�ضرر الن م�صاحلها مع رو�سيا �أكرث من الغري .وقد يتجاوز التق�سيم
دول �أخرى �إذا �شعرت رو�سيا �أن م�صاحلها مهددة باملخاطر .و �أي�ض ًا من م�صلحة �أمريكا �أن تظل الفو�ضى
واحلروب وامل�شاكل يف الدول املجاورة لرو�سيا  ،حتى تت�ضرر امل�صالح الرو�سية ـ الأوروبية يف املجاالت
اال�ستثمارية والتبادل التجاري وبالذات يف جمال الطاقة التي ت�صدر من رو�سيا �إىل �أوروبا بوقع 60%
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من احتياجات �أوروبا للطاقة.
املبحث ال�ساد�س

�سيا�سة رو�سيا اجلديدة يف ال�شرق الأو�سط.
املطلب الأول :كوزير يف �سلب رو�سيا من حقها يف ال�سيا�سة اخلارجية.

نتيجة ل�ضعف دور ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية �أيام حكم يلت�سن  ،ووزير اخلارجية حينها ،اندريه
كوزير يف الذي �أعلن �آنذاك ب�أن رو�سيا لي�ست بحاجة �إىل �سيا�سة خارجية قوية � ،إذا كانت مثل تلك
ال�سيا�سة ت�صنع ب�شكل جيد يف وا�شنطن  .فقال :فنحن يف رو�سيا تابعون لأمريكا ،وخا�صة يف احل�صول
على اال�ستثمارات والتكنولوجيا املتقدمة ( .)63م�صالح رو�سيا اخلارجية �سلبت حقيقة عندما كان كوزير
يف على ر�أ�س ال�سيا�سة اخلارجية ،وكان جميع النا�س ي�شتمون فيه يف رو�سية و�أ�صبح غري مرغوب به من
قبل كافة الأطياف ال�سيا�سية ،نتيجة لف�شله يف الدبلوما�سية اخلارجية .حتى جاء رجل الدبلوما�سية
املحنك �أيجور يفانوف الذي ا�ستطاع �إن يعيد لل�سيا�سة اخلارجية توجهها احلقيقي يف خدمة امل�صالح
الرو�سية على امل�ستوى الإقليمي والدويل  .وي�شغل حالي ًا (�أيجور يف�أنوف) م�سئول الأمن القومي
الرو�سي  .ف�سيا�سة رو�سيا اجلديدة التي اتبعها بوتني يف ال�شرق الأو�سط  ،ت�أتي انطالق ًا من �سيا�سة
امل�صالح واالنفتاح على اجلميع  ،بعيد ًا عن النهج العقائدي الذي كان �سائد �أيام االحتاد ال�سوفيتي .
وخالل الفرتة من عام  2004ـ 2008م � ،أتقنت �سيا�سة بوتني اخلارجية �إن تعيد موقعها التاريخي يف
عالقاتها مع العامل العربي مع ك ًال  :من ليبيا ـ اجلزائر ـ تون�س ـ م�صر و�سوريا والعراق  .و�أعفت رو�سيا
كل الدول املذكورة من الديون التي كانت عليها .مبا يف ذلك اليمن .و هذه الدول كانت لديها اتفاقيات
مع االحتاد ال�سوفيتي يف جمال الت�سلح الع�سكري ،وم�شاريع الطاقة (.)64

املطلب الثاين :اخلالفات الرو�سية ـ الأمريكية ..احلديثة يف ال�شرق الأو�سط.

ـ الغزو الأمريكي للعراق 2003م.
مثل احتالل العراق من قبل �أمريكا وحلفائها دون موافقة جمل�س الأمن الدويل � ،صدمة م�ؤملة
مل�سار العالقات الرو�سية الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط  ،وانزعاج املوقف الرو�سي من القرار الأمريكي يف
احتالل دولة كانت يوم ًا ما تربطها باتفاقيات وعالقات ذات م�صالح م�شرتكة مع االحتاد ال�سوفيتي  ،و
�أ�صبحت رو�سيا وريثته يف كل املحافل الإقليمية والدولية .فالغزو الأمريكي للعراق جعل من رو�سيا ب�أن
تفكر يف �صياغة جديدة يف عالقاتها اخلارجية مع الدول التي كانت معار�ضة لغزو العراق ،مثل فرن�سا
و�أملانيا ،الدول القوية يف االحتاد الأوروبي ( .)65و�أي�ض ًا �إخراج رو�سيا من عقود نفط العراق ،قد عزز
من عودتها وانفتاحها على دول املنطقة .و �إيران التي حظيت مبوا�صلة الدعم الرو�سي يف بناء مفاعل
�أبو �شهر النووي  ،وكما زودت رو�سيا طهران بتكنولوجية عالية يف هذا املجال .وحتى ال�سعودية وقطر
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والإمارات التي زارها بوتني يف فرباير 2007م  ،توجت بتوقيع اتفاقيات �سياحية وجتارية و�أمنية
وع�سكرية مع تلك الدول  .وهناك �صفقة بعدة مليارات مع ليبيا عندما زارها بوتني يف يونيو 2008م ،
وكما �ألغت رو�سيا �أكرث من �أربعة مليار دوالر كانت ديون على اجلزائر �أثناء زيارة بوتني لها عام 2007م
 ،ووقعت �صفقة مبوجبها �شراء اجلزائر طائرات حربية من مو�سكو  .و �أي�ضا قدمت رو�سيا ع�شر طائرات
حربية للدولة اللبنانية جمان ًا عام 2010م ،رد ًا على الدور الإ�سرائيلي الذي قام بت�سليح وتدريب
اجلي�ش اجلو رجي الذي خ�سر الرهان على الدعم الأمريكي والأوروبي يف مواجهة رو�سيا عام 2008م
(.)66

ـ املطلب الثالث :اخلالف الرو�سي ـ الأمريكي يف �سورية.

�شعرت �سورية بعد احتالل العراق من قبل �أمريكا وحلفائها عام 2003م� ،إن الدور القادم
عليها ،واتهامها من قبل �أمريكا بفتح حدودها لدخول املقاتلني من �أرا�ضيها �إىل العراق ،و اغتيال رفيق
احلريري رئي�س الوزراء اللبناين الأ�سبق يف 2005/2/14م ،وال�ساق جرمية االغتيال �إىل النظام
يف دم�شق  .و تزايد ال�ضغوط على �سورية من �أجل �إخراج قواتها الع�سكرية من لبنان من قبل �أمريكا
و�إ�سرائيل وبريطانيا وال�سعودية .و حتى فرن�سا التي كانت احلليف ل�سورية لفرتة طويلة من الزمن،
�أ�صبحت هي الأكرث �إ�صرار ًا على خروج القوات ال�سورية من لبنان ( .)67وبعد كل هذه ال�ضغوط وت�سيي�س
ق�ضية اغتيال احلريري ،عملت �سورية على تغيري �سيا�ستها نحو ال�شرق  .فزار ب�شار الأ�سد مو�سكو يف
 24كانون الأول عام 2005م  ،ووزير اخلارجية وليد املعلم �أي�ض ًا زار مو�سكو يف �آذار 2006م ،والهدف
من ذلك هو ج�س نب�ض الرفيق القدمي  ،والبحث عن قوة م�ؤثرة يف اتخاذ القرارات الدولية  ،والوقوف
�ضد ال�ضغوطات التي متار�س �ضد �سورية بعد املتغريات التي طر�أت على املنطقة منذ �أحداث � 11سبتمرب
2001م .و ت�صنيف �سورية �ضمن دول حمور ال�شر من قبل بو�ش االبن .ومن املالحظ �إن رغبة رو�سيا
قوية بالعودة �إىل منطقة ال�شرق الأو�سط ،بعد �أن �أ�صبحت حتتل مكانة و �أهمية كبرية يف املعادلة
الدولية ،من خالل توجهاتها ال�سيا�سية واالقت�صادية على ال�صعيد الإقليمي والدويل  .و�إ�سرتاتيجية
رو�سيا اجلديدة نحو املنطقة ،من �أجل �إثبات تواجدها و مزاحمة ومناف�سة القوى الكربى من �أجل
حماية م�صاحلها .فرو�سيا تنظر �إىل �سورية� ،إنهاء �أحدى البوابات الأكرث �أهمية ،كونها حتتل موقع ًا
ا�سرتاتيجي ًا يف املنطقة ،ميثل اجل�سر الذي تتقاطع فيه طرق املوا�صالت التجارية ،و�أنابيب نقل النفط
والغاز بني دول اخلليج و�أوروبا  .كما وقعت رو�سيا مذكرة تفاهم مع �سورية من �أجل ال�سماح للأ�سطول
الرو�سي با�ستخدام قاعدة بحرية يف ميناء طرطو�س ال�سوري  .لذا ا�ستطاعت رو�سية �إعادة قطعها
احلربية �إىل مياه البحر املتو�سط ،حيث كان الأ�سطول ال�ساد�س الأمريكي امل�سيطر لوحده يف البحر
الأبي�ض املتو�سط .و �أكد الأدمريال م�أ�سورين قائد الأ�سطول الرو�سي يف عام 2007م ،عن عودة الأ�سطول
الرو�سي �إىل البحر املتو�سط  ،مدعوم ًا بقاعدة ع�سكرية يكون تواجدها يف ميناء طرطو�س ال�سورية
( .)68فالأزمة ال�سيا�سية يف �سورية ،والتي يتم تغذيتها دولي ًا و�إقليميا ،قد حولت البالد �إىل ركام من
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الدمار واخلراب وقتل النا�س وت�شريدهم ،نتيجة لعواقب احلرب التي �أكلت الأخ�ضر والياب�س خالل
ال�سنوات املا�ضية .ف�إن ال�صراع الإقليمي والدويل يف �سورية� ،أ�صبح ي�شكل توازن القوى املت�صارعة،
و التي حولت الأزمة ال�سورية �إىل �أزمة بدون حل� .إذا ما اتفقا الفرقاء ،على ترحيلها �إىل وقت غري
حمدد .وال�ضحية يف �أخر املطاف ال�شعب ال�سوري الذي يدفع ثمن فاتورة هذا ال�صراع حتى اليوم.

املطلب الرابع :تداعيات �أحداث الربيع العربي على عودة رو�سيا �إىل ال�شرق الأو�سط.

فالعودة الرو�سية �إىل ال�شرق الأو�سط ،يرفقها احلذر ال�شديد ،و بالذات بعد الربيع العربي
الذي افرز التناق�ضات واالنق�سامات يف املنطقة ،وحتولت الدول التي �شملها الربيع العربي �إىل �ساحات
للإرهاب والقتل وال�صراعات بني التيارات التي حتالفت مع ًا من اجل تغري الأنظمة ال�سابقة ،و من ثم
اختلفت عن م�ضمون التغري الأف�ضل ل�شعوب املنطقة  .و من ثم جاءت الفر�صة املنا�سبة للدول الأوروبية،
و�أمريكا و بع�ض الإقليمية والعاملية ،التخل�ص من املتطرفني والإرهابيني الذين يعي�شون على �أرا�ضيها،
و �إر�سالهم �إىل املنطقة و ت�سليحهم من قبل دول �إقليمية و دولية ،و هذا ما �أعلنته وزارة اخلارجية
الأمريكية� ،إن � 12ألف مقاتل �أجنبي من  50دولة يف العامل توجهوا �إىل �سوريا منذ بدء النزاع قبل
ثالث �سنوات ،بح�سب املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية (ماري هارف) ،وهناك م�صادر داخل
الإدارة الأمريكية ،تفيد �أن �أكرث من � 100أمريكي قاتلوا يف �سوريا و العراق مع داع�ش ( . )69وهذا
الأ�سلوب املزدوج يف ال�سيا�سة الدولية يف العامل واملنطقة من قبل �أمريكا و حلفائها  ،قد جعل من رو�سيا
�إن تعيد النظر يف �إعادة ت�شغيل العالقات الرو�سية الأمريكية ،و ت�شخي�صها من قبل �أيجور يفانوف
وزير اخلارجية الرو�سي ال�سابق ورئي�س املجل�س الرو�سي لل�ش�ؤون الدولية ،حيت فند نقاط اخلالف مع
الأمريكان ،بدا من خروج �أمريكا من جانب واحد من املعاهدة اخلا�صة بالدفاع امل�ضاد لل�صواريخ واملوقعة
عام  ،1972واحتالل العراق و �أفغان�ستان و�أزمة القوقاز عام 2008م عندما وقفت �أمريكا �إىل جانب
جورجية ،و التدخل الوا�ضح لل�ش�ؤون الداخلية لرو�سيا ،والدول املجاورة لها ،وجتاهل م�صالح رو�سيا
على ال�ساحة الدولية ـ و هذا ما انعك�س �سلب ًا على العالقات الرو�سية ـ الأمريكية ( .)70بالإ�ضافة
�إىل �أهمية الإمعان و الإف�صاح عن الر�ؤية الرو�سية مب�ستقبل العالقات الرو�سية ـ الأمريكية ،و خفايا
توترها بني البلدين ،قد فجر غ�ضب بوتني عندما وجهه �إليه �س�ؤول حول �إعادة ت�شغيل العالقات
الرو�سية ـ الأمريكية� ،أثناء احلوار التلفزيوين املبا�شر الذي �أجراه يف  17ابريل 2014م مع املواطنني
الرو�س وقال :الرئي�س بوتني �إن �إعادة ت�شغيل العالقات بني رو�سية والواليات املتحدة ،قد انتهت بعد
الإحداث يف ليبيا و الإطاحة بالقذايف و انهيار البالد ،وب�سبب الو�ضع يف القرم .و هذا ما �أو�صل الأمور
�إىل انعدام الثقة .وقال بوتني ،بان مو�سكو لي�ست م�سئولة عن فقدان الثقة املتبادلة بني رو�سيا و�أمريكا
( .)71فثورات الربيع العربي قد غريت من �شفافية العودة و االنفتاح الرو�سي على منطقة ال�شرق
الأو�سط ،،بعد تق�سيم املنطقة �إىل مع�سكرين متناق�ضني ،و ظهور االختالفات املذهبية والطائفية التي
يغذيها العامل الدويل ،منذ احلرب العراقية ـ الإيرانية ،وتدمري العراق عام 1991م و احتالله عام
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2003م ،و�صو ًال �إىل الربيع العربي الذي عمق من تزايد ظاهرة الإرهاب والقتل وال�صراعات املذهبية
والطائفية ،وتنوع التيارات الإ�سالمية املتناحرة فيما بينها ،من اجل ال�سيطرة عل جمريات الأمور يف
دول الربيع العربي ،ك ًال ح�سب معتقداته وتوجهاته .وهذا ال�صراع يهدف يف الأ�سا�س �إىل �ضياع الدولة
و جلب الفو�ضى وتدمري امل�صالح االقت�صادية والأمنية ،وانت�شار ظاهرة اجلرمية املنظمة ،و �أكرث ما يهم
التيارات املت�صارعة ،الو�صول �إىل ال�سلطة ،حتى ولو على جماجم كل �سكان البالد .وهذا ما جعل ال�شرق
الأو�سط مير ب�إحداث و متغريات جديدة يف عام 2013م ،متثلت بثورة  30يونيو يف م�صر �ضد حكم
الإخوان امل�سلمني ،الذين �أو�صلتهم ثورة  25يناير �إىل ال�سلطة ،و ال�سيا�سة الأمريكية ظلت مبهمة من
تداعيات الربيع العربي ،و تظاهرت فيما بعد ب�أنها مع التغري يف ال�شرق الأو�سط وحترتم �إرادة ال�شعوب.
وعندما خرج ال�شعب امل�صري لإ�سقاط نظام الإخوان ،فوجت وا�شنطن وعجزت عن فهم حقيقة ما
يدور يف م�صر .وهذا التحول ال�سريع يف امل�شهد م�صري� ،أدى �إىل توتر بالعالقات امل�صرية ـ الأمريكية
( .)72فهذا التباين واالختالف بني وا�شنطن والقاهرة بعد  30يونيو2013م ،وتزايد وترية الإرهاب
والقتل املنظم �ضد اجلي�ش امل�صري والأجهزة الأمنية من قبل الإرهابيني ،ومعانة رو�سيا �أي�ض ًا من ظاهرة
الإرهاب ،قد قرب من التباعد الذي ظل لأكرث من ثالثة عقود بني مو�سكو القاهرة� ،إىل التقارب من
جديد نحو امل�صالح امل�شرتكة التي متخ�ضت عن تبادل الزيارات بني القيادات الع�سكرية والدبلوما�سية،
و�أخرها زيارة الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي �إىل رو�سيا يف منت�صف �أغ�سط�س 2014م (. )73
واحلقيقة التي ميكن �إن تقال يف ظل املتغريات التي تعي�شها املنطقة ،من ت�أثريات الربيع العربي ال�سلبية
وانعكا�ساتها الغري �أخالقية من تزايد ظاهرة انت�شار الإرهاب الذي ا�ستهدف رو�سيا وم�صر .و هذا ما حتم
على تقارب العالقات الرو�سية ـ امل�صرية من �أجل توحيد الر�ؤى واجلهود امل�شرتكة ملكافحة اجلرمية
املنظمة ،بحكم امتالك رو�سيا للخربة والتكنولوجية املتطورة ،يف اكت�شاف اجلرمية من ناحية،
ومن الناحية الأخرى ل�صالح الدولتني تعزيز عالقاتهما يف �أكرث املجاالت ،كون م�صر حتتل موقع ًا
ا�سرتاتيجي ًا مهم ًا على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،والقاهرة هي املرجعية يف تقدمي الر�ؤى واحللول يف
الق�ضايا ذات ال�صلة بال�ش�أن الإقليمي والدويل حول ال�شرق الأو�سط .فالتقارب الرو�سي ـ امل�صري ي�شكل
حمور ًا �أ�سا�سي ًا يف توازن القوى يف املعادلة ال�سيا�سية على ال�ساحة الإقليمية الدولية ،بحكم املوروث
التاريخي للعالقات بني البلدين .
نتائج البحث:
من خالل تعمقنا لطبيعة املتغريات التي رافقت �سيا�سة رو�سيا املعا�صرة ،تو�صلنا �إىل النتائج التالية:
1 .1ميخائيل جوربات�شوف ،مهند�س ومنظر (الربو�سرتويكا) 1985م (�إعادة البناء) ،والذي عمل
على �إ�سقاط الأنظمة اال�شرتاكية يف �أوروبا ال�شرقية وحلف وار�سو .وبوري�س يلت�سن هو الذي
عمل على تفكك وتق�سيم االحتاد ال�سوفيتي عام 1991م ،بعد الإطاحة بجوربات�شوف من رئا�سة
االحتاد.
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2فرتة حكم يلت�سن لرو�سيا ،رافقها الفو�ضى والتدمري لكل مكونات املجتمع ،وانهيار االقت�صاد ،و
هروب العلماء �إىل اخلارج ،واحلروب يف ال�شي�شان و�سيطرة املافيات واليهود على مفا�صل الدولة .
3ركزت �سيا�سة يلت�سن على حماربة اخل�صوم ،دون النظر و التفكري يف م�صالح البالد الداخلية
واخلارجية و امل�ستقبلية.
4ال�شعب الرو�سي ،تعود على قوة الدولة ،وقوة ال�شخ�صية القيادية يف املجتمع من �أيام القيا�صرة
و حتى بوتني .واملجتمع الرو�سي ال يرغب بالدميقراطية التي تالزمها الفو�ضى والتدمري املنظم
ملقومات املجتمع ،وتعاطي املخدرات و املوباحات التي تخرب عقول ال�شباب ،وال ي�ؤمن ال�شعب
الرو�سي بالدميقراطية اخلارجة عن نطاق النظام والقانون.
5ا�ستفاد بوتني من �أخطاء �سيا�سة يلت�سن ،وا�ستطاع �إن يعزف على �سنفونية املطالب ال�شعبية و القوى
ال�سيا�سية يف البالد  .والتي �ضاقت وخنقت من �سيا�سة يلت�سن و حا�شيته امل�سيطرة على ثروت
البالد ،و من قبل جمموعة مقربة من يلت�سن ،ا�ستفادت من خ�صخ�صة القطاع العام ل�صاحلها.
�إال �إن بوتني بحكم عمله �أال�ستخباراتي ،عرف كيف يق�صق�ص الر�ؤ�ؤ�س التي نهبت ثروت البلد،
و�أبرزهم اليهود الذين دعموه يف االنتخابات الرئا�سية الأوىل مثل :اليهودي بريوزوف�سكي الذي
هرب �إىل بريطانيا ومات هناك يف ابريل 2013م.
6الأحزاب ال�سيا�سية املعار�ضة يف رو�سية ،و التي كانت تقدم مطالبها و تنتقد �سيا�سة يلت�سن،
كاحلزب ال�شيوعي واحلزب الليربايل وحزب يابالكه� .سارع بوتني �إىل تنفيذ تلك املطالب ،كونها
مطالب ال�شعب قبل �إن تكون مطالب �أحزاب املعار�ضة التي �أ�صبحت ك�سيحة يف �أيام بوتني ،ون�شاطها
�ضعف ،و لي�ست عندها من اجلديد ،وقيادتها من اجليل القدمي ،وتن�شط فقط �أثناء االنتخابات
حتى حت�صل �أو حتافظ على مقاعدها الرمزية يف الدوما والربملان.
7النجاحات التي حققها �سيا�سة بوتني على ال�صعيد الداخلي� ،أظهرت ارتياح عامة ال�شعب الرو�سي،
الذي هو يف مقدمة امل�ستفيدين من ذلك االجنازات .وعلى امل�ستوى اخلارجي ا�ستطاعت �سيا�سة
رو�سيا املعا�صرة من تو�سيع ا�ستثماراتها ،وحتالفاتها مع دول الرب يك�س و منظمة �شنغهاي ،و التكتل
االقت�صادي الإقليمي بني رو�سيا  ،بيالرو�سيا وكازاخ�ستان ،واالحتاد اجلمركي لنف�س الدول
املذكورة ،بالإ�ضافة �إىل �أوكرانيا ،الذي ح�ضر رئي�سها اجلديد اجتماع مني�سك الحتاد اجلمركي
2014/8/26م ،والتقارب الرو�سي ـ ال�صيني .كل هذا التحوالت يف ال�سيا�سة الرو�سية اجلديدة،
قد �أزعجت الهاج�س الأمريكي و الأوروبي من عودة رو�سيا بقوة وح�ضور دائم يف بحث ومناق�شة
امللفات ال�ساخنة واحل�سا�سة �أينما وجدت.
8الأزمة الأوكرانية� ،أتاحت للجانب الرو�سي �أن ينطلق نحو حماية القاليات الرو�سية ،وهذا
الأ�سلوب الذي اتبعه الغرب و�أمريكا للتدخل يف �ش�ؤون الغري ،كما �ستظل الأزمة الأوكرانية حجر
عرثا تزعج و تعيق اجلانب الرو�سي من التفكري بامللفات الأخرى ،والتو�سع من طموحات رو�سيا،
�إذا ظلت �أمريكا والغرب تغذي ذلك ال�صراع ،و عجزت رو�سيا من احتوى الأزمة ،قبل �أن تعمق
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الكراهية ،بني ال�شعبني اجلارين املتحابني ،واملتوحدين تاريخي ًا �ضد الأعداء اخلارجني من �أيام
كنجيز خان و هوالكو وكانت عا�صمتهم �آنذاك (كيف رو�س) .
9 .9رو�سيا ت�ضررت من تداعيات الربيع العربي ،و ال�صراعات يف املنطقة ،و التي كانت �سبب يف فقدان
م�صاحلها يف بع�ض الدول املذكورة �سلف ًا ،مما جعلها ت�صر على موقفها من الأزمة ال�سورية ،وتتقارب
بارتياح من ثورة  30يونيو 2013م امل�صرية ،التي �أحدثت متغري جديد� ،شارك فيه و�صنع حتوالته
ال�شعب امل�صري لوحده �صاحب الإرادة الكربى يف اختيار م�ساره احلقيقي.

هوام�ش البحث:

 1ـ �إ�سكندر الني�سي� :إيقاظ الدب الرو�سي ،جملة اجلي�ش اليمني �صنعاء ،دائرة التوجيه املعنوي ،العدد
 1 ، 334ابريل 2008م �ص .47
 2ـ ليليا �شيفت�سوفا :رو�سيا بوتني ،ترجمة ب�سام �شيحا ،الدار العربية للعلوم ـ نا�شرون ،لبنان بريوت،
الطبعة الأوىل 2006م � ،ص . 41
 3ـ نف�س امل�صدر � ،ص .40
 4ـ نف�س امل�صدر � ،ص .
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 11ـ نف�س امل�صدر � ،ص .45
 12ـ نف�س امل�صدر � ،ص .46
 13ـ فالدميري فيدور ف�سكي :من را�سبوتني �إىل بوتني  ،النا�شر بريان 2001م نقال من جملة القرار ،
العدد  28نوفمرب 2001م �ص .58
 14ـ �سليم جنم� :أ�سرار تقا�سم النفوذ بني �أمريكا ورو�سيا  ،احلوادث  ،روبرجيه جنيف  ،العدد 2269
 4 ،مايو2000م �ص .25
 15ـ نف�س امل�صدر
 16ـ �شيفت�سوفا :مرجع �سابق �ص .54
 17ـ نف�س امل�صدر �ص .56
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 21ـ �شيفت�سوفا :مرجع �سابق � ،ص .69
 22ـ �شيفت�سوفا :نف�س امل�صدر.
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 27ـ نف�س امل�صدر.
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 29ـ نف�س امل�صدر .
 30ـ عمر حمي الدين :رو�سيا مر�شحة لتكون ثاين �سوق مالية يف �أوروبا  ،امل�شاهد ال�سيا�سي  ،العدد 588
 30 ،يوليو 2007م �ص .28
 31ـ فائز ر�شيد :عودة القي�صر ال�شيوعي ،الأردن العربي �صحيفة الكرتونية �إخبارية ت�صدر عن وكالة
ن�ضال الأردن2012/3/8 ،م.
 32ـ امل�شاهد ال�سيا�سي  ،وفاة برييزوف�سكي  6 ،ابريل 2013م العدد � 883ص .8
 33ـ فائز ر�شيد ،مرجع �سابق،
 34ـ انظر ت�صريح رئي�س الوزراء الرو�سي  ،فيكتور زوبكوف حول اال�ستثمارات يف رو�سيا ،امل�شاهد
ال�سيا�سي ،العدد  606نوفمرب 2007م �ص .30
 35ـ هاين امل�صري� :سيا�سة رو�سيا اخلارجية و�إمكانية لعب دور مناف�س للدور الأمريكي  ،درا�سات بدائل
 ،ال�سبت 2009 /3 /18م انظر املوقعwww.badael.ps/new/ar/index.php?op :
=tiot
 36ـ نف�س امل�صدر.
 37ـ �إ�سكندر الني�سي� :إيقاظ الدب الرو�سي  ،جملة اجلي�ش اليمني مرجع �سابق 2008 ،م � ،ص 48
 38ـ نف�س امل�صدر.
 39ـ اللواء الركن /حازم الراوي :ال�سباق الدويل نحو ع�سكرة الف�ضاء  ،جملة اجلي�ش اليمني ابريل
2008م العدد � 324ص  37ـ .38
 40ـ حممد ر�ضا جليلي  ،و ترييكليز :جيوـ �سيا�سية �أ�سيا الو�سطى  ،ترجمة الدكتور علي مقلد  ،دار
اال�ستقالل للثقافة و العلوم القانونية ،بريوت ـ لبنان الطبعة االوىل 2001م � ،ص .158
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 42ـ ح�سني طالل مقلد :رو�سيا واالحتاد الأوروبي ..عوائق ال�شراكة  ،املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية
مركز درا�سات الوحدة العربية لبنان 2010م العدد � ، 25ص .141
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 44ـ ت�صريح �سريغي الفروف وزير اخلارجية الرو�سي �أثاء لقائه وفد الرتويكا ـ �صحيفة احلياة ،
2009/2/12م
 45ـ نف�س املرجع.
 46ـ عمر حمي الدين  :عمر :بوتني يحكم قب�ضته على م�صادر الطاقة  ..رو�سيا ت�ستعمل الغاز ال�ستعادة
هيبة االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق  ،امل�شاهد ال�سيا�سي  ،فرباير 2007م  ،العدد � 570ص .28
 47ـ مقلد :رو�سيا و االحتاد الأوروبي ..عوائق ال�شراكة  ،مرجع �سابق �ص .129
 48ـ حمي الدين :مرجع �سابق �ص .29
 49ـ هاين امل�صري :مرجع �سابق.
 50ـ �أحمد دياب  :النزاع يف القوقاز ح�سابات خاطئة وتداعيات �إقليمية خطرية  ،امل�صدر ال�سيا�سة
الدولية � 1 ،أكتوبر 2008م  ،انظر املوقع digital.ahram.org.eg/articles.aspx.
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 54ـ نف�س امل�صدر.
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 60ـ امل�شاهد ال�سيا�سي :بعد اال�ستفتاء على االن�ضمام �إىل رو�سيا  ،القرم رهينة بوتني  29 ،مار�س
2014م  ،العدد � ، 934ص . 12
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2008م جملة العلوم االجتماعية جامعة الكويت  ،املجلد  ، 28العدد 201 ،1م �ص .141
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مركز درا�سات الوحدة العربية  ،نوفمرب 2011م  ،العدد � ، 405ص .131
 69ـ اخلارجية الأمريكية� 12 :ألف مقاتل �أجنبي يف �سوريا� ،صحيفة الأوىل ،العدد  ، 1092ال�سبت
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املراجع :الكتب باللغة العربية

•ليونيد مليت�شن ،تاريخ رو�سيا احلديثة من يلت�سن �إىل بوتني ،ترجمة و �إعداد  :طه الويل ،دار عالء
الدين للن�شر والتوزيع والرتجمة� ،سورية دم�شق ،الطبعة الأوىل 2001م.
•ليليا �شيفت�سوفا ،رو�سيا بوتني ،ترجمة ب�سام �شيحا ،الدار العربية للعلوم ـ نا�شرون �ش.م.ل ،بريوت
 ،الطبعة الأوىل 2006م.
•ملى م�ضر الأمارة ،الإ�سرتاتيجية الرو�سية بعد احلرب الباردة وانعكا�ساتها على املنطقة العربية،
مركز درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة الأوىل ببريوت مار�س 2009م.
•�أحمد �إبراهيم حممود ،و�آخرين ،حال الأمة العربية  2007ـ  2008ثنائية التفتيت واالخرتاق،
مركز درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة الأوىل بريوت ابريل 2008م.
•وليم �إنغداهل ،ترجمة ،حممد زكريا �إ�سماعيل،قرن من احلروب ،خفايا ال�سيا�سات النفطية
وامل�صرفية الأجنلو ـ �أمريكية والنظام العاملي اجلديد  ،من�شورات وزارة الثقافية ال�سورية ،دم�شق
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2007م .مل يذكر رقم الطبعة.
•حممد ر�ضا جليلي ـ تريي كيليز ،جيو ـ �سيا�سية �أ�سيا الو�سطى ،ترجمة علي مقلد ،دار اال�ستقالل
للثقافية والعلوم القانونية بريوت لبنان  ،الطبعة الأوىل 2001م.
•هيلني كارير دانكو�س ،ترجمة �إبراهيم العري�س ،نهاية االمربطورية ال�سوفياتية (جمد الأمم)
دار قرطبة للن�شر والتوثيق والأبحاث� ،شركة الأر�ض للن�شر املحدودة  ،الطبعة العربية الأوىل،
قرب�ص عام 1991م.
املراجع :الكتب باللغة الرو�سية
•بروتوبوبوف �أ�.س ،و�آخرين ،تاريخ العالقات الدولية وال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية  1648ـ
2000م � ،إ�صدار ،ا�سبيكت لل�صحافة ،مو�سكو 2001م.
•ايجور يفانوف ،الدبلوما�سية الرو�سية اجلديدة ـ ع�شر �سنوات من �سيا�سة البالد اخلارجية � ،إ�صدار
�أوملا بري�س مو�سكو 2001م.
•يفجيني برمياكوف ،ثمانية �أ�شهر زائد ،دار املعرفة ،مو�سكو 2001م.
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درا�ســــة القطاع امل�صريف العمومي اجلزائــــري
من خالل تقييم الأداء وقيا�س الكفاءة
د .من�صوري عبد اهلل
�أ� .صاحلي �صربينة

ق�سم الإقت�صاد ،كلية العلوم الإقت�صادية وعلوم الت�سيري
جامعة باجي خمتار،عنابة،اجلزائر

امللخ�ص:

تتناول هذه الدرا�سة مو�ضوع تقييم �أداء القطاع امل�صريف يف اجلزائر
وقيا�س كفاءته يف �إطار حتليلي ي�ستند على البيانات والأرقام الواردة عن بنك
اجلزائر ،وهذا يف حماولة معرفة م�ستوى الأداء ودرجة الكفاءة ب�إ�ستعمال
طرق القيا�س وامل�ؤ�شرات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة ،وهذا بغية التحقق من
مدى تطبيق القطاع امل�صريف يف اجلزائر للمعايري الدولية يف جودة الأداء و
حني الكفاءة.
Abstract
This study deals with the subject of evaluation banking
sector’s performance in Algeria and measurement it’s
efficiency in the analytical framework that is based on
data provided by the Bank of Algeria, and this study is
trying to know the level of performance and the degree
of efficiency of that sector,by using the methods of
measurement and indicators relevant to the subject of
the study, and this in order to verify the applicability
of the banking sector in Algeria with international
standards in quality and performance.
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مقدمة:

	ال يقع اجلدال يف �أهمية البنوك ودورها يف االقت�صاد �سواء على امل�ستوى اجلزئي �أو الكلي �أو
الدويل ،وهذا نظرا ملا دلت عليه الوقائع االقت�صادية منذ ن�ش�أة هذه البنوك على طبيعتها البدائية
�إىل يومنا هذا مع البنوك الإلكرتونية ،لكن اجلدال يقع عندما نريد تقييم �أداء ونقي�س كفاءة هذه
البنوك ،ولي�س اجلدال هنا حول �ضرورة �أو عدم �ضرورة عمليتي التقييم والقيا�س ،فال �شك يف �ضرورة
ذلك ،لكن اجلدال يقع حول مدى جدية عمليتي تقييم الأداء وقيا�س الكفاءة باعتبارهما عمليتان
تخ�صان بالأ�سا�س امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ذات الإنتاجية املادية امل�ساهمة يف حتقيق القيمة امل�ضافة
الإقت�صادية.
وعلى �إعتبار الطبيعة اخلدماتية للم�ؤ�س�سة البنكية غري املنتجة للقيمة امل�ضافة احلقيقية،
و�إن كانت ت�ساعد على ذلك بطريقة غري مبا�شرة عرب �إنتاجها للخدمات التمويلية الالزمة لتحقيق
واجلدال يحتدم
العلمية الإنتاجية الناجم عنها القيمة امل�ضافة احلقيقية ،ف�إن ال�سجال يقع
والنقا�ش يثور بني العديد من الباحثني حول عمليتي تقييم �أداء وقيا�س كفاءة البنوك ذات الطبيعة
غري ال�صناعية.
وقد �أفرز هذا النقا�ش عن نتيجة مفادها �ضرورة �إعتبار امل�ؤ�س�سة البنكية م�ؤ�س�سة �صناعية
منتجة �ضمن ال�صناعة امل�صرفية و�إن كان �إنتاجها غري مادي �إال �أن هذا الت�صنيف �سيغلق باب اجلدال من
جهة ،و�سيمكن من جهة �أخرى كل من �أراد القيام بعملية تقييم الأداء وقيا�س الكفاءة �أن ي�ستعمل نف�س
الطرق والنماذج امل�ستعملة يف امل�ؤ�س�سة الإنتاجية ال�صناعية.
ومنه ،ف�إن الأدبيات االقت�صادية املتعلقة بتقييم الأداء وقيا�س الكفاءة املتعلقني
بالبنوك حتمل يف �صفحاتها الكثري من تلك الطرق ،ففي الواليات املتحدة الأمريكية ي�ستعمل «بنك
االحتياط الفدرايل»-البنك املركزي -طريقة» ، ”CAMELSويف �أوربا جند كل من الطريقة
الفرن�سية” ،”ORAPوالطريقة الإيطالية  ،PATROLوالطريقة الأملانية � ،BAKISأما يف معظم
بلدان العامل – ومنها اجلزائر -جند معايري “بازل ”1هي التي يقيم على �أ�سا�سها �أداء البنوك وتقا�س
وفقها كفاءتها ،زيادة على معايري”بازل ”2ال�صادرة عن بنك الت�سويات الدولية International
� Bank for Settlementsسنة.2001

�أو ًال – الإطار املنهجي للدرا�سة

من �أجل �إعداد هذه الدرا�سة قمنا ب�إتباع املنهجية التالية:

 -1م�شكلة الدرا�سة

تتمثل م�شكلة هذه الدرا�سة يف الت�سا�ؤل عن م�ستوى �أداء ودرجة كفاءة بنوك القطاع العام يف
اجلزائر يف جمال تقدميها للخدمات امل�صرفية املنوطة بها والتي ن�ست�شفها من خالل تقييم ذلك الأداء
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وقيا�س تلك الكفاءة ،عرب طرح ال�س�ؤالني التالني:
1 1-1ما هو م�ستوى �أداء هذه البنوك مقارنة باملعايري الدولية الواجب تطبيقها.1 1-2-ما هي درجة كفاءة هذه البنوك مقارنة باملعايري املعمول بها دوليا.

 -2منهج الدرا�سة

�إتبعنا يف درا�ستنا هذه املنهج الو�صفي التحليلي من خالل عر�ض واقع احلال والتعليق عليه
وحتليل �أ�سبابه ومعرفة مالب�ساته و�إ�ستنتاج ما ينتج عنها كدرا�سة تختتم بتو�صيات.

�-3أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف حماولتها التعرف على م�ستوى �أداء البنوك حمل الدرا�سة
والك�شف عن درجة كفاءتها ،كما تندرج �أهميتها من �أهمية القطاع امل�صريف ودوره يف التنمية
الإقت�صادية.

�-4أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل التحديد العملي و الدقيق مل�ستوى �أداء البنوك املدرو�سة ب�إ�ستعمال
امل�ؤ�شرات ذات ال�صلة و كذا ال�ضبط املحكم لدرجة كفاءتها يف تقدمي خدماتها.

-5جمتمع الدرا�سة

ويتمثل حتديد يف بنوك القطاع العام يف اجلزائر

-6فر�ضيات الدرا�سة

تفرت�ض الدرا�سة �أن البنوك احلكومية الزالت مل ت�صل يف م�ستوى الأداء اجليد و�إىل درجة
الكفاءة العالية وهذا مقارنة مع املعايري الدولية الواجبة التطبيق لرفع م�ستوى تناف�سيتها وقدرتها
على البقاء والتطور.

�-7أ�ساليب جمع البيانات واملعلومات

ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت اللجوء �إىل امل�صادر الثانوية للبيانات ،حيث اعتمدت الدرا�سة
على جمموعتني من امل�صادر الثانوية ،فاملجموعة الأوىل كانت عبارة عن الكتب ،واملجالت العلمية،
و�شبكة املعلومات الدولية ) (Internetللو�صول �إىل درا�سات �سابقة ذات عالقة باملو�ضوع�.أما
املجموعة الثانية من امل�صادر فكانت عبارة عن تقارير البنك املركزي اجلزائري ل�سنوات خمتلفة.

ثاني ًا – الإطار النظري للدرا�سة

 - 1اخللفية النظرية لتقييم �أداء وقيا�س كفاءة البنوك

نتيجة للأزمات املالية وامل�صرفية املتكررة خا�صة ما خلفته من تداعيات و�آثار وخيمة على
القطاعني امل�صريف واملايل يف العديد من بلدان العامل ،و�ضع املخت�صون يف ال�ش�أن امل�صريف واملايل معايري
حمددة لقيا�س الأداء ال�شامل للبنوك والقطاع البنكي برمته ،وذلك من �أجل �أن يكون القطاع امل�صريف
هو ال�ضامن لعدم حدوث وتكرر تلك الأزمات من جهة ،وكذا املحافظة على حقوق امل�ساهمني واملودعني
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وامل�ستثمرين وي�ضمن �سالمة تنفيذ ال�سيا�سات النقدية واملالية من جهة �أخرى.
ومن �أجل �ضمان حتقيق ذلك يخ�ضع القطاع امل�صريف لرقابة البنك املركزي من خالل ت�أكده من
�أن ذلك القطاع يعمل على تطبيق معايري الأداء اجليد وم�ؤ�شرات الكفاءة العالية ،حيث ي�شرتك يف تلك
الرقابة-زيادة على البنك املركزي-كل من وزارة املالية وم�ؤ�س�سات اال�ستثمار واملودعني� ،إذ توفر تلك
الرقابة من طرف تلك الأطراف حتليال وتقييما مل�ستويات �أداء وكفاءة القطاع امل�صريف وبالتايل توفر
تلك الرقابة معلومات وافية عن نقاط ال�ضعف والقوة والفر�ص والتحديات لهذا القطاع .
ومنه ،ف�إن عملية تقييم الأداء تعني  ”:القيام بقيا�س وفح�ص وحتليل النتائج املحققة
با�ستخدام و�سائل و�أ�ساليب خمتلفة ويف �ضوء معايري حمددة ،مما يتيح وي�ساعد يف احلكم على الفاعلية
والكفاءة ،وتقوم نظم قيا�س وتقييم الأداء بدور رئي�سي يف تطور اخلطط الإ�سرتاتيجية ملن�ش�آت
الأعمال ،وتقييم مدى حتقيقها لأهدافها ،ويكت�سب تقييم �أداء البنوك �أهمية خا�صة لدورها املتميز
يف توفري املوارد التمويلية ،وت�أدية خمتلف اخلدمات البنكية لكافة قطاعات االقت�صاد القومي لدفع
عملية التنمية االقت�صادية»(.)1
وب�صفة عامة ميكننا القول �أن الهدف الرئي�س لقيا�س الكفاءة وتقييم الأداء يف القطاع
امل�صريف هو يف الأ�سا�س قيا�سا واختبارا وحتققا من»:مدى كفاءته يف ا�ستخدام املوارد املتاحة لديه،
واحلكم على مدى جناحه يف حتقيق الأهداف املخططة لها والتي يجب �أن تت�سق متاما مع متطلبات
ال�سيا�سة النقدية واالئتمانية امل�ستهدفة لتحقيق اال�ستقرار النقدي باعتباره من العنا�صر الأ�سا�سية
الالزمة ل�ضمان ا�ستمرارا التنمية االقت�صادية باملعدالت املن�شودة»(.)2

 - 2تقييم الأداء يف البنوك

يعرف تقييم الأداء ب�صفة عامة ب�أنه”:تقييم الأداء االقت�صادي على م�ستوى الوحدة
الإنتاجية ال�صناعية بهدف معرفة مدى حتقيق الأهداف املر�سومة لتلك الوحدة ال�صناعية
وكيفية ا�ستخدام املوارد وح�ساب املنافع والتكاليف و�آثار ذلك على امل�شروع نف�سه و�أثره على
�إ�سرتاتيجية االقت�صاد القومي”( ،)3حيث هذا امل�شروع ميكن �أن يكون م�ؤ�س�سة م�صرفية ،ومبعنى �آخر
يعترب”:التقييم عملية درا�سة الأهداف املر�سومة �أو اخلطط املر�سومة مع ما حتقق فعال بغية معرفة
االنحرافات �سواء كانت منها االيجابية �أو ال�سلبية(،”)4هذا ،وال ميكن �إغفال �أهمية عملية تقييم
الأداء باعتبارها”:عملية هامة و�ضرورية من �أجل معرفة مدى حتقيق امل�شروع االقت�صادي خلططه
بل لأهدافه ولعل عملية تقييم الأداء هي يف حقيقتها جزء من العملية الرقابية(.)5
كذلك يحتل مو�ضوع رفع الكفاءة والإنتاجية يف العمل البنكي موقعا هاما خا�صة يف املرحلة
الراهنة من تطور القطاع البنكي الذي �شهد تو�سعا مبعدالت مرتفعة ،حيث و�سعت البنوك من انت�شارها
الأفقي ،كما �أنه يف ظل التطورات الإقليمية والدولية على �صعيد العمليات والتقنيات والأدوات �أ�صبحت
البنوك يف و�ضع يحتم عليها �أن تركز يف ن�شاطها املتزايد على �أداء ونوعية العاملني فيها وعلى خمتلف
امل�ستويات الإدارية ،ف�إدارة املوجودات واملطلوبات بكفاءة ،وتر�شيد النفقات و�إدخال نظم علم و�إدارة
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وحوافز يعترب حاليا لي�س فقط �ضرورة ملحة ملواكبة التطورات القائمة يف البنوك والأ�سواق املالية
الدولية ،وملواجهة التحديات التي �أفرزتها الأو�ضاع االقت�صادية املحلية والإقليمية بل �شرطا للبقاء
واال�ستمرار.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك ثالث م�ستويات لتقييم �أداء �أعمال البنوك ،حيث من الطبيعي
�أن يختلف احلكم على مدى كفاءة البنوك يف �إجناز �أعمالها باختالف امل�ستوى الذي يتم تقييم �أدائها،
ووجهة النظر املعربة عن كل م�ستوى من امل�ستويات الثالث التالية:
•امل�ستوى الوطني والذي ي�ضم البنوك ودورها يف توفري املوارد التمويلية الالزمة لقطاعات االقت�صاد
القومي باعتبارها ع�صب احلياة االقت�صادية يف املجتمع.
•امل�ستوى القطاعي �أي م�ستوى اجلهاز البنكي وعلى ر�أ�سه البنك املركزي ،وت�ستهدف قيا�س الكفاءة
من ناحية ات�ساق قرارات القائمني على �أمور البنوك مع ال�سيا�سات النقدية واالئتمانية امل�ستهدفة
لتحقيق اال�ستقرار النقدي.
•م�ستوى البنك ذاته حيث تركز الإدارة العليا على تعظيم الربحية ،وحتقيق التح�سن والر�شد يف
�أداء اخلدمة البنكية ،وي�صبح من الأمور املنطقية و�ضع عدد من امل�ؤ�شرات املالية تكون �صاحلة
لتقييم �أداء البنوك من وجهة نظر واحدة ،رغم �صعوبة حتقيق ذلك ،ومتكن يف ذات الوقت من
التعبري– �إىل حد كبري– عن وجهات نظر امل�ستويات الثالث ال�سابقة(.)6

 - 3طرق تقييم الأداء يف البنوك

مما يعرف من خالل تتبع الأحداث والوقائع اخلا�صة بالأزمات املالية التي وقعت يف منت�صف
ت�سعينيات القرن املا�ضي �أن �أثارها وتداعياتها دفعت �إىل �إعادة النظر يف طرق تدعيم النظام املايل
العاملي ،حيث قام �صندوق النقد الدويل الـ FMIبتقييم �سالمة النظام املايل يف البلدان الأع�ضاء
كجزء من عمله الإ�شرايف الذي ي�شتمل على �إعداد و�سائل تقييم مدى ا�ستقرار النظام املايل ،وقد
تو�صل الـ� FMIإىل و�ضع م�ؤ�شرات احليطة الكلية وت�شتمل كال من م�ؤ�شرات احليطة اجلزئية املجمعة
على �سالمة امل�ؤ�س�سات املالية كل على حده ومتغريات االقت�صاد الكلي املرتبطة ب�سالمة النظام املايل،
و»:منها «كاملز»(وهي كلمة م�ؤلفة من احلروف ال�ست الأوىل بالغة الإجنليزية للعنا�صر الداخلية يف
التقييم) ،الذي يبحث يف �ستة جوانب حيوية للم�ؤ�س�سة املالية وهي كفاية ر�أ�س املال ،نوعية الأ�صول،
�سالمة الإدارة ،الإيرادات ،ال�سيولة ،احل�سا�سية ملخاطرة ال�سوق»(.)7
هناك العديد من طرق تقييم �أداء البنوك ،لكننا �سوف نركز يف هذه الدرا�سة على طريقة
واحدة ،فيف الـ USAي�صنف املنظمون الفيدراليون امل�صارف ح�سب نظام ترتيب موحد للم�ؤ�س�سات
املالية ي�شتمل علي خم�س �أنواع من امل�ؤ�شرات ي�شار �إليها اخت�صارا ح�سب ترتيبها بالـ،(CAMELS) 
حيث يرمز الرتتيب �إىل الكلمات االجنليزية املكونة للم�ؤ�شرات وهي كفاية(مالءة)ر�أ�س املال
”“Capital Adequacyونوعية القرو�ض اخلا�صة بن�سبة القرو�ض �إىل �إجمايل الأ�صول �أو التي
ترمز �إىل ن�سبة الفوائد على القرو�ض �إىل ر�أ�س املال وي�شار �إليها بـ” “Asset Qualityثم الكفاءة
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الإدارية“  “ Management Qualityتليها املكا�سب �أو معدالت العائد ”” Earningsو�أخريا
ال�سيولة “  “liquidityوي�ضاف �إليها �أي�ضا م�ؤ�شر حول ح�سا�سية املخاطر ال�سوقية“Sensitivity،
”of Market Riskويهدف ا�ستخدام تلك امل�ؤ�شرات �إيل متييز امل�صارف املتعرثة عن امل�صارف ذات
الأداء ال�سليم وي�ستخدم البنك املركزي العديد من امل�ؤ�شرات لتقييم �أداء البنوك ،ومن �أهمها ما يطلق
عليه  Camel Ratingوت�شمل احلرف الأول للخم�س ن�سب التالية باللغة الإجنليزية.
�أ-مالئمة ر�أ�س املال Capital Adequacy:وذلك للحكم على مدى كفاية ر�أ�س املال لتغطية
الأخطار املتوقعة.
ب-جودة الأ�صول Assets Quality :حيث جودة القرو�ض تقلل من خماطر عدم ال�سداد حيث يتم
ت�صنيف القرو�ض كديون دون امل�ستوى العادي وقرو�ض م�شكوك يف حت�صيلها وديون معدومة.
ج-كفاءة الإدارة Management Quality:وذلك بقيا�س كفاءة �إدارة البنك وكذلك كفاءة �إدارة
الأن�شطة والعمليات ب�صفة عامة ،وذلك بوا�سطة م�ؤ�شرات الربحية وجودة الأ�صول وكفاءة ر�أ�س
املال العامل وال�سيولة والتغري يف حجم الودائع والتغري يف �إجمايل الأ�صول ومعدل العائد على ر�أ�س
املال ...بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�شرات و�صيفة مثل حجم التو�سع وعدد الفروع ونوعية العمالء وجودة
القرو�ض وجودة العاملني.
د -الربحية Eanings :وذلك بتحقيق البنك ربحية منا�سبة كعائد على �إجمايل الأ�صول حيث �أهم
م�ؤ�شرات الربحية جند:
	-معدل العائد على �إجمايل الأ�صول = �صايف الربح � /إجمايل الأ�صول
	-معدل العائد على ر�أ�س املال= �صايف الربح /ر�أ�س املال
	-ن�سبة الفوائد املدفوعة �إىل �إجمايل امل�صروفات
	-ن�سبة الفوائد املقبو�ضة �إىل �إجمايل الإيرادات
هـ-ال�سيولة Liquidity :وللحكم على م�ستوى ال�سيولة بالبنوك ،ت�ستخدم امل�ؤ�شرات التالية:
	-ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع= القرو�ض /الودائع
	-ن�سبة التداول = الأ�صول املتداولة  /اخل�صوم املتداولة
ولقد مت تطوير معيارCAMELSب�إدخال بع�ض التعديالت عليه بجعله �أكرث كفاءة خلدمة
الدور الرقابي للبنك املركزي با�ستنباط منوذج ي�ساعد امل�صارف املركزية على عمل تقييم وت�صنيف
داخلي لفروعها العاملة وقيا�س م�ستوى كفاءة الأداء املايل لفروعها الداخلية بدال من االعتماد فقط
على الربحية كمعيار لقيا�س �أداء الفروع ،وذلك عمال مببد�أ الرقابة الذاتية التي ت�سعى البنوك
لتفعيله وفقا ملعايري جلنة بازل 2حتى يقوم كل م�صرف بتقييم نف�سه بنف�سه ويقف على حقيقة موقفه
املايل قبل �أن يتم تقييمه بوا�سطة البنك املركزي ،حيث ترتاوح درجات الت�صنيف ما بني الت�صنيف1هو
الأف�ضل �إىل الت�صنيف5وهو الأ�سو�أ� ،إذ تتوزع درجات الت�صنيف بالت�ساوي على العنا�صر ال�ستة املكونة
للمعيار املذكور ،ويعتمد الت�صنيف على تقييم  44م�ؤ�شرا منها  10م�ؤ�شرات رقمية يف �شكل ن�سب ومعايري
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مالية بالإ�ضافة �إىل 34م�ؤ�شرا نوعيا ت�ؤخذ جميعا يف احل�سبان بغر�ض الو�صول �إىل الت�صنيف النهائي
لكل م�صرف ،ويتم الت�صنيف لكل جمموعة مت�شابهة من امل�صارف ولكل م�صرف على حدة وفق املجموعة
التي ينتمي �إليها(.)8
جدول رقم ( 01 ):ت�صنيف البنوك ح�سب طريقةCAMELS
قوي
الت�صنيف رقم١
مر�ضي
الت�صنيف رقم٢
معقول
الت�صنيف رقم٣
هام�شي (خطر)
الت�صنيف رقم٤
غري مر�ضي
الت�صنيف رقم٥
Source: Kramo N’guessan, rapport de mission sur l’analyse financière des risques
des banques et des pays dans les marches émergents, New York, 4-10 décembre
2004; p7.

 - 4قيا�س الكفاءة يف البنوك

على �إعتبار �أن البنك هو م�ؤ�س�سة ت�ؤدي خدمة ،ف�إن البنوك قد متيزت بالدقة وال�سرعة يف
تقدمي خدماتها ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي خدمات لعمالئها ،حتى �أ�صبح العميل ينتظر من م�صرفه �أن يقدم
�إليه دائما خدمة دقيقة و�سريعة ويف �شكل ي�شعره باالهتمام به ومب�صاحله الذاتية ،وبالتايل �أ�صبح
على موظف البنك �أن يكون دائما دقيقا و�سريعا ومهتما برغبات واحتياجات العمالء ،ف�إذا كانت الدقة
�أمرا متفقا عليه ،حيث يفرت�ض توافر الدقة يف كل العاملني بالبنك ،ف�إن ال�سرعة تبقى مو�ضوع قيا�س
كفاءة املوظف البنكي ،ثم ا�ستعمال هذا القيا�س يف رفع �أداء املوظف البنكي�،أوال ،ثم رفع كفاءة البنك
نف�سه عن طريق رفع كفاءة جمموع العاملني فيه(.)9
ويف �إطار قيا�س كفاءة القطاع امل�صريف عموما والبنوك التجارية خ�صو�صا ،و�ضع لذلك
املخت�صون م�ؤ�شرات �ستة هي :م�ؤ�شر كفاءة الت�سويق امل�صريف ،م�ؤ�شر كفاءة �إدارة الهند�سة املالية،
م�ؤ�شر كفاءة �إدارة املخاطر ،م�ؤ�شر كفاية ر�أ�س املال ،م�ؤ�شر كفاءة �إدارة ال�سيولة ،م�ؤ�شر كفاءة �إدارة
الربحية ،ذلك �أن »:املقيا�س احلقيقي ملدى جناح البنك لي�س مبا يعود عليه من دخل �أو مدى ا�ستخدامه
من تكنولوجيا �أو قلة املواد اخلام امل�ستخدمة ،بل مبدى حتقق الكفاءة الإقت�صادية والإنتاجية
للعمالة»(.)10
 -1-4كفاءة الت�سويق امل�صريف
وميكننا �أن نقي�س ذلك من خالل الت�أكد من مدى حت�سني نوعية اخلدمات للعمالء �أي مدى
مراعاة حتقيق املواءمة املهنية داخل البنك ،ومدى حت�سني معرفة العاملني بعملهم امل�صريف و�إتقانه،
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ومدى حت�سن �أ�سلوب املوظف يف التعامل ومدى اجنازه للمعامالت املعرو�ضة عليه ،وكذا م�ستوى مراعاة
القدرة على التفاعل مع الزبون ورغبته ،ف�ضال عن ذلك ف�إن قيا�س كفاءة الت�سويق امل�صريف متر عرب
معرفة مدى جناح عملية حت�سني اخلدمات امل�صرفية يف ظل املناف�سة ،ب�أن نت�أكد �أن تكون اخلدمات
املقدمة من البنك للعمالء على �أ�سا�س �شخ�صي ،و�أن يتم التدريب امل�ستمر للعاملني من خالل الدورات
والربامج ،و معرفة مدى اهتمام الإدارات امل�س�ؤولة عن اال�ستثمار يف البنوك بالعمل على حتقيق �أرباح
للم�ستثمرين ،ومعرفة اخلدمات املقدمة للمحيط االجتماعي الذي ي�ستمد البنك منه عمالءه ،وكل
ذلك نعرفه من خالل اال�ستبيانات مثال ،والتي تعطينا �صورة �أكرث و�ضوحا عن نوعية �إدارة البنك وفقا
للمعايري املعروفة دوليا\ن خا�صة يف يف جمال جمع الودائع �إذ »:تعد الودائع �أهم م�صادر التدفقات
النقدية للبنوك فهي العن�صر الأبرز من عنا�صر توفري املال الالزم اتو�سيع حجم الإئتمان �أو التمويل،
فهي �أهم ما تنتجه البنوك عموما»(.)11
 -2-4كفاءة الهند�سة املالية
ي�شري م�صطلح الهند�سة املالية �إىل فن �صياغة املدخالت املالية لتلبية حاجيات وميول
م�ستخدمي الأموال مثل البنوك يف ما يخ�ص املخاطرة وفرتة اال�ستحقاق والعائد ،ويعترب
مفهوم الهند�سة املالية قدميا قدم التعامالت املالية ،لكنه يبدو حديثا ن�سبيا من حيث امل�صطلح
والتخ�ص�ص ،فمعظم تعاريف الهند�سة املالية م�ستوحات من وجهات نظر الباحثني الذين يطورون
النماذج والنظريات� ،أو م�صممي املنتجات املالية يف امل�ؤ�س�سات املالية �أو بالأ�سواق املالية ،وتقا�س كفاءة
الهند�سة املالية مبعرفة مدى م�ستوى التجديد والإبتكار الذي متار�سه البنوك وتفوقها على مناف�سيها
يف ذلك من خالل الريادة وال�سبق يف هذا املجال،حيث  »:يزداد الأمر �أهمية كلما ازدادت املناف�سة حدة
فهناك م�ؤ�س�سات مالية غري م�صرفية وكذلك م�ؤ�س�سات غري مالية دخلت �سوق اخلدمات املالية(.)12
 -3-4كفاءة �إدارة املخاطر
على �إعتبار �أن ر�أ�سمال البنك ميثل �أ�سا�س وجوده ومعيار قوته و�سالمته ،بل و�سالمة النظام
امل�صريف ككل ،فهو يقف حاجزا �أمام خ�سارة البنك غري املتوقعة على �أموال املودعني؛ فالعمل امل�صريف
متيزه حالة الاليقني وعدم الت�أكد ،مما يعني توقع املخاطر العديدة �سواء خماطر االئتمان �أو خماطر
ال�سوق �أو غريها ،حيث عرف BETTYوزمالئه املخاطرة بـ”�أنها مقيا�س ن�سبي ملدى تقلب عائد
التدفقات النقدية الذي �سيتم احل�صول عليه م�ستقبال”(،)13وبالتايل تقا�س كفاءة �إدارة املخاطر
عرب قلة �أو كرثة املخاطر التي وقع فيها البنك وحجم اخل�سائر املرتتبة عنها ومدى قدرة البنك على
جتنبها �أو التقليل نتائجها ال�سلبية على �إنتاجية البنك وربحيتها وقدرته التناف�سية.
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 -4-4كفاءة كفاية ر�أ�س املال
	�إن  »:مفهوم كفاية ر�أ�س املال يحدد العالقة التي تربط بني م�صادر �أموال امل�صرف واملخاطر
املحيطة به (موجودات امل�صرف) ،وتعترب كفاية ر�أ�س املال من �أهم الأدوات التي ت�ستخدم للتعرف على
مالءة امل�صرف وقدرته على حتمل اخل�سائر املحتملة �أو الإع�سار ،حيث كلما انخف�ض احتمال �إع�سار
امل�صرف ارتفعت تبعا لذلك درجة مالءته املالية ،والعك�س من ذلك �صحيح ،حيث كلما ارتفعت احتمالية
�إع�سار امل�صرف انخف�ضت مالءته املالية»(.)14
ويعد �إيجاد النظم الرقابية والإ�شرافية املنا�سبة لطبيعة العمل امل�صريف وفقا للمعايري
الدولية من �أهم اخت�صا�صات �إدارة املخاطر يف البنوك ،وهذا ما يبني لنا بو�ضوح مدى التطبيق اجليد �أو
ال�سيئ للقوانني وامل�ؤ�شرات واالتفاقيات املتعلقة بر�أ�س املال ،مع الإ�شارة �إىل �أنه ميكننا التحقق وقيا�س
ذلك من خالل ح�ساب �إحتمالية �إع�سار البنك ،حيث كلما ارتفعت �إحتمالية الإع�سار كلما انخف�ضت
درجة مالءة البنك.
-5-4كفاءة �إدارة ال�سيولة
من املعروف بداهة �أن ثقة عمالء البنك ت�أتي من مدى توفر ال�سيولة؛ اذ متثل ال�سيولة �أهم
و�سائل وقاية البنك من خماطر الإفال�س ،وهي تبني مدة قدرة البنك على مواجهة االلتزامات جتاه
زبائنه حيث يجب �أن يكون جاهزا حلركات ال�سحب اليومية يف خالل حلظات كما هو حال ال�سحب يف
الوقت احلا�ضر ،عن طريق بطاقات االئتمان بالن�سبة للودائع اجلارية ،ف�إذا جاء وقت الإ�ستحقاق فان
البنك ملزم مبواجهة الطلب ،ومتتاز البنوك بهذه اخلا�صية دون غريها؛ لأنها ال ت�ستطيع �أن ت�ؤجل
�صرف �شيك م�سحوب عليها� ،أو ت�أجيل دفع وديعة م�ستحقة الدفع؛ فلو �أ�شيع هذا الأمر الزداد الطلب
على الودائع ولأ�صبحت هنالك �أزمة �سيولة ،وباملقابل ال ي�ستطيع البنك مطالبة املدينني ب�سداد ما
عليهم من قرو�ض ومتويالت ،حيث تقا�س هذه الكفاءة مبدى القدرة على حتويل الأ�صول �إىل نقد ب�شكل
�سريع ودون خ�سارة ،ومدى قدرة البنك على الوفاء مبا عليه من االلتزامات� ،أي مدى كفاية ما لديه من
�أر�صدة نقدية و�شبه نقدية ،خ�صو�صا الأوراق املالية التي ي�سهل بيعها دون خ�سائر ،ذلك �أن”:الثقة يف
البنك التجاري �إمنا ترجع �إىل االعتقاد يف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته ،لذلك ف�إن الثقة يف
البنك التجاري ترتبط ارتباط كبريا مبدى �سيولة �أ�صول البنك”(.)15
 -6-4كفاءة �إدارة الربحية
من الوا�ضح �أن البنك و ”:ك�أي من�ش�أة اقت�صادية ت�سعى �إىل حتقيق �أق�صى ربح ممكن ،هذا
الربح يتمثل يف زيادة الإيرادات عن التكاليف �أو بعبارة �أخرى مقدار الزيادة يف جانب الأ�صول عن
اخل�صوم( ،)16وله يف ذلك العديد من الو�سائل والإجراءات مثل ت�سعري اخلدمات امل�صرفية واال�ستفادة
من وفورات الإنتاج الكبري وانتقاء اال�ستثمارات ذات العوائد املرتفعة ،كذا �إدارة خماطر ناجحة،
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وا�سرتاجية منو م�ستمر من خالل التغطية اجلغرافية ،واال�ستفادة من االندماج ووفورات احلجم
الكبري ،زيادة على رفع ن�سبة توظيف املوارد املتاحة �إىل �أق�صى حد ممكن ،ورفع كفاءة نفقات البنك يف
حت�صيل الإيرادات ،ف�ضال عن �سرعة اتخاذ القرارات واال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

ثالثا :اجلانب العملي(التحليلي) للدرا�سة

 - 1تقدمي للقطاع امل�صريف اجلزائري(م�ؤ�شرات عامة)

يتكون النظام امل�صريف اجلزائري يف نهاية عام  2012من  29بنوك وم�ؤ�س�سة مالية منها 6
بنوك عمومية و 1بنك �إدخارو 14بنكا خا�صة و 3م�ؤ�س�سات مالية ،و� 5شركات للت�أجري املايل ،حيث
تقوم بجميع �أنواع اخلدمات امل�صرفية وهي جمع الودائع وتوزيع القرو�ض مبا�شرة �أو عن طريق �شراء
الأوراق املالية لل�شركات ،وتوفري و�إدارة و�سائل الدفع للعمالء ،ومن حيث هيكل القطاع امل�صريف تبقى
البنوك العامة تهيمن النظام امل�صريف الوطني وهذا بف�ضل حجم �شبكاتها ووكاالت املنت�شرة وطنيا ،على
الرغم من �أن وترية تطوير امل�صارف اخلا�صة من خالل فتح وكاالت جديدة وتو�سيع حجم ن�شاطها هي يف
ارتفاع ،مما يحفز املناف�سة مع القطاع العام.
•يف نهاية دي�سمرب ،2012كانت �شبكة امل�صارف العمومية متكونة من 1091وكالة ،وامل�صارف
اخلا�صة من 301فرعا ،يف حني �أن عدد من وكاالت امل�ؤ�س�سات املالية بلغ  86مع مالحظة �أن البنوك
اخلا�صة متركزت يف ال�شمال والبنوك العمومية توزعت عرب الوطن.
•بلغ جمموع عدد ال�شبابيك والوكاالت بالن�سبة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية  1478بالن�سبة لكل
 25400ن�سمة ،حيث تعزز معدل التم�صرف  la bancarisationمن خالل املعادلة:عدد ال�سكان
الن�شطني/عدد ال�شبابيك امل�صرفية والتي ت�صل �إىل � 7200شخ�ص يف �سن العمل لكل �شباك .
•عالوة على ذلك ،ف�إن م�ستوى التم�صرف  la bancarisationمن حيث عدد احل�سابات املفتوحة
هو يف �إرتفاع م�ستمر فقد بلغ عام  2012حوايل  2.6ح�ساب م�صريف لكل �شخ�ص يف �سن العمل
مقابل  2.5ح�ساب يف عام .2010
•بلغت ن�سبة الأ�صول الإجمالية للقطاع امل�صريف/الناجت املحلي اخلام� ٪61.7سنة  2012مقابل
 ٪62.1يف نهاية عام  2011و ٪66.9يف نهاية عام .2010
•ن�سبة الأ�صول الإجمالية للقطاع امل�صريف(با�ستثناء اال�ستثمار يف ودائع القطاع املحروقات)/
الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي قدر بـ�٪83.1سنة  2012مقابل  ٪86.1يف عام 2011
و ٪90.1يف عام .2010
•م�ؤ�شر اخرتاق ال�سوق �أي ن�سبة الودائع(نقدية وغري النقدية)خارج املحروقات/الناجت املحلي
الإجمايل خارج املحروقات بلغ�٪62.1سنة2012مقابل٪61.8يف نهاية عام  2011وعام .2010
•قرو�ض البنوك املمولة للإقت�صاد(مبا فيها القرو�ض غري املح�صلة وامل�شرتاة من طرف اخلزينة
العمومية عرب �إ�صدار ال�سندات)مثلت ٪46.5من الناجت املحلي الإجمايل خارج املحروقات
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مقابل ٪47.1يف عام )17(.2011

 -2ﻤ�ﺅ�ﺸﺭﺍﺕ تقييم الأداء

1 1-1م�ؤ�شر االنت�شار اجلغرايفتدلنا الأرقام الواردة يف القوائم املالية اخلا�صة مبجموع البنوك املكونة للقطاع البنكي
يف اجلزائر �أن البنوك العمومية ما تزال تهيمن على ﺍﻟﻨ�ﺸﺎﻁ ﺍﻤﻟ�ﺼﺭﻲﻓ ،ﻭﺨﺎ�ﺼﺔ ﺒﻌﺩ �ﺇﻓﻼ�ﺱ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ
ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﻴﻥ ﺍﺨﻟﻠﻴﻔﺔ ﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟ�ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ �ﺴﻨﺔ  ،2003مما �أفقد الثقة يف ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻤﻟ�ﺼﺭﻲﻓ
ﺍﺨﻟﺎ�ﺹ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،حيث �إ�ستحودت البنوك العمومية على ح�صة �سوقية تقدر ب�أكرث ﻤﻥ � ،89%إذ ﺘﻤﺘﻠﻙ
�ﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍ�ﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻲﻟ  1072ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،
ﻲﻓ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﺘ�ﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ﺠﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﻭﻜﺎﻻتها252
ﻭﻜﺎﻟﺔ �ﺃﻱ ﺒﻨ�ﺴﺒﺔ  19%ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻲﻓ �ﺃﻭﺍﺨﺭ .2009
1 1-2م�ؤ�شر هيكل الودائعمما توحي به الأرقام املدرجة يف القوائم املالية �أن وظيفة جمع املوراد قد عرفت تطورا
ملحوظا ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  2009-2002وذلك مبعدل ﻨﻤﻭ و�صل �إىل � 14.3%ﺴﻨﺔ  2008ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ
ﺍﻤﻟ�ﺴﺠل ﺨﻼل �ﺴﻨﺘﻲ  2007ﻭ 2006ﺍﻤﻟﻘﺩﺭ ﺒـ % 27.1ﻭ 18.8%ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ،ﻟﺘ�ﺴﺠل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﺍﻨﺨﻔﺎ�ﻀﺎ �ﺴﻨﺔ  2009ﻗﺩﺭﻩ  4,2%ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ �إىل ﺍﻨﺨﻔﺎ�ﺽ �أ�سعار البرتول ﺍﻤﻟﺤﺭﻭﻗﺎﺕ نتيجة الأزمة
ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ.
	ﻭيبني لنا اجلدول �أدناه ﺘﻁﻭﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ يف اجلزائر حيث �إرتفعت ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ب�شكل ملفت للإنتباه ﺨﻼل ﻔﺘﺭﺓ2009-2002ﺒﻨ�ﺴﺒﺔ  141.93%نظرا لإرتفاع �ﺃ�ﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل وكذا
ﺍ�ﺴﺘﻌﺎﺩﺓ اجلزائر لتوازنها اخلارجي بعد ت�سد�سد ديونها و ب�شكل م�سبق ،مع مالحظة الإنخفا�ض
�سنة 2009ﻨﺘﻴﺠﺔ الأزمة ،كما يدلنا ذات اجلدول �أن ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎع ب�صفة م�ستمرة ،من
ﻨ�ﺴﺒﺔ 39.4%ﻲﻓ �2004ﺇﻰﻟ�47.1%ﺴﻨﺔ2006ﻭﺒﻨ�ﺴﺒﺔ42,3%و�% 51.7ﺴﻨﺘﻲ  2008ﻭ2009
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ،ﺒ�ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ،كما ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﺨﻟﺎ�ﺹ ﺤﻴﺙ
ﺒﻠﻎ  60.6%ﻤﻥ �ﺇﺠﻤﺎﻲﻟ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ �ﺴﻨﺔ  ،2004كما يظهر اجلدول �ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ �ﻷﺠل ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒ�ﺸﻜل
ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺒﻤﻌﺩل � % 10ﺴﻨﺔ �2006ﺇﻰﻟ 13,1%ﻭ� 19,36%ﺴﻨﺘﻲ 2008ﻭ 2009ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
دفع بالبنوك �إىل اﻟﺘﻭ�ﺴﻊ ﻲﻓ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭ�ﺽ ﺍﻟﻘ�ﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻤﻟﺘﻭ�ﺴﻁﺔ ﺍ�ﻷﺠل ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﺠﻟﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ �ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎ�ﻀﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨ�ﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﺠﻟﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ �ﺇﺠﻤﺎﻲﻟ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ � 48%ﺴﻨﺔ 2009
ﻤﻘﺎﺒل 57%ﻭ �ﺴﻨﺔ  2006و� 43%ﺴﻨﺔ ،2008بالإ�ضافة �إىل ارتفاع ﺤ�ﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ
ﻗﺩﺭﺕ ﻲﻓ ﻨﻬﺎﻴﺔ �ﺴﻨﺔ  2009ﺒ 90%ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻤﻟ�ﺴﺘﻤﺭ ﺤﻟ�ﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ �ﺃﺯﻤﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﺨﻟﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟ�ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ � 5.6%ﺴﻨﺔ
� 2003إىل � 10%ﺴﻨﺔ )18(.2009
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2002

ﺠﺩﻭل رقم 01يبني ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻲﻓ ﺍﻟقطاع امل�صريف يف اجلزائر
للفرتة ( )2009-2002مبليارات الدينارات
2003

ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ﺍﺠﻟﺎﺭﻴﺔ
718.90
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
548.13
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
648.77
94.03
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
70.13
ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ
ﻭﺩﺍﺌﻊ �ﻷﺠل
1724.04 1485.19
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
1656.56
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
67.47 1312.96
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
172.22
ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ
�ﺇ حجم
2442.95 2127.35
ﺍﻤﻟﻭﺍﺭﺩ
94.4%
ﺤ�ﺼﺔ
87.5%
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻉ
5.6%
ﺤ�ﺼﺔ
12.5%
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺥ
642.16

2004

1127.91
1019.90
108.2
1577.45
1509.55
67.90

2705.4
93.5%
6.5%

2005

1244.41

2006

1750.4

2007

2008

2946,9 2560.8

1108.3
116.1

2705.1 2369.7
1597.5
241.8 191.1
152.9

1736.2
1654.3
81.9

2214.9 1956.5
1766.1
2055.4 1834.4
1670.1
159.5 122.1
96.0

2960.6

5161.8 4517.3 3516.5

93.3%

92.9%

6.7%

7.1%

93.1%

92.2%

6.9%

7.8%

2009
2502,9
2241,9
261
2643,8
2390,1
253,7

5146,7
90 %
10 %

ﺍﻤﻟ�ﺼﺩﺭ :ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟ�ﺴﻨﻭﻱ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﺠﻟﺯﺍﺌﺭ ﻟ�ﺴﻨﺔ .2009
 -3-2م�ؤ�شر هيكل القرو�ض
يدل م�ؤ�شر القرو�ض على مدى متويل البنوك للقطاع الإقت�صادي من خالل تلبية حاجياته
التمويلية مبختلف �أنواع القرو�ض ،وهو ي�ؤ�شر على مدى حركة الن�شاط الإقت�صادي من جهة وعلى مدى
قدرة هذه البنوك على الإ�ستجابة ملتطلبات هذا الن�شاط يف جمال التمويل من جهة �أخرى.
ولي�س م�ستغربا �أن يظهر لنا اجلدول ذاته ﺍمتالك ﺒﻨﻭﻙ القطاع العام ح�صة الأ�سد التي و�صلت
�إىل  90%ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ،2009-2002ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔ�ﺴﺭ ﻨﻤﻭ ﺤ�ﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻤﻟ�ﺼﺭﻲﻓ ﺍﺨﻟﺎ�ﺹ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺙ
�ﺃﺯﻤﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﺨﻟﻠﻴﻔﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2003ﻟﺘ�ﺸﻬﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻭﺘﻘﻠ�ﺹ ﻤ�ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺴﻭﻕ
ﺍﻤﻟ�ﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﺠﻟﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ � 2007ﺇﻰﻟ 11.5%ﻭﻨ�ﺴﺒﺔ�12.1%ﺴﻨﺔ2009ﻨﻅﺭﺍ
ﻟﻠﺘﻭ�ﺴﻊ ﻲﻓ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭ�ﺽ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﺨﻟﺎ�ﺹ ﻭﻲﻓ ﻗﺭﻭ�ﺽ ﺍﻻ�ﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻤﻟﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ� ،إال �أن م�ساهمة
البنوك اخلا�صة يف متويل ن�شاطات الإقت�صاد الكلي ال تزال �ضعيفة مقارنة ببنوك القطاع العام
لتخ�ص�صها الن�سبي يف متويل القرو�ض الق�صرية الأجل.
ﺠﺩﻭل رقم 02يبني ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻲﻓ ﺍﻟقطاع امل�صريف يف اجلزائر
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2002
ﻗﺭﻭ�ﺽ
ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻉ
ﺒﻨﻭﻙ ﻋﺎﻤﺔ
ﺒﻨﻭﻙ
ﺨﺎ�ﺼﺔ
ﻗﺭﻭ�ﺽ
ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺥ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﺨﻟﺎ�ﺼـﺔ
احلجم إ�
للقرو�ض
ﺤ�ﺼﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻉ
ﺤ�ﺼﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺥ

للفرتة ( )2009-2002مبليارات الدينارات

2003
791.70

2004
859.65

2005
882.5

2006
848.4

2007
989.3

2008
1202,2

2009
1485,9

791.49

856.97

881.6

847.3

987.3

1200.3

1484,9

0.21

2.68

0.9

1.1

2.0

1.9

01,00

587.78

674.73

896.4

1214.4 1055.7

1411.9

1599,2

487.78

568.60

765.3

879.2

964.0

1086,7

1227,1

100.12

106.12

131.1

176.5

250.4

325,2

372,1

1379.5 1266.96

1534.4

2203.7 1904.1 1778.9

2614,1

3085,1

715.83
715.83
550.20
368.95
181.25

85.7%
14.3%

92.7%
7.3%

92.9%

92.6%

7.1%

6.7%

90,7%
9.3%

88.5%
11.5%

87,5%

87,9 %

12,5%

12,1%

ﺍﻤﻟ�ﺼﺩﺭ :ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟ�ﺴﻨﻭﻱ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﺠﻟﺯﺍﺌﺭ ﻟ�ﺴﻨﺔ .2009
وعلى �إعتبار �أن اجلدول �أعاله واخلا�ص بهيكل القرو�ض ال ينبئنا بنوعية وطبيعة تلك
القرو�ض من حيث مدتها والآجال املحددة لها ،لآن طبيعة القرو�ض من ناحية املدة تدلنا على �أنها
قرو�ض موجهة للإ�ستثمار وبالتايل تكون مدتها طويلة ومتو�سطة و�سعر فائدتها منخف�ضة وهي موجهة
للقطاعات الكربى وللبنى التحتية الالزمة لتحقيق التنمية االقت�صادية� ،أم �أنها قرو�ض موجهة
لتمويل دورة اال�ستغالل بالن�سبة للقطاع االقت�صادي وبالتايل تكون الآجال ق�صرية وهي موجه لتمويل
االحتياجات االعتيادية كمدخالت �إنتاجية �أو �سلع �إ�ستهالكية ،وعليه �سوف ن�ستدل على ذلك باجلدول
املوايل:
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ﺠﺩﻭل رقم 03يبني طبيعة القرو�ض املمنوحة من القطاع امل�صريف للإقت�صاد اجلزائري على �أ�سا�س
مدتها و�آجالها املحددة للفرتة ( )2009-2002مبليارات الدينارات
2007
1026.1
902.5
123.6

2008
1189.4
1025,8
163,6

2009
1320,5
1141,3
179,2

2002

1177.6
1048.8
128.8

1424,7
1261,2
163,5

1764,6
1570,7
193,9

مج قرو�ض 2203.7 1904.1 1778.9 1534.38 1379.47 1266.04
51.9%
56.1% 49.6%
ﺤ�ﺼﺔ
48.1%
46.6%
54.0%
ﻗﺭﻭ�ﺽ ﻕ
�ﺃﺠل
48.1%
43.9% 50.4%
ﺤ�ﺼﺔ
51.9%
46.0%
ﻗﺭﻭ�ﺽ ﻡ،ﻁ
53.4%
ﺍﺠل

2614,1

3085,1

ﻗ ﻗ �أ
ﺒﻨﻭﻙ ع
ﺒﻨﻭﻙ خ
ﻗﻤ ﻭﻁ
ﺒﻨﻭﻙ ع
ﺒﻨﻭﻙ خ

627.98
508.52
119.45
638.06
76.27
61.79

2003
773.56
736.56
37.00

2004
828.33
779.74
48.59

2005
923.3
852.9
70.4

605.90
542.67
63.23

706.05
645.84
60.21

855.6
794.0
61.6

2006

915.7
819.3
96.4
988.4
907.2
81.2

45,5%
54,5%

42,8%
57,2%

ﺍﻤﻟ�ﺼﺩﺭ :ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟ�ﺴﻨﻭﻱ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﺠﻟﺯﺍﺌﺭ ﻟ�ﺴﻨﺔ .2009
 - 3م�ؤ�شرات قيا�س الكفاءة
و�إ�ستلهاما من البيانات املختلفة واجلداول املتنوعة واملعلومات الواردة يف تقارير بنك اجلزائر
�إ�ستطعنا �أن ن�سجل بع�ض امل�ؤ�شرات واخلا�صة بقيا�س الكفاءة وهي:
 -1-3كفاءة الت�سويق امل�صريف
على �إعتبار �أن بنوك القطاع العام تهيمن على ح�صة الأ�سد يف ال�ساحة البنكية مبعدل يتجاوز
 95%فال ميكن التحدث على كفاءة الت�سويق لأنها تكون يف حميط تناف�سي و هنا نحن يف حميط �شبه
�إحتكاري.
 -2-3كفاءة الهند�سة املالية
ال يزال قطاع البنوك احلكومي ي�سري بطريقة مركزية �شبه مغلقة وبالتايل حرية املبادرة يف
الإبداع �ضمن مفهوم الهند�سة املالية �شبه مغيب متاما.
 -3-3كفاءة �إدارة املخاطر
تتحكم البنوك حمل الدرا�سة يف �إدارة املخاطر ب�شكل جيد و هذا نظرا ل�صرامة بنك اجلزائر يف
�إطار �إلزامية تطبيق قواعد احلذر و ال�سالمة امل�صرفية.
 -4-3كفاءة كفاية ر�أ�س املال
بالنظر �إىل �أن الدولة هي املالكة لر�أ�سمال تلك البنوك يف حترتم قواعد �إتفاقية بازل1و 2من
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خالل �إعداد التنظيم والت�شريع البنكي املحدد لكيفية تبني تلك القواعد.
-5-3كفاءة �إدارة ال�سيولة
تتميز البنوك حمل الدرا�سة ب�سيولة معتربة نظرا للوفرة املالية التي يزخر بها الإقت�صاد اجلزائري
والتي ت�صل �إىل حد عدم الإ�ستفادة منها �إال يف جمال و�ضعها كودائع لدى البنك املركزي ،حيث ﻟﻘﺩ
�ﺴﺎﻫﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟ�ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻤﻟﻌﺘﺒﺭ ﺍﻤﻟﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺠﻟﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺒﺨ�ﺼﻭ�ﺹ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ
 2006-2009ﻤﻥ �ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﺎﻤ�ﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭ�ﺴﻊ ﻲﻓ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭ�ﺽ
ﻭﺒﺎﺨﻟ�ﺼﻭ�ﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻤﻟﺭﻜﺯﻱ ﻲﻓ �ﺸﻜل ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻤﻟ�ﺅ�ﺴ�ﺴﺎﺕ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻤﻟﺭﻜﺯﻱ.
 -6-3كفاءة �إدارة الربحية
ويف ما يخ�ص كفاءة �إدارة الربحية ف�إن ﻫﺎﻤ�ﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎ�ﺱ ﺒﺎﻟﻬﺎﻤ�ﺵ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺒﻌﺩ ﺍ�ﺴﺘﺒﻌﺎﺩ
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﺴﻴﻴﺭ ﻭﻤﺨ�ﺼ�ﺼﺎﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ،ﻋﺭﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍ�ﻷﺨﻴﺭﺓ 2006، 2009
ﺨ�ﺼﻭ�ﺼﺎ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ،ﺤﻴﺙ �ﺴﺠل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤ�ﺴﺘﻤﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ -2009
 2006ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻔﺘﺭﺓ � 2005-2002ﺃﻴﻥ �ﺴﺠل ﺍﻨﺨﻔﺎ�ﻀﺎ ﻤ�ﺴﺘﻤﺭﺍ ،ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ � 17.29%ﺴﻨﺔ 2002
�ﺇﻰﻟ � 47.99%ﺴﻨﺔ  ،2009ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻫﺎﻤ�ﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ
�ﻷﺨﺭﻯ ،و�ﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺎﻤ�ﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺨ�ﺼﻭ�ﺼﺎ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ -2009
 2006ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎ�ﺽ ﻤﺨ�ﺼ�ﺼﺎﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨ�ﺴﺒﺔ  % 6.21ﻭ % 1,49ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟ�ﺼﺎﻲﻓ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ �ﺴﻨﺔ  2009ﻤﻘﺎﺒل  36.8%ﻭ  17.19%ﻲﻓ  2006ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ،
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎ�ﺽ ﺍﻤﻟ�ﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 1ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟ�ﺴﻨﻭﻱ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﺠﻟﺯﺍﺌﺭ ﻟ�ﺴﻨﺔ .2008

رابع ًا – ا�ستنتاجات وتو�صيات الدرا�سة
 - 1اال�ستنتاجات

�أظهرت الدرا�سة التحليلية واخلا�صة بتقييم �أداء وقيا�س كفاءة القطاع امل�صريف العمومي
خا�صة يف اجلزائر اال�ستنتاجات التالية والتي �أثبتت فر�ضية الدرا�سة التي �إنطلقنا منها وهي �أن
البنوك احلكومية الزالت مل ت�صل يف م�ستوى الأداء اجليد و�إىل درجة الكفاءة العالية وهذا مقارنة مع
املعايري الدولية الواجبة التطبيق لرفع م�ستوى تناف�سيتها وقدرتها على البقاء والتطور.
�-1-1أو�ضحت الأرقام والن�سب الواردة يف اجلدول رقم  01واخلا�صة مب�ؤ�شر هيكل الودائع متكننا من
القول �أن البنوك العمومية تو�صف �إ�سرتاجتيتها اخلا�ص بجذب الودائع بال�ضعيفة �سواء بالن�سبة
لتعاملها مع الأ�سر �أوقطاع الأعمال اخلا�ص ،وهذا نتيجة للثقة املهتزة بني املتعامل والبنك
العمومية والذي مل يقم ب�سيا�سات ت�سويقية ترويجية معتربة لت�شجيع االدخار نظرا للوفرة
املهولة من ال�سيولة الناجتة عن مداخيل البرتول.
-2-1بينت �أرقام اجلدول رقم  02واخلا�ص بهيكل القرو�ض عن مدى ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭ�ﺽ ﺍﻤﻟقدمة
			
جامعة امللكة �أروى

71

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

درا�ســــة القطاع امل�صريف العمومي اجلزائــــري من خالل تقييم الأداء وقيا�س الكفاءة

الإقت�صاد والتي �شهدت �إرتفاعا ملحوظا يف �سنوات 2009-2002ﻘﺩﺭﺒ ،143.50%حيث ﻭ�ﺼل
�إرتفاع �إجمايل القرو�ض �20.1%ﺴﻨﺔ2009ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺏ� 18.60%ﺴﻨﺔ � ،2008ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨ�ﺴﺏ ﺍﻤﻟ�ﺴﺠﻠﺔ
ﻲﻓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭ�ﺽ ﺤ�ﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘ�ﺴﺠﻴل ﻨ�ﺴﺒﺔ � 48%ﺴﻨﺔ  2009ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻘﺎﺒل
ﻨ�ﺴﺒﺔ52%ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﺨﻟﺎ�ﺹ ﻭﻫﻲ ﻨ�ﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺎﻤﻟﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟ�ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟ�ﺴﺎﺒﻘﺔ.
-3-1ك�شفت �أرقام اجلدول رقم 03واخلا�ص بطبيعة القرو�ض ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤ�ﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭ�ﺽ ﻗ�ﺼﻴﺭﺓ ﺍ�ﻷﺠل ﻲﻓ
ﺍﻟ�ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍ�ﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨ�ﺴﺒﺘﻬﺎ � 42.8%ﺴﻨﺔ  2009ﺒﺎﻤﻟﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭ�ﺽ ﺍﻤﻟﺘﻭ�ﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺍ�ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻲ �ﺴﺠﻠﺕ ﻨ�ﺴﺒﺔ  ،57.2%ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻲﻓ ﺍﻟﻘﺭﻭ�ﺽ ﺍﻤﻟﻭﺠﻬﺔ ﻟﻼ�ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻲﻓ ﻗﻁﺎﻉ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﻤﻟﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﺒﺎ�ﻹ �ﻀﺎﻓﺔ �ﺇﻰﻟ ﺍﻟﺘﻭ�ﺴﻊ ﻲﻓ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭ�ﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻲﻓ �ﺇﻁﺎﺭ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻜﻥ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ت�شجع ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻤﻟﺨﺎﻁﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﻓﺎﺌ�ﺽ ﺍﻟ�ﺴﻴﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ يف ذلك الوقت.
-4-1ي�ستنتج من الدرا�سة �أن امل�ؤ�شرات العامة تظهر �أن م�ستوى الو�ساطة امل�صرفية وقد حت�سن تدريجيا
وهذا من حيث تطوير ال�شبكة امل�صرفية ،وزيادة عدد احل�سابات البنكية وتنامي م�ستوى الودائع
التي مت جمعها ،و�إن كانت قليلة ن�سبيا مقارنة بالتي حتققت على م�ستوى بلدان البحر الأبي�ض
املتو�سط املجاورة.
-5-1جتلى لنا من خالل هذه الدرا�سة عن طريق تفح�ص القوائم املالية املدرجة ال�ضعف الن�سبي
للأداء امل�صريف على م�ستوى اخلدمات امل�صرفية املقدمة للأ�سر التي تو�صف ب�أنها رديئة ومل ترى
�إىل م�ستوى متطلبات الأ�سر اجلزائرية ،زيادة على ذلك �ضعف القرو�ض املمنوحة للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة.
-6-1تدلنا الأرقام الواردة يف القوائم املالية املجمعة للقطاع امل�صريف يف اجلزائر �إىل التح�سن الذي
�شهدته امليزانيات اخلا�صة بالبنوك العمومية �سنة  2012والتي بقيت ت�ستحوذ على احل�صة
الكربى من ال�سوق امل�صريف بن�سبة ٪86.5من �إجمايل املوجودات مقابل ٪88يف عام  ،2011حيث
و�ضمن جمموعة البنوك العمومية �سنة 2012ميثل �أول بنك  ٪28.4من �إجمايل موجودات
القطاع والثاين  ٪25.6مقابل ٪33.9و٪21.5على التوايل يف نهاية عام ،2011بينما جند يف
امل�صارف اخلا�صة ،ح�صة  ٪13.5للثالثة البنوك الأوىل والتي متثل  ٪5.9من �إجمايل موجودات
البنوك و  ٪43.6من �إجمايل �أ�صول امل�صارف اخلا�صة مقابل  ٪5.4و ٪45.6على التوايل يف نهاية
عام ،2011مما جتدر معه املالحظة �أنه يف ال�سنوات الأخرية زاد حجم ن�شاط امل�صارف اخلا�صة من
حيث تعبئة املوارد ومن حيث توزيع االئتمان على حد ال�سواء زيادة على م�س�ألة تطوير عملياتها
مع اخلارج والذي يبقى العن�صر املركزي لن�شاطها.
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 - 2التو�صـيات:

ومن خالل نتائج الدرا�سة التحليلية ميكننا و�ضع التو�صيات التالية:
1 1-1املزيد من التطبيق ال�صارم للقواعد امل�صرفية وفقا للمعايري الدولية.1 1-2بذل جهود �أكرب يف رفع الوعاء الإدخاري عن طريق تنمية الوعي امل�صريف.1 1-3الإ�ستعمال املكثف للتكنولوجيا احلديثة من خالل ما يعرف بال�صريفة الإكرتونية.1 1-4تطبيق قواعد احلوكمة امل�صرفية و ف�سح املجال �أكرث للمباردات القاعدية.1 1-5زيادة الإنت�شار اجلغرايف والإ�ستعداد للمناف�سة الأجنبية وحت�سني م�ستوى اخلدمات.1 1-6ا�ستثمار الودائع بال�شكل املنا�سب ،بالإ�ضافة �إىل زيادة القدرة على ت�شغيل املوارد.1 1-7-تقدمي خدمات جديدة مبتكرة للعمالء يف �إطار الهند�سة املالية.

املـــراجع:

(�-)1صالح ح�سن »:الرقابة على �أعمال البنوك ومنظمات الأعمال ،تقييم �أداء البنوك واملخاطر
امل�صرفية الإلكرتونية»،دار الكتاب احلديث ،القاهرة�،2012،ص.355
( -)2املرجع ال�سابق ذاته.
( -)3عبد اهلل عقيل جا�سم »:تقييم امل�شروعات «�إطار نظري وتطبيقي» ،عمان ،دار جمدالوي للن�شر،
الطبعة الثانية� ،1999،ص.190
(� -)4سنان املو�سوي� »:إدارة املوارد الب�شرية وت�أثريات العوملة عليها» ،عمان ،دار احلامد للن�شر
والتوزيع ،الطبعة الأوىل� ،1999،ص.177
( -)5علي فا�ضل علي»:التحليل املايل لإغرا�ض تقومي الأداء» ،املوقع االلكرتوين للأكادميية العربية
املفتوحة يف الدمنارك ( ،)2006نقال عن علي ال�سلمي »:تقييم الأداء يف �إطار نظام متكامل
للمعلومات» ،جملة املحا�سب ،العدد ال�ساد�س.1977
(� -)6صالح ح�سن ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.355
( -)7بول هيلربز و را�سل كروجريو ماريتا موريتي� »:أدوات جديدة لتقييم �سالمة النظام املايل»،جملة
التمويل والتنمية ،ال�صادرة عن �صندوق النقد الويل الـ،FMIوا�شنطن،عدد �سبتمرب�،2002ص.52
)8(- Kramo N›guessan, rapport de mission sur l’analyse financière des
risques des banques et des pays dans les marches émergents, New York,
4-10 décembre 2004; p7.
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(� -)9صالح ح�سن ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.356
( -)10احتاد امل�صارف العربية»:رفع الكفاءة والإنتاجية يف العمل امل�صريف»،بريوت،
لبنان�،1986،ص.61
( -)11علي ح�سني املقابلة»:الكفاءة الإنتاجية يف البنوك الأردنية» ،جملة جامعة امللك �سعود،جملد،8
العلوم الإدارية( ،)1الريا�ض�،1996،ص.155
(� -)12أحمد حممود �أحمد  »:ت�سويق اخلدمات امل�صرفية»،دارالربكة،عمان،ط�،1،2001ص.29
( -)13منري ابراهيم الهندي »:الإدارة املالية مدخل حتليلي معا�صر»،املكتب العربي احلديث
،القاهرة،الطبعة الرابعة � ،1999ص .440
(-)14حقائق م�صرفية »:ما املق�صود مبفهوم كفاية ر�أ�س املال امل�صرف»؟ ،الن�سخة الإلكرتونية
لـ»الإقت�صادية» عدد ،6403بتاريخ ،2011/04/13نقال عن موقع http://www.aleqt.
.article_530068.html/23/04/com/2011
( -)15عادل احمد ح�شي�ش ً:اقت�صاديات النقود والبنوك ً الدار اجلامعية-بريوت-لبنان–
�،1993ص.201
(� -)16إ�سماعيل حممد ها�شم ً:مذكرات يف النقود والبنوك ً ،دار النه�ضة العربية-بريوت -لبنان–
� ،1976ص.67
( -)17تقرير بنك اجلزائر ل�سنة .2012
( -)18تقرير بنك اجلزائر ل�سنة .2009
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الداخلي للحد من الف�ساد املايل يف الوزارات االردنية
د .ايهاب نظمي �إبراهيم

�أ�ستاذ م�شارك – ق�سم املحا�سبة جامعة �أبوظبي فرع العني الدكتور طارق
د.حمـــــاد املبي�ضــــــني
�أ�ستاذ م�ساعد – ق�سم املحا�سبة -جامعة الزرقاء الأردن

امللخ�ص:

هدفت هذه الدرا�سة على نحو �أ�سا�سي �إىل معرفة اثر غياب تطبيق
�آليات احلاكمية امل�ؤ�س�سية على كفاءة التدقيق الداخلي للحد من الف�ساد
املايل يف الوزارات الأردنية  ،ومن اجل حتقيق هدف هذه الدرا�سة مت تطوير
ا�ستبانه جلمع البيانات وتوزيعها على عينة مكونة من  300موظفا ت�شكل ما
ن�سبته  48%من جمموع العاملني والذي يبلغ ( )625موظف يف ثالث وزارات
مت اختيارها بطريقة ق�صدية وقد مت ا�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية (  ) spss. 19لتحليل البيانات،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
ارتباط موجب بني عدم وجود تفعيل للتدقيق الداخلي وتف�شي الف�ساد املايل
يف الوزارات الأردنية  ،واىل وجود ارتباط موجب بني غياب تطبيق اليات
احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف الوزارات االردنية وتف�شي مظاهر الف�ساد املايل ،وقد
خرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات منها �ضرورة العمل على تطبيق
اليات احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف الوزارات احلكومية من اجل تفعيل التدقيق
الداخلي الذي من �شانه ان يقلل مظاهر الف�ساد املايل يف هذه الوزارات.
الكلمات الدالة :احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،الف�ساد املايل  ،التدقيق
الداخلي ،القطاع العام
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Abstract

This study aimed fundamentally to know the effect of the absence
of the application of the mechanisms of corporate governance on
the internal auditing efficiency to reduce financial corruption in the
Jordanian ministries , In order to achieve the objective of this study a
questionnaire was developed to collect data and it was distributed on a
random sample of (300) employees representing 48% of total workers,
which amounts to (625) employees in three ministries have been
selected on a deliberate way, Statistical Package for Social Sciences (spss.
19 ) has been used to analyze the data. The study found that there is a
positive correlation between the lack of activation of internal audit and
financial corruption in the ministries of Jordan, also there is a positive
correlation between the absence of the application of the mechanics of
corporate governance in the Jordanian ministries and rampant financial
corruption.The study came out some recommendations, including
the need to work on the mechanics of the application of corporate
governance in government ministries in order to activate the internal
audit , which would reduce the manifestations of corruption in these
ministries.
Key words :Corporate governance, Financial Corruption,
Internal Auditing, Public sector
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املقدمة:

الإطار العام للدرا�سة

	�إن ما ت�شهده الكثري من الدول العربية يف هذه الأيام من تغريات �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية كان لها انعكا�س كبري على احلياة العامة للمجتمع ،ففي الكثري من الدول تواجه املجتمعات
�أ�شكال خمتلفة من الف�ساد املايل والإداري تواجد مع وجود ثقافة م�ؤ�س�سية غري عادلة وال تعمل على
تطبيق القوانني واملعايري املحا�سبية الدولية من اجل الو�صول اىل درجة عالية من ال�شفافية يف البيانات
املالية واملحا�سبية.
وقد حظيت احلاكمية امل�ؤ�س�سية باهتمام كبري يف الدول املتقدمة والنامية على حد �سواء
وذلك ملا لها من ت�أثري كبري على املحافظة على امل�ؤ�س�سات وا�ستمرارية دميومتها وحتقيق �أهدافها ب�شكل
ي�ساهم يف خدمة اجلمهور ب�شكل كبري.
ونتيجة للف�ضائح املتتالية للعديد من ال�شركات الكربى خالل ال�سنوات املا�ضية �أخذت
العديد من الدول واملنظمات على عاتقها زيادة االهتمام مبفهوم احلاكمية امل�ؤ�س�سية Corporate
�( governanceأبو زر� : 2006 ،ص  )2ونظرا للفوائد الكبرية التي �أظهرتها الدرا�سات املختلفة
لدور احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف حت�سني وتطور �شركات املال واحلد من الف�ساد املايل فقد بني كل من
( ) Dhaliwal et al , 2007 : Carcello et al , 2008وجود عالقة ايجابية بني بع�ض
عنا�صر احلاكمية امل�ؤ�س�سية وجودة خ�صائ�ص الأرباح يف القوائم املالية وكذلك فقد �أظهرت درا�سة (
 ) Krishnan, 2005اىل وجود عالقة قوية بني احلاكمية امل�ؤ�س�سية وجودة الرقابة الداخلية .

م�شكلة الدرا�سة:

تواجه الكثري من امل�ؤ�س�سات الأردنية العامة ممار�سات ادارية ومالية فا�سدة وهذا ما �أدى �إىل
انت�شار ظاهرة الف�ساد املايل يف هذه امل�ؤ�س�سات ب�شكل كبري و�أدى اىل وجود هدر يف املال العام مما انعك�س
على تدين م�ستوى حياة املواطنني من هنا ميكن الإ�شارة �إىل �أن عدم وجود تفعيل للتدقيق الداخلي
للبيانات املالية من خالل الرتكيز على �آليات احلاكمية امل�ؤ�س�سية �ساهم ب�شكل كبري يف انت�شار ظاهرة
الف�ساد يف م�ؤ�س�سات القطاع العام وميكن تناول م�شكلة الدرا�سة بالت�سا�ؤل التايل:
ما اثر غياب احلاكمية امل�ؤ�س�سية على كفاءة التدقيق الداخلي وانت�شار ظاهرة الف�ساد املايل
يف م�ؤ�س�سات القطاع العام الأردنية؟

�أهمية الدرا�سة:

ما ي�شهده العامل اليوم من �أزمات مالية كانت نتيجة تخطي القوانني والأنظمة وعدم الإف�صاح
ب�شكل كبري عن القوائم املالية ،حيث باتت الكثري من امل�ؤ�س�سات العامة يف الكثري من الدول تعاين من
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تف�شي الف�ساد يف اروقتها وهذا ما تطلب ان يكون هناك جلان تدقيق فعالة يف احلد من التجاوزات بهدف
ال�سيطرة على تف�شي ظاهرة الف�ساد املايل ومع انت�شار املفاهيم احلديثة املالية او الإدارية وخا�صة
ما يتعلق بتفعيل اليات احلاكمية امل�ؤ�س�سية كونها ال�سبيل الوحيد القادرة على تفعيل عوامل الرقابة
الداخلية من خالل امل�سائلة ال�سريعة والقدرة على متكني جلان التدقيق الداخلية من القيام ب�أعمالها
با�ستقاللية تامة ،فمن هنا ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة يف قدرتها على حتليل واقع تفعيل جلان التدقيق
الداخلي من خالل احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف احلد من ظاهرة انت�شار الف�ساد املايل يف م�ؤ�س�سات القطاع العام
الأردنية.
�أهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة اىل التعرف على ما يلي:
•اثر غياب تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف الوزارات احلكومية االردنية
•التعرف على العالقة املرتابطة بني كفاءة التدقيق الداخلي واحلاكمية امل�ؤ�س�سية يف الوزارات
االردنية.
•اثر غياب تطبيق احلاكمية وكفاءة التدقيق الداخلي على انت�شار ظاهرة الف�ساد املايل يف
الوزارات احلكومية االردنية
•ما اثر تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف كفاءة التدقيق الداخلي يف الوزارات احلكومية.

ا�سئلة الدرا�سة:

حتاول هذه الدرا�سة االجابة عن اال�سئلة االتية:
ال�س�ؤال االول :ما اثر غياب تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف الوزارات احلكومية االردنية
ال�س�ؤال الثاين :ما اثر كفاءة التدقيق الداخلي يف الوزارات احلكومية الأردنية.
ال�س�ؤال الثالث :ما م�ستوى مظاهر الف�ساد املايل يف الوزارات احلكومية الأردنية

فر�ضيات الدرا�سة:

اعتمادا على �أهداف الدرا�سة �أعاله ميكن �صياغة الفر�ضيات التالية:
الفر�ضية االوىل :هناك عالقة ارتباطية بني غياب تطبيق �آليات احلاكمية امل�ؤ�س�سية وعدم �شفافية
التدقيق الداخلي يف الوزارات االردنية .
الفر�ضية الثانية :هناك عالقة ارتباطيه بني عدم �شفافية التدقيق الداخلي وانت�شار ظاهرة الف�ساد
املايل يف امل�ؤ�س�سات الأردنية.
الفر�ضية الثالثة :هناك عالقة ارتباطيه بني عدم تطبيق وتفعيل �آليات احلاكمية امل�ؤ�س�سية وانت�شار
مظاهر الف�ساد املايل يف الوزارات الأردنية.
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حمددات الدرا�سة:

تتمثل �أهم حمددات الدرا�سة فيما يلي:
 -1اقت�صرت الدرا�سة على الوزارات الآتية املالية وال�صناعة والتجارة ووزارة املوا�صالت وذلك بحكم
طبيعة عملها كونها وزارات تتعامل باجلانب املايل وتعاملها با�ستمرار مع �شريحة وا�سعة من املواطنني
وحاجتها �إىل ال�شفافية والنزاهة �ضرورية لت�أدية مهامها بكفاءة عالية.
� -2شملت الدرا�سة العاملني يف مراكز هذه الوزارات املبحوثة من غري �أن متتد لت�شمل فروع تلك الوزارات
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ
والدوائر امل�ستقلة التابعة لها.
املحافظات
املوجودة يف
ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ
 -3عدم تعاون بع�ض املوظفني يف الإجابة عن ا�ستبانه الدرا�سة مما �أدى �إىل عدم ا�سرتداد عدد من
ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲوا�ستبعاد بع�ض اال�ستبيانات امل�سرتدة لعم ا�ستكمال الإجابة عنها.
ﺍﻟﻣﻬﻧﺔتوزيعها
ﺍﺧﻼﻗﻳﺎﺕالتي مت
اال�ستبيانات
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﻳﻥ
ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ
ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ
ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﻧﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ

ﺍﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ

ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

منوذج الدرا�سة:

الدرا�سات ال�سابقة:

�أهم الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة:
درا�سة م�صطفى (  ) 2011بعنوان :دور املراجعة يف تفعيل مبادئ حوكمة ال�شركات لتحقيق
�شفافية املعلومات حيث هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �أهمية وماهية حوكمة ال�شركات ومبادئ
و�أهداف حوكمة ال�شركات ودرا�سة وحتليل دور كال من املراجعة الداخلية واخلارجية يف دعم تطبيق
مبادئ حوكمة ال�شركات وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن جلان املراجعة من خالل حوكمة ال�شركات تقوم
بالأن�شطة التالية  :فح�ص �إجراءات الرقابة الداخلية ومراجعتها والت�أكد من فعاليتها وتقييم
الإجراءات الإدارية والت�أكد من االلتزام بالقواعد والقوانني ،وفح�ص ومراجعة ال�سيا�سات املحا�سبية
املطبقة والإجراءات املتبعة يف �إعداد القوائم الفعلية والتقديرية ،وفح�ص وتقييم ومتابعة �أعمال
املراجع اخلارجي واقرتاح تعيينه وحتديد �أتعابه التي يتقا�ضاها ،التحقق من ا�ستجابة الإدارة
ملالحظات وتو�صيات مراقب احل�سابات وهيئة �سوق املال .حت�سني جودة التقارير املالية  ،تدعيم
مو�ضوعية وم�صداقية التقارير املالية  ،زيادة ثقة اجلمهور يف التقارير املالية وميكن حتقيق هذا الدور
من خالل عمليات املراجعة اخلارجية والتي مبوجبها يتم فح�ص وتقييم �أعمال املراجعة اخلارجية
وعمل التو�صيات للمجل�س تخدم يف جماالت كثرية منها التخطيط والرقابة نظام الرقابة الداخلية
النظر يف كفاية وكفاءة الرقابة الداخلية.
درا�سة الطراونة والع�ضايلة (  ) 2010بعنوان :اثر تطبيق ال�شفافية على م�ستوى امل�سائلة
الإدارية يف الوزارات الأردنية ،حيث هدفت هذه الدرا�سة على نحو �أ�سا�سي �إىل معرفة اثر تطبيق
ال�شفافية على م�ستوى امل�سائلة الإدارية يف الوزارات الأردنية و�إىل حتقيق ذلك مت تطوير ا�ستبانه
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جلمع البيانات ومت توزيعها على عينة مكونة من  661موظفا ت�شكل ما ن�سبته  40%من جمموع العاملني
يف مراكز ( )6وزارات مت اختيارها بطريقة ق�صديه وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج
�أهمها� :أن ت�صورات �أفراد عينة الدرا�سة لكل من درجة تطبيق ال�شفافية وم�ستوى امل�سائلة الإدارية يف
الوزارات املبحوثة كانت متو�سطة لكل منها وهناك اثر ذل داللة �إح�صائية لدرجة تطبيق ال�شفافية
مبجاالتها املختلفة جمتمعة ومنفردة على م�ستوى امل�سائلة الإدارية يف الوزارات املبحوثة كما �أن
�شفافية القرارات هي �أكرث جماالت ال�شفافية ت�أثريا يف م�ستوى امل�سائلة الإدارية يف حني �أن �شفافية
الت�شريعات اقل تلك املجاالت ت�أثريا ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة العمل على تعزيز مفهوم ال�شفافية
يف الوزارات املبحوثة ملا لها من دور ايجابي يف تهيئة البيئة املالئمة لتح�سني م�ستوى امل�سائلة الإدارية
وزيادة فعاليتها اعتمادا على ال�شفافية يف خمتلف جماالت العمل.
درا�سة خليل (  ) 2009بعنوان :احلوكمة وثنائية التحول نحو اقت�صاد ال�سوق وتف�شي
الف�ساد( درا�سة اقت�صادية تقييميه حول اجلزائر) حيث هدفت هذه الدرا�سة �إىل ر�صد تداعيات
التحول نحو اقت�صاد ال�سوق من حيث تغري الدور التنموي للدولة وانت�شار ظاهرة الف�ساد وت�أثري ذلك
يف حتقيق تنمية م�ستدامة و�شاملة مع تقدمي مقرتح املنظمات الدولية املتعلقة باحلوكمة وقد اعتمد
الباحث على فر�ضية �أ�سا�سية وهي �أن ظاهرة الف�ساد تنت�شر بغياب امل�سائلة وال�شفافية وبفعل عدم
كفاءة �إدارة القطاع العام وعدم مالئمة الت�شريعات وكذلك متثل احلوكمة املفهوم املعا�صر لتجاوز ف�شل
�صريورة التحول نحو اقت�صاد ال�سوق وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
ينت�شر الف�ساد لعدة �أ�سباب منها غياب ال�شفافية وامل�سائلة وانت�شار الر�شوة واملح�سوبية وعدم
كفاءة �إدارة القطاع العام وعدم مالئمة الت�شريعات حمدودية التعاون الدويل للحد من الف�ساد .
تعترب احلوكمة ال�شرط الأ�سا�سي للتنمية واملفهوم املعا�صر لتجاوز حمدودية جناح التحول
نحو اقت�صاد ال�سوق بتغيري تدخل الدولة يف �ضبطها لالقت�صاد الوطني عرب امل�سائلة وال�شفافية
وامل�شاركة و�سيادة القانون ب�إ�شراك جميع امل�ؤ�س�سات الوطنية واملجتمع املدين والت�شاور مع املحيط
اخلارجي.
درا�سة داودي (  )2008بعنوان :احلوكمة وحت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات ،حيث هدفت هذه
الدرا�سة �إىل التعرف على العالقة بني الفعالية وخلق القيمة التي ت�شكل حوكمة امل�ؤ�س�سات والتعرف
على ميكانيزمات احلوكمة خ�صو�صا دور جمل�س الإدارة وت�أثريه على �أداء املن�شاة ،وقد ا�ستعمل الباحث
املنهج الو�صفي التحليلي النقدي ،ومن �أهم النتائج التي تو�صل �إليها الباحث ما يلي:
	�-أن هناك م�ؤ�شرات ذات داللة �إح�صائية على ممار�سة ال�شركات ال�صناعية لإدارة �أرباحها خالل
�سنوات الدرا�سة ،وهى مت�أ�صلة يف ال�شركات كبرية احلجم �أكرث منها يف ال�شركات �صغرية احلجم.
	�-أن هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني �إدارة الأرباح وكل من القيمة ال�سوقية واملخاطرة
النظامية لل�شركة.
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التعريفات الإجرائية :

احلاكمية امل�ؤ�س�سية :جمموعة الآليات والإجراءات والقوانني والنظم والقرارات التي ت�ضمن
كل من االن�ضباط وال�شفافية والعدالة وهي تهدف �إىل حتقيق اجلودة والتميز يف الأداء عن طريق
تفعيل ت�صرفات �إدارة الوحدة االقت�صادية فيما يتعلق با�ستغالل املوارد االقت�صادية املتاحة لديها مبا
يحقق �أف�ضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوي امل�صلحة وللمجتمع كلل وت�سعى احلاكمية بذلك نحو
منع التالعب والتحريف واخلداع وتخفي�ض الأثر ال�سلبي لظاهرة عدم متاثل املعلومات من خالل �آليات
لتحقيق �أحكام الرقابة املالية والإدارية وال�سيطرة على كافة الوحدات االقت�صادية وحتقيق م�صالح
كافة الأطراف وحتقيق ذلك من خالل قدرتها على حت�سني الإطار القانوين والنظامي املالئم لتوجيه
حركة الن�شاط االقت�صادي بكل من املجتمع املحلي ( .) Gallagher 2002 : 17
الف�ساد املايل :ا�ستعمال ال�سلطة لتحقيق منافع خا�صة �سواء �أكانت �سلطة ت�شريعية او ق�ضائية
او تنفيذية وب�إ�ساءة ا�ستخدام �أر�ضية الثقة املرتبطة بالأموال املتاحة لها وا�ستغاللها لتحقيق منافع
خا�صة للقائمني على �إدارتها وامل�سئولني فيها �أو خلدمة �أطراف خارجية غري م�ستحقة او بالتغرير
ب�أ�صحاب الأموال واملودعني و�صغار امل�ستثمرين خالل تقدمي بيانات غري حقيقية ( عا�شور � ،2010ص
)38

الإطار النظــري
مفهوم احلاكمية امل�ؤ�س�سية :

هناك عدة مفاهيم للحاكمية امل�ؤ�س�سية فالبع�ض ي�سميها االجراءات احلكيمة ،ويرى �آخرون
ت�سميتها االدارة الر�شيدة� ،أو االدارة احلكيمة �أو احلكم الرا�شد ،وقد تعامل �آخرون مبفهوم «حوكمة
ال�شركات» وذلك لأن هذا املفهوم كما ذكرت درا�سة (يو�سف� 2003 ،ص )14 -11 :تناغمه مع لفظي
العوملة ( )Globalizationواخل�صخ�صة ( )privatizationواللذين تعر�ضا للجدل يف بداية
ظهورهما.
وفيما يلي بع�ض التعريفات ملفهوم احلاكمية امل�ؤ�س�سية وبع�ض املفاهيم املرادفة لهذا امل�صطلح
كما وردت يف بع�ض الدرا�سات واملراجع:
فقد ا�ستخدم حماد (� : 2005ص  ) 9تعريف ًا للحاكمية امل�ؤ�س�سية ب�أنها النظام الذي يتم من
خالله توجيه �أعمال امل�ؤ�س�سة ومراقبتها على �أعلى م�ستوى من �أجل حتقيق �أهدافها والوفاء باملعايري
الالزمة للم�س�ؤولية والنزاهة وال�شفافية.
واحلاكمية امل�ؤ�س�سية يف القطاع العام هي الت�شاركية بني خمتلف القطاعات املجتمعية التي
يتم من خاللها توجيه امل�شاريع والأعمال و�إدارتها من �أجل حتقيق الأهداف املجتمعية من خالل توفري
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اخلدمات التي يحتاجها الأفراد والعمل على حتقيق م�ستويات من التنمية امل�ستدامة.
فالإدارة الكف�ؤة هي التي تقوم با�ستغالل موارد امل�ؤ�س�سة املالية والب�شرية ب�صورة تعزز مركزها
وحتقق �أهدافها و�ضمانا لذلك تخت�ص االدارة احلاكمة للم�ؤ�س�سة بو�ضع اطار تنظيمي يت�ضمن بو�ضوح
املبادئ العامة التي تتبعها امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة �سواء كانت خا�صة �أم حكومية يف تعامالتها الداخلية �أو
اخلارجية ( ن�صر و�شحاته.) 26-16 : 2007 ،

�أهمية احلاكمية امل�ؤ�س�سية

تعترب احلاكمية امل�ؤ�س�سية الفعالة واجليدة من الأمور الهامة التي ت�ساهم يف حتقيق ال�شفافية
وتوفرها يف الوقت املنا�سب يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،كما �أنها حتدد ب�شكل وا�ضح توزيع امل�س�ؤوليات بني
الهيئات املتخ�ص�صة يف جمال الرقابة والتنظيم ،بحيث �أن تكون متوافقة مع دولة القانون ون�صو�صه
( حممد ،) 373-321 : 2003 ،وحت�سن احلاكمية امل�ؤ�س�سية من نوعية وكفاءة القيادة يف الدوائر
احلكومية ومن جودة �إنتاجها وخدماتها ،كما �أنها ت�ساعد يف حتقيق رغبات املجتمع وتطلعاته (
.) Cattrysse, Jan., 2005
هذا وت�ؤثر احلاكمية امل�ؤ�س�سية اجليدة يف تطور ومنو اقت�صاد الدولة من خالل م�ساهمتها
يف زيادة م�صادر احل�صول على التمويل اخلارجي وزيادة اال�ستثمارات ،وتعظيم النمو االقت�صادي على
امل�ستوى الوطني وتخفي�ض البطالة .وت�ساهم احلاكمية امل�ؤ�س�سية كذلك يف حت�سني الأداء الت�شغيلي من
خالل توزيع املوارد وادارتها ،ب�أف�ضل الطرق االدارية املمكنة وتقلل احلاكمية امل�ؤ�س�سية اجليدة من
خماطر تعر�ض ال�شركات للأزمات واالفال�س واالنهيارات املالية ( .) Claessens, Stijn., 2003

عنا�صر احلاكمية امل�ؤ�س�سية وتطبيقاتها يف القطاع العام:

	ال بد من الت�أكيد ب�أن لكل �آلية عمل هناك الكثري من املرتكزات واملبادئ التي مبوجبها تقوم
عليها هذه الآلية ويف احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال بدّ من اال�شارة �إىل بع�ض هذه املبادئ حتى نتمكن من
تطبيقها يف القطاع العام كالآتي:
1 .1النظام والرتتيب :كلما كانت درجة العدالة والتنظيم يف الدوائر احلكومية وخا�صة املالية
عالية كلما كان هناك القدرة على الو�صول اىل حت�صيل �ضريبي منا�سب وكان هناك فر�صة �إىل
زيادة درجة كفاءة اجلهاز املايل ب�سهولة وي�سر.
2 .2ال�شفافية والإف�صاح :ال�شفافية وامل�ساءلة عن�صران رئي�سيان من مقومات احلكم ال�صالح والذي
ي�شكل �شرط ًا م�سبق ًا من �شروط حتقيق التنمية الب�شرية وهذان العن�صران مرتابطان مع بع�ضهما
البع�ض ففي غياب ال�شفافية ال ميكن وجود امل�سائلة وما مل يكن هناك م�ساءلة فلن يكون لل�شفافية
�أية قيمة وبهما يكون هناك �إدارة فعالة وكف�ؤة على م�ستوى القطاع العام.
واحلاكمية يف القطاع العام تعمل على ايجاد �شراكة فاعلة مع القطاع اخلا�ص من خالل
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تطبيق بع�ض املعايري تناولها الر�شيد يف درا�سته كما يلي ( الر�شيد.)78 : 2006 ،
امل�شاركة يف ال�سلطة وتكامل الأدوار وخا�صة ما يتعلق باملمار�سة للدور الت�شريعي من قبلالقطاع العام والدور التنفيذي والأدوار التنظيمية الأخرى من قبل منظمات القطاع اخلا�ص.
 ال�شفافية وهنا يق�صد بها تفاعل القطاعني يف تبادل املعلومات ومراعاة تطبيق الأنظمةوالقواعد املعنية بالتنظيم امل�شرتك.
النظرة اال�سرتاتيجية امل�شرتكة وا�سرتاتيجيات التعاون وخا�صة فيما يتعلق مبراجعةال�سيا�سات ذات العالقة بالتنظيم امل�شرتك وحتقيق التعاون اال�سرتاتيجي املتبادل على
امل�ستويني املحلي والدويل.
ال�صريورة املرجوة وهنا ميكن تعرفيها ب�أنها تفاعل �أطراف ال�شراكة مع�أ على �أ�سا�س �شبكيوالعمل على تطوير االجراءات واملعايري الهادفة �إىل تزويد اخلدمات ب�شكل �أف�ضل.
الريادة حيث �أن ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ص تعترب �شك ًال من �أ�شكال الريادة نظر ًالالمكانيات والبدائل
 العديدة التي توفرها والتي يتم عن طريقها جتميع املوارد واخلربات .�إدارة الأداء وهذا يتعلق بامكانية تطبيق مقايي�س التقييم الفعالة على �أ�سا�س من امل�سائلةوحتديد امل�س�ؤوليات وال�صالحيات وا�ستناد ًا �إىل املعايري.
التنظيم املركب املتكامل واملتمثل بالتقاء عدة تنظيمات على �أ�سا�س من التعددية والتكاملوالتفاعل املتبادل.
التحول نحو التنظيم الكامل الأكرث فعالية ويتمثل بالتحول من التنظيم الأويل غري الكامل�إىل التنظيم �شبه الكامل ثم �إىل التنظيم الكامل الذي له معامل وا�ضحة وهوية وا�ضحة
و�أهداف وا�ضحة و�سيا�سات ومهام وا�ضحة.
امل�سائلة والرقابة والقائمة على �أ�سا�س الف�صل بني ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات وتبني املعايرياملمكنة من تطبيق الرقابة ( الر�شيد.) 82 : 2006 :
ومن خالل احلاكمية امل�ؤ�س�سية يتولد ما ي�سمى بالإدارة العامة اجلديدة وهذا الدور يعك�س
دور احلكومة التي�سريي ولي�س التجديفي يف العالقة بني القطاعني وتت�شابه احلاكمية واالدارة العامة
اجلديدة بالتقائهما عند وجهة النظر القائلة ب�أن دور ال�سيا�سيني يقت�صر على �صياغة الأهداف فقط
وان كليهما يرى �أن العالقة بني القطاعني متداخلة ولي�ست منف�صلة و�أنهما يركزان على �ضبط املخرجات
بد ًال من املدخالت يف البنى التنظيمية .

العالقة بني احلاكمية امل�ؤ�س�سية والتدقيق الداخلي
تطور مفهوم التدقيق الداخلي يف تفعيل احلاكمية امل�ؤ�س�سية

تعر�ض عدد من املجامع العلمية واملنظمات املهنية ايل تطور مفهوم املراجعة الداخلية بغر�ض
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تقدمي �صورة جديدة للمهنة وبيان �أثرها على تفعيل ودعم احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف م�ؤ�س�سات القطاع
العام وكان �أبرز مظاهر هذا التطور ما يلي (:ع�شماوي� ، 2005 ،ص.) 11
 اعتبار التدقيق الداخلي ًن�شاطا م�ستقال عن الإدارة التنفيذية للم�ؤ�س�سة نتيجة تبعيتها �إىل جمل�س
الإدارة الإ�شرايف �ضمن دائرة جلنة املراجعة املنبثقة عنه كما �أنها تقوم بعر�ض تقارير �إىل هذا
املجل�س و�إىل امل�ساهمني عند ال�ضرورة.
�أنها ن�شاط مو�ضوعي يقوم بتنفيذ �أعمال التدقيق الداخلي من خالل �أ�شخا�ص مهنيني ذوي خربةومهارة عالية �سواء من داخل �أو خارج امل�ؤ�س�سة.
 تو�سيع نطاق التدقيق الداخلي لي�شتمل على اخلدمات اال�ست�شارية �إيل جانب خدمات الت�أكيدوالفح�ص والتقييم ويف هذا ت�أكيد �صريح وموجه خلدمة العمالء حيث تتخطى املهام التقليدية
مما يدعم دورها يف جمال تقييم املخاطر ودعم نظام احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
 تطور �إ�سرتاتيجية التدقيق الداخلي بحيث ت�ستهدف �إ�ضافة قيمة �إيل املنظمة وحت�سني عملياتها،وبذلك ف�إن املفهوم اجلديد ي�ؤكد على الإ�سهام اجلوهري للمراجعة الداخلية يف حتقيق �أهداف
املنظمة الكلية.
 الت�أكيد على اعتبار عنا�صر نظام الرقابة الداخلية هي املدخل الالزم مل�ساعدة منظمات الأعمالعلى توفري نظام جديد ومقبول للحاكمية امل�ؤ�س�سية ولذلك �أ�صبح الزما على املدقق الداخلي
مبا�شرة مهام وم�س�ؤليات جديدة يف جماالت عديدة ت�شمل ادارة املخاطر والرقابة ونظام
احلاكمية امل�ؤ�س�سية .
 التزام املدقق الداخلي بت�أدية خدمات الت�أكيد التي تركز على التقييم املو�ضوعي للأدلة من �أجلاخلروج بر�أي فني م�ستقل حول الأعمال املهنية.
 ار�ساء جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية التي تعرب عن ال�صورة التي ينبغي �أن تكون عليها ممار�سةمهنة املراجعة الداخلية ،وو�ضع �إطار عام لتح�سني �أداء �أن�شطتها بغر�ض حت�سني جودة املهنة
وتعزيز عملياتها.
لذلك ويف �ضوء االعتبارات ال�سابقة فان التدقيق الداخلي هي �إحدى الآليات الهامة والالزمة
للحاكمية امل�ؤ�س�سية اجليدة كما �أنها يف الوقت ذاته عن�صرا هاما من عنا�صر الرقابة الداخلية ،وهي
عبارة عن ن�شاط م�ستقل يتم داخل امل�ؤ�س�سة بهدف م�ساعدة الإدارة يف التحقق من تنفيذ ال�سيا�سات
االدارية التي تكفل حماية للأ�صول و�ضمان دقة البيانات التي تت�ضمنها الدفاتر وال�سجالت
املحا�سبية ،هذا ويكت�سب التدقيق الداخلي م�صداقيته كمهنة من ثقة اجلهات امل�ستفيدة منه يف جودة
�أداء املراجعني الداخليني الذين ينتمون له ،ويف الت�أكيد املو�ضوعي الذي توفره ب�ش�أن �إدارة املخاطر،
والرقابة ،واحلاكمية امل�ؤ�س�سية يف املنظمات املختلفة�( .سامي� ، 2007 ،ص.) 10
مما �سبق يت�ضح مدى ت�أثر وت�أثري التدقيق الداخلي يف احلاكمية امل�ؤ�س�سية حيث �أن من
متطلبات وجود احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف امل�ؤ�س�سات ،يجب وجود �إدارة للمراجعة الداخلية تقوم مبراجعة
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العمليات داخل امل�ؤ�س�سة والت�أكد من مدى مالءمتها لقواعد ومبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية.

دور احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف حماربة الف�ساد املايل يف القطاع العام

وفق ًا للبنك الدويل ،من املمكن بوجه عام و�صف الف�ساد على �أنه �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة
العامة لأجل الفائدة ال�شخ�صية .ت�شمل �أنواع الف�ساد ،الف�ساد الوا�سع النطاق الذي ينت�شر على
�أعلى م�ستويات احلكومات القومية ،والف�ساد الب�سيط� ،أي تبادل مبالغ �صغرية جد ًا من املال �أو
منح �أف�ضليات حمدودة من جانب �أ�صحاب املراكز الثانوية .فب�صرف النظر عن نطاق الف�ساد ،ف�أن
جميع هذه املمار�سات تق ّو�ض تطور املجتمع املدين وتزيد من تفاقم الفقر ،على الأخ�ص عندما
ُي�سيء امل�س�ؤولون ادارة �أو ا�ستخدام املوارد العامة التي كانت �سوف ُت�ستخدم لتمويل طموحات
النا�س حلياة �أف�ضل.
وهناك اتفاق دويل على تعريف الف�ساد كما حددته «منظمة ال�شفافية الدولية» ب�أنه«
كل عمل يت�ضمن �سوء ا�ستخدام املن�صب العام لتحقيق م�صلحة خا�صة ذاتية لنف�سه �أو جماعته”.
و�صندوق النقد الدويل ( )imfله مفهومه اخلا�ص للف�ساد ،حيث يراه ب�أنه (عالقة
الأيدي الطويلة املتعمدة التي تهدف ال�ستنتاج الفوائد من هذا ال�سلوك ل�شخ�ص واحد �أو ملجموعة
ذات عالقة بالآخرين)(.مطر.) 32، 2003 ،
وقد اختارت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد للعام � 2003أال تعرف الف�ساد
تعريف ًا فل�سفي ًا �أو و�صفي ًا ،بل ان�صرفت �إىل تعريفه من خالل الإ�شارة �إىل احلاالت التي يرتجم
فيها الف�ساد �إىل ممار�سات فعلية على �أر�ض الواقع ومن ثم القيام بتجرمي هذه املمار�سات وهي
الر�شوة بجميع وجوهها ويف القطاعني العام واخلا�ص واالختال�س بجميع وجوهه واملتاجرة
بالنقود و�إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة وتبيي�ض الأموال والرثاء غري امل�شروع وغريها من �أوجه
الف�ساد الأخرى ( عبد اللطيف.) 95: 2005 ،
	�إن الف�ساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول ر�شوة �أو ابتزاز لت�سهيل عقد �أو اجراء طرح
ملناق�صة عامة ،كما يتم عندما يقوم وكالء �أو و�سطاء ل�شركات �أو �أعمال خا�صة بتقدمي ر�شاوى
لال�ستفادة من �سيا�سات �أو �إجراءات عامة للتغلب على مناف�س وحتقيق �أرباح خارج اطار القوانني
املرعية ،كما قد يحدث الف�ساد ب�أوجه �أخرى كاللجوء يف تعيني الأقارب �إىل املح�سوبية وكذلك
�سرقة �أموال الدولة بطرق متعددة ( الطراونة .) 34-35 ، 2010 ،

الدرا�سة امليدانية
منهجية الدرا�سة:

اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي فعلى �صعيد البحث الو�صفي مت �إجراء امل�سح املكتبي
لالطالع على �أهم ما تو�صل اليه االدب النظري فيمجال الدرا�سة وقد مت الرجوع اىل اهم الدرا�سات
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ال�سابقة يف هذا املجال والبحوث النظري والعملية التي ت�شكل رافدا مهما لهذه الدرا�سة اما على �صعيد
الدرا�سة امليدانية فقد مت جمع البيانات بوا�سطة اداة الدرا�سة ( اال�ستبانة التي مت تطويرها لهذه
الغاية وجرى حتليلها اح�صائيا با�ستخدام اال�ساليب االح�صائية املنا�سبة لالجابة عن ا�سئلة الدرا�سة
واختبار �صحة فر�ضياتها.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من العاملني يف مراكز الوزارات االردنية حيث مت اختيار ثالث وزارات
بطريقة ق�صدية من �شانها ان جتيب على ا�سئلة الدرا�سة حيث مت اختيار عينة ع�شوائية ب�سيطة �شملت
300موظفا من العاملني يف الوزارات بحيث �شكلت ما ن�سبته  30%من جمموع العاملني يف كل وزارة على
اختالف م�ستوياتهم االدارية .
مت توزيع اال�ستبانة على جميع افراد عينة الدرا�سة وقد مت ا�سرتداد  232ا�ستبانات ت�شكل
ما ن�سبته  77%من عينة ا لدرا�سة وقد مت ا�ستبعاد  18ا�ستبانة لعدم �صالحيتها للتحليل الإح�صائي
حيث �أن امل�ستجيبني يف هذه اال�ستبانات مل يقوموا بالإجابة عن كل الأ�سئلة وبذلك بلغ عدد اال�ستبانات
اخلا�ضعة للتحليل االح�صائي  214ا�ستبانة اي ما ن�سبته .71%
ويبني اجلدول رقم ()1
ادناه عدد العاملني يف الوزارات املبحوثة وعدد اال�ستبانات املوزعة وامل�سرتدة يف كل وزارة.
الوزارة
وزارة املالية
وزارة ال�صناعة والتجارة
وزارة املوا�صالت

اال�ستبانات
املوزعة
100
100
100

اال�ستبانات
امل�سرتدة
82
77
73

ن�سبة
اال�ستجابة
82%
77%
73%

اال�ستبانات
امل�ستبعدة
6
5
7

اال�ستبانات
اخلا�ضعة للتحليل
76
72
66

و�صف اداة الدرا�سة:

مت تطوير ا�ستبانة م�ؤلفة من  24فقرة لقيا�س درجة غياب احلاكمية امل�ؤ�س�سية وعدم تفعيل
التدقيق الداخلي وتف�شي مظاهر الف�ساد املايل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية باالعتماد على االدبيات
ال�سابقة يف جمال الدرا�سة حيث تالفت اال�ستبانة من جزئني �أ�سا�سيني:
اجلزء االول :يحتوي على معلومات عامة تتمثل بالعوامل الدميوغرافية الفراد عينة
الدرا�سة ( النوع ،اخلربة  ،التخ�ص�ص ،امل�ستوى الوظيفي)
اجلزء الثاين تكون من ابعاد الدرا�سة املختلفة حيث ت�ضمن البعد االول غياب احلاكمية
امل�ؤ�س�سية وتكون من �سبع فقرات واجلزء الثاين مت�ضن غياب تفعيل التدقيق الداخلي وتكون من ت�سع
فقرات اما اجلزء الثالث وقد تناول مظاهر الف�ساد املايل يف الوزارات وت�ضمن ثماين فقرات.
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�صدق اداة الدرا�سة

مت عر�ض ادارة الدرا�سة ( اال�ستبانة ) على جمموعة من املحكمني بلغ عددهم  15فردا
من املخت�صني يف جمال االدارة واالقت�صاد للتاكد من �صدق حمتوى اال�ستبانة وح�سن �صياغتها ومتثيلها
للمو�ضوع بدقة ومت الغاء الفقرات التي اجمع املحكمون على عدم مالءمتها ملو�ضوع الدرا�سة وابعادها
وتعديل الفقرات التي ات�ضح �إنها بحاجة �إىل تعديل.

ثبات اداة الدرا�سة

لتحديد مدى االت�ساق الداخلي بني فقرات اال�ستبانة ودقتها مت ح�ساب معامل الثبات من
خالل ا�ستخدام معادلة كرونباخ الفا لتحديد درجة الثبات ملتغريات وابعاد الدرا�سة جمتمعة ومدى
كونها مقبولة لغايات البحث العلمي ويبني اجلدول قيم معامل الثبات البعاد ومتغريات الدرا�سة .
اجلدول رقم ( )2قيم معامل الثبات كرونباخ الفا ملتغريات وابعاد الدرا�سة
البعد
احلاكمية امل�ؤ�س�سية
التدقيق الداخلي
الف�ساد املايل

الفقرات
7-1
15-8
24-16

قيمة كرونباخ الفا
0.82
0.72
0.87

يالحظ من خالل ا�ستقراء قيم كرونباخ الفا ملتغريات وابعاد الدرا�سة الواردة يف اجلدول
انها مرتفعة ن�سبيا ومقبولة لغايات البحث العلمي مما ي�شري اىل جتان�س عينة الدرا�سة ومالئمة ادارة
القيا�س امل�ستخدمة ( اال�ستبانة ) الغرا�ض الدرا�سة والدقة يف �صياغة فقراتها مبا يتنا�سب مع مو�ضوع
الدرا�سة والهدف منها.

الأ�ساليب الإح�صائية

للإجابة عن ا�سئلة الدرا�سة واختبار �صحة فر�ضياتها مت ا�ستخدام الرزمة االح�صائية
للعلوم االجتماعية (  ) statistical package for social science SPSS 19اعتمادا على
اال�ساليب الإح�صائية االتية:
1 .1االعداد والن�سب املئوية لتو�ضيح خ�صائ�ص عينة الدرا�سة موزعة ح�سب فئات املتغريات .
2 .2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتحديد رجة غياب احلاكمية امل�ؤ�س�سية وعدم
االلتزام مبعايري التدقيق وتف�شي الف�ساد يف م�ؤ�س�سات القطاع العام .
3 .3معامل ارتباط بري�سون  Pearson scaleلتحديد قوة واجتاه العالقة االرتباطية بني متغريات
الدرا�سة.
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عر�ض النتائج ومناق�شتها
خ�صائ�ص عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من  300موظفا من خمتلف امل�ستويات االدارية يف مراكز الوزارات
املبحوثة حيث �شملت املتغريات الدميوغرافية االتية ( اجلن�س  ،اخلربة  ،التخ�ص�ص ،امل�ستوى
الوظيفي) ويبني اجلدول توزيع افراد عينة الدرا�سة ح�سب هذه املتغريات .
جدول رقم ( )3متغريات الدرا�سة ح�سب العوامل الدميوغرافية
املتغري

اجلن�س
اخلربة

التخ�ص�ص
امل�ستوى الوظيفي

التكرارات
165
49
70
66
50
28
60
79
75
55
95
64

فئات املتغري
ذكر
انثى
5-1
10-6
15-11
 16فاعلى
علوم مالية وم�صرفية
علوم حما�سبية
اخرى
ادارة دنيا
ادارة و�سطى
ادارة عليا

الن�سبة املئوية
0.77
0.23
0.33
0.31
0.23
0.13
0.28
0.37
0.35
0.26
0.44
0.30

يالحظ من اجلدول (  ) 3ان معظم افراد عينة الدرا�سة من الذكور حيث ن�سبتهم ما يقارب
 77%وان ن�سبة االناث هي  23%وان هناك ما ن�سبته  33%من افراد عينة ا لدرا�سة لديهم خربة ما
بني �سنة اىل خم�س �سنوات وان هناك ما ن�سبته  31%من افراد عينة الدرا�سة لديهم خربة ما بني �ست
اىل ع�شر �سنوات وان هناك ما ن�سبته  23%من افراد عينة ا لدرا�سة لديهم خربة من � 15-11سنة
واخريا هناك ما ن�سبته  13%من افراد عينة ا لدرا�سة لديهم خربة اكرث من � 16سنة .
ويف جمال التخ�ص�ص هناك ما ن�سبته  28%من افراد عينة الدرا�سة هم من تخ�ص�ص علوم
مالية وم�صرفية وهناك  37%من تخ�ص�ص املحا�سبة وكذلك هناك  35%من افراد عينة الدرا�سة من
التخ�ص�صات االخرى.
ويف جمال امل�ستوى الوظيفي تبني ان هناك ما ن�سبته  26%من افراد عينة الدرا�سة هم من
االدارة الدنيا وان هناك ما ن�سبته  44%هم من االدارة الو�سطى وان هناك ما ن�سبته  30%من االدارة
العليا.
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حتليل ا�سئلة الدرا�سة

ال�س�ؤال االول :ما اثر غياب تطبيق عنا�صر احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية االردنية
جدول رقم ( )4االو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات غياب احلاكمية امل�ؤ�س�سية
الفقرة
1
2
3

ال يوجد هناك تطبيق ملبد�أ الإف�صاح يف املعامالت املالية
ال يتم تطبيق مبد�أ ال�شفافية املالية ب�شكل كبري
عملية تطبيق ال�ضبط والتنظيم عملية �صعبة يف وزارة املالية
اال�ستقاللية يف عمليات التدقيق عملية �صعبة يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية
تفتقر امل�ؤ�س�سات احلكومية املالية اىل الوعي االجتماعي يف
عملياتها املالية
ال يوجد هناك عدالة يف العمليات املالية ب�شكل كبري
هناك عدم م�س�ؤولية من قبل املوظفني يف اغلب امل�ؤ�س�سات املالية يف
الدول النامية
الو�سط احل�سابي الكلي

4
5
6
7

الو�سط
احل�سابي
4.0981
4.0888
3.9813

االنحراف
املعياري
.80181
.77312
.85009

درجة
االهمية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.9159

1.10161

مرتفعة

4.0234

.85273

مرتفعة

4.0140

.95671

مرتفعة

3.8972

.94878

مرتفعة

4.0027

.65355

مرتفعة

تبني من خالل ا�ستخراج االو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات غياب احلاكمية
امل�ؤ�س�سية يف الوزارات االردنية ان الو�سط احل�سابي العام هو  4.00وهو ذو مرتبة مرتفعة وان غالبية
الفقرات كانت قيم و�سطها احل�سابي مرتفعة اي ان هناك غياب وا�ضح لتطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية
وهذا عائد اىل ان البيئة يف القطاع العام غري نا�ضجة لتطبيق بنود احلاكمية امل�ؤ�س�سية ب�شكل ي�ؤدي
�إىل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية للدولة الأردنية.
ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى كفاءة التدقيق الداخلي يف الوزارات احلكومية االردنية
جدول رقم ( )5االو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات كفاءة التدقيق الداخلي
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

عدم االلتزام مبعايري التدقيق الدولية
ال يوجد هناك التزام ب�أخالق مهنة التدقيق
عدم وجود ا�ستقاللية كاملة لدى املدققني يف الوزارة
افتقار املدققني اىل اال�ستعداد املهني واملثابرة يف العمل
عدم االلتزام بالو�صول اىل تدقيق يتمتع باجلودة العالية
ارتباط التدقيق ب�أ�شخا�ص لهم م�صالح ذاتية
ال يوجد هناك ت�أهيل كايف لدى املدققني للقيام بعملية
التدقيق على �أكمل وجه
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الو�سط
احل�سابي
3.9907
4.0748
4.0841
3.9252
3.8598
3.7944

االنحراف
املعياري
.87205
.81305
.85164
.81305
.96850
.86386

درجة
االهمية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.8645

.94712

مرتفعة
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8
عدم وجود �آلية لتطبيق التدقيق االلكرتوين يف الوزارة ب�شكل
كبري
ن�شاط التدقيق الداخلي يف الوزارة غري م�ستقل عن
9
ال�سلطة التنفيذية العليا يف الوزارة
الو�سط الكلي

3.8972

.84957

مرتفعة

3.9813

.89318

مرتفعة

3.9413

.64660

مرتفعة

اظهرت نتائج االو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية ان الو�سط احل�سابي الكلي لفقرات
�شفافية التدقيق وكفاءته هو  3.94وهو بدرجة اهمية مرتفعة وهذه النتيجة ت�شري اىل ان هناك
عدم التزام مبعايري التدقيق الدولية يف الوزارات احلكومية االردنية وان جيمع متو�سطات الفقرات يف
هذا املجال هي مرتفعة وت�ؤكد على ان هناك عدم التزام بتطبيق �شفافية التدقيق يف العمليات املالية
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية .
ال�س�ؤال الثالث :ما م�ستوى مظاهر الف�ساد املايل يف الوزارات احلكومية االردنية
جدول رقم ( )6االو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مظاهر الف�ساد املايل
الفقرة

1
2
3
4
5
6
7
8

ممار�سة بع�ض التجاوزات املالية يف الوزارة
هناك عدم االلتزام بالقانون ب�شكل كبري
بع�ض االختال�سات يف الأموال العامة
ممار�سة التحريف املتعمد يف البيانات املالية
ت�سجيل قيود حما�سبية بطريق اخلط�أ املتعمد
عدم االلتزام بالنزاهة املالية من قبل بع�ض املوظفني
تف�ضيل امل�صلحة اخلا�صة على امل�صلحة العامة
عدم وجود خلق �إداري لدى الكثري من املوظفني يف الوزارة
الو�سط الكلي

الو�سط
احل�سابي
3.7710
4.0654
4.0140
3.9299
4.0000
4.0935
4.1075
4.0561
4.0047

االنحراف
املعياري
1.17441
.86963
.80187
.93434
.94447
.82829
.79472
.92773
.61223

درجة
االهمية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

اظهرت نتائج االو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال الف�ساد املايل �أن جميع
الأو�ساط احل�سابية كانت مرتفعة ب�شكل عام وان الو�سط احل�سابي الكلي قد بلغ  4.00ويف الفقرة
االوىل حول وجود بع�ض التجاوزات يف �سلوك املوظفني وامل�س�ؤولني فقد كانت قيمة الو�سط احل�سابي
 3.77وهي القيمة االدنى من بني فقرات هذا املجال والفقرة ال�سابعة حول تف�ضيل امل�صلحة اخلا�صة
على امل�صلحة العامة قد كانت و�سطها احل�سابي هو  4.10وهو اعلى قيمة .
م�صفوفة ارتباط بري�سون بني ابعاد الدرا�سة املختلفة
البعد
غياب احلاكمية امل�ؤ�س�سية
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كفاءة التدقيق الداخلي
مظاهر الف�ساد املايل

**0.77
**0.56

1
**0.69

1

دالة اح�صائية عند م�ستوى معنوية 0.01

اظهرت نتائج حتليل ارتباط بري�سون ان هناك ارتباط بني غياب احلاكمية امل�ؤ�س�سية وعدم
تفعيل عنا�صر التدقيق الداخلي يف امل�ؤ�س�سات احلكومية االرنية حيث ان معامل االرتباط هو 0.85
وهذا ما ي�ؤكد على ان غياب احلاكمية امل�ؤ�س�سية يتبعها عدم تطبيق لعنا�صر التدقيق الداخلي وكذلك
هناك ارتباط بني غياب احلاكمية امل�ؤ�س�سية وتف�شي ظاهرة الف�سا املايل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية حيث
ان معامل االرتباط هو  0.70وكذلك ا�شارت نتائج التحليل اعاله اىل ان هناك ارتباط موجب بني
عدم تفعيل التدقيق الداخلي وانت�شار ظاهرة الف�ساد املايل حيث ان معامل االرتباط هي  0.73وهذه
النتائج ت�ؤكد على ت�شابك العنا�صر الثالث اعاله يف القدرة على ايجاد بيئة خالية من الف�ساد يف
م�ؤ�س�سات القطاع العام.

مناق�شة نتائج الدرا�سة

من خالل التحليل االح�صائي للبيانات تو�صلت الدرا�سة اىل جمموعة من النتائج ميكن
تو�ضيحها كما يلي:
1 .1ان ت�صورات افراد عينة الدرا�سة لدرجة غياب تطبيق اليات احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف الوزارات
االردنية كانت مرتفعة حيث تدل النتائج على ان هناك عدم وعي وعدم توجه لتطبيق بنود
واليات احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف م�ؤ�س�سات القطاع العام وقد اتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة دعيب�س
 2004التي تو�صلت اىل ان درجة تنطبيق ال�شفافية يف مراكز الوزارات االردنية كان �ضعيفا.
2 .2اظهرت النتائج اىل ان ت�صورات افراد عينة الدرا�سة لدرجة عدم كفاءة التدقيق الداخلي يف
الوزارات االردنية كانت مرتفعة وهذا ما ي�ؤكد اىل ان هناك الكثري من الق�صور يف تفعيل القوانني
واالنظمة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ب�شكل ي�ؤدي اىل احلد من هدر املوارد العامة
واملحافظة على موارد الدولة املالية من اال�ستغالل بطريقة غري منا�سبة وحتقيق عمليات تدقيق
داخلية تت�سم بالكفاءة والفاعلية.
3 .3بينت نتائج الدرا�سة اىل ان هناك م�ستويات عالية من الف�ساد املايل يف الوزارات املذكورة وهذا
عائد اىل متتع العديد من املدراء مبراكز حتد من تطبيق ال�شفافية والنزاهة وت�ؤدي اىل تفعيل
احلاكمية امل�ؤ�س�سية وقد اتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة الطراونة  2012والتي كانت نتائجها
ت�شري اىل ان هناك م�ستويات متو�سطة من ت�صورات عينة الدرا�سة حول الف�ساد يف م�ؤ�س�سات القطاع
العام .
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وكذلك اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة النجداوي  2013والتي بينت ان هناك م�ستويات من
الف�ساد املايل يف م�ؤ�س�سات القطاع العام تتطلب حوكمتها بطريقة يتم ال�سيطرة على اوجه الف�ساد يف
هذه امل�ؤ�س�سات.

التو�صيات

بناء على النتائج التي تو�صلت اليها الدرا�سة ميكن التو�صية مبا يلي:
1 .1العمل على تعزيز الوعي بني العاملني واملوظفني احلكوميني مبفهوم احلاكمية امل�ؤ�س�سية واهميتها
واهدافها وايجابيات تفعيلها وذلك من اجل الق�ضاء على مظاهر الف�ساد املختلفة .
�2 .2ضرورة ان يكون هناك تطبيق ملعايري التدقيق الدولية والتي ت�ساهم يف حتقيق الكفاءة يف عمليات
احلكومة املالية .
3 .3تعريف املوظفني مبخاطر انت�شار الف�ساد املايل على قطاعات االقت�صاد املختلفة واهمية حماربة
ذلك من اجل خلق بيئة منا�سبة جلذب اال�ستثمارات من اخلارج.
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جامعة امللكة �أروى

مدى جواز التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية
يف القـــانون اليمنـــي
درا�سة مقارنـــــة بالقانون الأمريكي والقانون الإجنليزي
واتفاقية الأمم املتحدة حل�صانات الدول وممتلكاتها
د .عادل علي حممد النجار

�أ�ستاذ قانون املرافعات امل�ساعد
كلية ال�شريعة والقانون -جامعة �صنعاء.

ملخ�ص:

يتناول هذا البحث مو�ضوع احلجز والتنفيذ على �أموال الدول
الأجنبية ,وقد �أظهر �أن قواعد القانون الوطني والدويل ال تزال متنح �أموال
الدول الأجنبية ح�صانة من التنفيذ ,كقاعدة عامة ,فال يجوز �إخ�ضاع تلك
الأموال للإجراءات اجلربية �سواء قبل �صدور احلكم «وقتية وحتفظية» �أو
بعد �صدوره «�إجراءات تنفيذية باملعنى الدقيق»� ,إال يف حاالت ا�ستثنائية
�أهمها؛ اذا كانت الأموال م�ستخدمة لأغرا�ض جتارية �أو خا�صة� ,أو اذا تنازلت
الدولة عن احل�صانة من التنفيذ� ,أو اذا خ�ص�صت �أو ر�صدت �أمواال معينة
للوفاء باملطالبة مو�ضوع الدعوى.
Abstract:
This research deals with the subject of attachment and
execution upon foreign states properties, it has shown
that the rules of national and international law still gives
foreign states properties immunity from execution, as
a general rule, therefore, it is not permissible to subject
to the execution procedures, whether pre-judgment
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“temporary and conservative” or post-judgment “execution procedures
;in the strict sense”, except in exceptional circumstances, in particular
if the properties is used for commercial or private purposes, or if the
state has waived immunity from execution, or if the state allocated or
earmarked certain property for the satisfaction of the claim which is the
object of proceeding.

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ,وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني وعلى �آله و�أ�صحابه الطيبني
الطاهرين وبعد,,,
التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية ظاهرة حديثة ن�سبيا ,ف�إىل ما قبل الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر ,كان مبد�أ احل�صانة املطلقة هو ال�سائد ,حيث تتمتع الدول الأجنبية و�أموالها
بح�صانة كاملة من والية الق�ضاء الوطني .ومع ازدياد دخول الدول يف �أن�شطة وتعامالت جتارية مع
الأفراد ,بد�أت تتخلى تدريجيا عن �إ�صرارها على التم�سك باحل�صانة الق�ضائية يف الق�ضايا املتعلقة
بالأن�شطة التجارية وبح�صانة الأموال امل�ستخدمة لتلك الأن�شطة من التنفيذ ,فظهر -بعد الن�صف
الثاين من القرن املا�ضي  -ما يعرف مببد�أ احل�صانة املقيدة ,ووفقا لهذا املبد�أ فان �أموال الدول
الأجنبية امل�ستخدمة لأن�شطة عامة �أو �سيادية هي فقط التي تتمتع باحل�صانة من التنفيذ� ,أما الأموال
امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية �أو خا�صة فيجوز �إخ�ضاعها لإجراءات التنفيذ اجلربي .وقد برز التوجه
الت�شريعي نحو تقييد احل�صانة من التنفيذ ,ب�شكل وا�ضح ,يف �سبعينيات وثمانينيات القرن املا�ضي ,حيث
�سنت العديد من دول القانون العام قوانني خا�صة لتنظيم ح�صانة الدول الأجنبية على �أ�سا�س ذلك
املبد�أ ,كما �أن الق�ضاء ,يف الدول التي مل تعالج مو�ضوع احل�صانة ت�شريعيا ,اخذ يف تطبيق مبد�أ احل�صانة
املقيدة ا�ستنادا �إىل قواعد القانون الدويل العريف .وقد �شكل �صدور اتفاقية الأمم املتحدة حل�صانات
الدول وممتلكاتها من الوالية الق�ضائية عام 2004م ,تتويجا لهذا التوجه ,فا�صبح مبد�أ احل�صانة
املقيدة هو املبد�أ ال�سائد.
وبالرغم من �أهمية التوجه احلديث نحو تقييد احل�صانة عموما� ,إال �أن ما ا�سفر عنه يف
جمال احل�صانة من التنفيذ -مقارنة باحل�صانة من التقا�ضي -كان حمدودا ,فال يعدو تقرير حاالت
ا�ستثنائية ,ميكن فيها -وب�شروط �صارمة ومعقدة �أحيانا -التنفيذ على �أموال مملوكة لدولة �أجنبية,
لتظل القاعدة فيما وراء ذلك� ,أن �أموال الدول الأجنبية تتمتع بح�صانة من �إجراءات التنفيذ اجلربي,
هذا ف�ضال عن تقرير حماية خا�صة �أو ح�صانة �شبه مطلقة من التنفيذ لفئات معينة من �أموال الدول
الأجنبية ,ك�أموال البعثات الدبلوما�سية والأموال الع�سكرية و�أموال البنوك املركزية ,ولذلك تو�صف
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احل�صانة من التنفيذ بانها املعقل الأخري حل�صانة الدول .وعلى كل فان احل�صانة من التنفيذ مل تعد
مطلقة� ,إذ ترد عليها عدة ا�ستثناءات �أهمها؛ اال�ستثناء املتعلق بالأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية �أو
خا�صة ,والتنازل عن احل�صانة من التنفيذ ,وتخ�صي�ص �أموال معينة للوفاء باملطالبة مو�ضوع الدعوى.
ويثري البحث يف هذا املو�ضوع العديد من الت�سا�ؤالت لعل ابرزها؛ اذا كانت �أموال الدول
الأجنبية تتمتع بح�صانة من �إجراءات التنفيذ اجلربي كقاعدة عامة ,فهل تتمتع �أي�ضا باحل�صانة
من الإجراءات اجلربية ال�سابقة ل�صدور احلكم «الإجراءات التحفظية �أو الوقتية»؟ .وهل ميتد نطاق
احل�صانة من التنفيذ �إىل �أموال الكيانات امل�ستقلة اململوكة للدول الأجنبية ,كال�شركات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية؟ .وماهي �أ�سباب ومربرات �إفراد بع�ض �أموال الدول الأجنبية بحماية خا�صة من التنفيذ؟
وما هي مظاهر و�آثار تلك احلماية؟ .وفيما يتعلق باال�ستثناءات على احل�صانة من التنفيذ؛ متى تعترب
�أموال الدولة الأجنبية �أمواال جتارية �أو خا�صة؟ وهل هنالك �شروط خا�صة يجب توافرها يف تلك
الأموال جلواز التنفيذ عليها؟ وبالن�سبة لال�ستثناء املتعلق بالتنازل عن احل�صانة ,هل ي�شرتط �أن يكون
التنازل �صريحا؟ وماهي الأموال التي يجوز التنازل عن ح�صانتها من التنفيذ؟ وهل يجوز الرجوع �أو
االن�سحاب من التنازل؟
ويقت�صر البحث يف هذا املو�ضوع على مدى جواز �إخ�ضاع �أموال الدول الأجنبية لإجراءات
التنفيذ اجلربي الق�ضائي غري املبا�شر «التنفيذ باحلجز ونزع امللكية» والتي تتخذ مبوجب حكم �-أو �سند
تنفيذي �أخر� -صادر يف امل�سائل املدنية ,وعلى ذلك يخرج من نطاق البحث؛ التنفيذ املبا�شر ,والتنفيذ
غري الق�ضائي «احلجز الإداري» .كما يتقيد هذا البحث بهدفه الرئي�سي واملتمثل بتحديد مدى قابلية
�أو عدم قابلية �أموال الدول الأجنبية للتنفيذ ,ولذلك فال يتطرق �إىل و�سائل و�إجراءات التنفيذ على
هذه الأموال.
واملنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج القانوين املقارن ,وقد جرت املقارنة بني كل من؛ القانون
الأمريكي للح�صانات ال�سيادية ال�صادر عام 1976م ,والقانون الإجنليزي حل�صانة الدول ال�صادر عام
1978م ,وقانون املرافعات والتنفيذ املدين اليمني ال�صادر عام 2002م ,بالإ�ضافة �إىل اتفاقية الأمم
املتحدة ب�ش�أن ح�صانات الدول وممتلكاتها من الوالية الق�ضائية لعام 2004م ,نظرا لأهمية هذه
االتفاقية فهي �أول تقنني �شامل ملو�ضوع احل�صانة على امل�ستوى الدويل.

تق�سيم البحث:

يف ظل مبد�أ احل�صانة املقيدة ,تتمتع �أموال الدول الأجنبية بح�صانة من التنفيذ كقاعد,
ويجوز ,كا�ستثناء ,التنفيذ على تلك الأموال يف حاالت حمددة .وعلى ذلك فان درا�سة هذا املو�ضوع
تقت�ضي التطرق لقاعدة احل�صانة من التنفيذ ,ثم الوقوف على اال�ستثناءات الرئي�سية الواردة عليها,
لتكون خطة البحث كما يلي:
املبحث الأول :ح�صانة �أموال الدول الأجنبية من التنفيذ كقاعدة.
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املطلب الأول :نطاق قاعدة احل�صانة من التنفيذ.
املطلب الثاين :الأموال التي تتمتع بحماية خا�صة من التنفيذ.
املبحث الثاين :اال�ستثناءات الرئي�سية على قاعدة احل�صانة من التنفيذ.
املطلب الأول :الأموال التجارية �أو اخلا�صة.
املطلب الثاين :التنازل عن احل�صانة واال�ستثناءات الأخرى.
اخلامتة.
املبحث الأول

ح�صانة �أموال الدول الأجنبية من التنفيذ كقاعدة
متهيد وتق�سيم :حتظر القواعد القانونية الوطنية والدولية التنفيذ على �أموال الدول
الأجنبية كقاعدة عامة( ,)1وهذه القاعدة معرتف بها وجم�سدة يف ممار�سات الدول(.)2
وت�أكيدا ملا تقدم ,فان الن�صو�ص حمل املقارنة ,جاءت �صريحة يف تقرير ح�صانة �أموال الدول
الأجنبية من التنفيذ كقاعدة ,فاملادة  1609من القانون الأمريكي للح�صانات ال�سيادية( ,)3تن�ص على
�أن «�أموال الدولة الأجنبية يف الواليات املتحدة ,يجب �أن تكون حم�صنة من احلجز والتنفيذ ,با�ستثناء
ما تن�ص عليه املادتان  1610و  1611من هذا الف�صل» .ووفقا للمادة  2/13من قانون ح�صانة الدولة
الإجنليزي(�« ,)4أ-ال يجوز اتخاذ تدابري  -وقتية� -ضد الدولة الأجنبية بطريق الأمر الزجري �أو
الأمر ب�أداء حمدد �أو با�ستعادة ار�ض �أو مال �أخر .ب -ال يجوز �أن تخ�ضع �أموال الدولة-الأجنبية-
لأي �إجراء لتنفيذ حكم ق�ضائي �أو حتكيمي� ,أو يف دعوى عينية ,بغر�ض حجزها �أو التحفظ عليها �أو
بيعها» .ون�صت املادة  18من اتفاقية الأمم ب�ش�أن ح�صانات الدول وممتلكاتها من الوالية الق�ضائية لعام
1) August Reinisch (2006), European Court Practice Concerning State Immunity from
Enforcement Measures, 17 (4)European Journal of International Law, p. 807, Gavan
Griffith, Foreign State Immunity in Australia, Estudios en homenaje a Jorge Barrera Graf,
T.II, Instituto de investigaciones juridicas, Mexico D.F., 1989, p. 851.
2) Hazel fox & Philippa webb (2013), The Law of State Immunity, 3rd ed., Oxford University Press,
p.482, Xiaodong Yang (2012), State Immunity in International Law, Cambridge University
Press, p.343.
3) Foreign Sovereign Immunities Act, 28 U . S . C, 1976, Pubic Law, 94583-,
يعد القانون الأمريكي حل�صانات الدول �أول ت�شريع وطني ُافرد ملعاجلة مو�ضوع احل�صانة الق�ضائية ,واهم الأهداف املق�صودة من �سن هذا القانون؛ تقنني نظرية
احل�صانة املقيدة ,وتطبيقها ب�شكل موحد يف املحاكم ,هذا ف�ضال عن نقل �سلطة تقرير احل�صانة من ال�سلطة التنفيذية �إىل ال�سلطة الق�ضائية ,حيث كانت
وزارة اخلارجية ,قبل �سن هذا القانون ,هي التي تقرتح منح �أو عدم منح احل�صانة ,انظر,
Kevin P. Simmons(1977), The Foreign Sovereign Immunities Act of 1976: Giving the Plaintiff
His Day in Court, 46(3)Fordham Law Review Fordham, p.550, Del Bianco, Mark C.(1979),
Execution and Attachment under the Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, 5 Yale
Study World Publication, p.134.
4) State Immunity Act, 20 July 1978.
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2004م( )5على �أنه «ال يجوز اتخاذ �إجراءات جربية �سابقة ل�صدور احلكم� ,...،ضد ممتلكات دولة
ما ,يف ما يت�صل بدعوى مقامة �أمام حمكمة دولة �أخرى �إال يف احلاالت التالية ويف نطاقها ,»...:كما
ن�صت املادة  19من هذه االتفاقية على �أنه «ال يجوز اتخاذ �إجراءات جربية تالية ل�صدور احلكم،...،
�ضد ممتلكات دولة ما ,يف ما يت�صل بدعوى مقامة �أمام حمكمة دولة �أخرى �إال يف احلاالت التالية ويف
نطاقها .»...:ووفقا للمادة  12/350من قانون املرافعات والتنفيذ املدين اليمني(« )6مع عدم الإخالل
مبا ين�ص عليه �أي قانون �آخر ال يجوز التنفيذ �أو التحفظ على الأموال التالية� -12 ,...:أموال الدول
الأجنبية واملنظمات الدولية با�ستثناء ما كان منها خا�ضع ًا لقواعد القانون اليمني اخلا�ص» .وبالإ�ضافة
�إىل تقرير الن�صو�ص ال�سابقة حل�صانة �أموال الدول الأجنبية من التنفيذ كقاعدة ,فان معظمها �أفردت
�أموال معينة بحماية خا�صة من الإجراءات اجلربية.
ولبيان نطاق قاعدة احل�صانة ,والأموال التي تتمتع بحماية خا�صة من التنفيذ ,نق�سم هذا
املبحث �إىل مطلبني كما يلي:
املطلب الأول :نطاق قاعدة احل�صانة من التنفيذ.
املطلب الثاين :الأموال التي تتمتع بحماية خا�صة من التنفيذ.

املطلب الأول

نطاق قاعدة احل�صانة من التنفيذ
مقت�ضى قاعدة احل�صانة من التنفيذ ,وفقا للن�صو�ص حمل املقارنة ,عدم خ�ضوع �أموال الدول
الأجنبية لإجراءات التنفيذ اجلربي التي تتخذ بعد �صدور احلكم ال�ستيفاء احلق الثابت فيه ,ولكن
هل تتمتع تلك الأموال �أي�ضا باحل�صانة من الإجراءات اجلربية ال�سابقة ل�صدور احلكم «الإجراءات
التحفظية �أو الوقتية» ,بالنظر �إىل �أن بع�ض هذه الإجراءات ,كاحلجز التحفظي ,ت�ؤدي �إىل تقييد
حرية الدولة يف الت�صرف �أو ا�ستعمال �أموالها ,كالإجراءات اجلربية التنفيذية متاما()7؟ ,هذا من
5) United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property,
اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة هذه االتفاقية يف  2دي�سمرب 2004م ,بالقرار رقم  ,38/59وكان العمل يف �إعدادها قد بد�أ منذ عام 1977م ,ون�شرت
امل�سودة الأوىل مل�شروع االتفاقية يف عام 1991م ,انظر,
David P. Stewart(2011), The Immunity of State Officials Under the UN Convention on
Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 44 Vanderbilt Journal of
Transnational, pp. 10491050-.
وبالرغم من �أهمية هذه االتفاقية ,باعتبارها �أول تقنني �شامل ملو�ضوع احل�صانة على امل�ستوى الدويل� ,إال �أنها حتى الآن مل تدخل حيز التنفيذ ,حيث ت�شرتط
لنفادها قبول �أو م�صادقة �أو ان�ضمام ثالثني دولة على الأقل[املادة ]1/30/من االتفاقية ,يف حني مل ي�صادق عليها �سوى �ستة ع�شر دولة ,وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن اململكة املتحدة قد وقعت على االتفاقية يف � 30سبتمرب 2005م� ,أما كل من الواليات املتحدة واجلمهورية اليمنية فلم توقعا بعد على االتفاقية.
 )6القانون رقم  40ل�سنة 2002م ,واملعدل بالقانون رقم  2ل�سنة 2010م.
7) James Crawford (1981), Execution of Judgments and Foreign Sovereign Immunity,
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جهة ,ومن جهة �أخرى ,فان قاعدة احل�صانة ت�سري على �أية �أموال مملوكة لدولة �أجنبية� ,سواء كانت
�أموال عقارية �أو منقولة ,و�سواء كانت يف حيازة الدولة �أو لدى الغري ,وال خالف يف تقرير ذلك طاملا
كانت الأموال مملوكة مبا�شرة للدولة الأجنبية ك�شخ�ص قانوين م�ستقل ,ولكن هل ميتد نطاق احل�صانة
�أي�ضا �إىل �أموال الكيانات اململوكة للدول الأجنبية ,كال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية؟
تتباين الن�صو�ص حمل املقارنة يف الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت ,وهو ما يتطلب التطرق ملوقف
كل منها على حده ,وذلك كما يلي:
	�أوال :نطاق احل�صانة يف القانون الأمريكي :متنح املادة  1609من قانون احل�صانات� ,أموال
الدول الأجنبية ح�صانة من احلـجز  Attachmentومن التنفيذ  Executionكقاعدة عامة(,)8
وهذه القاعدة ,من حيث الإجراءات التي ال يجوز اتخاذها على �أموال الدول الأجنبية ,ت�شمل:
�1 .1إجراءات التنفيذ التي تتخذ بعد �صدور احلكم ,كاحلجز التنفيذي� ,أو احلجز مل�ساعدة التنفيذ
 Attachment in aid of Executionاملادة . 1610
2 .2احلجز قبل �صدور احلكم؛ فاملق�صود باحلجز يف املادة  1609؛ احلجز ال�سابق ل�صدور احلكم,
ويطلق عليه الفقه؛ احلجز الوقائي �أو التحفظي ,وهو احلجز الذي يفر�ض على �أموال املدعى عليه
�إما قبل اتخاذ �أية �إجراءات يف مو�ضوع النزاع� ,أو �أثنائها ,ل�ضمان تنفيذ احلكم بعد �صدوره(.)9
وتتمتع �أموال الدول الأجنبية باحل�صانة من هذا احلجز� ,سواء كانت الأموال يف حيازتها� ,أو لدى
الغري .garnishment
ومع ذلك فان ح�صانة �أموال الدول الأجنبية من احلجز قبل احلكم �أو�سع نطاقا من ح�صانتها
من �إجراءات التنفيذ التي تتخذ بعد �صدور احلكم( ,)10فقد �أورد القانون عدة ا�ستثناءات على احل�صانة
من هذه الإجراءات ,منها التنازل ال�صريح �أو ال�ضمني ,يف حني مل يورد على احل�صانة من احلجز قبل
احلكم �إال ا�ستثناء وحيد هو التنازل عن احل�صانة من هذا احلجز ,وف�ضال عن ذلك ,فقد ا�شرتط �أن
يكون التنازل �صريحا ,املادة /1610د ( .)11ويرتتب على تو�سيع نطاق احل�صانة من احلجز التحفظي,
75American Journal of International Law, pp. 868869-.
8 ) Kevin P. Simmons, op cit, p.566, Notes (1978), The Problem of Execution Uniformity Under
)the Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 and Federal Rule of Civil Procedure 69, 12(3
Valparaiso University Law Review, p.585.
9 ) Craig J. Hanson (1980), The Foreign Sovereign Immunities Act: The Use of Pre-Judgment
Attachment to Ensure Satisfaction of Anticipated Judgments, 2(2)Northwestern Journal
of International Law & Business, pp.518519-, Stephen G. Foresta (1985), Prejudgment
Attachment of Foreign Sovereign Assets Under the Proposed Amendments to the Foreign
Sovereignty Immunities Act, 9(2)Fordham International Law Journal, p.295.
 )10واهم مربرات تو�سيع نطاق احل�صانة من احلجز التحفظي وتقييد اال�ستثناءات الواردة عليه؛ �أن احلجز قبل �صدور احلكم يثري ا�ستياء معظم الدول ,ملا
يلحقه من �ضرر بالغ مب�صاحلها ,حيث تظل الأموال حمجوزة من وقت �إيقاع احلجز ,والذي قد يكون قبل رفع الدعوى ,وحتى �صدور احلكم فيها ,وهذا قد
يدفع الدول الأجنبية �إىل نقل �أموالها ومدخراتها النقدية من الواليات املتحدة �إىل دول �أخرى ,وهو ما ي�ضر باالقت�صاد الوطني وبالتجارة الدولية ,انظر,
Craig J. Hanson, op cit, p. 527.
11 ) Craig J. Hanson, op cit, p.523, Stephen G. Foresta, op cit, pp.322325-.
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وبالنظر �إىل �أهميته يف �ضمان التنفيذ ,ت�ضاءل فر�ص تنفيذ الأحكام ال�صادرة �ضد الدول الأجنبية,
�إذ تبقى �إمكانية تنفيذها مرهونة با�ستمرار بقاء �أموالها يف الواليات املتحدة وعدم نقلها قبل �صدور
احلكم �إىل اخلارج(.)12
ونطاق قاعدة احل�صانة ,من حيث الأموال التي تتمتع بها ,ت�شمل؛ �أموال الدولة الأجنبية
وفروعها ال�سيا�سية وكذلك �أموال وكاالتها ,فقد بينت املادة �/1603أ � ,أن املق�صود مب�صطلح الدولة
الأجنبية ,لأغرا�ض هذا القانون؛ الدولة ,وتق�سيماتها الفرعية ال�سيا�سية( ,)13ووكاالت �أو �أجهزة
الدولة كما تعرفها الفقرة «ب» من هذه املادة ,ووفقا لهذه الفقرة؛ فان الوكالة هي �أي كيان لدولة
()15
�أجنبية تتوافر فيه ال�شروط التالية(� -1 :)14أن يكون �شخ�صا قانونيا م�ستقال� -1 .أن يكون فرعا
للدولة الأجنبية �أو لتق�سيماتها ال�سيا�سية� ,أو �أن تكون �أغلبية �أ�سهمه �أو حقوق ملكيته الأخرى مملوكة
للدولة الأجنبية �أو لتق�سيماتها ال�سيا�سية(� -3 .)16أال يكون متمتعا بجن�سية الواليات املتحدة و�أال
يكون قد �أن�شئ مبوجب قانون �أي دولة ثالثة .فاذا توافرت هذه ال�شروط يف كيان تابع لدولة الأجنبية,
كم�ؤ�س�سة �أو �شركة حكومية ,فان �أموال هذا الكيان تتمتع �أي�ضا باحل�صانة من احلجز والتنفيذ .غري �أن
هذه احل�صانة �أ�ضيق نطاقا من ح�صانة �أموال الدولة نف�سها ,فالقانون يجيز احلجز والتنفيذ على �أية
�أموال مملوكة لوكاالت الدول الأجنبية املنخرطة يف �أن�شطة جتارية ,دون �أن ي�شرتط �أن تكون تلك
الأموال م�ستخدمة لن�شاط جتاري ,ودون �أن ي�شرتط ات�صال تلك الأموال باملطالبة مو�ضوع الدعوى ,يف
حني ي�ستلزم توافر هذين ال�شرطني للحجز �أو التنفيذ على �أموال الدولة نف�سها( ,)17ومن اهم �آثار هذه
12 ) Stephen G. Foresta, op cit, p.318.
 ) 13ويدخل يف مفهوم التق�سيمات الفرعية ال�سيا�سية؛ وحدات احلكومة املركزية ,واحلكومات املحلية ,واملقاطعات �أو املحافظات �أو الأقاليم ,انظر,
Gary Jay Greener (1992), The Commercial Exception to Foreign Sovereign Immunity: To Be
Immune or Not to Be Immune?, 15 Loyola of Los Angeles International and Comparative
Law Review, p.179.
14 ) Sunil R. Harjani (1999), Litigating Claims over Foreign Government-Owned Corporations
)under the Commercial Activities Exception to the Foreign Sovereign Immunities Act, 20(1
Northwestern Journal of International Law & Business, p.185.
 ) 15ي�أخذ الق�ضاء بعدة عوامل العتبار الكيان فرعا للدولة الأجنبية �أو لتق�سيماتها ال�سيا�سية� ,أهمها؛ الغر�ض من �إن�شاء الكيان ,ودرجة �إ�شراف الدولة الأجنبية
عليه ,ومدى متتعه بحقوق ح�صرية ,ومركزه وفقا لقانونه الوطني ,انظر,
Michael A. Granne (2008), Defining “Organ of a Foreign State” Under the Foreign Sovereign
Immunities Act of 1976, 42(1)UC Davis Law Review, p.17 et seq.
 ) 16ت�ستلزم بع�ض القرارات الق�ضائية �أن تكون ملكية الدولة الأجنبية �أو احد فروعها ال�سيا�سية ال�سهم الكيان ملكية مبا�شرة ,وان يتحقق �شرط امللكية املبا�شرة
وقت تقدمي املطالبة �ضد الكيان ولي�س وقت وقوع الت�صرف الذي ن�ش�أت عنه املطالبة ,ولذلك ال يتحقق هذا ال�شرط اذا كانت الأ�سهم مملوكة لوكالة �أخرى
مملوكة للدولة الأجنبية ,ويف املقابل تكتفي بع�ض القرارات بامللكية غري املبا�شرة ,انظر يف ذلك,
Jane H. Griggs (1998), Note, International Law-The Foreign Sovereign Immunities Act: Do.
Tiered Corporate Subsidiaries Constitute Foreign States?, 20 Western New England Law
Review, p.402 et seq, Joseph W. Hardy(1997), Wipe Away the Tiers: Determining Agency
or Instrumentality Status Under the Foreign Sovereign Immunities Act, 31 Georgia Law
Review, p.1221 et seq, Andrew Dickinson (2008), State Immunity and State-Owned
Enterprises, Clifford Chance London, p.5.
17 ) Jeffrey M. Loeb (2004), Strengthening Bond Creditors› Remedies Under the Foreign Sovereign
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التفرقة؛ انه ميكن �أن تكون �أموال وكاالت الدولة الأجنبية حمال لتنفيذ الأحكام ال�صادرة يف ق�ضايا
التعوي�ض غري العقدي ولو مل تتنازل عن ح�صانتها من التنفيذ� ,أما �أموال الدولة نف�سها فال ميكن �أن
تكون حمال لتنفيذ تلك الأحكام �إال اذا كانت قد تنازلت عن احل�صانة من التنفيذ(.)18
ثانيا :نطاق احل�صانة يف القانون الإجنليزي :متنع املادة  2/13من قانون احل�صانة ,التنفيذ
على �أموال الدول الأجنبية كقاعدة عامة( .)19ونطاق هذه القاعدة ,من حيث الإجراءات التي ال يجوز
اتخاذها على تلك الأموال ت�شمل:
1 .1التدابري والإجراءات ال�سابقة للف�صل يف النزاع؛ كالأوامر الزجرية الوقتية   Interim I n
 ,junctionsوهي الأوامر التي تطلب فيها املحكمة القيام بعمل �أو االمتناع عن عمل ,ومن الأوامر
الزجرية املتعلقة بالأموال؛ �أوامر التجميد  Freeing Injunctionوالتي تهدف للم�ساعدة يف
تنفيذ احلكم بعد �صدوره ,وذلك مبنع املدعى عليه من نقل �أمواله �إىل اخلارج �أو الت�صرف فيها(.)20
�2 .2إجراءات التنفيذ التي تتخذ بعد �صدور احلكم� ,سواء كانت مبوجب حكم ق�ضائي �أو حكم حتكيم,
كاحلجز على الأموال �أو التحفظ عليها �أو بيعها.
وح�صانة �أموال الدول الأجنبية من الإجراءات اجلربية ال�سابقة ل�صدور احلكم ,وفقا
للقانون الإجنليزي� ,أو�سع نطاقا من ح�صانتها من الإجراءات التنفيذية ,ذلك �أن القانون �أجاز اتخاذ
الإجراءات التنفيذية اذا كانت الأموال م�ستخدمة لأغرا�ض جتارية �أو اذا وافقت الدولة �صراحة على
اتخاذها� ,أما الإجراءات اجلربية ال�سابقة للف�صل يف النزاع فال يجوز اتخاذها �إال يف حالة واحدة وهي
وجود موافقة كتابية من الدولة على اتخاذ تلك الإجراءات املادة.)21( 3/13/
ونطاق احل�صانة ,من حيث الأموال التي تتمتع بها ,يقت�صر على �أموال الدولة الأجنبية ,وقد
ن�صت املادة  1/14على �أن م�صطلح الدولة ي�شري �إىل؛ «الدولة ذات ال�سيادة ,وحكومة تلك الدولة ,واي
دائرة �أو جهاز لتلك احلكومة ,ولكنه ال ي�شمل �أي كيان م�ستقل يكون متميزا عن �أجهزة حكومة الدولة
وقادرا على التقا�ضي»( .)22ومع �أن القانون الإجنليزي قد خول الكيانات امل�ستقلة التم�سك باحل�صانة
من التقا�ضي اذا توافرت ال�شروط املبينة يف املادة � ,)23( 2/14إال �أنه مل يتطرق �إىل ح�صانة تلك
Immunities Act, Paper for International Finance Seminar, Harvard Law School, p.7.
18 ) Notes, The Problem of Execution Uniformity Under the Foreign Sovereign Immunities Act,
op cit, p.585. Kevin P. Simmons, op cit, p.568
19 ) Robert K. Reed (1979), A Comparative Analysis of the British State Immunity Act of 1978,
3(1)Boston College International & Comparative Law Review, p.216.
20 ) Paula Loughlin & Stephen Gerlis (2004), Civil Procedure, 2nd ed., Cavendish Publishing
Limited, U.K , pp. 299, 308.
21 ) Jeremy Ostrander (2004), The Last Bastion of Sovereign Immunity: A Comparative Look
at Immunity from Execution of Judgments, 22(3)Berkeley Journal of International Law,
pp.454455-.
 ) 22ولتحديد ما اذا كان الكيان متميزا عن �أجهزة احلكومة يتعني النظر �إىل ت�شكيل الكيان و�أغرا�ضه و�سلطاته وعالقته بالدولة,
Andrew Dickinson, op cit, p. 9,
 ) 23وفقا لهذه املادة ,للكيان امل�ستقل �أن يتم�سك باحل�صانة من التقا�ضي اذا تعلقت الدعوى املرفوعة �ضده باي ت�صرف قام به ممار�سة ل�سلطة �سيادية ,واذا
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الكيانات من الإجراءات اجلربية ,ولذلك فالقاعدة �أن الكيانات التي لها �شخ�صية قانونية متميزة عن
الدولة ال تتمتع باحل�صانة من التدابري التحفظية والإجراءات التنفيذية( .)24غري �أن هذه القاعدة
ال تنطبق على الكيانات التي منحها القانون حماية خا�صة من التنفيذ بن�صو�ص �صريحة ,كالبنوك
املركزية ,ولذلك فال يجوز التنفيذ على �أموال بنك مركزي لدولة �أجنبية وان كان له كيان م�ستقل عن
الدولة( ,)25كما �أن الق�ضاء اجته م�ؤخرا �إىل منح الكيانات امل�ستقلة التي متار�س �أعماال �سيادية ح�صانة
من التنفيذ ,وتطبيقا لذلك ُق�ضي ب�أن �أموال الكيان الذي ي�ستثمر يف الت�أمني وميار�س �أن�شطة �سيادية
تتمتع باحل�صانة من التنفيذ الن هدفه الرئي�سي حتقيق م�صلحة عامة(.)26
ثالثا :نطاق احل�صانة يف اتفاقية الأمم املتحدة :عاجلت اتفاقية الأمم املتحدة مو�ضوع
احل�صانة من التنفيذ يف الف�صل الرابع ,والذي جاء بعنوان «ح�صانة الدول من الإجراءات اجلربية
فيما يتعلق بدعوى مقامة �أمام حمكمة» ,وقد عمدت �إىل ا�ستخدام م�صطلح الإجراءات اجلربية
 Measures of Constraintلعمومتيه يف الداللة على كل الإجراءات اجلربية الق�ضائية وفقا
للقوانني الوطنية ,فهو ي�شمل الإجراءات ال�سابقة ل�صدور احلكم “الوقتية �أو التحفظية” وكذلك
�إجراءات التنفيذ الالحقة ل�صدور احلكم( ,)27وهكذا فان الإجراءات التي تتمتع �أموال الدول الأجنبية
باحل�صانة منها ت�شمل:
1 .1الإجراءات اجلربية ال�سابقة ل�صدور احلك م Pre-judgment Measures of Co n
 straintاملادة , 18/ك�إجراءات احلجز التحفظي.
2 .2الإجراءات اجلربية التالية ل�صدور احلك م Post-judgment Measures of Co n
 straintاملادة , 19/ك�إجراءات احلجز التنفيذي.
وعلى نهج القانونني الأمريكي والإجنليزي ,فقد جاءت ح�صانة �أموال الدول الأجنبية من
الإجراءات اجلربية ال�سابقة للحكم ,يف اتفاقية الأمم املتحدة� ,أو�سع نطاقا من ح�صانتها من الإجراءات
اجلربية التالية ل�صدور احلكم ,وت�ستند هذه التفرقة �إىل �أن الإجراءات اجلربية ال�سابقة للحكم
كانت دولة ذلك الكيان �ستتمتع باحل�صانة ,اذا كانت يف نف�س الظروف ,انظر,
Hazel fox & Philippa webb, op cit, p.177 et seq.
24 ) Andrew Dickinson, op cit, p.19, David Gaukrodger (2012), Foreign State Immunity and
Foreign Government Controlled Investors, OECD Working Papers on International
Investment, OECD Publishing, pp.1516-.
25 ) George K. Foster (2008), Collecting From Sovereigns: The Current Legal Framework for
Enforcing Arbitral Awards and Court Judgments against States and Their Instrumentalities,
and Some Proposals for Its Reform, 25(3)Arizona Journal of International & Comparative
Law, p.685.
26 ) AIG Capital Partners Inc. and Another v. Kazakhstan, [2005] EWHC 2239 (Comm.), 129
ILR 589.
27 ) ILC “International Law Commission” (1991), Draft articles on Jurisdictional Immunities
of States and Their Property, with commentaries, Yearbook of the of the International Law
Commission, vol. II, Part 2, pp.5455-.
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تتعار�ض ب�شكل وا�ضح مع املفهوم التقليدي ل�سيادة الدول� ,إذ ت�ؤدي �إىل منع الدولة من ا�ستخدام �أموالها
قبل �أن يح�سم مو�ضوع النزاع( ,)28وقد جت�سدت تلك التفرقة من خالل احلد من اال�ستثناءات الواردة
على احل�صانة من الإجراءات ال�سابقة ل�صدور احلكم مقارنة بتلك الواردة على احل�صانة من الإجراءات
الالحقة للحكم.
	�أما نطاق احل�صانة ,من حيث الأموال التي تتمتع بها ,فت�شمل �أموال الدولة الأجنبية وكذلك
�أموال �أجهزتها ووكاالتها ,فقد �أخذت االتفاقية مبفهوم وا�سع مل�صطلح الدولة الأجنبية ,فوفقا للمادة
 ]1/2يق�صد بهذا امل�صطلح «الدولة ك�شخ�ص قانوين ,الوحدات التي تتكون منها دولة احتادية,
التق�سيمات الفرعية ال�سيا�سية للدولة التي يحق لها القيام ب�أعمال يف �إطار ممار�سة �سلطة �سيادية
والتي تت�صرف بتلك ال�صفة ,وكاالت الدولة �أو �أجهزتها �أو غريها من الكيانات ما دام يحق لها القيام
ب�أعمال يف �إطار ممار�سة ال�سلطة ال�سيادية للدولة ،وتقوم فعال بهذه الأعمال» .وبناء على ذلك ,فان
�أموال وكاالت �أو �أجهزة الدولة الأجنبية ,تتمتع باحل�صانة من الإجراءات اجلربية ال�سابقة �أو
الالحقة ل�صدور احلكم طاملا �أن هذه الوكاالت �أو الأجهزة متار�س مهام �سيادية ،وبعبارة �أدق ,طاملا �أن
�أموال تلك الوكاالت �أو الأجهزة خم�ص�صة �أو م�ستخدمة لأعمال تقوم بها ممار�سة ل�سلطة �سيادية(.)29
رابعا :نطاق احل�صانة يف القانون اليمني :ن�صت املادة  12/350من قانون املرافعات والتنفيذ
املدين على انه «ال يجوز التنفيذ �أو التحفظ على الأموال التالية�-12... :أموال الدول الأجنبية
واملنظمات الدولية با�ستثناء ما كان منها خا�ضع ًا لقواعد القانون اليمني اخلا�ص» .وما يفهم بب�ساطة من
�صياغة هذا الن�ص �أن كل �أموال املدين ,اذا كان دولة �أجنبية ,ال يجوز التنفيذ �أو التحفظ عليها ,وهكذا
فان �أموال الدول الأجنبية تتمتع بح�صانة من الإجراءات التنفيذية والتحفظية كقاعدة ,وت�شمل
هذه القاعدة ,من حيث الإجراءات التي ال يجوز اتخاذها على تلك الأموال:
�1 .1إجراءات التنفيذ اجلربي باملعنى الدقيق� :سواء كان التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية مبا�شرا
�أو غري مبا�شر ,فاملادة  12/350التي قررت ح�صانة تلك الأموال ,جاءت �ضمن القواعد العامة
للتنفيذ -الف�صل اخلام�س من الباب الأول ,-والتنفيذ ,كما عرفته املادة  314هو كل «ما تقوم به
حمكمة التنفيذ من �إجراءات لإجبار املدين �أو املحكوم عليه بالوفاء مبا ت�ضمنه �سند تنفيذي ي�ؤكد
حق طالب التنفيذ منه» .وعلى ذلك ,ال يجوز �أن تكون �أموال الدول الأجنبية حمال لإجراءات
التنفيذ اجلربي املبا�شر ,ك�إجراءات ت�سليم املنقول �أو العقار ,املواد 374-371/مرافعات� ,أو
28 ) August Reinisch, op cit, p.453.
29 ) Lakshman Marasinghe (1991),The Modern Law of Sovereign Immunity, 54 (5) Modern
Law Review, p.664, Andrew Dickinson, op cit, p.17,
ت�ستثن من التمتع باحل�صانة الكيانات التي �أُن�شئت وفق قانون دولة املحكمة ,فمثل هذه الكيانات لي�س لها التم�سك باحل�صانة,
ولكن مما ي�ؤخذ على االتفاقية �أنها مل ِ
انظر,
Burkhard Heß (1993), The International Law Commission’s Draft Convention on the
Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 4(1)European Journal of
International Law, p. 281.
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لإجراءات التنفيذ غري املبا�شر ,ك�إجراءات احلجز التنفيذي و�إجراءات البيع اجلربي.
2 .2الإجراءات التحفظية :ن�صت املادة � 12/350صراحة على عدم جواز التحفظ على �أموال الدول
الأجنبية ,وبناء على ذلك ال يجوز احلجز التحفظي على �أموال �أو ممتلكات الدول الأجنبية,
�سواء قبل �أو بعد �صدور احلكم �سند التنفيذ ,وال يجوز الأمر بفر�ض احلرا�سة الق�ضائية على تلك
الأموال �أو املمتلكات ,كما ال يجوز حجز �أموال الدولة الأجنبية بطريق حجز ما للمدين لدى
الغري ,فهذا احلجز «يبد�أ حتفظيا وينتهي تنفيذيا» املادة 406/مرافعات.
وخالفا لبقية الن�صو�ص حمل املقارنة ,فان القانون اليمني مل يفرق بني احل�صانة من
الإجراءات التحفظية واحل�صانة من الإجراءات التنفيذية ,فاال�ستثناءات الواردة عليهما موحدة.
وقاعدة عدم جواز التنفيذ �أو التحفظ على �أموال الدول الأجنبية ,ووفقا ل�صريح املادة
 , 12/350ال ت�سري �إال على الأموال اململوكة للدول ,غري �أن القانون اليمني مل يعرف الدولة الأجنبية
لأغرا�ض تطبيق هذا الن�ص ,ولذلك يتعني الأخذ مبفهوم الدولة املتعارف عليه يف القانون الدويل ,وهو
ما يعني �أن تلك القاعدة ال ت�سري �إال على-1 :الأموال اململوكة للدولة الأجنبية ك�شخ�ص من �أ�شخا�ص
القانون الدويل�-2 .أموال حكومة تلك الدولة� -3 .أموال فروع و�أجهزة تلك احلكومة التي ال تتمتع
ب�شخ�صية قانونية م�ستقلة عن الدولة �أو احلكومة� .أما الكيانات التي لها �شخ�صية قانونية م�ستقلة ف�إن
�أموالها ال تتمتع باحل�صانة ويجوز التنفيذ �أو التحفظ عليها� ,إال اذا كانت تلك الأموال خم�ص�صة لأداء
مهام �أو �أعمال �سيادية �أو عامة(.)30
وجدير بالذكر �أن احل�صانة من التنفيذ ال ت�شمل �إجراءات الأمر بتنفيذ الأحكام الق�ضائية
�أو التحكيمية الأجنبية �أو االعرتاف بها ,فمن املقرر فقها� ,أن تلك الإجراءات ال تعد من �إجراءات
التنفيذ باملعنى الدقيق( ,)31الن الغاية من االعرتاف باحلكم �أو الأمر بتنفيذه هي جمرد ال�سماح بامل�ضي
يف تنفيذه ,فهي �إجراءات مكملة ملرحلة التقا�ضي ولي�ست من �إجراءات التنفيذ ,ولذلك ال تطبق ب�ش�أنها
قواعد احل�صانة من التنفيذ( ,)32ويف ت�أكيد الق�ضاء املقارن لذلكُ ,ق�ضي يف فرن�سا بان �إجراءات الأمر
بتنفيذ حكم التحكيم ال تعد من �إجراءات التنفيذ التي ميكن للدولة الأجنبية �أن تثري ب�صددها الدفع
باحل�صانة من التنفذيذ( ,)33وعلى امل�ستوى الدويل ,اعتربت حمكمة العدل الدولية ,يف ق�ضيةGe r
 ) 30و�سندنا يف تقرير هذا اال�ستثناء هو اتفاقه مع نهج القانون اليمني يف االعتداد بالغر�ض من ا�ستخدام الأموال كمعيار ملنحها ح�صانة من التنفيذ ,فقد
ن�ص على عدم جواز التنفيذ �أو التحفظ على الأدوات واملن�شئات والآالت واملهمات املخ�ص�صة للمرافق العامة �سوا ًء كانت تديرها الدولة بنف�سها �أو كانت تعهد
با�ستغاللها �إىل �شخ�ص �آخر طبيعي �أو اعتباري[املادة ]11/350/مرافعات.
31 ) Dhisadee Chamlongrasd(2007), foreign State Immunity and Arbitration, Cameron,
p.95, Stefan M. Kroll(2002), Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in
Germany, 5(5)International Arbitration Law Review, p.161.
32 ) Roger O›Keefe “et al”(2013), The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities
of States and Their Property: A Commentary, Oxford University Press, p.290, Christoph
H. Schreuer (2009), The ICSID Convention: A Commentary, 2d ed, Cambridge University
Press, p.1129.
33 ) Cour Société Ouest Africaine des Bétons Industriels (SOABI) v. Senegal, Cass. civ. 1re, 11
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� ,)34( many v. Italyأن �إجراءات الأمر بتنفيذ احلكم الأجنبي ال تتعلق باحل�صانة من التنفيذ ,بل
ب�صورة �أخرى للح�صانة حتكمها قواعد خمتلفة ,هي احل�صانة من التقا�ضي.
املطلب الثاين

الأموال التي تتمتع بحماية خا�صة من التنفيذ
	�أفردت الن�صو�ص حمل املقارنة -با�ستثناء القانون اليمني -فئات �أو �أنواع معينة من �أموال الدول
الأجنبية بحماية خا�صة من �إجراءات التنفيذ اجلربي( ,)35ك�أموال وممتلكات البعثات الدبلوما�سية,
و�أموال البنوك املركزية �أو ال�سلطات النقدية ,واملمتلكات والأموال ذات الطابع الع�سكري .و�سبب تقرير
احلماية اخلا�صة لتلك الأموال يرجع �إىل ارتباطها الوثيق بال�سلطات ال�سيادية للدول ,وبالتايل فهي
�أموال ال غنى عنها يف ممار�سة الدولة ملهامها ال�سيادية ,و�أمثلة بارزة للأموال التي ال ت�ستخدم وال يق�صد
ا�ستخدامها لأغرا�ض جتارية( .)36ولإلقاء ال�ضوء على مظاهر ونطاق احلماية اخلا�صة لتلك الأموال,
نتطرق �إىل كل فئة منها على حده ,وذلك كما يلي:
	�أوال :الأموال الدبلوما�سية :تتمتع �أموال وممتلكات البعثات الدبلوما�سية الأجنبية
بح�صانة من التنفيذ مبوجب اتفاقيات دولية ,كاتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية لعام ,1961
املادة ,)37( ]3/22/وف�ضال عن ذلك ,فقد �أفردت الن�صو�ص حمل املقارنة ح�صانة تلك الأموال بن�صو�ص
�صريحة ,املادة[�/1610أ 4/من قانون الأمريكي( ,)38واملادة /1/16ب من القانون الإجنليزي(,)39
June 1991,
,م�شار اليه لدى
Claudia Annacker and Robert T. Greig (2004), State Immunity and Arbitration, 15(2)ICC
International Court of Arbitration Bulletin, p.74.
34 ) ICJ “International Court Justice“: Jurisdictional Immunities of the State, Germany. Italy:
Greece Intervening, Judgment, 3 February 2012.
35 ) Xiaodong Yang, op cit, p.404, Ernest K Bankas (2005), The state immunity controversy in
International law: Private suits against sovereign states in domestic courts, Springer, Berlin/
Heidelberg, p.91.
36 ) Hazel fox & Philippa webb, op cit, p.513, Sompong Sucharitkul (2002), Immunities from
Jurisdiction in Contemporary International Law, Publications Paper 548, p.734,
متاح على الإنرتنت؛
http://digitalcommons.law.ggu.edu/pubs/548.
 ) 37والتي تن�ص على انه “ال يجوز ان تكون مباين البعثة �أو مفرو�شاتها �أو كل ما يوجد فيها من �أ�شياء �أو كافة و�سائل النقل ,عر�ضة لال�ستيالء �أو التفتي�ش �أو
احلجز لأي �إجراء تنفيذي”.
� ) 38أجازت هذه املادة التنفيذ �ضد الدولة الأجنبية “اذا تعلق التنفيذ بحكم مقرر حلقوق على ممتلكات عقارية موجودة يف الواليات املتحدة ب�شرط �أال تكون
تلك املمتلكات م�ستخدمة لأغرا�ض �أداء مهام البعثات الدبلوما�سية �أو القن�صلية �أو ك�سكن لرئي�س البعثة”.
 ) 39ون�صها “ال تطبق املادة � 1/6أعاله على الإجراءات املتعلقة مبلكية الدولة �أو حيازتها للأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض البعثة الدبلوما�سية” ,واملادة
[ ,]1/6تن�ص على انه “ال تكون الدولة حم�صنة ب�صدد الإجراءات املتعلقة بـ� :أ�-أية م�صلحة للدولة يف الأموال العقارية �أو يف حيازتها �أو يف ا�ستخدمها؛
�أو  .ب� -أي التزام على الدولة ن�ش�أ ب�سبب م�صلحتها �أو ملكيتها �أو ا�ستخدامها لأي من تلك الأموال”.
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واملادة �/1/21أ من اتفاقية الأمم املتحدة(.)40
ويبدو ال�سبب وا�ضحا يف تقرير حماية خا�صة للأموال الدبلوما�سية من التنفيذ ,فاملهام
التي ت�ؤديها ال�سفارات والبعثات الدبلوما�سية عبارة عن �أن�شطة �سيادية جوهرية ,وبالتايل فالأموال
املكر�سة لأداء تلك املهام �أموال م�ستخدمة لأغرا�ض �سيادية ,كما �أن حماية تلك الأموال من �أية
�إجراءات ق�ضائية �ضمانة هامة لعدم �إعاقة �أداء البعثات الدبلوما�سية ملهامها ووظائفها ,وهي وظائف
حيوية للحفاظ على العالقات الودية بني الدول(.)41
واهم مظاهر احلماية اخلا�صة للأموال الدبلوما�سية تتمثل يف ا�ستبعاد دخولها حتت بع�ض
اال�ستثناءات الواردة على قاعدة احل�صانة من التنفيذ؛ فوفقا للمادة  1/21من اتفاقية الأمم
املتحدة ,ال تعترب الأموال الدبلوما�سية من ممتلكات الدولة الأجنبية امل�ستخدمة �أو املزمع ا�ستخدامها
من جانب الدولة يف غري الأغرا�ض احلكومية غري التجارية ,وبالتايل فخ�ضوع هذه الأموال للتنفيذ
مبوجب اال�ستثناء املتعلق بالأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض غري حكومية ,م�ستبعد نهائيا ,ويعد مبثابة
�إعفاء للمحاكم الوطنية من حماولة البحث عن كيفية ا�ستخدام الدولة الأجنبية لتلك الأموال(.)42
واحلماية اخلا�صة للأموال الدبلوما�سية من التنفيذ ت�شمل كل الأموال املكر�سة �أو املتعلقة
ب�أداء مهام ووظائف البعثة الدبلوما�سية ,كالأموال املخ�ص�صة لتوفري ال�سكن ال�شخ�صي لأع�ضاء البعثة,
�أو لإ�صالح �أو احلفاظ على العقارات غري التجارية� ,أو لدفع املرتبات �أو الأجور �أو نفقات االنتقال �أو
النفقات الأخرى لل�شخ�صيات الدبلوما�سية� ,أو النفقات الت�شغيلية للبعثة ,وت�شمل تلك احلماية ,على
وجه اخل�صو�ص -1 :مباين ال�سفارات واملباين الأخرى ذات ال�صلة :كاملباين امل�ستخدمة ك�سكن لأع�ضاء
البعثات الدبلوما�سية �أو القن�صلية( ,)43ومباين املراكز الثقافية(-2 .)44احل�سابات البنكية لل�سفارات:
�صرحت اتفاقية الأمم املتحدة بان احلماية اخلا�صة للممتلكات الدبلوما�سية ,ت�شمل «�أي ح�ساب
م�صريف» املادة�/1/21/أ  ,ومع �أن القانونني الأمريكي والإجنليزي مل ي�شريا �إىل تلك الأموال� ,إال �أن
القاعدة ال�سائدة �أن احل�سابات البنكية لل�سفارات الأجنبية تتمتع بح�صانة من �إجراءات التنفيذ ,الن
الغر�ض من ا�ستخدامها ,وهو غر�ض �سيادي ,ي�ضفي عليها �صفة الأموال ال�سيادية(.)45
 ) 40حيث تن�ص على انه “ال تعترب الفئات التالية ،ب�صفة خا�صة ،من ممتلكات دولة ما ,ممتلكات م�ستخدمة �أو مزمعا ا�ستخدامها بالتحديد من جانب الدولة
يف غري الأغرا�ض احلكومية غري التجارية� ...:أ-املمتلكات ،مبا فيها �أي ح�ساب م�صريف ،امل�ستخدمة �أو املزمع ا�ستخدامها يف �أداء مهام البعثة الدبلوما�سية
للدولة �أو مراكزها القن�صلية �أو بعثاتها اخلا�صة� ،أو بعثاتها لدى املنظمات الدولية� ،أو وفودها �إىل �أجهزة املنظمات الدولية �أو �إىل امل�ؤمترات الدولية”.
41 ) Michael D. Smith (1988), Executing judgments against ‹Mixed› Commercial and NonCommercial Embassy Bank Accounts in the United States: where sovereign and diplomatic
immunities clash, 10(4) University of Pennsylvania Journal of International Business Law,
p.727, Xiaodong Yang, op cit, pp.404405-.
42 ) M. M. P. Kindall (1987), Immunity of States for Noncommercial Torts: A Comparative
Analysis of the International Law Commission’s Draft, 75(5)California Law Review, p.1870.
43 ) Xiaodong Yang, op cit , p.406.
44 ) August Reinisch, op cit, p.825.
45 ) Xiaodong Yang, op cit , p. 409.
			
جامعة امللكة �أروى

107

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

مدى جواز التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية يف القـــانون اليمنـــي

وتظل احل�سابات البنكية لل�سفارات الأجنبية حم�صنة من �إجراءات التنفيذ طاملا كانت
م�ستخدمة �أو خم�ص�صة ملهام البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية ,فاذا كانت ت�ستخدم لأغرا�ض دبلوما�سية
و�أي�ضا لأغرا�ض �أخرى خا�صة �أو جتارية ,فان الق�ضاء الإجنليزي مييل �إىل منح احل�صانة من التنفيذ
للح�ساب ب�أكمله( ,)46وهو ما ت�أخذ به بع�ض قرارات املحاكم الأمريكية(.)47
وحتى تتمتع الأموال الدبلوما�سية باحلماية اخلا�صة من التنفيذ فيجب �أن تكون وقت اتخاذ
�إجراءات التنفيذ م�ستخدمة �أو خم�ص�صة لأداء مهام البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية ,فاذا توقفت
البعثة ,يف ذلك الوقت ,عن ا�ستخدام الأموال لتلك املهام فان ح�صانتها من التنفيذ تزول تلقائيا(,)48
وتطبيقا لذلك ق�ضي يف الواليات املتحدة ,ب�أن العقارات الدبلوما�سية �سابقا ,والتي ت�ستخدم حاليا
للت�أجري مل تعد تتمتع بح�صانة من التنفيذ( ,)49كما ق�ضي ,يف اململكة املتحدة ,ب�أنه ال تطبق احل�صانة
من التنفيذ على الأموال التي توقفت البعثة عن ا�ستخدامها يف الأغرا�ض الدبلوما�سية قبل اتخاذ
�إجراءات التنفيذ(.)50
ثانيا� :أموال وممتلكات البنوك املركزية �أو ال�سلطات النقدية :عادة ما حتتفظ البنوك
املركزية الوطنية باحتياطيات نقدية �-أر�صدة ,ح�سابات -لدى البنوك الأجنبية ,لتحقيق بع�ض �أهداف
ال�سيا�سية املالية والنقدية للدولة( ,)51ونظرا للدور احليوي لتلك الأموال ,فان احلجز �أو التنفيذ عليها
قد ي�ؤدي �إىل م�شاكل مالية خطرية لدولة البنك ,وهو ما من �ش�أنه �أي�ضا الإ�ضرار بالعالقات الودية بني
هذه الدولة ودولة حمكمة التنفيذ( .)52ولتفادي مثل هذه النتائج( - )53خ�صو�صا مع الزيادة امللحوظة
لعدد الق�ضايا املرفوعة على البنوك املركزية الأجنبية ,اعتقادا من الدائنني �أن تلك البنوك م�سئولة
عن تعهدات والتزامات دولها( - )54فقد عمدت الن�صو�ص حمل املقارنة ,والعديد من الت�شريعات الوطنية
46 ) Alcolm Ltd. v. Republic of Colombia, 1984, AC 580.
47 ) Liberian E. Timber Corp. v. Gov›t. of Republic of Liberia, 659 F. Supp. 606, 608 (D.D.C.
1987).
48 ) Xiaodon, op cit , p.406.
49 ) Cf. Bennett v. Iran, US, 604 F.Supp.2d 152, 170 (D.D.C. 2009).
50 ) Westminster v. Iran, England, [1986] 1 WLR 979; 108 ILR 557.
 ) 51انظر على �سبيل املثال ,املادة[ ]50من قانون البنك املركزي اليمني رقم  14ل�سنة 2000م.
52 ) Takehiro Nobumori (2008), Recent Development of Sovereign Immunity Law in Japan from
a Comparative Perspective of Central Banks, Banking Law Journal, pp.886889-, Xiaodong
Yang, op cit, p.410.
 ) 53هنالك �أي�ضا دوافع �أخرى لتقرير احلماية اخلا�صة لأموال البنوك املركزية الأجنبية من التنفيذ ,فالواليات املتحدة واململكة املتحدة تهدفان من تقرير تلك
احلماية �إىل املحافظة على لندن ونيويورك كمراكز ا�ستثمارية ملدخرات البنوك الأجنبية ,انظر,
The Australia Law Reform Commission (1984), Foreign State Immunity, Report No. 24, para.
132.
54 ) Lijiang Zhu (2007), State Immunity from Measures of Constraints for the Property of
Foreign Central Banks: The Chinese Perspective, 6(1)Chinese Journal of International Law,
p.67. Ernest K Bankas, op cit, p.166.
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الأخرى(� ,)55إىل منح �أموال البنوك املركزية الأجنبية حماية خا�صة من �إجراءات التنفيذ ,فوفقا
للمادة /1611ب 1/من قانون احل�صانات الأمريكي« ,ممتلكات البنك املركزي الأجنبي� -أو ال�سلطة
النقدية للدولة الأجنبية -اململوكة حل�سابه اخلا�ص ,يجب �أن تكون حم�صنة من احلجز والتنفيذ».
ووفقا للمادة  4/14من قانون احل�صانة الإجنليزي؛ «�أموال البنك املركزي للدولة� ,أو ال�سلطة
النقدية الأخرى ,يجب �أال تعترب لأغرا�ض الفقرة الفرعية «ب» من املادة � ,13أموال م�ستخدمة �أو
يق�صد ا�ستخدامها لأغرا�ض جتارية» .ومن �ضمن الأموال التي تتمتع بحماية خا�صة من التنفيذ وفقا
للمادة /1/21ج من اتفاقية الأمم املتحدة« ,ممتلكات امل�صرف املركزي �أو غريه من ال�سلطات النقدية
يف الدولة».
ومن ابرز مظاهر و�آثار احلماية اخلا�صة لأموال البنوك املركزية الأجنبية ,وفقا للن�صو�ص
ال�سابقة ,ما يلي -1 :بالن�ص �صراحة على ح�صانة هذه الأموال من التنفيذ ف�إنها متتع بتلك احل�صانة
�سواء كان البنك جزءا من ال�سلطة التنفيذية للدولة الأجنبية �أو كيانا م�ستقال( ,)56وبدون مثل هذا
الن�ص ,فان �أموال البنوك املركزية التي لها كيان قانوين م�ستقل ,ال تتمتع باحل�صانة �إال اذا كانت
م�ستخدمة �أو مكر�سة لأداء مهام �سيادية(-2 .)57ا�ستبعاد دخول �أموال البنوك املركزية حتت بع�ض
اال�ستثناءات الواردة على قاعدة احل�صانة من التنفيذ :فالقانون الأمريكي قرر ح�صانة �أموال البنك
املركزي الأجنبي من التنفيذ «بالرغم من �أحكام املادة  ,»1610وهي املادة التي عددت اال�ستثناءات
على احل�صانة من احلجز والتنفيذ ,وبالتايل فال تطبق اال�ستثناءات الواردة فيها على �أموال البنوك
املركزية .ووفقا للمادة  4/14من قانون احل�صانة الإجنليزي ,واملادة  1/21من اتفاقية الأمم املتحدة,
ال تعترب �أموال البنوك املركزية الأجنبية من الأموال امل�ستخدمة �أو املزمع ا�ستخدامها لأغرا�ض
جتارية غري حكومية ,وبالتايل فال ميكن حجز تلك الأموال �أو التنفيذ عليها مبوجب اال�ستثناء املتعلق
بالأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية -3 .تقييد اال�ستثناءات الواردة على ح�صانة �أموال البنوك
املركزية من التنفيذ :انفرد القانون الأمريكي بتقرير هذا املظهر ,ووفقا لهذا القانون يعترب التنازل
 ) 55على �سبيل املثال؛ قانون ح�صانة الدولة يف �سنغافورا لعام 1979م[ ,املادة ,]4/16/وقانون ح�صانة الدولة يف باك�ستان لعام 1981م,
[املادة ,]4/15/وقانون ح�صانات الدول الأجنبية يف جنوب �أفريقيا لعام 1981م [املادة ,]3/14/وقانون ح�صانة الدولة يف كندا لعام
[1985املادة ,]4/12/والقانون الياباين ب�ش�أن الوالية الق�ضائية فيما يتعلق بالدول الأجنبية لعام 2009م[ ,املادة ,]19/وقد �سنت ال�صني يف
عام 2005م قانونا خا�صا ب�ش�أن احل�صانة الق�ضائية لأموال البنوك املركزية الأجنبية من الإجراءات اجلربية مينح هذه الأموال ح�صانة �شبه مطلقة
من التنفيذ ,انظر,
Lijiang Zhu, op cit, pp.7577-.
56 ) Derek Asiedu-Akrofi (1987), Central Banks and Doctrine of Sovereign Immunity, Master
Thesis, university of British Columbia, p.66,
يف ت�أكيد الق�ضاء الأمريكي لهذا الأثر انظر,
NML Capital, Ltd. v. Banco Central de la República Argentina, 2d Cir. (July 5,2011), “immunizes
property of a foreign central bank or monetary authority held for its own account without
regard to whether the bank or authority is independent from its parent state”.
57 ) Note (2010), Too Sovereign to be Sued: Immunity of Central Banks in Times of Financial
Crisis, 124 Harvard Law Review, p.550.
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احد اال�ستثناءات على ح�صانة �أموال الدول الأجنبية من احلجز والتنفيذ ,وي�ستوي لإعماله �أن يكون
التنازل �صريحا �أو �ضمنيا ,كما يجوز �إعماله يف احل�صانة من احلجز قبل احلكم املادة�/1610/أ, 1/
والتنازل كا�ستثناء من احل�صانة التنفيذية وان كان قابال للتطبيق على �أموال البنوك املركزية� ,إال
�أن القانون قيد �إعماله بالن�سبة لتلك الأموال بقيدين؛ الأول :ا�شرتط �أن يكون التنازل عن ح�صانة
�أموال البنوك املركزية �صريحا ,فلم يجيز التنازل ال�ضمني املادة�/1611/أ . 1/الثاين :ح�صر نطاق
�إعمال هذا اال�ستثناء يف �إجراءات التنفيذ الالحق ل�صدوره احلكم ,فال جمال للتنازل عن ح�صانة �أموال
البنوك املركزية من احلجز ال�سابق ل�صدور احلكم(.)58
واحلماية اخلا�صة لأموال البنوك املركزية الأجنبية من التنفيذ ت�شمل �أية �أموال �أو ممتلكات
با�سم البنك املركزي الأجنبي� ,أو ال�سلطة النقدية الأجنبية ,و�أية حقوق �أو م�صالح للبنك �أو ال�سلطة
يف الأموال املطلوب حجزها �أو التنفيذ عليها(.)59
وخالفا للقانون الإجنليزي واتفاقية الأمم املتحدة ,فان القانون الأمريكي ي�شرتط �أن
تكون �أموال البنك املركزي الأجنبي مملوكة حل�سابه اخلا�ص  for its own accountحتى تتمتع
باحل�صانة من التنفيذ؛ وتعترب كذلك ,اذا كانت مملوكة �أو م�ستخدمة فيما يت�صل بالأن�شطة امل�صرفية
للبنك املركزي( ,)60فاذا مل يتحقق هذا ال�شرط فان �أموال البنك املركزي ال تتمتع باحل�صانة من
التنفيذ( .)61وهذا ال�شرط قد يقيد من نطاق ح�صانة �أموال البنوك املركزية الأجنبية ,وتفاديا لذلك,
فان الق�ضاء يفرت�ض �أن �أموال البنك املركزي الأجنبي اذا كانت يف ح�ساب با�سم البنك فهي يف م�أمن من
احلجز والتنفيذ ,ومع ذلك فللدائن دح�ض هذا االفرتا�ض ب�إثبات �أن تلك الأموال ال ت�ستخدم لأغرا�ض
الوظائف امل�صرفية للبنوك املركزية ,ح�سب املفهوم املتعارف عليه لهذه الوظائف(.)62
58 ) Ernest Patrikis (1992), Sovereign Immunity and Central Bank Immunity in the United
States, Current Legal Issues Affecting Central Banks, vol. 2, p. 164166-.
59 ) AIG Capital Partners, Inc. and CJSC Tema Real Estate Company (U.S.) v Republic of
Kazakhstan, [2005] EWHC 2239 (Comm.),
يف هذه الق�ضية كان الدائن قد ح�صل حكم حتكيم �ضد كازخ�ستان ,فا�ست�صدر مبوجبه امر باحلجز على �أموال لها لدى م�ؤ�س�سة مالية ,فطلبت �إلغاء احلجز الن
الأموال املحجوزة مملوكة للبنك املركزي ولي�س للدولة نف�سها ,ا�ستنادا �إىل املواد  14 ,13من قانون احل�صانة الإجنليزي ,واقفت املحكمة على طلب �إلغاء
احلجز معللة ذلك بان للبنك املركزي م�صلحة يف تلك الأموال وبالتايل فهي مبثابة �أموال للبنك املركزي.
60 ) Jose O. Castaneda (1990), Debt for Nature Swaps: An Increasingly Attractive Solution to a
Pressing Global Problem, 2 (1)Pace International Law Review, p.154, Note: Too Sovereign to
be Sued: Immunity of Central Banks in Times of Financial Crisis, op cit, p.553.
 ) 61وتطبيقا لذلك ق�ضي بان الأموال التي يف ح�ساب البنك املركزي امل�ستخدمة لتعامالت جتارية ل�شخ�ص خا�ص ال تتمتع باحل�صانة لأنها لي�ست مملوكة
حل�ساب البنك اخلا�ص,
Weston Cie de Finance et D‟Investissement, S.A. v. Ecuador, 823 F. Supp. 1106 (S.D.N.Y. 1993).
62 ) NML Capital, Ltd. v. Banco Central de la República Argentina, 2d Cir. July 5, 2011, “Where
funds are held in an account in the name of a central bank or monetary authority, the funds
are presumed to be immune from attachment under § 1611(b)(1)…A plaintiff, however, can
rebut that presumption by demonstrating with specificity that the funds are not being used
for central banking functions as such functions are normally understood”.
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ثالثا :الأموال واملمتلكات الع�سكرية :من الوا�ضح �أن �أموال ال�سلطات الع�سكرية الأجنبية,
�أو التي حتت �سيطرتها ,ال ميكن �أن تعترب �أمواال م�ستخدمة �أو يق�صد ا�ستخدامها لأغرا�ض جتارية(,)63
كما �أن اتخاذ �إجراءات جربية على تلك الأموال ,كاحلجز على طائرات �أو �سفن حربية ,ميكن �أن
يت�سبب يف ن�شوب عمليات عدائية �أو نزاعات دولية( ,)64ولذلك منحت الن�صو�ص حمل املقارنة الأموال
واملمتلكات الع�سكرية حماية خا�صة من التنفيذ( ,)65وذلك بالن�ص �صراحة على ح�صانتها من التنفيذ,
املادة /1611ب 2/من القانون الأمريكي ,واملادة /2/16ب من القانون الإجنليزي� ,أو ب�إدراجها
�ضمن الأموال التي ال تعترب م�ستخدمة �أو مزمع ا�ستخدامها لغري الأغرا�ض احلكومية ,املادة  2/21من
اتفاقية الأمم املتحدة.
وتتمثل ابرز مظاهر احلماية اخلا�صة للأموال الع�سكرية يف ا�ستبعاد دخولها حتت بع�ض
اال�ستثناءات الواردة على قاعدة احل�صانة ,وحتديدا اال�ستثناء املتعلقة بالأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض
جتارية املادة/2/21/ب من اتفاقية الأمم املتحدة ,بل �إن القانون الأمريكي مل ين�ص على التنازل
كا�ستثناء على ح�صانة الأموال الع�سكرية من التنفيذ ,املادة/1611/ب , 2/مع �أنه ن�ص على التنازل
كا�ستثناء على ح�صانة �أموال البنوك املركزية من التنفيذ.
واحلماية اخلا�صة من التنفيذ لهذه الأموال ت�شمل-1 :الأموال ذات الطابع الع�سكري؛
كالأ�سلحة والذخائر ,وال�سفن احلربية ,ومعدات االت�صال الع�سكرية ,وهذه الأموال تتمتع باحل�صانة
من التنفيذ وان مل تكن بالفعل يف اخلدمة ,كال�سفن احلربية التي يجري �إ�صالحها( ,)66ويكفي لتتمتع
هذه الأموال باحل�صانة �أن تكون حتت �سيطرة الدولة الأجنبية ولو مل تكن مملوكة لها(-2 .)67الأموال
التي يق�صد ا�ستخدامها لأن�شطة ع�سكرية ,وان مل يكن لها طابع ع�سكري ,كالأطعمة واملالب�س والوقود
والتجهيزات املكتبية( ,)68غري �أن جمرد ملكية ال�سلطات الع�سكرية الأجنبية لهذه الأموال ال يكفي
العتبارها م�ستخدمة �أو يق�صد ا�ستخدامها لأن�شطة ع�سكرية(.)69
رابعا :الأموال واملمتلكات التي تعترب جزءا من الرتاث الثقايف للدول الأجنبية �أو جزءا
من معرو�ضات ذات �أهمية علمية �أو ثقافية �أو تاريخية� :أوردت هذه الطائفة من الأموال املادة
 ) 63فعلى �سبيل املثال ,تعرف املادة[ ]3/32من قانون احل�صانات الأ�سرتايل الأموال التجارية بانها؛ الأموال ,غري الدبلوما�سية �أو الع�سكرية ,امل�ستخدمة
بوا�سطة الدولة الأجنبية لأغرا�ض جتارية.
64 ) Sompong Sucharitkul (1985), Seventh Report on Jurisdictional Immunities of States and
Their Property, Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, Part 1, p.31.
 ) 65هذا ف�ضال عن تقرير ح�صانة بع�ض الأموال الع�سكرية ,كال�سفن احلربية ,مبوجب اتفاقيات دولية؛ كاتفاقية بروك�سل لتوحيد بع�ض القواعد املتعلقة بال�سفن
اململوكة للدول ,لعام 1926م ,واتفاقية البحر الإقليمي واملنطقة املتاخمة لعام 1958م ,واتفاقية �أعايل البحار لعام 1958م ,واتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار لعام 1982م ,وغريها من االتفاقيات ,انظر,
Xiaodong Yang, op cit, p.417, August Reinisch, op cit, p.827.
66 ) Ernest K Bankas, op cit, p.165.
67 ) Sompong Sucharitkul (1985), Seventh Report on Jurisdictional Immunities, op cit, p.29.
68 ) Xiaodong Yang, op cit, p.417.
69 ) George K. Foster, op cit, p.680.
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/1/21د ,هـ من اتفاقية الأمم املتحدة ,وجرى ن�صها على �أنه «ال تعترب الفئات التالية ،ب�صفة
خا�صة ،من ممتلكات دولة ما ,ممتلكات م�ستخدمة �أو مزمعا ا�ستخدامها بالتحديد من جانب الدولة يف
غري الأغرا�ض احلكومية غري التجارية ...:د -املمتلكات التي تكون جزءا من الرتاث الثقايف للدولة
�أو جزءا من حمفوظاتها وغري املعرو�ضة �أو غري املزمع عر�ضها للبيع؛ هـ -املمتلكات التي تكون جزءا
من معرو�ضات ذات �أهمية علمية �أو ثقافية �أو تاريخية وغري املعرو�ضة �أو غري املزمع عر�ضها للبيع».
�أما قانون احل�صانة الأمريكي وكذلك الإجنليزي فلم ين�صا هذه على الأموال ,ومع ذلك ف�إنها تتمتع
بح�صانة من التنفيذ وفقا للقاعدة العامة باعتبارها �أموال غري م�ستخدمة لأغرا�ض جتارية( ,)70كما
�أن املعرو�ضات الثقافية �أو الفنية تتمتع بح�صانة من احلجز مبوجب قوانني خا�صة ,كقانون احل�صانة
من احلجز لعام 1956م ,يف الواليات املتحدة ,وقانون هيئات املحاكم والتنفيذ لعام 2007م ,يف اململكة
املتحدة(.)71
واهم مظاهر احلماية اخلا�صة ملمتلكات الدول التي تكون جزءا من تراثها الثقايف وللمعرو�ضات
ذات الأهمية العلمية �أو الثقافية �أو التاريخية يتمثل يف ا�ستبعاد خ�ضوعها للحجز �أو التنفيذ على
�أ�سا�س اال�ستثناء املتعلق بالأموال التجارية املادة/2/21/ب من اتفاقية الأمم املتحدة.
ونطاق احلماية اخلا�صة لتلك الأموال من التنفيذ ,يقت�صر على الأموال التي ت�شكل جزءا من
املوروث الثقايف �أو من �أر�شيف دولة �أجنبية ,واململوكة بوا�سطة تلك الدولة ,وكذلك املعرو�ضات ذات
الأهمية العلمية �أو الثقافية �أو التاريخية بالن�سبة للدولة الأجنبية التي تتخذ �إجراءات التنفيذ يف
مواجهتها ,ولكن تلك احلماية ال متتد �إىل الأموال املعرو�ضة لأغرا�ض �صناعية �أو جتارية(.)72
املبحث الثاين

اال�ستثناءات الرئي�سية على قاعدة احل�صانة من التنفيذ
متهيد وتق�سيم :التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية ظاهرة حديثة ن�سبيا( ,)73ف�إىل ما قبل
الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ,كان املبد�أ ال�سائد هو مبد�أ احل�صانة املطلق ة Absolute I m
 ,munityوالذي متنح مبوجبه الدول الأجنبية و�أموالها ح�صانة كاملة من والية الق�ضاء الوطني ,فال
يجوز اتخاذ �أية �إجراءات جربية على �أموال الدولة الأجنبية ,حتى وان كانت تلك الأموال ت�ستخدم
70 ) M. P. Kindall, op cit, p.1870.
71 ) Riccardo Pavoni (2012), Sovereign Immunity and the Enforcement of International Cultural
Property Law, Working Papers, No.30, European University Institute, Florence, p.8, 14.
72 ) ILC, Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, op cit, p. 59.
73 ) David W. Rivkin and Christopher K. Tahbaz (2009), Attachment and Execution on
Commercial Assets, (in) R. Doak Bishop, (ed.) Enforcement of Arbitral Awards against
Sovereigns, Juris Publishing Inc., New York, p. 139.
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ب�شكل ح�صري لأغرا�ض جتارية ما مل توافق �صراحة على ذلك( .)74ومع تنامي حجم التعامالت
والأن�شطة التجارية التي تكون الدول طرفا فيها ,مل يعد من العدل �إ�ضفاء احل�صانة على كل �أن�شطة
و�أموال الدول الأجنبية ,ومن هذا املنطلق بد�أت ممار�سات الدول وقرارات املحاكم الوطنية ,بعد الن�صف
الثاين من القرن التا�سع ع�شر ,تتجه نحو تقييد ح�صانة الدول الأجنبية من التقا�ضي ومن التنفيذ,
فظهر ما يعرف مببد�أ احل�صانة املقيدة �أو الن�سبية ,Restrictive or Relative Immunity
ووفقا لهذا املبد�أ فان �أموال الدول الأجنبية امل�ستخدمة لأن�شطة عامة �أو �سيادية تتمتع باحل�صانة من
التنفيذ� ,أما الأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية �أو خا�صة فال تتمتع بتلك احل�صانة ويجوز �إخ�ضاعها
لإجراءات احلجز والتنفيذ( .)75وقد ُج�سد مبد�أ احل�صانة املقيدة ,بتقرير حاالت ا�ستثنائية يجوز
فيها اتخاذ �إجراءات التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية( .)76ومن اهم اال�ستثناءات على احل�صانة
من التنفيذ؛ ا�ستثناء الأموال التجارية ,فهذا اال�ستثناء ي�شكل جوهر مبد�أ احل�صانة املقيدة يف جمال
التنفيذ ,كما �أنه ا�ستثناء معرتف به -ت�شريعيا وق�ضائيا -على نحو وا�سع( .)77ويعد التنازل اقدم
اال�ستثناءات على احل�صانة من التنفيذ من حيث الظهور ,ومعرتف به �أي�ضا على نحو وا�سع( .)78ونظرا
لأهمية هذين اال�ستثنائيني ,ولأن �إعمالهما يتطلب �ضوابط و�شروط حمددة ,نتطرق �إليهما ب�شيء من
التف�صيل ,مع الإ�شارة �إىل اال�ستثناءات الأخرى ,وعلى ذلك ,نق�سم هذا املبحث �إىل مطلبني كاالتي:
املطلب الأول :الأموال التجارية �أو اخلا�صة.
املطلب الثاين :التنازل عن احل�صانة واال�ستثناءات الأخرى.
املطلب الأول

الأموال التجارية �أو اخلا�صة
يعترب اال�ستثناء املتعلق بالأن�شطة والأموال التجارية التطبيق الرئي�سي ملبد�أ تقييد احل�صانة
من التقا�ضي ومن التنفيذ ,ومع ذلك فمعيار هذا اال�ستثناء يف احل�صانتني خمتلف ,ففي حني يجب النظر
74 ) Clive M. Schmitthoff & Frank Wooldridge (1972), The Nineteenth Century Doctrine of
Sovereign Immunity and the Importance of the Growth of State Trading, 2 Denver journal of
international law and policy, p.201, Xiaodong Yang, op cit, p.7, James Crawford, op cit, p. 102.
75 ) Gary Born (2012), A New Generation of International Adjudication, 61 Duke Law Journal,
p. 820
76 ) Gary Born, op cit, p. 822, Hazel Fox & Philippa Webb, op cit, p.2.
77 ) Hazel Fox, Philippa Webb, op cit, p. 479, James Crawford, op cit, p.820, August Reinisch, op
cit, p.823, Gavan Griffith, op cit, p. 851,
من القوانني التي ن�صت على هذا اال�ستثناء؛ قانون احل�صانة يف �سنغافورا [املادة ,]15/وقانون ح�صانة الدولة يف باك�ستان [املادة ,]14/وقانون ح�صانات
الدول الأجنبية يف جنوب �أفريقيا[املادة ,]14/وقانون ح�صانات الدول الأجنبية الأ�سرتايل لعام 1985م[ ,املادة ,]32/وقانون احل�صانة يف
كندا[املادة ,]12/والقانون الياباين ب�ش�أن الوالية الق�ضائية[ ,املادة.]1/18/
78 ) George K. Foster, op cit, p.717.
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�إىل طبيعة ن�شاط الدولة لتحديد ح�صانتها من التقا�ضي «معيار الطبيعة» ,فان هذا املعيار ال ي�صلح
لتحديد مدى متتع �أموالها باحل�صانة من التنفيذ ,بل يتعني بدال من ذلك النظر �إىل الغاية �أو الغر�ض
من ا�ستخدام الأموال «معيار الغر�ض»( .)79والغر�ض من ا�ستخدام الدولة الأجنبية لأموالها هو املعيار
ال�سائد -ت�شريعيا وق�ضائيا -لتحديد ح�صانة �أو عدم ح�صانة تلك الأموال من التنفيذ( ,)80وبناء على
هذا املعيار ,فان �أموال الدولة الأجنبية تتمتع باحل�صانة من التنفيذ اذا كانت م�ستخدمة لأغرا�ض
�سيادية �أو عامة� ,أما الأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية �أو خا�صة ,فال تتمتع بتلك احل�صانة(.)81
ومع اتفاق الن�صو�ص حمل املقارنة على ا�ستثناء الأموال التجارية �أو اخلا�صة من ح�صانة التنفيذ ,وعلى
�أن الغر�ض من ا�ستخدام الأموال هو املعيار الذي يحدد ما اذا كانت �سيادية �أو جتارية وبالتايل مدى
قابليتها �أو عدم قابليتها للتنفيذ� ,إال �إنها تتباين يف التعبري عن هذا املعيار ,ويف �ضوابط حتققه ويف
�شروط تطبيقه ,وهو ما يتطلب التطرق ملواقفها ,كل على حده ,من هذه امل�سائل وذلك كما يلي:
	�أوال :معيار و�شروط اال�ستثناء يف القانون الأمريكي :يعرب القانون الأمريكي عن معيار
الغر�ض ب�صورة �ضمنية ,حيث ين�ص يف املادة �/1610أ , 2/على �أن ممتلكات الدولة الأجنبية يف
الواليات املتحدة امل�ستخدمة لن�شاط جتاري يف الواليات املتحدة ,ال تكون حم�صنة من احلجز مل�ساعدة
التنفيذ� ,أو من التنفيذ ,وذلك عندما «تكون املمتلكات م�ستخدمة� -أو ا�ستخدمت -للن�شاط التجاري الذي
ا�ستندت اليه املطالبة» .ووفقا لهذا الن�ص فمن املقرر ق�ضاء �أن معيار ا�ستثناء تلك املمتلكات �أو الأموال,
هو الغر�ض من ا�ستخدامها ,وتطبيقا لذلك ق�ضي ب�أن عبارة «م�ستخدمة لـ» ,يف املادة �/1610أ , 2/تعني
�أنه يجب �أن تكون الأموال مو�ضوعة خلدمة ن�شاط جتاري ,بحيث ينفذ الن�شاط بوا�سطة تلك الأموال,
و�أن التحقق من ذلك يكون بالنظر �إىل الغر�ض الذي ت�ستخدم الأموال لتحقيقه ,ولي�س �إىل كيفية
اكت�سابها �أو احل�صول عليها(.)82
وال يكفي لتمتع �أموال الدول الأجنبية باحل�صانة من التنفيذ �أن تكون على �صلة بن�شاط
جتاري� ,أو �أن ت�ستخدم ب�شكل عر�ضي لن�شاط جتاري ,وتطبيقا لذلك ق�ضي ب�أنه يتعني �أن تكون الأموال
 ) 79لأنه يعطي الدولة �إمكانية االدعاء ,دائما ,بان الأموال امل�ستخدمة يف �أن�شطتها التجارية تهدف �إىل حتقيق �أغرا�ض �سيادية �أو عامة,
Gillian Triggs (1982), An international Convention on sovereign immunity? Some Problems in
Application of the Restrictive Rule, 9 Monash University Law Review, p.86,
ويف املقابل ال ي�ؤخذ مبعيار الغر�ض يف جمال احل�صانة من التقا�ضي ,الن الدول عندما تدخل يف تعامالت جتارية فان هدفها النهائي لي�س جني الأرباح ,وبالتايل
فان تلك التعامالت �ستكون ,وفقا ملعيار الغر�ض ,دائما �أن�شطة �سيادية �أو عامة,
Howard J. Lager (1997), Avoiding the Nature-Purpose Distinction: Redefining an International
Commercial Act of State, 18(3)University of Pennsylvania Journal of International
Economic Law, p.1091.
80 ) August Reinisch, op cit, p.804, Burkhard Heß, op cit, p.277, Leo J. Bouchez (1979), The Nature
and Scope of State Immunity from Jurisdiction and Execution, 10 Netherlands Yearbook of
International Law, p.25, Xiaodong Yang, op cit, p.361.
81 ) Hazel fox & Philippa webb, op cit, p.506.
82 ) Connecticut Bank of Commerce v. Republic of Congo, 309 F.3d 240 (5th Cir. 2002), Walker
International Holdings Ltd. v Republic of Congo, 395 F.3d 229 (5th Cir. 2004).
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املطلوب حجزها �أو التنفيذ عليها قد و�ضعت يف عمل �أو يف خدمة من اجل ممار�سة ن�شاط جتاري� ,أما
جمرد ات�صالها بن�شاط جتاري فال ي�ؤهلها للتمتع باحل�صانة من التنفيذ( ,)83كما ق�ضي ب�أنه ال يعترب
املال م�ستخدما �أو ا�ستخدم لن�شاط جتاري ,اذا كان ا�ستخدامه لذلك الن�شاط مرة واحدة �أو ب�صورة
ا�ستثنائية ,فمثل هذا اال�ستخدام ال ي�ضفي عليه الطابع التجاري(.)84
وتتطلب املادة �/1610أ للحجز �أو التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية امل�ستخدمة لن�شاط
جتاري ,توافرت ال�شروط التالية:
� -1أن تكون الأموال موجودة يف �إقليم الواليات املتحدة :هذا �شرط عام لتطبيق �أي من
اال�ستثناءات التي عددتها املادة  , 1610ومقت�ضاه �أن ا�ستثناء الأموال امل�ستخدمة لن�شاط جتاري
من ح�صانة التنفيذ ال يكون قابال للتطبيق �إال اذا كانت الأموال املطلوب حجزها �أو التنفيذ عليها يف
�إقليم الواليات املتحدة( .)85و�إثبات حتقق هذا ال�شرط امر ي�سري بالن�سبة للأموال املادية ,ل�سهولة
حتديد �أماكن وجودها� ,إال �أنه لي�س بتلك ال�سهولة بالن�سبة للأموال غري املادية( .)86ويجب �أن تكون
83 ) Af-Cap, Inc. v. Chevron Overseas (Congo), Ltd., 475 F.3d 1080, 1091 (9th Cir. 2007),
“Property is ‘used for a commercial activity in the United States’ when the property in
question is put into action, put into service, availed or employed for a commercial activity,
not in connection with a commercial activity”.
84 ) Af-Cap v. Congo, US, 383 F.3d 361, 369–370 (5th Cir. 2004). See also Af-Cap v. Chevron, US,
475 F.3d 1080, 1091 (9th Cir. 2007).
85 ) Walters v. People’s Republic of China, 672 F. Supp. 2d 573, 574–75 (S.D.N.Y. 2009), and,
Philippine Export & Foreign Loan Guarantee Corp. v. Chuidian, 218 Cal. App.3d 1058,
1093, 6th Dis. 1990, and, Fidelity Partners, Inc. v. Philippine Export and Foreign Loan
Guarantee Corp., 921 F. Supp. 1113, 1117 (S.D.N.Y.1996). Richmark Corp. v. Timber
Falling Consultants, 959 F.2d 1468, 1477 (9th Cir. 1992).
 ) 86فعلى �سبيل املثال ,عندما يطلب الدائن احلجز �أو التنفيذ على حقوق لدولة �أجنبية لدى الغري ,فهل تعترب تلك الأموال موجودة يف �إقليم الواليات املتحدة؟
يفرق الق�ضاء يف الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل بني فر�ضني؛ الفر�ض الأول� :أال يكون للغري موطن يف الواليات املتحدة ,ويف هذه احلالة ال تعترب �أموال الدولة
الأجنبية يف �إقليم الواليات املتحدة ,الن موطن الوفاء بااللتزامات �أو الديون هو موطن املدين بها ,وهو هنا الغري .الفر�ض الثاين :ان يكون للغري موطن
يف الواليات املتحدة ,ويف هذه احلالة تعترب �أموال الدولة الأجنبية موجودة يف الواليات املتحدة اذا كان الغري كيان جتاري �أن�شئ ومركز �إدارته الرئي�سي يف
الواليات املتحدة ,وقد خل�ص الق�ضاء �إىل هذه النتيجة على �أ�سا�س ان تلك الأموال عبارة عن التزامات على الغري ,والقاعدة ان مكان الوفاء بتلك االلتزامات
هو موطن املدين بها “املحجوز لديه” ,انظر,
Peterson v. Islamic Republic of Iran, 627 F.3d 1117 (9th Cir. 2010), Af-Cap, Inc. v. Republic
of Congo (Af-Cap II,383 F.3d 361, 5th Cir. 2004), and Af-Cap Inc. v. Chevron Overseas
(Congo) Ltd., 475 F.3d 1080 (9th Cir. 2007),
ويالحظ مع ذلك� ,أن القاعدة ال�سابقة قد ال تقدم معيارا حا�سما للإجابة على الت�سا�ؤل املطروح ,وذلك عندما يكون للغري موطنان احدهما يف الواليات املتحدة
والأخر يف اخلارج ,ففي احدى الق�ضايا ,طلب الدائن احلجز على �ضمان بنكي لدولة “الأرجنتني” لدى بنك يف الواليات املتحدة ,فالحظت املحكمة انه
وبالرغم من ان الأموال املطلوب حجزها لي�س له �شكل مادي ,وان مكان الأموال غري املادية يف هذه احلالة هو موطن املحجوز لديه “البنك”� ,إال �أن للبنك
عدة فروع وبالتايل عدة مواطن ,احدها يف الواليات املتحدة و�أخر يف الأرجنتني ,ولذلك فقاعدة موطن املحجوز لديه ,ال ت�ساعد يف حتديد ما اذا كانت
الأموال املطلوب حجزها تقع يف �إقليم الواليات املتحدة ام يف اخلارج .حاول الدائن �إقناع املحكمة بان تطبيق تلك القاعدة ,عندما يتعدد املوطن ,يكون
بالنظر �إىل املوطن الأكرث �صلة ,وان الواليات املتحدة هي املوطن الأكرث �صلة الن احل�ساب الذي اودع فيه ال�ضمان ي�ستخدم لأداء خدمات فيها ,وبالرغم من
ادراك املحكمة لذلك� ,إال �أنها مل تقتنع بالنتيجة التي تو�صل اليها الدائن ,وبدال من ذلك ,ركزت على امر �أخر وهو �أن كل التعامالت بني الأرجنتني وبني
البنك كانت مع فرع البنك يف الأرجنتني ,وعلى �أ�سا�س ذلك خل�صت �إىل �أن مكان تلك الأموال هو الأرجنتني وبالتايل �إىل عدم جواز احلجز عليها ,انظر,
Aurelius Capital Partners, LP v. Republic of Argentina, Nos. 07 Civ. 2715 (TPG), 07 Civ. 11327
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�أموال الدولة الأجنبية موجودة يف �إقليم الواليات املتحدة عند ال�شروع يف اتخاذ �إجراءات احلجز �أو
التنفيذ(.)87
�-2أن تكون الأموال م�ستخدمة لن�شاط جتاري يف الواليات املتحدة :مقت�ضى هذا ال�شرط؛
�أن متار�س الدولة ن�شاطا جتاريا يف الواليات املتحدة ,و�أن تكون الأموال املطلوب حجزها �أو التنفيذ
عليها ,م�ستخدمة لذلك الن�شاط .والن�شاط التجاري ,كما عرفته املادة  1603هو؛ �إما �سلوك جتاري
منتظم� ,أو تعامل �أو ت�صرف جتاري حمدد ,وعلى ذلك يت�سع مفهوم الن�شاط التجاري لي�شمل الأن�شطة
�أو التعامالت اخلا�صة( .)88ويجب �أن يكون املال م�ستخدما لأن�شطة جتارية بوا�سطة الدولة الأجنبية
نف�سها ,فال عربة با�ستخدامه بوا�سطة �شخ�ص خا�ص قبل �أن تنتقل ملكيته �إىل الدولة ,وتطبيقا لذلك
ق�ضي ب�أن املادة �/1610أ 2/متنع النظر يف ا�ستخدام املال قبل �أن ي�صبح يف ملك الدولة الأجنبية,
ولذلك ال يجوز حجز �أموال الدولة الأجنبية فور نقل ال�سيطرة عليها من �شركات خا�صة �إىل احدى
وكاالت الدولة ,لأن جمرد نقل الأموال ال يعطي للدولة فر�صة ال�ستخدامها لن�شاط جتاري( .)89كما
يجب �أن يكون املال م�ستخدما للن�شاط التجاري �أو اخلا�ص عند ال�شروع يف اتخاذ �إجراءات التنفيذ,
�أي وقت �إ�صدار �أمر احلجز �أو التنفيذ ,وتطبيقا لذلك ق�ضي ب�أنه ال يكفي لتحقق متطلبات اال�ستثناء
املتعلق بالأموال امل�ستخدمة لن�شاط جتاري� ,أن الأموال املطلوب حجزها �سوف ت�ستخدم �أو من املحتمل
�أن ت�ستخدم لن�شاط جتاري( .)90غري �أن القانون الأمريكي ,وخالفا للقانون الإجنليزي واتفاقية الأمم
املتحدة ,يكتفي ب�أن تكون الأموال قد ا�ستخدمت لن�شاط جتاري� ,أي يف املا�ضي ,ولو مل تعد ت�ستخدم
لن�شاط جتاري عند اتخاذ �إجراءات احلجز والتنفيذ ,وهو ما يعني �أن على املحكمة البحث يف م�صدر
وحركة الأموال املطلوب حجزها(.)91
�-3أن تكون الأموال م�ستخدمة �أو ا�ستخدمت للن�شاط التجاري الذي ت�ستند اليه املطالبة:
يعرف هذا ال�شرط ب�شرط ال�صلة �أو الرابطة  ,Nexus Requirementوي�شري �إىل وجوب توافر
�صلة �أو رابطة بني الأموال حمل التنفيذ وبني املطالبة الرئي�سية مو�ضوع احلكم الذي يطلب تنفيذه(.)92
(TPG), 07 Civ. 2693 (TPG), 09 Civ. 8757 (TPG), 09 Civ. 10620 (TPG), 2010 WL 768874
(S.D.N.Y. Mar. 5, 2010.
87 ) FG Hemisphere Assocs. v. Republique du Congo, 455 F.3d 575 (5th Cir. 2006), Aurelius
Capital Partners, LP v. Republic of Argentina, 584 F.3d 120, 130 (2d Cir. 2009).
 ) 88وت�أكيدا لذلك اعتربت املحكمة العليا �أن ن�شاط الدولة الأجنبية يعد جتاريا اذا كان مما ي�ستطيع ال�شخ�ص اخلا�ص ممار�سته,
Republic of Argentina v. Weltover, Inc., 504 U.S. 607, 614 (1992).
89 ) Aurelius Capital Partners, LP v. Argentina, 584 F.3d 120, 130 (2d Cir. 2009).
90 ) Aurelius Capital Partners, LP v. Republic of Argentina, 584 F.3d 120, 130 (2d Cir. 2009).
91 ) M. P. Kindall, op cit,p.1866.
92 ) August Reinisch, op cit, p.822, Sun Jin (2010), The Linkage Requirement in Enforcement
Immunity, 9 Chinese Journal of International Law, p.703,
ول�شرط ال�صلة يف جمال احل�صانة من التنفيذ ثالث �صور ,الأوىل :ال�صلة بني املال واملطالبة مو�ضوع الدعوى ,وي�أخذها بها القانون الأمريكي .والثانية :ال�صلة بني
�إقليم دولة حمكمة التنفيذ واملطالبة التي �صدر فيها احلكم املطلوب تنفيذه ,وي�أخذ بهذه ال�صورة الق�ضاء ال�سوي�سري� .أما الثالثة :فهي ال�صلة بني الأموال
حمل التنفيذ وبني الكيان الذي وجهت اليه الدعوى التي �صدر فيها احلكم �سند التنفيذ ,وت�أخذ بهذه ال�صورة اتفاقية الأمم املتحدة كما �سياتي.
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وبناء على هذا ال�شرط فان الأموال امل�ستخدمة لن�شاط جتاري ال تكون قابلة للحجز �أو التنفيذ �إال
اذا كان ذلك الن�شاط هو الذي ا�ستندت اليه الدعوى �أو املطالبة مو�ضوع احلكم املطلوب تنفيذه(,)93
وتطبيقا لذلك ق�ضي ب�أنه يجب �أن تكون �أموال الدولة الأجنبية-املطلوب حجزها -م�ستخدمة لن�شاط
جتاري حمدد ,و�أن يكون هذا الن�شاط هو الذي ا�ستندت اليه املطالبة مو�ضوع احلكم ,فال يكفي �أن تكون
تلك الأموال م�ستخدمة ب�شكل عام لن�شاط جتاري( .)94وا�شرتاط ال�صلة بني الأموال حمل التنفيذ
واملطالبة مو�ضوع احلكم منتقد� ,إذ يعد هذا ال�شرط من اكرب القيود التي تواجه الدائن يف التنفيذ �ضد
الدول الأجنبية( ,)95والن ا�ستلزامه يتجاوز ما هو مقرر يف العرف الدويل(.)96
ثانيا :معيار و�شروط اال�ستثناء يف القانون الإجنليزي :بعد �أن حظرت املادة /2/13ب من
قانون احل�صانة� ,إخ�ضاع �أموال الدول الأجنبية لأي �إجراء لتنفيذ حكم ق�ضائي �أو حتكيمي� ,أو يف
دعوى عينية ,بغر�ض حجزها �أو التحفظ عليها �أو بيعها� ,أجازت الفقرة « »4من هذه املادة اتخاذ �أي
�إجراء من تلك الإجراءات على «املمتلكات امل�ستخدمة �أو التي يق�صد ا�ستخدامها لأغرا�ض جتارية».
وكما وا�ضح من هذا الن�ص ,فان معيار تطبيق اال�ستثناء الوارد فيه هو الغر�ض من ا�ستخدام
الأموال ,فاذا كانت الأموال م�ستخدمة لأغرا�ض جتارية ف�إنها تخ�ضع للتنفيذ� ,أما اذا مل تكن م�ستخدمة
�أو يق�صد ا�ستخدامها لأغرا�ض جتارية ف�إنها تتمتع باحل�صانة من التنفيذ ,ب�صرف النظر عن م�صدرها �أو
كيفية اكت�سابها ,وتطبيقا لذلك ق�ضي ب�أن م�صدر �أموال الدولة الأجنبية -التي يعتزم الدائن التنفيذ
عليها -غري ذي �صلة يف حتديد طبيعة ا�ستخدامها(.)97
وقد عرفت املادة  1/17من قانون احل�صانة ,الأغرا�ض التجارية بانها �أغرا�ض تلك الأن�شطة
�أو التعامالت امل�شار اليها يف املادة  ,)98( 3/3غري �أن تعريف الأغرا�ض التجارية بالإحالة �إىل تعريف
الأن�شطة التجارية منتقد ,لأن الهدف من تعريف الأن�شطة التجارية حتديد الأن�شطة التي ال تتمتع
باحل�صانة من التقا�ضي ,يف حني �أن الهدف من تعريف الأغرا�ض التجارية هو حتديد الأموال التي ال
93 ) Kevin P. Simmons, op cit, p.568, Sun Jin, op cit, p.703.
94 ) Walters v. Indus. & Commercial Bank of China, Ltd., 651 F.3d 280, 283 (2d Cir. 2011).
 ) 95ذلك انه وان كان ب�إمكانه مقا�ضاة الدولة الأجنبية عن الأ�ضرار املرتتبة على �أن�شطتها التجارية� ,إال انه لن ي�ستطيع تنفيذ احلكم ال�صادر �ضدها �إال على
�أموالها امل�ستخدمة للن�شاط جتاري الذي ا�ستندت اليه الدعوى,
Jeremy Ostrander, op cit, p.561.
96 ) James Crawford, op cit, p.862,
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن القانون الأمريكي ال ي�شرتط ال�صلة بني الأموال املطلوب حجزها �أو التنفيذ عليها وبني املطالبة مو�ضوع الدعوى يف احلاالت التالية 1- :عند
التنفيذ على �أموال وكاالت الدول الأجنبية 2- .عند التنفيذ على �أموال الدول الراعية للإرهاب3- .عند التنفيذ مبوجب حكم حتكيم ,ففي هذه احلاالت
ميكن للدائن احلجز على �أية �أموال للدولة� ,أو لوكاالتها ,م�ستخدمة لن�شاط جتاري يف الواليات املتحدة� ,سواء كانت تلك الأموال مت�صلة �أو غري مت�صلة
بالن�شاط الذي ا�ستند اليه املطالبة مو�ضوع احلكم ,انظر,
George K. Foster, op cit, p.676.
97 ) SerVaas Incorporated v. Rafidian Bank and others, Judgment of 17 August 2012, [2012,
UKSC 40.
 ) 98تعرف هذه املادة التعامالت التجارية بانها؛ �أ�-أي عقد لتوفري ب�ضائع �أو خدمات .ب� -أي قر�ض �أو تعامل �أخر للتمويل املايل ,واي �ضمان �أو تامني متعلق
بذلك التعامل� ,أو �أي التزام مايل �أخر .ج -التعامالت �أو الأن�شطة الأخرى� ,سواء كانت جتارية �أو �صناعية �أو مالية �أو ذات طابع مماثل ,والتي تربمها �أو
تدخل فيها الدولة لغري ممار�سة �سلطة �سيادية.
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تتمتع باحل�صانة من التنفيذ ,واالعتبارات التي حتكم تنظيم كل ح�صانة خمتلفة( ,)99وف�ضال عن ذلك,
ال ي�شري هذا التعريف �إال �إىل �أغرا�ض التعامالت والأن�شطة التجارية املحددة يف املادة  3/3فقط,
فال ي�شمل التعامالت الأخرى ,كالتعامالت والأن�شطة اخلا�صة ,رغم �أن هذه التعامالت والأن�شطة ,وان
مل تكن جتارية مبفهوم املادة ال�سابقة� ,إال �أنها ال تتمتع باحل�صانة مبوجب املادة /1/3ب ( .)100وقد
اكتفى القانون الإجنليزي لتحقق هذا اال�ستثناء ,بق�صد ا�ستخدام الأموال لأغرا�ض جتارية ,غري �أن
�إثبات ق�صد اال�ستخدام ي�ضع عبء كبريا على عاتق الدائن ,خ�صو�صا يف �سياق التقا�ضي املتعلق بالديون
ال�سيادية ,ففي الغالب ال تكون الأموال املخ�ص�صة خلدمة تلك الديون موجودة بعد ,واذا وجدت فمن
غري املحتمل �أن تف�صل عن غريها لتحقيق غر�ض وحيد هو خدمة الدين(.)101
وي�شرتط لإعمال هذا اال�ستثناء ,عند التنفيذ مبوجب حكم ق�ضائي� ,أن يكون احلكم نهائيا
باملعنى املحدد يف املادة /1/18ب ( ,)102كما ي�شرتط ,عند التنفيذ يف مواجهة دولة ع�ضو يف االتفاقية
الأوربية حل�صانات الدول(� ,)103أال يكون احلكم �صادرا يف منازعة بحرية(.)104
ومل ي�شرتط القانون الإجنليزي  -بن�ص �صريح -وجود �صلة بني الأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض
جتارية وبني املطالبة مو�ضوع الدعوى( .)105كما مل ي�ستلزم ات�صال الأموال بالكيان الذي يتم التنفيذ
يف مواجهته ,ومع ذلك فال يجوز التنفيذ على �أموال كيان تابع لدولة �أجنبية مبوجب حكم �صادر �ضد
الدولة نف�سها كقاعدة� ,إال �أن الق�ضاء خرج م�ؤخرا على هذه القاعدة يف حاالت ا�ستثنائية(� .)106أما
وجود الأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية يف �إقليم اململكة املتحدة ,فهو �شرط للتنفيذ على تلك
الأموال ,وان مل ين�ص عليه القانون �صراحة� ,إذ تفر�ضه القواعد العامة لالخت�صا�ص الق�ضائي الدويل.
ثالثا :معيار و�شروط اال�ستثناء يف اتفاقية الأمم املتحدة :قررت اتفاقية الأمم املتحدة هذا
اال�ستثناء يف الفقرة «ج» من املادة  19فن�صت على �أنه ال يجوز اتخاذ �إجراءات جربية تالية ل�صدور
احلكم(� ،)107ضد ممتلكات دولة �إال «�إذا ثبت �أن الدولة ت�ستخدم هذه املمتلكات �أو تعتزم ا�ستخدامها,
99 ) Jeremy Ostrander, op cit, p.560, Gavan Griffith, op cit, pp.852.
100 ) Yang Xiaodong, op cit, p.368.
101 ) James Crawford, op cit, p.862.
 ) 102ووفقا لهذه املادة احلكم النهائي؛ هو الذي ا�صبح �أو مل يعد قابال لال�ستئناف ,ومل يعد قابال للإبطال اذا �صدر غيابيا.
 ) 103لعام 1972م ,وقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف عام 1976م.
104 () Robert K. Reed, op cit, p.208.
 ) 105قارن,
Sun Jin, The Linkage Requirement in Enforcement Immunity, op cit, p. 710.
 ) 106انظر,
La Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) v. F.G. Hemisphere Associates LLC, Decision
of 17 July 2012, [2012] UKPC 27, Privy Council Appeal, No. 0061 of 2011,
قرر احلكم ال�صادر يف هذه الق�ضية انه ال ميكن لدائن الدولة الأجنبية احلجز على �أموال كيان مملوكة لتلك الدولة �إال عندما يكون للدولة �سيطرة قانونية وفعلية
على الكيان بحيث ال يظهر للكيان وجود م�ستقل عن الدولة.
� ) 107أما الإجراءات اجلربية ال�سابقة ل�صدور احلكم فال يجوز اتخاذها على الأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية �إال اذا وافقت الدولة على اتخاذ تلك
الإجراءات� ,أو كانت قد خ�ص�صت الأموال للوفاء باملطالبة مو�ضوع الدعوى[املادة.]18/
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على وجه التحديد ,لأغرا�ض �أخرى غري الأغرا�ض احلكومية غري التجارية ،و�أنها موجودة يف �إقليم
دولة املحكمة �شريطة �أال تتخذ الإجراءات اجلربية الالحقة ل�صدور احلكم �إال على املمتلكات املت�صلة
بالكيان املوجهة �ضده الدعوى».
وبناء على هذا الن�ص ,فان معيار تطبيق اال�ستثناء هو الغر�ض من ا�ستخدام الأموال ,ف�أموال
الدولة الأجنبية التي ت�ستخدمها �أو تعتزم ا�ستخدامها لغري الأغرا�ض احلكومية ,ال تتمتع باحل�صانة
من الإجراءات اجلربية التالية ل�صدور احلكم .ويت�سع نطاق تطبيق هذا اال�ستثناء لي�شمل جميع
الأموال التي ال ت�ستخدم للأغرا�ض احلكومية� ,سواء كانت ت�ستخدم لأغرا�ض جتارية �أو لأغرا�ض
خا�صة .والعربة يف حتديد ا�ستخدم الأموال لأغرا�ض غري حكومية ,هو وقت اتخاذ �إجراءات التنفيذ,
كما تدل على ذلك عبارة «ت�ستخدم» فلم تعتد االتفاقية با�ستخدام الأموال قبل هذا الوقت ,حتى ال
ي�ؤدي ذلك �إىل تقييد غري �ضروري حلرية الدول يف ا�ستعمال �أموالها( ,)108غري �أن االتفاقية من جهة
�أخرى ,تكتفي بق�صد ا�ستخدام املال لأغرا�ض غري حكومية ,حتى يفقد ح�صانته من التنفيذ ,ويف هذه
احلالة فان الوقت املعترب لتحديد ق�صد اال�ستخدام هو �أي�ضا وقت طلب اتخاذ �إجراءات التنفيذ ,وهذا
التف�سري هو ما انتهى اليه الق�ضاء ال�سويدي مبنا�سبة تطبيق املادة  19من االتفاقية ,فقد �أو�ضحت
املحكمة العليا �أن العربة يف حتديد ماذا كانت الأموال املطلوب حجزها ت�ستخدم �أو يق�صد ا�ستخدامها
لأغرا�ض جتارية يكون وقت ا�ستالم طلب التنفيذ من قبل اجلهة املخت�صة(.)109
ووفقا للمادة /19ج ال يجوز اتخاذ الإجراءات اجلربية التالية ل�صدور احلكم على الأموال
امل�ستخدمة �أو التي يق�صد ا�ستخدامها لأغرا�ض غري حكومية �إال اذا توافرت ال�شروط التالية:
�1 .1أن تكون الأموال موجودة يف �إقليم حمكمة التنفيذ :وبناء على هذا ال�شرط لي�س لتلك املحكمة
اتخاذ �إجراءات التنفيذ على �أموال الدولة الأجنبية امل�ستخدمة لأغرا�ض غري حكومية اذا كانت
تلك الأموال يف �إقليم دولة �أخرى.
�2 .2أن تكون الأموال م�ستخدمة �أو يق�صد ا�ستخدامها على وجه التحديد لأغرا�ض غري حكومية:
خالفا للقانونني الأمريكي والإجنليزي ,تتطلب االتفاقية �أن تكون الأموال م�ستخدمة �-أو
يق�صد ا�ستخدامها -على وجه التحديد لأغرا�ض غري حكومية ,وبناء على ذلك ,ال بد �أن يكون
108 ) ILC, Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, op cit,p.58.
109 ) Sedelmayer v. Russian Federation, No. Ö1702011 ,10-, Swedish Supreme Court, July 1,
2011,
يف هذه الق�ضية حجز الدائن على مبنى مملوك لرو�سيا ,فدفعت رو�سيا باحل�صانة من التنفيذ الن املبنى ي�ستخدم ال�ستقبال ال�شخ�صيات العامة ,ولأنها خ�ص�صت
كل ال�شقق ل�سكن الدبلوما�سيني ابتداء من تاريخ 2010-1-1م ,رف�ضت املحكمة هذا الدفع معللة ذلك بان العربة يف حتديد ا�ستخدام العقار �أو ق�صد
ا�ستخدامه يكون يف الوقت الذي ا�ستلمت فيه جهة التنفيذ طلب التنفيذ ,والذي قدم يف عام 2004م ,وملا كان هذا الوقت هو احلا�سم لتحديد ا�ستخدام
الأموال املطلوب حجزها ,فان تغيري ا�ستخدام املبنى بعد ذلك الوقت ال ي�ؤخذ يف االعتبار ,انظر يف التعليق على احلكم,
Dan Engström & Cornel Marian (2012), Restrictive Absolutes: Using Party Autonomy to
Reconcile Absolute Immunity with the Liberal Standard for Restrictive Immunity Adopted
by the Swedish Supreme Court in the Sedelmayer Decision, 2 Czech & Central European
Yearbook of Arbitration, pp. 6180-.
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اال�ستخدام من طبيعة حمددة ,فاذا كانت الأموال م�ستخدمة لأغرا�ض حكومية ولأغرا�ض �أخرى
غري حكومية ,فالعربة باال�ستخدام الرئي�سي(.)110
�3 .3أن تكون الأموال مت�صلة بالكيان الذي وجهت اليه الدعوى مبا�شرة :فيتعني �أن تكون الأموال التي
يطلب الدائن حجزها �أو التنفيذ عليها مت�صلة بالكيان الذي وجهت اليه الدعوى التي �صدر فيها
احلكم املطلوب تنفيذه .وقد �أو�ضح ملحق االتفاقية-والذي يعترب وفقا للمادة  25جزاء ال يتجز�أ
من االتفاقية� -أن عبارة «املمتلكات املت�صلة بالكيان ,تعني ما هو �أو�سع من التملك �أو احليازة».
و�أن عبارة «كيان» الواردة يف نف�س الفقرة تعني؛ «الدولة بو�صفها �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة �أو
وحدة من مكونات دولة احتادية �أو تق�سيما فرعيا للدولة �أو وكالة للدولة �أو جهازا من �أجهزتها �أو
غريها من الكيانات التي تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية م�ستقلة» .ويالحظ �أن تف�سري العبارة الأوىل
وان كان من �ش�أنه تو�سيع نطاق تطبيق اال�ستثناء لي�شمل الأموال التجارية اململوكة للدولة �أو التي
يف حيازتها(� ,)111إال �أن تف�سري العبارة الثانية �سيحد من نطاق تطبيقه ,الن التنفيذ لن يكون جائزا
�إال على �أموال الكيان الذي وجهت اليه الدعوى(.)112
رابعا :معيار و�شروط اال�ستثناء يف القانون اليمني :ا�ستثنى القانون اليمني من عدم قابلية
�أموال الدول الأجنبية للتنفيذ «ما كان من تلك الأموال خا�ضع ًا لقواعد القانون اليمني اخلا�ص»,
[املادة 12/350/مرافعات ,ومع �أن هذه ال�صياغة ال تقدم معيارا وا�ضحا لإعمال اال�ستثناء� ,إال �أن
بع�ض الفقه( )113يرى �أن الأموال التي يجوز التنفيذ عليها مبوجب هذا اال�ستثناء هي الأموال الناجتة
عن �أعمال جتارية خا�ضعة لقواعد القانون اليمني .غري �أننا نعتقد �أن املق�صود بالأموال اخلا�ضعة
لقواعد القانون اخلا�ص ,الأموال امل�ستخدمة �أو املخ�ص�صة لن�شاط خا�ضع لقواعد القانون اخلا�ص,
وبالتايل فمعيار هذا اال�ستثناء هو الغر�ض من ا�ستخدام الأموال ولي�س م�صدرها ,فال ي�ستطيع الدائن
التنفيذ على �أموال دولة �أجنبية ,ا�ستنادا �إىل اال�ستثناء املقرر يف املادة � , 12/350إال اذا اثبت �أن
تلك الأموال خم�ص�صة �أو مو�ضوعا لن�شاط �أو تعامل معني ,و�أن ذلك الن�شاط �أو التعامل خا�ضع لقواعد
القانون اخلا�ص( .)114وهذا ما ي�ؤكده القانون والق�ضاء املقارن ,فعلى �سبيل املثال ,ين�ص القانون التون�سي
110 ) Sedelmayer v. Russian Federation, No. Ö1702011 ,10-, Swedish Supreme Court, July 1, 2011,
فقد اعتربت املحكمة �أن املبنى اململوك للدولة الأجنبية والذي ت�ستخدم بع�ض �شققه ك�سكن لدبلوما�سيني وبقية ال�شقق ت�ؤجر للغري ,ال يتمتع باحل�صانة من التنفيذ,
الن ا�ستخدامه الرئي�سي كان لأغرا�ض غري حكومية.
111 ) Hazel fox & Philippa webb, op cit, p.512.
112 ) Mag Eva Wiesinger (2006), State immunity from Enforcement, University of Vienna,
pp.910-.
 ) 113د .مطهر عبده حممد ال�شمريي(� ,)2003إجراءات التنفيذ اجلربي يف قانون التنفيذ املدين اليمني ,ط ,1مركز �صن للطباعة والن�شر ,تعز� ,ص.93
 ) 114ويتحقق هذا ال�شرط عندما تدخل الدولة الأجنبية يف ذلك الن�شاط �أو التعامل ك�شخ�ص خا�ص ولي�س باعتبارها �صاحبة �سيادة ,وهذا هو املعيار الراجح
للتمييز بني الت�صرفات والأن�شطة ال�سيادية �أو العامة وبني الت�صرفات والأن�شطة التجارية �أو اخلا�صة ,انظر,
Gamal Moursi Badr (1984), State Immunity: An Analytical and Prognostic View, Martinus Nijhoff
Publishers, The Hague, Netherlands, p.68 et seq., Okezie Chukwumerije (1987), Sovereign
Immunity and Transnational Arbitration, Master Thesis, University of British Columbia,
pp.4648-.
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على �أن �أمالك الدولة الأجنبية ال تتمتع باحل�صانة من التنفيذ �إذا كانت تلك الأموال «خم�ص�صة
لتعاطي ن�شاط خا�ص �أو ذي طابع جتاري»( .)115وال يجيز القانون اللبناين �إلقاء احلجز على �أموال
الدول الأجنبية «با�ستثناء ما كان منها مو�ضوع تعامل خا�ضع لقواعد القانون اخلا�ص»( .)116وقريب
من هذا النهج ما قررته املادة  26من االتفاقية الأوروبية حل�صانات الدول لعام 1972م ,فقد �أجازت
تنفيذ احلكم ال�صادر �ضد الدولة يف دعوى تتعلق بالن�شاط ال�صناعي �أو التجاري الذي تكون الدولة قد
انخرطت فيه بطريقة مماثلة لل�شخ�ص اخلا�ص ,على �أن يقت�صر التنفيذ على �أموال الدولة امل�ستخدمة
ح�صريا فيما يتعلق بذلك الن�شاط .وق�ضت حمكمة النق�ض الفرن�سية بان ح�صانة الدولة الأجنبية من
التنفيذ ,ميكن �أن ت�ستبعد ,ا�ستثناء ,اذا كانت الأموال املطلوب حجزها خم�ص�صة لن�شاط خا�ص(,)117
كما ق�ضت بان �أموال الكيان اململوك لدولة �أجنبية ,واملتميز قانونا عنها ,ميكن �أن حتجز من قبل جميع
الدائنني ,ب�شرط �أن ت�شكل تلك الأموال جزءا من املوارد املخ�ص�صة لن�شاط �أ�سا�سي يحكمه القانون
اخلا�ص( .)118وهكذا ,فانه ال يجوز التنفيذ �أو التحفظ على �أموال دولة �أجنبية ,ا�ستنادا �إىل اال�ستثناء
املقرر يف املادة  12/350مرافعات ميني� ,إال بعد البحث يف طبيعة الن�شاط �أو التعامل الذي خ�ص�صت
له الأموال املطلوب التنفيذ �أو التحفظ عليها(.)119
وقد تطلبت املادة  12/350مرافعات� ,أن يكون القانون اخلا�ص الذي تخ�ضع له الأموال
هو القانون اليمني ,وبناء على ذلك ,فان اال�ستثناء الوارد يف هذه املادة ال ينطبق على �أموال الدولة
الأجنبية املخ�ص�صة لن�شاط خا�ضع لقانون خا�ص اجنبي ,وهو ما يعني تتمتع تلك الأموال باحل�صانة
من التنفيذ ,وهذه نتيجة غري منطقية ,لأن الدولة الأجنبية اذا دخلت يف تعامل معني وكان هذا
التعامل خا�ضعا لقواعد القانون اخلا�ص غري اليمني ,فان الأموال املخ�ص�صة لذلك التعامل تعد �أمواال
خا�صة ,وبالتايل فخ�ضوع التعامل �أو الن�شاط لقانون خا�ص غري القانون اليمني ,ال يغري من حقيقة �أن
الأموال مو�ضوع هذا الن�شاط م�ستخدمة لأغرا�ض خا�صة ولي�س لأغرا�ض �سيادية �أو عامة ,وهذه هي
علة ا�ستثنائها من احل�صانة.
 ) 115املادة[ ]24من جملة القانون الدويل اخلا�ص لعام 1998م.
 ) 116املادة [ ]860من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية لعام  ,1983واملعدلة باملر�سوم اال�شرتاعي رقم  3800بتاريخ 2000/9/6م.
117 ) Société Eurodif v. République islamique d’Iran, Cour de cassation, 1st Civil Chamber, 14
Mar, 1984,
,م�شار اليه لدى
ILC, Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-third Session, US
Document (A/4629 )10/ April -19 July 1991, p.57.
118 ) Societe Nationale Algerienne de Transport et de Commercialisation des Hydrocarbures
(Sonatrach) v. Migeon (France, Court of Cassation, First Civil Chamber, 1 October 1985,
م�شار اليه يف املرجع ال�سابق ,نف�س ال�صفحة.
 ) 119وت�أكيدا لذلك ق�ضت حمكمة النق�ض الفرن�سية ب�إبطال قرار حمكمة اال�ستئناف الذي الغى احلجز التحفظي على �أموال دولة �أجنبية ,الن حمكمة
اال�ستئناف اتخذت هذا القرار دون ان تبحث يف طبيعة الن�شاط الذي خ�ص�صت له الأموال املحجوزة,
Islamic Republic of Iran and Others v. Societe Eurodif and Others (France, Court of Cassation,
First Civil Chamber, 14 March 1984.
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ومل ي�ضع القانون اليمني �شروطا خا�صة للتنفيذ �أو التحفظ على �أموال الدول الأجنبية
اخلا�ضعة للقانون اخلا�ص� ,إال �أنه يجب توافر ال�شروط التالية:
�1 .1أن تكون الأموال موجودة يف �إقليم اجلمهورية اليمنية :فهذا ال�شرط متليه القواعد العامة
لالخت�صا�ص الق�ضائي الدويل ,ولذلك اذا طلب الدائن ,حجز �أموال دولة �أجنبية حجزا حتفظيا,
فان املحاكم اليمنية ال تكون خمت�صة بنظر هذا الطلب �إال اذا كان ذلك احلجز �سينفذ يف اليمن
املادة 83/مرافعات ,وهو ما ي�ستلزم بال�ضرورة �أن تكون الأموال املطلوب حجزها موجودة يف
اليمن.
 2 .2ات�صال الأموال بالكيان الذي وجهت اليه مبا�شرة الدعوى مو�ضوع احلكم :فمن ال�شروط العامة
يف حمل التنفيذ �أن يكون املال مملوكا للمدين «املنفذ �ضده»[املادة ]349/مرافعات ,وبناء
على ذلك يجب �أن تكون الأموال حمل التنفيذ مملوكة للكيان امللزم بالأداء الذي ت�ضمنه ال�سند
التنفيذي(.)120
املطلب الثاين

التنازل عن احل�صانة من التنفيذ واال�ستثناءات الأخرى
ا�ستثناء الأموال امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية �أو خا�صة من ح�صانة التنفيذ ا�ستثناء متفق
عليه يف الن�صو�ص حمل املقارنة ,كما ر�أينا ,وبالإ�ضافة �إىل ذلك فقد �أوردت هذه الن�صو�ص ,عدا القانون
اليمني ,حاالت ا�ستثنائية �أخرى ال تتمتع فيها �أموال الدول الأجنبية باحل�صانة من التنفيذ ,كالتنازل
عن احل�صانة ,وتخ�صي�ص الأموال للوفاء باملطالبة مو�ضوع الدعوى ,ف�ضال عن حاالت �أخرى انفرد
القانون الأمريكي بالن�ص عليها.

�أوال :التنازل عن احل�صانة من التنفيذ:

بالرغم من �أهمية احل�صانة �إال �أنها لي�ست قاعدة ملزمة �أو �آمرة ولذلك يجوز للدول التنازل عن
ح�صانة �أموالها من التنفيذ( .)121ويعد التنازل من اقدم اال�ستثناءات الواردة على احل�صانة من التنفيذ,
فحتى عندما كان مبد�أ احل�صانة املطلقة هو ال�سائد ,فقد كان للدولة التنازل عن تلك احل�صانة(.)122
 ) 120انظر ,د .فتحي وايل( ,)1975التنفيذ اجلربي وفقا ملجموعة املرافعات اجلديدة ,مطبعة جامعة القاهرة ,ط� ,2ص ,143د .جنيب احمد
عبداهلل ( ,)2010قانون التنفيذ اجلربي يف امل�سائل املدنية والتجارية ,مكتبة ومركز ال�صادق� ,صنعاء� ,ص ,253د .عبد الكرمي الطري ,د .عادل النجار
( ,)2013قواعد و�إجراءات التنفيذ اجلربي ,مكتبة ومركز ال�صادق� ,صنعاء� ,ص ,268وبالإ�ضافة �إىل ذلك فقد �أجاز القانون اليمني توجيه �إجراءات
التنفيذ اجلربي �إىل الكفيل ال�شخ�صي والكفيل العيني والغري واحلائز ملال املنفذ �ضده[املادة]345/مرافعات.
121 ) Emmanuel Gaillard,(2008) Effectiveness of Arbitral Awards, State Immunity from
Execution and Autonomy of State Entities Three Incompatible Principles, (in) E. Gaillard
and J. Younan (eds.), State Entities in International Arbitration, Juris Publishing, p. 184.
122 ) Xiaodong Yang, op cit, p.7, George K. Foster, op cit, p.721, August Reinisch, op cit, p.817.
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	�أ-التنازل عن احل�صانة من التقا�ضي ال يعترب تنازال عن احل�صانة من التنفيذ :يفرق االجتاه
القانوين احلديث بني احل�صانة من التقا�ضي وبني احل�صانة من التنفيذ( ,)123وهذه التفرقة حتظى
بقبول ت�شريعي وق�ضائي على امل�ستويني الوطني والدويل ,فالت�شريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية
املتعلقة باحل�صانة ,جت�سيدا لتمايز واختالف احل�صانة من التنفيذ عن احل�صانة من التقا�ضي ,تفرد كل
منهما بقواعد و�أحكام م�ستقلة .كما �أن القرارات الق�ضائية على امل�ستوى الدويل ,ت�ؤكد اختالف ومتايز
احل�صانتني(.)124
ومن اهم الآثار املرتتبة على اختالف احل�صانة الق�ضائية عن احل�صانة من التنفيذ؛ �أن تنازل
الدولة عن ح�صانتها من التقا�ضي �أو زوال هذه احل�صانة ال ي�ؤدي تلقائيا �إىل زوال احل�صانة من التنفيذ
�أو التنازل عنها ,ولذلك اذا تنازلت الدولة عن ح�صانتها من التقا�ضي ,فان هذا التنازل ال يعترب تنازال
عن احل�صانة من التنفيذ ,فال يجوز اتخاذ �إجراءات جربية �ضد �أموال تلك الدولة على �أ�سا�س تنازلها
عن احل�صانة الق�ضائية ,بل ال بد من وجود تنازل م�ستقل ووا�ضح عن احل�صانة من التنفيذ( ,)125وهذا
ما ت�ؤكده �صراحة الن�صو�ص حمل املقارنة ,فالقانون الأمريكي ينظم التنازل كا�ستثناء على احل�صانة
من التقا�ضي يف املادة �/1605أ� , 1/أما التنازل عن احل�صانة من التنفيذ فهو احد اال�ستثناءات الواردة
على تلك احل�صانة واملن�صو�ص عليها يف املادة �/1610أ .)126( 1/وين�ص القانون الإجنليزي �صراحة على
�أن خ�ضوع الدولة لوالية الق�ضاء ال يعترب موافقة على اتخاذ التدابري الوقتية �أو �إجراءات التنفيذ
املادة , 3/13/وباملثل فقد ن�صت املادة  20من اتفاقية الأمم املتحدة على �أنه «يف احلاالت التي ت�ستلزم
123 ) Burkhard Heß, op cit, p.277, Xiaodong Yang, op cit, p.348, Roger O›Keefe “et al” op cit, p.
288, M. P. Kindall, op cit, pp.1873.
 ) 124فقد �أكدت حمكمة العدل الدولية يف ق�ضية ( )Germany v. Italyعلى ان قواعد القانون الدويل العريف التي حتكم احل�صانة من التنفيذ
خمتلفة عن تلك التي حتكم احل�صانة الق�ضائية ويجب ان تطبق كل منهما ب�شكل منف�صل,
ICJ “International Court Justice“, Jurisdictional Immunities of the State, Germany. Italy: Greece
Intervening, Judgment, judgment of 3 February 2012, para, 113, “The rules of customary
international law governing immunity from enforcement and those governing jurisdictional
immunity (understood stricto sensu as the right of a State not to be the subject of judicial
proceedings in the courts of another State) are distinct, and must be applied separately”,
وق�ضت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان بان “احل�صانة من التنفيذ مو�ضوع متميز عن احل�صانة من �إجراءات الدعوى,
ECHR “European Court of Human Rights“, Al-Adsani v. United Kingdom, App. No. 35763,97/
21 November 2001, “Immunity from execution is a topic distinct from immunity from
judicial proceedings”.
125 ) Leo J. Bouchez, op cit, p.23, Gamal Moursi Badr, op cit, p.107, Sompong Sucharitkul,
Immunities from Jurisdiction in Contemporary International Law, op cit, p.733, ILC, Draft
Articles on Jurisdictional Immunities of States and their Property, op cit, p.56, August
Reinisch, op cit, p.817, Okezie Chukwumerije, op cit, p.51.
 ) 126وتطبيقا لذلك ق�ضي بان القانون مييز بني جانني خمتلفني للح�صانة ال�سيادية؛ احل�صانة الق�ضائية ,واحل�صانة من احلجز والتنفيذ ,ولذلك ,فان خ�ضوع
الدولة للتحكيم وان اعترب تنازال عن ح�صانتها الق�ضائية� ,إال انه ال ي�شكل تنازال عن ح�صانتها من التنفيذ,
Ministry of Def. and Support for the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran v. Cubic Def.
Sys., 385 F.3d 1206 (2004).
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مبوجب املادتني  ١٨و  ١٩قبول الإجراءات اجلربية ،ال يعترب قبول ممار�سة الوالية الق�ضائية مبوجب
املادة  ٧قبوال �ضمنيا التخاذ الإجراءات اجلربية».
ويالحظ �أن تنظيم القانون الأمريكي للتنازل كا�ستثناء على احل�صانة يت�سم بالتعقيد,
حيث يتطلب ملقا�ضاة الدولة الأجنبية والتنفيذ على �أموالها وجود ثالثة تنازالت م�ستقلة ,الأول:
التنازل عن احل�صانة الق�ضائية املادة�/1610/أ , 1/الثاين :التنازل عن احل�صانة من احلجز قبل
احلكم ,الثالث :التنازل عن احل�صانة من التنفيذ املادة/1610/ب ,)127( 1/فاذا تنازلت الدولة عن
ح�صانتها من التقا�ضي ومن التنفيذ ,فان هذا التنازل ال يخول املدعي احلجز على �أموالها قبل �صدور
احلكم ,وتطبيقا لذلك ق�ضي ب�أن التنازل عن احل�صانة من الدعوى ومن تنفيذ احلكم ال يعترب تنازال عن
احل�صانة من احلجز قبل احلكم(.)128
ب� -صور التنازل عن احل�صانة من التنفيذ :التنازل عن احل�صانة من التنفيذ قد يكون تنازال
�صريحا  , explicit waiverكما يجوز ,يف حاالت ا�ستثنائية� ,أن يكون التنازل �ضمنيا implicit
 ,waiverكتخ�صي�ص الدولة �أموال حمددة للوفاء بااللتزامات التي قد تن�ش�أ عن تعامالت معينة(.)129
والتنازل ال�صريح ,يوجد عادة يف العقود �أو االتفاقات املربمة ,قبل ن�ش�ؤ النزاع ,بني الدولة
الأجنبية وبني الأفراد( .)130ويتطلب القانون الإجنليزي �أن يكون التنازل عن احل�صانة من التنفيذ
مكتوبا[املادة� , 3/13/أيا كان ال�شكل الذي يتخذه� ,أما اتفاقية الأمم املتحدة فت�ستلزم �أن تكون
املوافقة على اتخاذ الإجراءات اجلربية ال�سابقة �أو التالية ل�صدور احلكم� ,إما باتفاق دويل �أو باتفاق
حتكيم �أو يف عقد مكتوب �أو ب�إعالن �أمام املحكمة �أو بر�سالة خطية بعد ن�شوء النزاع بني الطرفني
املادتني�/18/أ�/19 ,أ  ,وخالفا للقانون الإجنليزي واتفاقية الأمم املتحدة ,فان القانون الأمريكي
يجيز �أن يكون تنازل الدولة �أو كياناتها عن احل�صانة من احلجز مل�ساعدة التنفيذ �أو من التنفيذ �ضمنيا,
املادة �/1610أ ,1/ب� ,)131( 1/إال �أنه مل ي�ضع موجهات �أو �ضوابط لتحديد ما يعد تنازال �ضمنيا,
ولذلك فان قرارات الق�ضاء تتباين يف ذلك ,فعلى �سبيل املثال ,ق�ضي ب�أن توقيع الدولة الأجنبية على
اتفاق حتكيم ين�ص على �أن �أطرافه يتفقون على التقيد واالمتثال لأي حكم ي�صدر مبوجب االتفاق,
 ) 127وقد و�صف الق�ضاء ن�صو�ص القانون املتعلقة باحل�صانة من التنفيذ بانها من اكرث �أحكام القانون �إرباكا ,وانها تخلق نظام تقييدي �صارم يحول دون جناح
التنفيذ �ضد الدول الأجنبية ,لأ�سباب هيكلية و�إجرائية منها؛ �أنها تتطلب من املتعاقد مع الدولة احل�صول على ثالثة �أنواع من التنازل؛ تنازل عن احل�صانة
من التقا�ضي ,و تنازل عن احل�صانة من احلجز قبل احلكم ,و تنازل عن احل�صانة من احلجز بعد احلكم,
Walters v. Indus. & Commercial Bank of China, Ltd., 651 F.3d 280, 283 (2d Cir. 2011).
128 ) O›Connell Mach. Co. v. M.V. “Americana”, 734 F.2d 115, 117 (2d Cir.1984).
129 ) Sompong Sucharitkul, Seventh Report on Jurisdictional Immunities, op cit, p.39.
130 ) George K. Foster, op cit, p.676, Sompong Sucharitkul, Seventh Report on Jurisdictional
Immunities, op cit, p.41.
 ) 131وهو �أي�ضا ما يجيزه قانون احل�صانة الكندي[املادة�/1/21/أ]� ,أما قانون احل�صانة الأ�سرتايل فقد ا�ستلزم �أن يكون التنازل �صريحا[املادة,]1/31/
مربرا عدم الأخذ بالتنازل ال�ضمني؛ بانه من غري املرغوب �أن تكون الدولة الأجنبية يف و�ضع غام�ض� ,سواء بالن�سبة للت�صرف الذي ي�شكل تنازل �ضمني �أو
بالن�سبة للأموال التي ي�شملها ذلك التنازل,
Gavan Griffith, op cit, pp.851- 852.
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يعترب تنازال �ضمنيا عن احل�صانة من التنفيذ( ,)132بينما ق�ضي ب�أن تخلف الدولة الأجنبية عن احل�ضور
يف الإجراءات الق�ضائية التي �صدر فيها احلكم وعدم مت�سكها باحل�صانة ال ي�شكل تنازل �ضمني عن
احل�صانة من التنفيذ( .)133غري �أن القانون الأمريكي يتطلب �أن يكون التنازل عن احل�صانة �صريحا يف
حالتني؛ الأوىل :التنازل احل�صانة من احلجز قبل احلكم ,املادة/1610/د  .الثانية :التنازل عن
ح�صانة �أموال البنوك املركزية �أو ال�سلطات النقدية من التنفيذ املادة/1611/ب.]1/
ج -نطاق و�شروط التنازل عن احل�صانة من التنفيذ :جميع �أموال الدولة الأجنبية ,من حيث
املبد�أ ,ميكن �أن تكون حمال للتنازل عن احل�صانة من التنفيذ ,ونطاق هذا التنازل ,من حيث الأموال التي
ي�شملها ,يتحدد ,ب�صورة �أ�سا�سية ,بناء على �صيغة وبنود التنازل ذاته ,فالتنازل عن احل�صانة من التنفيذ
قد يكون تنازال عاما ,وقد يكون تنازال عن ح�صانة �أموال حمددة �أو فئات معينة من الأموال( .)134فاذا
كان التنازل حمددا ب�أن �أ�شار �إىل �أموال معينة �أو �إىل فئات الأموال التي ي�شملها ,فان تطبيقه يقت�صر
على تلك الأموال� ,أما �إن كان التنازل عاما ومل ت�شر عباراته �إىل �أموال معينة ,فال خالف يف �أنه ينطبق
على الأموال امل�ستخدمة �أو التي يق�صد ا�ستخدامها لأن�شطة جتارية �أو خا�صة( .)135ولكن هل ميتد نطاق
التنازل العام عن احل�صانة من التنفيذ �إىل الأموال التي تتمتع بحماية خا�صة من التنفيذ مبوجب
ن�صو�ص خا�صة �أو مبوجب اتفاقيات دولية ,وحتديدا الأموال الدبلوما�سية؟
ت�ستلزم بع�ض القوانني للتنازل عن احل�صانة من التنفيذ بالن�سبة للأموال التي تتمتع بحماية
خا�صة� ,أن يكون التنازل حمددا ,فال يكفي التنازل العام عن تلك احل�صانة(� ,)136أما الن�صو�ص حمل
املقارنة فلم ت�صرح بذلك� ,إال �أن من املقرر فقها وق�ضاء �أن التنازل عن احل�صانة من �إجراءات التنفيذ
ال ميتد �إىل الأموال املحمية بن�صو�ص خا�صة ,ولذلك اذا كان من اجلائز التنازل عن ح�صانة تلك
الأموال �إال �أنه يجب �أن يكون التنازل �صريحا وحمددا بان ي�شري �إليها( ,)137وتطبيقا لذلك ق�ضي يف
بريطانيا ب�أن التنازل التعاقدي من قبل الدولة عن احل�صانة من التقا�ضي ومن التنفيذ ال يكفي للتنازل
عن ح�صانة مباين و�أموال البعثة الدبلوما�سية �أو املباين والأموال اخلا�صة مبمثل البعثة التي تتمتع
بها مبوجب املواد  ,22و 30من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية ,ولكن احل�صانة املمنوحة لهذه
الأموال قابلة للتنازل وفقا للقانون الإجنليزي ,وذلك اذا متت املوافقة �أو التنازل عن تلك احل�صانة
132 ) Birch Shipping v. Embassy of United Republic of Tanzania, 507 F. Supp. 311 (D.D.C.
1980).
133 ) Walters v. Industrial & Commercial Bank of China, Ltd., 651 F.3d 280 (2d Cir.2011).
134 ) Gavan Griffith, op cit, p. 851852-.
135 ) Sompong Sucharitkul, Seventh Report on Jurisdictional Immunities of States and Their
Property, op cit, p.41.
) 136فعلى �سبيل املثال ,ي�شرتط القانون الأ�سرتايل للتنازل عن ح�صانة الأموال الدبلوما�سية والع�سكرية �أن ي�شري اتفاق التنازل �صراحة �إىل تلك الأموال
[املادة,]4/31/
Gavan Griffith, op cit, p. 852
137 ) Mathias Audit,(2014) Sovereign Bonds and National Relativism: Can New York Law
Contracts Safely Cross the Atlantic? 9(2)Capital Markets Law Journal, p.11.
			
جامعة امللكة �أروى

125

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

مدى جواز التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية يف القـــانون اليمنـــي

�أمام املحكمة يف الوقت ُيطلب منها ممار�سة واليته الق�ضائية( .)138وهذا ما ت�ؤكده الأعمال التح�ضرية
التفاقية الأمم املتحدة ,فقد جاء يف التعليق على م�شروع االتفاقية �أنه «يجوز للدولة �أن تتنازل عن
ح�صانة �أي فئة من الأموال التي تتمتع بحماية خا�صة� ,أو عن ح�صانة جزء من تلك الأموال وذلك �إما
بالتخ�صي�ص �أو مبوافقة خا�صة على اتخاذ الإجراءات اجلربية على فئة من تلك الأموال �أو جزء منها,
�أما التنازل العام �أو التنازل عن ح�صانة كل �أموال الدولة بدون حتديد فئات الأموال التي ي�شملها ,فال
يكفي التخاذ الإجراءات اجلربية على الأموال املحددة يف املادة  ,)139( 21و�أن تعداد فئات الأموال
التي تتمتع بحماية خا�صة يف املادة ال�سابقة يهدف �إىل منع �أي افرتا�ض بوجود تنازل �ضمني عن
ح�صانتها من التنفيذ ,لكنها ال مينع �أي تنازل �صريح من قبل الدولة عن تلك احل�صانة ,وذلك عندما
يكون التنازل كافيا لإزالة �أي �شك يف ق�صد الدولة التنازل عن احل�صانة و�أن تلك الأموال متاحة للحجز
والتنفيذ(.)140
ويقت�صر نطاق التنازل عن احل�صانة من التنفيذ ,يف القانون الأمريكي ,على الأموال
امل�ستخدمة لن�شاط جتاري(� .)141أما وفقا للقانون الإجنليزي واتفاقية الأمم املتحدة ,فيجوز التنفيذ
على �أموال الدولة الأجنبية اذا تنازلت ح�صانتها من التنفيذ ,وان مل تكن الأموال م�ستخدمة لأن�شطة
جتارية( .)142ويالحظ �أن تنازل الدولة الأجنبية عن ح�صانتها هي من التنفيذ ,ال ميتد �إىل �أموال
كياناتها التي تتمتع بحماية خا�صة من التنفيذ ,كالبنوك املركزية ,وتطبيقا لذلك ق�ضي ,يف الواليات
املتحدة( )143ب�أنه ال يجوز اتخاذ �إجراءات التنفيذ على �أموال �أو ممتلكات بنك مركزي اجنبي على
�أ�سا�س تنازل حكومة دولة البنك عن احل�صانة من التنفيذ ,وهو ما يقرره الق�ضاء الإجنليزي �أي�ضا(.)144
و ٌي�شرتط ل�صحة التنازل عن احل�صانة من التنفيذ �أن ي�صدر من �شخ�ص له �سلطة القيام بذلك,
ويفرت�ض القانون الإجنليزي �أن رئي�س البعثة الدبلوما�سية للدولة الأجنبية يف اململكة املتحدة �أو من
ميار�س مهامه ,لديه ال�صالحية للتنازل عن احل�صانة من التنفيذ نيابة عن دولته املادة . 5/13/ومن
املقرر فقها �أن م�س�ألة �صحة �أو عدم �صحة التنازل عن احل�صانة ,عند تنازع القوانني ,تخ�ضع لقانون دولة
138 ) A A Company Ltd. v. Republic of X, [1990] 2 Lloyd’s Rep. 520 (Q.B.),
م�شار اليه
Jeffrey M. Loeb, op cit, p.11.
139 ) ILC, Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, op cit, p.56.
140 ) Sompong Sucharitkul, Immunities from Jurisdiction, op cit, pp.734735-.
 ) 141فهذه �شروط عامة لتطبيق �أي من اال�ستثناءات التي عددتها املادة[ ,]1610ولذلك يتطلب الق�ضاء من الدائن ,عند وجود تنازل من الدولة عن
احل�صانة من التنفيذ� ,أن يثبت �أي�ضا �أن الأموال التي يعتزم التنفيذ عليها ,م�ستخدمة لن�شاط جتاري ,انظر,
Af-Cap, Inc. v. Chevron Overseas (Congo) Ltd., 475 F.3d 1080, 1087 (9th Cir. 2007), Conn.
Bank of Commerce v. Republic of the Congo, 309 F.3d 240, 251 (5th Cir. 2002).
142 ) George K. Foster, op cit, p.684.
143 ) LNC Investments, Inc. v. Banco Central de Nicaragua, 115 F. Supp. 2d 358 (S.D.N.Y.
2000), aff’d, 228 F.3d 423 (2d Cir. 2000).
144 ) Thai-Lao Lignite v Government of the Lao People’s Democratic Republic, 2013, EWHC
2466 (Comm).
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املحكمة التي تتخذ �إجراءات التنفيذ( .)145كما ي�شرتط لإعمال هذا اال�ستثناء عدم رجوع �أو ان�سحاب
الدولة من التنازل ,ذلك �أنه يجوز االن�سحاب من التنازل عن احل�صانة من التنفيذ وفقا ل�شروط اتفاق
التنازل ,وهذا ما ين�ص عليه القانون الأمريكي ,املادة �/1610أ ,1/ب 1/واملادة /1611ب.)146( 1/
ومل يت�ضمن القانون الإجنليزي ن�صا �صريحا يجيز الرجوع �أو االن�سحاب من التنازل ,ولذا يتجه الق�ضاء
�إىل عدم جواز االن�سحاب من التنازل ,كما مل تن�ص اتفاقية الأمم املتحدة على جواز االن�سحاب من
التنازل ,ومع ذلك فمن املقرر فقها جواز االن�سحاب اذا كان وفقا ل�شروط اتفاق التنازل ,وهذا ال يت�صور
�إال اذا كان التنازل يف اتفاق دويل �أو عقد حتكيم ولذلك ال يجوز االن�سحاب من التنازل اذا كان قد مت
ب�إعالن �أمام املحكمة(.)147
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن القانون اليمني وان مل ين�ص على التنازل كا�ستثناء على ح�صانة
�أموال الدول الأجنبية من التنفيذ� ,إال انه يجوز الأخذ بهذا اال�ستثناء ا�ستنادا �إىل القواعد العامة,
فاحل�صانة ,كما �سبق ,امتياز ممنوح للدول الأجنبية والن�صو�ص التي حتظر التنفيذ والتحفظ على
�أموالها ال تتعلق بالنظام العام ,وبالتايل فلها مطلق احلرية يف التنازل عن تلك احل�صانة ,كما �أن قواعد
القانون الدويل املعا�صر يف مو�ضوع احل�صانة ,والتي ج�سدتها اتفاقية الأمم املتحدة حل�صانات الدول,
جتيز التنازل عن احل�صانة من التنفيذ ,وبناء على ذلك ,و�إعماال للمادة  6من الد�ستور اليمني التي
ت�ؤكد التزام الدولة بالعمل بقواعد القانون الدويل املعرتف بها ب�صورة عامة ,فيجب االعتداد بالتنازل
كا�ستثناء على ح�صانة �أموال الدول �أجنبية من التنفيذ ,وفقا لنطاق و�شروط التنازل.
ويف ختام احلديث عن التنازل كا�ستثناء على احل�صانة من التنفيذ ,ف�إننا ن�شاطر بع�ض
الفقه( )148دعوتهم للمتعاملني مع الدول ب�ضرورة ت�ضمني عقودهم �شرطا �صريحا يق�ضي بتنازل الدولة
عن احل�صانة من التنفيذ.

ثانيا :الأموال املخ�ص�صة للوفاء باملطالبة مو�ضوع الدعوى:

اذا خ�ص�صت دولة �أجنبية �أمواال لها يف �إقليم دولة حمكمة التنفيذ لغر�ض حمدد هو دفع

 ) 145كما لو كان التنازل من كيان تابع لدولة �أجنبية باطال وفقا لقانون تلك الدولة ,الن الكيان لي�س له �سلطة التنازل ,يف حني يقرر قانون دولة املحكمة �صحة
ذلك التنازل ا�ستنادا �إىل الو�ضع الظاهر ,انظر,
.106-Gillian Triggs, op cit, pp.105
146 ) Gillian Triggs, op cit, p.103
147 ) ILC, Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, op cit p.58.
148 ) Richard Boivin (2002), International Arbitration with States: An Overview of the Risks,
19(4) Journal of International Arbitration, p. 295,
انظر منوذج ل�شرط التنازل عن احل�صانة من تنفيذ �أحكام التحكيم ,والذي اعده املركز الدويل لت�سوية منازعات اال�ستثمار “الأك�سيد”:
Clause 15 of the ICSID Model Clauses: ‘The Host State hereby waives any right of sovereign
immunity as to it and its property in respect of the enforcement and execution of any award
rendered by an Arbitral Tribunal constituted pursuant to this agreement», Doc. ICSID/5/
Rev.2, 1 February 1993, updated to 1995.
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التزامات تعاقدية �أو الوفاء مبطالبات معينة ,فان الأموال املخ�ص�صة �أو املر�صودة لذلك ال تتمتع
باحل�صانة ويجوز �إخ�ضاعها لإجراءات احلجز والتنفيذ(� ,)149إذ يعد تخ�صي�ص تلك الأموال مبثابة
تنازل �ضمني عن ح�صانتها من التنفيذ(.)150
وقد ن�صت على هذا اال�ستثناء اتفاقية الأمم املتحدة ,فوفقا للمادتني /18ب/19 ,ب  ,يجوز
اتخاذ �إجراءات جربية �سابقة �أو تالية ل�صدور احلكم على �أموال �أو ممتلكات دولة �أجنبية �إذا كانت
الدولة قد خ�ص�صت �أو ر�صدت تلك الأموال للوفاء بالطلب الذي هو مو�ضوع تلك الدعوى» ,وقد ت�ضمن
القانون الأمريكي �صورة جزئية �أو تطبيقا لهذا اال�ستثناء ,فمن الأموال �أو املمتلكات التي ال تتمتع
باحل�صانة من احلجز ومن التنفيذ؛ «املمتلكات التي ت�شكل �أي التزام تعاقدي �أو �أي عائد لذلك االلتزام
التعاقدي �أو ت�أمني �أو تعوي�ض للدولة الأجنبية �أو مل�ستخدميها وفقا لبولي�صة ت�أمني املركبات �أو غطاء
مطالبات ت�أمني امل�سئولية �أو الإ�صابات الأخرى التي تدمج يف احلكم» ,املادة�/1610/أ� .5/أما القانون
الإجنليزي فلم ين�ص على هذا اال�ستثناء.
ونطاق تطبيق هذا اال�ستثناء ,وفقا التفاقية الأمم املتحدة ,ي�سري على �أية �أموال خ�ص�صتها
الدولة للوفاء باملطالبة مو�ضوع الدعوى ,ولو كانت من فئة الأموال التي عددتها املادة  , 2/21ف�إفراد
تلك الأموال بحماية خا�صة من التنفيذ ,ال مينع من تخ�صي�صها للوفاء باملطالبة مو�ضوع الدعوى(.)151
وميكن �إثبات تخ�صي�ص �أموال معينة للوفاء باملطالبة مو�ضوع الدعوى باتفاق �أو عقد مكتوب ,ويف كل
الأحوال تخ�ضع هذه امل�س�ألة ل�سلطة املحكمة(.)152

ثالثا :اال�ستثناءات الأخرى:

بالإ�ضافة �إىل الأموال امل�ستخدمة لن�شاط جتاري والتنازل عن احل�صانة ,فقد ن�صت املادة
�/1610أ من قانون احل�صانات الأمريكي على �أنه «ممتلكات الدولة الأجنبية يف الواليات املتحدة,
امل�ستخدمة لأن�شطة جتارية يف الواليات املتحدة ,ال تكون حم�صنة من احلجز مل�ساعدة التنفيذ� ,أو
من التنفيذ ,وذلك ..-2,...-1:؛  -3اذا تعلق تنفيذ احلكم بحقوق على املمتلكات التي �أخذت انتهاكا
للقانون الدويل� ,أو التي متت مبادلتها باملمتلكات التي �أخذت باملخالفة للقانون الدويل� ,أو؛  -4اذا تعلق
التنفيذ بحكم من�شئ حلقوق على� :أ -ممتلكات مت اكت�سابها باملرياث �أو الهبة� .أو ب -ممتلكات عقارية
تقع يف الواليات املتحدة ب�شرط �أال تكون تلك املمتلكات م�ستخدمة لأغرا�ض مهام البعثة الدبلوما�سية
�أو القن�صلية �أو ك�سكن لرئي�س تلك البعثة� ,أو ؛ � ...-5أو؛  -6عندما يكون احلكم الق�ضائي مبنيا على
امر بت�أكيد حكم حتكيم �صادر �ضد الدولة الأجنبية ,ب�شرط �أال يتعار�ض احلجز مل�ساعدة التنفيذ �أو
149 ) August Reinisch, op cit, p.820.
150 ) ILC, Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, op cit, pp.5859.
151 ) Sompong Sucharitkul, Immunities from Jurisdiction, op cit, p.734
152 ) ILC, Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, op cit, p.58.
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التنفيذ مع �أي بند يف اتفاق التحكيم� .أو؛  -7عندما يكون احلكم متعلقا باملطالبة التي ال تتمتع الدولة
الأجنبية فيها باحل�صانة-الق�ضائية -مبوجب املادة �/1605أ ,)153( 7/وب�صرف النظر عما اذا كانت
املمتلكات م�ستخدمة �أو ا�ستخدمت يف الت�صرف الذي ت�أ�س�ست عليه املطالبة».

اخلــامتة
�أوال :النتائج:
.1

.2

.3

.4

.5
.6

 1تبني من خالل هذه الدرا�سة �أن �أموال الدول الأجنبية ال تزال تتمتع بح�صانة من التنفيذ كقاعدة
عامة ,و�أن هذه القاعدة ت�سري على �أية �أموال مملوكة مبا�شرة للدولة الأجنبية ,فال تخ�ضع تلك
الأموال لأي �إجراء من الإجراءات اجلربية� ,سواء كانت �إجراءات �سابقة ل�صدور احلكم «وقتية
�أو حتفظية»� ,أو كانت الحقة ل�صدور احلكم «�إجراءات تنفيذية باملعنى الدقيق».
2ح�صانة �أموال الدول الأجنبية من الإجراءات اجلربية ال�سابقة ل�صدور احلكم ,يف القانونني
الأمريكي والإجنليزي واتفاقية الأمم املتحدة� ,أو�سع نطاقا من ح�صانتها من الإجراءات اجلربية
التالية ل�صدور احلكم.
3تتمتع �أموال الكيانات الأجنبية امل�ستقلة ,كامل�ؤ�س�سات وال�شركات احلكومية� ,أي�ضا باحل�صانة من
احلجز والتنفيذ ,يف القانون الأمريكي ,اذا كانت فروعا للدولة �أو متلك �أغلبية �أ�سهمها� ,أما وفقا
التفاقية الأمم املتحدة ,فان �أموال الكيانات امل�ستقلة ال تتمتع باحل�صانة من التنفيذ �إال اذا كانت
م�ستخدمة �أو خم�ص�صة ملمار�سة �أعمال �سيادية.
4متنح الن�صو�ص حمل املقارنة ,با�ستثناء القانون اليمني ,الأموال الدبلوما�سية و�أموال البنوك
املركزية والأموال الع�سكرية ,حماية خا�صة من التنفيذ ,وابرز مظاهر هذه احلماية ا�ستبعاد تلك
الأموال من اخل�ضوع للتنفيذ بناء على اال�ستثناء املتعلق بالأموال التجارية.
5يجوز التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية ,كا�ستثناء ,يف حاالت حمددة �أهمها؛ الأموال التجارية
�أو اخلا�صة ,التنازل عن احل�صانة من التنفيذ ,الأموال املخ�ص�صة للوفاء باملطالبة مو�ضوع الدعوى.
6لإعمال اال�ستثناء املتعلق بالأموال التجارية �أو اخلا�صة يتعني النظر �إىل الغر�ض من ا�ستخدام
الأموال ,ف�إن كان الغر�ض جتاريا �أو خا�صا كانت قابلة للحجز والتنفيذ� ,أما �إن كان �سياديا �أو عاما
ف�إنها تتمتع باحل�صانة من احلجز والتنفيذ .والوقت املعترب لتحديد الغر�ض من ا�ستخدام الأموال
هو وقت اتخاذ �إجراءات احلجز �أو التنفيذ ,غري �أن القانون الأمريكي يجيز �أي�ضا احلجز والتنفيذ
على الأموال التي كانت ت�ستخدم -يف املا�ضي -لأن�شطة جتارية ,كما �أن القانون الإجنليزي

 )(	153واملطالبة امل�شار اليها يف هذه املادة هي مطالبات �أو دعاوى التعوي�ض عن الأفعال الإرهابية ,ووفقا للمادة [�/201أ] من قانون ت�أمني خطر الإرهاب
لعام 2002م ,فان الأموال املجمدة للدولة الإرهابية �أو الراعية للإرهاب ,مبا فيها �أموال كيانات تلك الدولة ,ال تتمتع باحل�صانة من احلجز والتنفيذ
بالن�سبة للأحكام ال�صادرة يف الدعاوى التي ت�ستند �إىل فعل �إرهابي,
Rachel Waters,(2013) Banking on Jurisdictoin: Weinstein v. Islamic Republic of Iran, 3(1)Wake
Forest Journal of of Law & Policy, p.196.
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واتفاقية الأمم املتحدة يعتدان بق�صد ا�ستخدام الأموال -يف امل�ستقبل-لأغرا�ض جتارية جلواز
التنفيذ عليها.
7 .7ي�شرتط للتنفيذ على الأموال التجارية �أو اخلا�صة �أن تكون موجودة يف �إقليم دولة حمكمة
التنفيذ� ,أما ات�صال تلك الأموال باملطالبة مو�ضوع الدعوى فهو �شرط انفرد به القانون الأمريكي,
كما �أن ات�صال الأموال بالكيان الذي وجهت �إليه الدعوى �شرط انفردت به اتفاقية الأمم املتحدة.
8 .8يجوز للدولة الأجنبية �أن تتنازل عن احل�صانة من التنفيذ ,وهذا التنازل قد يكون عاما �أو خا�صا
ب�أموال معينة ,ويجب �أن يكون التنازل عن احل�صانة من التنفيذ �صريحا-وفقا للقانون الإجنليزي
واتفاقية الأمم املتحدة� ,-أما القانون الأمريكي ,فيجيز التنازل ال�ضمني عن احل�صانة من التنفيذ,
�إال �إن تعلق التنازل باحلجز ال�سابق ل�صدور احلكم �أو ب�أموال البنوك املركزية ,فيجب �أن يكون
�صريحا.

ثانيا :التو�صيات:

�أظهرت هذه الدرا�سة �أن القانون اليمني مل ين�ص �إال على ا�ستثناء وحيد على احل�صانة من
التنفيذ ,وهو الأموال اخلا�ضعة للقانون اخلا�ص ,وف�ضال عن ذلك فقد كانت �صياغته لهذا اال�ستثناء
غام�ضة ,ولذلك نو�صي املقنن ,كخطوة �أوىل ,ب�إعادة �صياغة هذا اال�ستثناء على النحو التايل  »:ال يجوز
التحفظ �أو التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية با�ستثناء ما كان منها م�ستخدما �أو خم�ص�صا لن�شاط
خا�ضع لقواعد القانون اخلا�ص» ,وبالن�ص على التنازل كا�ستثناء على احل�صانة من التحفظ والتنفيذ.
على �أن تكون اخلطوة التالية هي معاجلة مو�ضوع احل�صانة من التنفيذ معاجلة �شاملة وذلك ب�إفراد
ف�صل م�ستقل يف الكتاب الثاين من قانون املرافعات بعنوان «التنفيذ على �أموال الدول الأجنبية» ت�صاغ
�أحكامه وقواعده على �ضوء املبادئ الرئي�سية التي قررتها اتفاقية الأمم املتحدة حل�صانات الدول,
باعتبارها جت�سيدا للعرف الدويل املعا�صر يف مو�ضوع احل�صانة.
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االجتاهات احلديثة يف تطور �سعر �صرف الدينار يف اجلزائر
املتغريات امل�ستخدمة يف النموذج اجلزائري-�أ� .سماعلي فوزي

كلية االقت�صاد وعلوم الت�سيري
جامعة  08ماي  - 1945قاملة

ملخ�ص:

يوا�صل بنك اجلزائر يف احلفاظ على �سيا�سة ن�شطة ل�سعر ال�صرف
املعوم املوجه ،ت�ستهدف الإبقاء على �سعر �صرف فعلي حقيقي قريب من م�ستواه
التوازين ،و التقليل �إىل �أق�صى ما ميكن خماطر االنحرافات ،الناجمة عن تقلبات
�أ�سعار البرتول و ال�صرف ما بني الدوالر و الأورو ،و خالل ال�سنوات الأخرية عرف
�سعر ال�صرف احلقيقي التوازين حت�سنا ،و هو يعك�س �أ�سا�سا االرتفاع احلاد يف
نفقات الدولة ،و ما ينجر عنه من خماطر الآثار ال�سلبية ،من النمط ‘’املر�ض
الهولندي’’ على الرفاهية االقت�صادية املحلية.
و يبقى على ال�سلطات النقدية يف اجلزائر� ،أن تعرف و حتدد �سعر
ال�صرف الفعلي احلقيقي القريب من م�ستواه التوازين ،و الذي يحقق ا�ستقرار يف
احل�ساب اجلاري اخلارجي ،يف � 2010سيا�سة �سعر ال�صرف �سمحت بتح�سن يف �سعر
ال�صرف الفعلي احلقيقي ،يف فرتة �شهدت �أ�سعار املحروقات ارتفاع و كذلك زادت
النفقات العمومية ،و يف �إطار متابعتها ل�سيا�سة �سعر ال�صرف ،البد على ال�سلطات
�أن تبذل جمهودات من �أجل الرفع من قدراتها يف حتليل �سعر ال�صرف.
كلمات مفتاحية.
�سيا�سة نقدية� ،سعر ال�صرف ،ح�ساب جاري ،مر�ض هولندي ،عامل خارجي.
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املتغريات امل�ستخدمة يف النموذج اجلزائري- االجتاهات احلديثة يف تطور �سعر �صرف الدينار يف اجلزائر-

Résumé:

La BA continue de mener une politique de change active de
flottement dirigé visant à maintenir le taux de change effectif réel proche
de son niveau d’équilibre et de minimiser les risques de désalignement
dus à la volatilité des prix du pétrole et du taux de change euro/dollar
EU. Au cours des récentes années, le taux de change réel d’équilibre
s’est apprécié, reflétant essentiellement l’augmentation des dépenses
de l’État et entraînant des risques d’effets négatifs de type «Syndrome
Hollandais» sur le bien‐être économique.
Les autorités demeurent déterminées à maintenir le taux de
change effectif réel proche de son niveau d’équilibre et compatible avec
la stabilité extérieure. En 2010, la politique de change a permis une
appréciation du taux de change effectif réel, en phase avec la reprise
des prix des hydrocarbures et l’accroissement des dépenses publiques.
Les autorités poursuivront leurs efforts pour rehausser leur capacité
d’analyse du taux de change.
Mots Clés:
Politique Monétaire, Taux de Change, Compte Courant,
Syndrome Hollandais, Facteur Exogène.
Abstract:
The BA continues to conduct an active exchange rate policy of
managed float, aimed at maintaining the real effective exchange rate
close to its equilibrium level and minimizing the risks of misalignment
stemming from volatility in oil prices and of the Euro/US$ exchange
rate. The equilibrium real exchange rate has appreciated in the last
few years, essentially reflecting the increase in government spending,
entailing the risks of «Dutch disease» welfare‐reducing effects.
The authorities remain committed to maintaining the real
effective exchange rate close to its equilibrium level and consistent with
external stability. During 2010, the exchange rate policy allowed for an
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appreciation of the real effective exchange rate in line with the recovery
of hydrocarbon prices and larger public expenditure. The authorities
will pursue their efforts to enhance their exchange rate analysis capacity.
Key-Words:
Monetary Policy, Exchange Rate, Current Account, Dutch
Disease, Exogenous Factor.

متهيد.

من  21جانفي � 1974إىل غاية � 1أكتوبر � ،1994سعر �صرف الدينار يعرف على �أ�سا�س
عالقة ثابتة مقابل �سلة عمالت Un Panier de Monnaies -قابلة للتعديل من وقت لآخر ،يف
� 1أكتوبر  1994قام بنك اجلزائر ،باعتماد �سيا�سة جديدة ترتكز �إىل ترتيبات �أ�سعار ال�صرف املعومة
املوجهة ،Un Régine de Flottement Dirigé -مبوجب هذه الفئة من الرتتيبات �سعر �صرف
الدينار يعرف من خالل ح�ص�ص يومية للت�سعري ،Séances Quotidiennes de Fixing -و التي
ي�شارك فيها �ستة بنوك جتارية ،مت تعوي�ض هذه الطريقة يف  02جانفي  1996ب�سوق ال�صرف ما بني
البنوك ،Marché des Changes Interbancaire -يف  15دي�سمرب  2010بلغ معدل �أ�سعار
ال�شراء و البيع للدوالر الأمريكي �إىل  1دوالر مقابل  74,6دينار ،و هو ما يعني ( )1∗( DTS 1حقوق
�سحب خا�صة  (Droits de Tirages Spéciaux-مقابل  114,9دينار ،و ال توجد �أية هوام�ش
مفرو�ضة على �أ�سعار ال�شراء و البيع يف �سوق ال�صرف ما بني البنوك ،ما عدا هام�ش وحيد يقدر بـ 0,017
دينار ما بني �أ�سعار ال�شراء و البيع لدى بنك اجلزائر لكل دج/دوالر (.)1
و تندرج ترتيبات �سعر ال�صرف يف اجلزائر �ضمن الرتتيبات املعومة املدارة ،من دون �إعالن م�سبق
حول اجتاه �سعر ال�صرف ،كما جتدر الإ�شارة �إىل �إجبارية �إعادة ح�صيلة مداخيل املحروقات بالعملة
ال�صعبة �إىل بنك اجلزائر� ،إن احلدود املفرو�ضة على املدفوعات املتعلقة بال�صفقات غري املنظورة و على
التحويالت اجلارية ،هي حمفوظة منذ �أن �أبدت اجلزائر قبولها ب�إجبارية الواجبات املن�صو�ص عليها،
مبوجب املادة ( VIIIاجلزء  3 ،a2و  )4يف  1997و هي مثبتة كما هو معلوم ،و ح�سبما ت�ؤكده ال�سلطات
اجلزائرية ب�صفة عامة ،اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال تخ�ضع لأية قيود مفرو�ضة ،و �أما الرقابة
املفرو�ضة تخ�ضع لها املدفوعات الأخرى التي تعنى بتحويالت ح�ساب ر�أ�س املال (.)2

� )1سعر ال�صرف ح�سب حقوق ال�سحب اخلا�صة و الذي تتحدد قيمته ب�سلة العمالت اخلم�سة الأكرث �أهمية يف املبادالت الدولية.
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 -1تقييم �سعر ال�صرف و التناف�سية.

ت�شري درا�سات حديثة (* )*2تعني بتقييم �سعر ال�صرف يف اجلزائر ب�أنه يبقى ب�شكل �إجمايل
(**)*3
متوافق و الأ�سا�سيات املعروفة ،و هي ت�ستخدم املقاربات اخلا�صة ب�سعر ال�صرف الفعلي التوازين
) ،Taux de Change Effectif Réel d’Equilibre (TCEREو ر�صيد االقت�صاد الكلي
) Solde Macroéconomique (SMح�سب تو�صيات جمموعة التن�سيق التي تهتم بامل�سائل
املتعلقة ب�سعر ال�صرف ،و ي�شري ) (TCEREب�أنه هناك تخفي�ض ب�سيط يف تقييم العملةSous- -
 ،évaluationو ) (SMي�شري �إىل �أن هناك زيادة ب�سيطة يف تقييم العملة،Sur-évaluation -
على كل حال هذه النتائج تبقى ح�سا�سة جدا و مرتبطة بالفر�ضيات املتعلقة بتطورات الأ�سعار الدولية
للبرتول ( ،)3و اجلدول ( )1يف�سر ذلك.
اجلدول ( :)1انحراف �سعر ال�صرف
(ن�سبة م�ؤوية)
مقاربة
مقاربة
SM TCERE

متو�سط

املادة 2007 IV
تقديرات:
6,9
3,5
0,0
�سيناريو متفائل (�أ�سعار البرتول تتوافق
و الأفاق)
3,6
-0,6
-4,8
�سيناريو و�سيط (�أ�سعار البرتول عند 50
-10,4 -15,1
-5,7
دوالر)
-15,3 -21,3
-9,3
�سيناريو مت�شائم (�أ�سعار البرتول عند
 40دوالر)
( )+تقييم ب�أقل.
Source: Estimations et Projections des Services du FMI,
Rapport sur les Economies Nationales n° 09/108, Avril
2009, p 17.

ال تظهر امل�ؤ�شرات الأخرى للتناف�سية تخفي�ض يف تقييم العملة ،و تبقى ال�صادرات خارج قطاع
املحروقات �ضعيفة جدا ،و ي�صنف منتدى االقت�صاد العاملي اجلزائر يف املرتبة  99دوليا �ضمن 134
دولة ،خلف �أهم مناف�سيها و نظراءها يف املنطقة ،تبقى امليزة التناف�سية للبلد الأكرث �أهمية تتمثل
يف ا�ستقرار االقت�صاد الكلي (املرتبة  5عامليا) ،يف حني ال�ضعف الأ�سا�سي يكمن يف غياب بنية حتتية
 )2للإطالع �أكرث �أنظر التقارير رقم 103/08 :و  104/08درا�سات الـ  FMIحول االقت�صاديات الوطنية.
 )3يرتكز �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين (� )TCEREإىل الأ�سا�سيات التالية ،فرق �إنتاجية العمل يف االقت�صاد املحلي (اجلزائر) مقارنة بتلك
املوجودة لدى �شركاءها التجاريني ،و ال�سعر احلقيقي لأ�سعار البرتول� ،إن �آثار ارتفاع �أ�سعار البرتول مت تخفيفها و تعديلها ،من خالل منو ن�سبيا بطيء يف
�إنتاجية اليد العاملة يف اجلزائر ،و بالنتيجة مل يتغري كثريا �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين خالل ال�سنوات الأخرية.
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داعمة� ،ضعف التجديد و االبتكار يف اجلانب التقني� ،La Sophistication -آليات عمل �أ�سواق
ال�سلع تبقى دون امل�ستوى املقبول ،و كذلك �سوق العمل و �سوق ر�ؤو�س الأموال تبقى متثل ان�شغاالت مهمة
( ،)4و ال�شكل البياين ( )1يو�ضح ذلك.

 /1ا�ستقرار االقت�صاد الكلي /2 ،حجم ال�سوق/3 ،ال�صحة والتعليم الأ�سا�سي /4 ،بنية حتتية /5 ،م�ؤ�س�سات/6 ،
التعليم العايل والتكوين /7 ،م�ستوى التكنولوجيا /8 ،كفاءة �سوق ال�سلع /9 ،جودة امل�ؤ�س�سات /10 ،كفاءة �سوق العمل،
 /11تطور ال�سوق املايل.
selanoitaN seimonocE sel rus troppaR ,8002 ,elaidnoM euqimonocE muroF :ecruoS
.71 p ,9002 lirvA ,801/90 °n

	�أما التحليل ( )5الذي يعتمد على منهجية جمموعة اال�ست�شارة حول �أ�سعار ال�صرف
) ،Groupe Consultatif sur les Taux de Change (CGERت�شري �إىل �أن امل�ستوى
احلايل ل�سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي ) ،(TCERيتوافق �إجماال و الأ�سا�سيات املعروفة� ،إن انحرافات
قيم ) (TCERقد مت ح�سابها وفقا للمقاربة اخلا�صة ب�سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين
) ،(TCEREو مقارنة توازن االقت�صاد الكلي ) ،L’Equilibre Macroéconomique (EMو
هذا باال�ستعانة مبعامالت تقديرية من �أجل دولة منتجة للبرتول مثل اجلزائر ،و اجلدول ( )2يو�ضح
ذلك.
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اجلدول ( :)2نتائج التحليل وفق طريقة ()CGER
( %من الـ )PIB
تقديرات
معيار ()CC
()CC
2010
2015

8,5
10,1

2,2
7,1

Source: Estimations des Services du
FMI, Rapport du FMI n° 11/39, Mars
2011, p 27.

طريقة توازن االقت�صاد الكلي ) (EMعملت على �إدخال معيار احل�ساب اجلاري )(CC
 ،Une Norme De Compte Courantو الذي كان �أقل من الر�صيد املقدر لـ  ،2010و هذا ما
ي�ؤدي �إىل تخفي�ض يف تقييم العملة بحوايل � ،23%إن االنحراف بني احل�ساب اجلاري ) (CCو معياره
�سوف يتقل�ص �إىل الن�صف خالل الفرتة املمتدة حتى .2015
و هناك عالقة للتكامل املتزامن على املدى الطويل من �أجل بلد معني ،مت كذلك تقديرها لأجل
منوذج مب�سط ل�سعر ال�صرف الفعلي احلقيق التوازين ) ،(TCEREيف هذا ال�سياق ) (TCEREيعرف
من خالل معامل التبادل Les Termes de l’Echange-للجزائر ) ،(TOTفرق الإنتاجLe -
 Différentiel de Productionبالن�سبة لكل عامل يف اجلزائر مقارنة ب�شركائها يف التجارة
) ،(Prodنفقات الدولة Dépenses de l’Etat -كن�سبة م�ؤوية من الـ ) ،(G) )PIBينتج عن هذا
النموذج.

فعندما نريد ح�ساب ) (TCEREمب�ساعدة تقديرات �آفاق االقت�صاد العاملي-
 Perspectives de l’Economie Mondialeمن �أجل املتغريات املف�سرة ،ن�سجل �أن هناك
تخفي�ض يف تقييم العملة يقدر بـ  14,5%ل�سنة � ،2010شهد ) (TCEREارتفاع يف ال�سنوات الأخرية
حتت ت�أثري الزيادة احلادة يف نفقات الدولة �أ�سا�سا ،و جنم هذا التطور نتيجة خماطر ما يعرف بظاهرة
«املر�ض الهولندي» ،و ت�شري تقديرات ) (TCEREيف املدى املتو�سط �إىل تدهور متزايد ،و هذا ما
�سي�شهد عليه التقديرات املخف�ضة للنفقات العمومية كن�سبة م�ؤوية من الـ ) ،)PIBو ات�ساع انحراف
الإنتاجية مقارنة ب�أهم ال�شركاء التجاريني ،و هذا ما �سيعو�ض ب�شكل وا�سع �آثار ارتفاع �أ�سعار البرتول،
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�إن �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين �شهد حت�سنا خفيفا منذ نهاية  ،)6( 2009و ذلك ما يو�ضحه
ال�شكل البياين (.)2

 (TCERE) -2يف اجلزائر كبلد منتج للمواد الأولية.

لقد تغري �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي ) (TCERب�شكل حم�سو�س خالل الع�شرية الأخرية،
�إ�ضافة �إىل ذلك كونه تدهور بـ  17,5%خالل  ،2003 -2002و ميكن تقدير اجتاه التوازن لـ
) (TCERللجزائر خالل الفرتة .)7( 2003 1970-
و يحاول هذا التحليل معرفة �إذا ما كان هناك انحراف ل�سعر ال�صرف احلقيقي اجلاري ،و هو
ي�ستنتج �أن �أثر Balassa- Samuelsonو الأ�سعار احلقيقية للبرتول تف�سر تطور ) (TCEREيف
املدى الطويل ،و �أن ) (TCERاحلايل يتوافق و م�ستواه التوازين (.)8
	�إن االرتفاع ال�سريع يف مداخيل �صادرات املحروقات منذ  ،2000يطرح �أ�سئلة فيما يتعلق
مبو�ضوع تطور �سعر ال�صرف احلقيقي للدينار اجلزائري ،و ما له من �آثار على التنمية و على القطاع
اخلا�ص� ،إن التحدي الرئي�سي بالن�سبة للجزائر يكمن يف �إدارة عدم اال�ستقرار ،الذي ميكن �أي ينجم عن
املداخيل املالية املرتبطة ب�صادرات املحروقات ،و هذا بهدف حت�سني �آفاق القطاع اخلا�ص ،دعم النمو
االقت�صادي و زيادة الت�شغيل ،يف حني ميكن لل�سيا�سة املالية و النقدية �أن تلعبا دورا مهما ،يف دعم و
املحافظة على اال�ستقرار االقت�صادي ،و من املهم لأق�صى حد الإدارة اجليدة ل�سعر ال�صرف ،و هذا حتى
ال تت�أثر �سلبا تناف�سية قطاع ال�سلع القابلة للتبادل Secteur des Biens Echangeables -يف
القطاع خارج املحروقات (�أعرا�ض املر�ض الهولندي)� ،إن انحراف كبري و دائم مقارنة ب�سعر ال�صرف
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الفعلي احلقيقي التوازين ) ،(TCEREميكن �أن يت�سبب يف �صعوبات اقت�صادية كبرية.
	�إن نظام �سعر ال�صرف يف اجلزائر يرتكز �إىل ترتيبات املعوم املوجه من دون �إعالن م�سبق حول
اجتاهات �سعر ال�صرف ،منذ  ،1995و تبحث ال�سلطات �ضمان ا�ستقرار ) (TCERمقابل �سلة عمالت،
هذه الأخرية مرجحة ب�أوزان تتوافق و حجم التجارة لكل واحدة من البلدان ،الذين ميثلون �أهم
ال�شركاء التجاريني للجزائر (* ،)4على كل حال ) (TCERتغري كثريا خالل الع�شرية الأخرية -1995
 ،2004و ال�شكل البياين ( )3يو�ضح ذلك� ،إ�ضافة �إىل ذلك �أنه خالل (TCER) 2003 -2002
اخلا�ص بالدينار اجلزائري تدهور بـ .)9( 17,5%
و ت�ؤكد خمتلف البحوث االقت�صادية ( )01على �أن �أ�سعار ال�صرف احلقيقية عند التوازن ميكن
تف�سريها من خالل حمدداتها الأ�سا�سية ،و هناك �صعوبة معروفة جيدا تواجه طريقة تعادل القدرة
ال�شرائية( La Méthode de la Parité de Pouvoirs d’Achat-قاعدة �سعر ال�صرف
احلقيقي ثابتة) ،و هي ال ت�أخذ بعني االعتبار �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين ،فمن جهة �سعر
ال�سلع القابلة للتبادل مقارنة بال�سلع غري القابلة للتبادل و التي تتوافق مع التوازن اخلارجي و الداخلي،
و من جهة �أخرى هو نف�سه متغري داخلي Variable Endogène -قابل للتغري لعدة عوامل كثرية
ي�صعب مراقبتها (∗∗ ،)5و تك�شف كذلك الدرا�سات االقت�صادية ب�أن هناك عوامل خارجيةFacteurs -
 ،Exogènesتتغري عرب الزمن ميكنها �أن تعرف و حتدد دينامية �سعر ال�صرف و اجتاه توازنه.

°n selanoitaN seimonocE sel rus troppaR ,8002 ,elaidnoM euqimonocE muroF :ecruoS
.71 p ,9002 lirvA ,801/90

	�إن التدهور املهم لـ ) (TCERخالل  )11( 2003 -2002يحتم علينا الت�سا�ؤل حول الكيفية
التي تطور بها الدينار اجلزائري ،ب�شكل يتوافق و �سعر ال�صرف التوازين خالل ال�سنوات الأخرية
� )4أهم ال�شركاء التجاريني للجزائر� :أملانيا ،النم�سا ،بلجيكا ،كندا ،ال�صني ،ا�سبانيا ،الواليات املتحدة ،فرن�سا ،ايطاليا ،اليابان ،هولندا ،اململكة املتحدة ،ال�سويد،
�سوي�سرا و تركيا.
� )5إن قاعدة �سعر �صرف حقيقي ثابت ترتكز �إىل مفهوم تكاف�ؤ القدرة ال�شرائية ،ت�ستهدف املحافظة على �سعر �صرف حقيقي ثابت يف م�ستوى م�سجل خالل فرتة
تعترب مرجعية (�أ�سا�س)� ،أين يتم تقدير هل هناك توازن كلي (�أن�ضر .)Dornbusch 1982, et Montiel et Ostry 1991
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خ�صو�صا يف � ،2003 -2002إ�ضافة �إىل ذلك معرفة الكيفية التي ميكن من خاللها �أن تف�سر الأ�سا�سيات
املتعارف عليها اجتاه �سعر ال�صرف.
و حتاول هذه الدرا�سة االهتمام بهذه الت�سا�ؤالت ،و ذلك بتقدير املنحى التوازين لـ )(TCER
يف اجلزائر خالل الفرتة  ،2003 -1970و ذلك بتحليل املحددات الرئي�سية للدينار اجلزائري
و بالقيم احلقيقية ،و باالرتكاز على هذه النتائج نحاول معرفة هل هناك �أم ال عدم انحراف ل�سعر
ال�صرف احلقيقي اجلاري ،و �أهم نتائج هذه الدرا�سة تتمثل فيما يلي (:)21
• ال يوجد �أي م�ؤ�شر ميكنه �أن يجزم لنا �أن �سعر ال�صرف احلقيقي حاليا ينحرف عن م�ستواه التوازين،
�إن منوذج التوازن يف املدى الطويل و تطور متغريات االقت�صاد الكلي ،ت�شري �إىل �أن ) (TCERكان
قريب من م�ستواه التوازين يف .2003 -2002
• �إن �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين ) (TCEREللجزائر يتغري على مدى عدة �سنوات،
�إن �أثر Balassa- Samuelsonو الأ�سعار احلقيقية للبرتول تف�سر تطور ) (TCERيف املدى
الطويل� ،إن �سرعة التقارب نحو امل�ستوى التوازين هي على مدى ( 9ت�سعة) �أ�شهر ،و هذا ما ي�سمح
ب�إمكانية مقارنته بتلك املوجودة يف بلدان �أخرى منتجة للمواد الأولية� ،إن �ضعف �إنتاجية القطاع
خارج املحروقات ،ميثل العامل الأ�سا�سي الذي ين�ش�أ عنه تدهور �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي
التوازين خالل الع�شرين �سنة الأخرية.

 -3تطور ترتيبات �سعر ال�صرف يف اجلزائر.

بداية من جانفي � )31( 1974سعر �صرف الدينار اجلزائري �أ�صبح يرتبط ب�سلة عمالت ،دون
�أن يكون هناك منع لإعادة التعديل من وقت لآخر ،و يف هذه ال�سلة من العمالت الدوالر الأمريكي ميتلك
معامال للرتجيح مرتفعا ن�سبيا ،و هذا يرجع �إىل �أهميته بالن�سبة للمداخيل املت�أتية �أ�سا�سا من �صادرات
البرتول و �إىل مدفوعات خدمات الديون� ،إن التح�سن القوي الذي عرفه الدوالر الأمريكي خالل
الن�صف الأول من �سنوات الثمانينيات ،كان له انعكا�س على الدينار بحيث ارتفعت قيمته احلقيقية
ب�شكل حم�سو�س (حوايل  50%خالل الفرتة الزمنية  ،)1985 -1980و هذا ما �أدى �إىل انخفا�ض
تناف�سية ال�صادرات اجلزائرية خارج قطاع املحروقات ،و يف املقابل انتع�شت الواردات.
يف  1986تعر�ض االقت�صاد اجلزائري �إىل �صدمة برتولية معاك�سة ،و تعاملت ال�سلطات
العمومية مع هذا ال�سقوط احلر يف مداخيل ال�صادرات البرتولية ،من خالل االقرتا�ض الأجنبي
و �ضاعفت القيود على الواردات ،و تبنى البنك املركزي اجلزائري �سيا�سة ن�شطة ل�سعر ال�صرف،
ما بني  1986و � 1988أين تدهور الدينار اجلزائري بـ  31%مقارنة ب�سلة العمالت ،يف حني �أدت
القيود املت�شددة املطبقة على منح العمالت ال�صعبة� ،إىل ارتفاع الطلب عليها يف ال�سوق غري الر�سمي-
(� ،Le Marché Non Officiel )l’Informelأين ارتفع هام�ش �سعر �صرف الدينار يف هذه ال�سوق
املوازية حوايل  ،500%يف �سنة  1988مت تعوي�ض هذا النظام املقيد ب�شدة حلركة �سعر ال�صرف،
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بنظام لتق�سيم ال�صرف الأجنبي بني خم�سة بنوك جتارية عمومية ،و هذا يف �إطار ت�سقيف الإقرا�ض
يتوافق و �أهداف ميزان املدفوعات ،و بدورها تقوم البنوك العمومية بتوزيع العملة ال�صعبة ما بني
امل�ؤ�س�سات العمومية التي تعترب زبائن لديها ،ما بني  1989و  1991مت ترك الدينار اجلزائري ينخف�ض
(ب�أكرث من  200%بالقيم الإ�سمية) ،و هذا لتخفيف ت�شوهات معدالت التبادلLes Termes de -
 l’Echangeامل�سجلة خالل هذه الفرتة.
()41
بداية من  1991عهد �إىل جمل�س النقد و القر�ض م�س�ؤولية بناء و تنظيم �سيا�سة ال�صرف
و �سيا�سة املديونية اخلارجية ،كما مت ال�سماح له ب�إبداء موافقته حول اال�ستثمارات الأجنبية و على
فروعها امل�شرتكة ،و قد منح قانون املالية التكميلي يف �أوت  1990للم�ؤ�س�سات و الأفراد ،احلق يف امتالك
ح�سابات بالعملة ال�صعبة ،يف  1991و يف �إطار حماولة ت�ستهدف �إعادة بناء و تنظيم الأ�سعار الداخلية
الن�سبية و زيادة انفتاح االقت�صاد املحلي ،مت تخفي�ض الدينار اجلزائري ب�أكرث من  100%و قد
ا�ستقر �سعر �صرف الدينار حول  22دينار لكل دوالر �أمريكي ،خالل الفرتة  1994 -1991كان املعدل
املتو�سط الإ�سمي لتخفي�ض الدينار � 4%سنويا ،و هو ما دفع بقيمة الدينار �إىل  24دينار لكل دوالر يف
الأ�سواق الر�سمية للعملة� ،إن هذا اال�ستقرار الن�سبي يف �سعر ال�صرف الإ�سمي مل يتوافق و الأ�سا�سيات
االقت�صادية ،باعتبار �أن يف حالة ال�صدمات املعاك�سة ملعدالت التبادل� ،إذا ما توافقت و �سيا�سة مالية و
نقدية تو�سعية� ،سوف يرتجم ذلك من خالل معدل ت�ضخم يزيد دائما ،عن ذلك املوجود لدى ال�شركاء
التجاريني للجزائر ،لذلك حت�سن �سعر �صرف الدينار بالقيم احلقيقية بـ  50%ما بني �أكتوبر 1991
حتى نهاية .1993
يف  1994عملت ال�سلطات على ال�شروع حيز التنفيذ يف برنامج التعديل ،يهدف �إىل ت�صحيح
االرتفاع احلقيقي ال�سابق للدينار اجلزائري ،و الذي مت تخفي�ض قيمته على مرحلتني ما بني �أفريل
و �سبتمرب ( 1994بـ  70%يف املجموع) ،و عرف االنحراف بني �سعر ال�صرف ال�سوق املوازية و ال�سعر
الر�سمي ليزيد حوايل عن  200%خالل هذه الفرتة.
()51
و منذ � 1995سيا�سة ال�صرف يف اجلزائر تهدف �إىل املحافظة على معدل �صرف م�ستقر
باملقارنة ب�سلة عمالت ،مرجحة ب�أوزان الأهمية الن�سبية للمناف�سني و ال�شركاء التجاريني ،يف 1995
دخل حيز التطبيق نظام ال�صرف املعوم املوجه ،و الذي يتحدد من خالله �سعر ال�صرف عرب متو�سط
ح�ص�ص الت�سعري Séances de Fixing -بني بنك اجلزائر و البنوك التجارية ،و يف  1996ت�أ�س�ست
�سوق ال�صرف مابني البنوك و هذا لل�سماح ب�أكرث حرية يف حتديد �سعر ال�صرف ،ما بني  1995و 1998
حت�سن ) (TCERب�أكرث من  20%ليتدهور فيما بعد بـ  13%ما بني  1998و  ،2001بعد هذا التدهور
بالأ�سعار احلقيقية و الذي ا�ستمر فج�أة خالل ال�ستة ع�شرة �شهرا التي �أعقبت بداية  ،2002و ب�سبب
ارتفاع الأورو �أمام الدوالر الأمريكي ،عملت ال�سلطات على التدخل يف �أ�سواق ال�صرف خالل ال�سدا�سي
الثاين من  ،2003من �أجل �إرجاع )� (TCERإىل م�ستواه امل�سجل يف نهاية  ،2002و ملال حتى ذاك
امل�سجل يف نهاية  ،1995ما بني جوان و نوفمرب  2003ارتفع الدينار اجلزائري بـ  %24,5مقابل
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الدوالر ،يف حني زاد ) (TCERبنحو .11%
و يت�أثر �سعر ال�صرف الإ�سمي بعمق بف�ضل تدخالت البنك املركزي يف ال�سوق الر�سمية ،و
يقوم بنك اجلزائر بالتعديل الدوري ل�سعر ال�صرف الإ�سمي ،و هذا من �أجل بلوغ �أهداف �سعر ال�صرف
احلقيقي ،و من جانب املمار�سات ميتلك بنك اجلزائر ،املقابل ملعظم ال�صفقات التي تتم يف �سوق ال�صرف،
و ذلك بناء على الت�أثري الذي ي�ضم ثالثة عوامل مهمة:
�أ -ال�صادرات الطاقوية متثل �أكرث من  95%من �إجمايل ال�صادرات.
ب -مبوجب القوانني املنظمة ف�إن مداخيل العملة ال�صعبة املت�أتية من �صادرات املحروقات ،يجب �أن
حتول �إجباريا �إىل الدينار بوا�سطة بنك اجلزائر ،و هذا يف �إطار العمليات التي يقوم بها البنك
خارج �سوق ما بني البنوك.
ج -تخ�ضع حتويالت ر�ؤو�س الأموال �إىل الرقابة ال�صارمة.
يف  1997مت ال�سماح بقابلية حتويل الدينار ل�صالح املبادالت اجلارية ،و تقدر ال�سلطات
العمومية ب�أن ال�سوق املوازية يف تراجع� ،إن االنحراف ما بني �سعر ال�صرف يف ال�سوق املوازية و م�ستواه
يف �سوق ما بني البنوك يقدر حاليا بـ .25%

� -4أهم الدرا�سات التي اهتمت ب�سعر ال�صرف احلقيقي يف البالد النامية.

تفرت�ض نظرية تكاف�ؤ القدرة ال�شرائية ( ،)PPAكون �أن �سعر ال�صرف احلقيقي ينتهي
بالرجوع �إىل قيمته املتو�سطة ،و ميكن له �أن ينحرف عن هذا املتو�سط خالل عدة �سنوات (� ،)61إن
نظرية ( )PPAتعترب غالبا الطريقة الأوىل امل�ستعملة من طرف االقت�صاديني و املحللني يف الأ�سواق،
و الذين يرغبون يف قيا�س و ح�ساب �سعر ال�صرف التوازين ،و الطريقة التي عادة ت�ستعمل للت�أكيد �أو
رف�ض نتيجة ( ،)PPAترتكز �إىل حتليل اخل�صائ�ص الزمنية لـ ) ،(TCERو تعترب هذه الطريقة
الأح�سن يف �إعطاء قيا�س لتغريات انحرافات الأ�سعار ،بني الدولة و خمتلف �شركائها يف التجارة (،)71
ف�إذا ما كانت �سل�سلة ) (TCERمتوقفة و �سرعة تقارب ) (TCERنحو قيمته املتو�سطة مرتفعة
ن�سبيا ،ميكن القول ب�أن نتيجة (� )PPAصحيحة ،و عندما تكون �سرعة التقارب �ضعيفة ت�شري �إىل عدم
التوافق و نتيجة ( ،)PPAهذه الأخرية التي ال ت�سمح �إال ب�إعطاء انحرافات يف املدى الق�صري باملقارنة
ب�سعر التوازن.
تعترب ( )PPAمنوذج متوا�ضع (دون املتو�سط) لأ�سعار ال�صرف احلقيقية يف املدى الطويل،
و مل تنجح �أغلبية الدرا�سات يف بناء عالقات تكامل م�ساعدة (متزامنة)Relation de Co- -
 Intégrationتتوافق و (� ،)PPAأو حتى بالرجوع �إىل �سعر ال�صرف احلقيقي ال�ساكن فهي غري
متوافقة ،و قد برهن ميزي و روغوف )81( Meese et Rogooff 1983 -على �أن خمتلف مناذج
�أ�سعار ال�صرف الهيكلية اخلطية ،مل تتو�صل بعد �إىل التنب�ؤ ب�أكرث دقة مثلما هو عليه احلال بالن�سبة
�إىل منوذج م�سار ع�شوائي Un Modèle de Parcours Aléatoire -لأ�سعار ال�صرف احلقيقية
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و الإ�سمية ،و ت�ؤكد معظم الأعمال احلديثة حول �أ�سعار ال�صرف احلقيقية يف املدى الطويل ،ب�أنها
تتغري عرب الزمن و �أن �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين ( ،)TCEREلي�س له �سعر وحيد بل هو
يعرب عن م�سار ل�سعر ال�صرف احلقيقي عرب الزمن ،و الذي يت�أثر بالقيم اجلارية و املتوقعة للمتغريات
التي تتفاعل فيما بينها لتحقيق التوازن الداخلي و اخلارجي ،هذه املتغريات متالئمة مع ما يطلق
عليه بالأ�سا�سيات ،و من �ضمن هذه الأ�سا�سيات املتعددة و املقرتحة من طرف الباحثني ،و التي حتاول
حل م�شكلة نظرية تكاف�ؤ القدرة ال�شرائية ( ،)PPAهناك ما يعرف ب�أثر بال�سا� -سامويل�سون (-)91
 ،)6∗( l’Effet Blassa- Samuelsonالنفقات العمومية ،تراكم عجز احل�ساب اجلاري و انحرافات
�سعر الفائدة احلقيقي ،و تعترب هذه املتغريات ب�صفة عامة تعرف و حتدد االنحرافات يف املدى الطويل،
بالن�سبة �إىل طريقة تكاف�ؤ القدرة ال�شرائية (� ،)02( )PPAأما كالرك و ماكدونالد (Clark)2000
 )12( et Mac Donaldفقد �أعطيا �أهمية �أكرب للنهج الذي ي�أخذ بعني االعتبار ،املكونات الدائمة و
امل�ؤقتة يف �سعر ال�صرف احلقيقي.
و اهتمت العديد من النماذج بتحديد و تعريف �سعر ال�صرف احلقيقي التوازين يف البلدان
النامية ،حاول ادواردز ( )22( Edwards )1994 -1989بناء منوذج ل�سعر ال�صرف احلقيقي
التوازين ،يتوافق و الظروف اخلا�صة بالبلدان النامية ،و ذلك من خالل حتليل التطور ب�شكل موازي
يف املدى الطويل لكل من �سعر ال�صرف احلقيقي و املتغريات مثل ،معدالت التبادل التجاري ،الإنتاجية،
احتياطيات ال�صرف الأجنبي ،ر�صيد امليزانية ،م�ؤ�شرات االنفتاح التجاري و ترتيبات �أ�سعار ال�صرف،
�أما خان و �أو�سرتي ( )32( Khan et Osrty )1991فقد حاوال توفري تقديرات (ترتكز �إىل معطيات
مت جتميعها من عينات) ،حول مرونة �سعر ال�صرف احلقيقي التوازين ،جتاه �صدمات معدالت التبادل
التجاري و ال�سيا�سات التجارية با�ستخدام منوذج �ساكن.
	�إن العالقة ما بني الأ�سا�سيات االقت�صادية و تطور �سعر ال�صرف عادة ما تثري جداال ،فلم تنجح
العديد من الدرا�سات يف �إيجاد عالقة �إح�صائية بني �سعر ال�صرف احلقيقي و الأ�سا�سيات ،فلم يجد
�إيدي�سون و ميليك ( )42( Edison et Melick )1999عالقات تكامل متزامنة ،ما بني �سعر ال�صرف
احلقيقي و انحرافات �أ�سعار الفائدة احلقيقية ،و  )52( )1996( Rogoffحت�صل على نتائج خمتلطة
فيما يخ�ص مو�ضوع �أثر  Balassa-Samuelsonعلى �أ�سعار ال�صرف احلقيقية ،و تهدف املحاوالت
احلديثة حت�سني الفهم �أكرث حول هذه ال�صعوبات ،من خالل الرتكيز على مقاربات نظرية جديدة و
كذلك ح�سابية ،و منها تلك التي تعمل على �إدماج العالقات الالخطية يف منذجة تغريات �سعر ال�صرف
( ،)62و من املعروف كذلك �أنه يف حالة وجود م�صدر لل�صدمات احلقيقية غري م�ستقر بالقدر الكايف ،ميكن
� )6أثر  :)Balassa-Samuelson (1964و ميكن و�صف هذا الأثر فيما يلي ،ففي حال قطاع ال�سلع املتبادلة يف بلد ما� ،سجل ارتفاع يف الإنتاجية
(مقارنة بال�شركاء التجاريني) ،ي�شهد �سعر ال�صرف احلقيقي املحلي حت�سن� ،إن �أي �سعر معني معطى لهذه ال�سلع املتبادلة و الذي يرتافق و �إنتاجية �أكرث
ارتفاعا� ،سوف ينجر عنه �أجور مرتفعة كثريا يف قطاع ال�سلع املتبادلة ،و بالنتيجة ترتفع الأجور يف خمتلف القطاعات الأخرى كمحاولة لتقريب م�ستوى
الأجور ،الأمر الذي يتبعه ارتفاع يف �أ�سعار ال�سلع غري القابلة للتبادل خارجيا ،و كنتيجة نهائية لكل هذا يرتفع م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلكني باملقارنة بذلك املوجود
لدى �شركائها التجاريني.
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لنا من حيث املبد�أ القيام بتطويرات مهمة و �إيجاد حلول لهذه امل�شكالت احل�سابية املتعلقة ب�سعر ال�صرف
( ،)72و يف هذا ال�صدد �سجل كل من �شان و رغوف ( ،Chen et Rogoff )2002و يف حالة �أربعة بلدان
نامية م�صدرة للمواد الأ�سا�سية ،فالأ�سعار بالدوالر ل�صادرات هذه املواد له ت�أثري حم�سو�س على �سعر
ال�صرف ،الأمر نف�سه �أ�شار له كل من كا�شني و �سي�سبيدي�س و �ساهاي (Cashin, Cespedes )2002
� ،)82( et Sahayإذ �أنه يف حالة العديد من البلدان منخف�ضة الدخل� ،أين تكون االقت�صاديات يف تبعية
ل�صادرات املواد الأولية الأ�سا�سية ،ال�سعر احلقيقي لهذه ال�صادرات و �أ�سعار ال�صرف احلقيقية ،يتطوران
ب�شكل متماثل يف املدى الطويل.

 -5حمددات �سعر ال�صرف احلقيقي التوازين يف اجلزائر.

	�إن نظرية ( )PPAال ميكن تطبقيها يف احلالة اجلزائرية ،و هذا ما يجعلنا نعتقد �أن �سعر
ال�صرف احلقيقي التوازين ميكن �أن يتغري عرب الزمن ،و ي�شري ال�شكل البياين (� )3أن �سعر ال�صرف الفعلي
احلقيقي التوازين ( ،)TCEREمل يقرتب من متو�سطه ما بني جانفي  1995و جوان � ،2004إ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن �إح�صائيات ديكاي -فولر )92( Dickey-Fuller -ت�شري �إىل �أنه «مرتفع» ،و فيليب�س-
بريون Phillips-Perron -ت�شري �إىل �أن ) (TCERلي�س �ساكن ،Non Stationnaire -و
اجلدول ( )3يو�ضح ذلك (.)7
اجلدول (� :)3إختبارات  Dickey-Fullerو .Phillips-Perron
االنحراف الأويل
امل�ستوى
DF
t-DF
الت�أخر
t-DF
الت�أخر
LTCER
* -2,93
12
-1,60
12
Phillipsاالنحراف الأويل
امل�ستوى
Perron
t-PP
عر�ض ال�شريحة
t-PP
عر�ض ال�شريحة
-4,18
LTCER
6
-1,18
6
**
* و ** ت�شري �إىل نتائج مرفو�ضة و قيم حرجة بـ  %5و .%1
 LTCERلوغاريتم �سعر ال�صرف احلقيقي الفعال.
Source: Estimations des Services du FMI, Rapport du FMI No
05/52, Mai 2006, p 86.

و على كل حال و مثلما مت م�شاهدته يف حاالت �أخرى ،فـ  50%من التذبذبات تتوزع على 42
�شهرا �أي ثالثة �سنوات و ن�صف ،و هذا ما يعادل رف�ض للفر�ضية ،التي مبوجبها االنحرافات بالن�سبة للـ
� )7إن املعطيات امل�ستخدمة و املتعلقة بلوغاريتم ( )TCERال�شهري ،هي عن ( )ONSللفرتة  2001 1995-و .2006 2004-
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( )PPAهي يف مدة ق�صرية (* ،(8تظهر هذه النتيجة و ت�شري �إىل �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين
( )TCEREللدينار اجلزائري ،ميكن �أن يرتبط �أو هو يف تبعية �إىل متغريات �أ�سا�سية.
� -5-1سعر ال�صرف احلقيقي التوازين و املتغريات الأ�سا�سية.
اجلزائر كغريها من البلدان امل�صدرة للمواد الأولية الأ�سا�سية ،ف�إن النموذج امل�ستخدم هو ذلك
الذي و�ضعه كا�شني و �آخرين ( ،)03( Cashin et al )2002من �أجل البلدان التي تواجه تبعية يف
�صادراتها للمواد الأولية الأ�سا�سية (�أن�ضر الإطار النظري للنموذج) ،فهناك منوذج للـ ( )PPAيبنى على
�أ�سا�س �أ�سعار املواد الأ�سا�سية الأولية و على الإنتاجية املرتفعة ن�سبيا ،ف�سعر ال�صرف احلقيقي التوازين
هو دالة للإنتاجية الن�سبية مابني قطاع ال�سلع املتبادلة،Secteur des Biens Echangeables-
و قطاع ال�سلع غري املتبادلة خارجيا� Secteur des Biens Non Echangeables -إ�ضافة �إىل
معدالت التبادل التجاري:
*� :EP/Pسعر ال�صرف احلقيقي ،مبعنى �سعر �سلة واحدة من ال�سلع الوطنية لال�ستهالك،
مقارنة بال�سعر الأجنبي ل�سلة ال�سلع امل�ستهلكة معرب عنها بوحدات نقدية �أجنبية.
 :ax/a*iفارق الإنتاجية ما بني قطاع ال�صادرات و قطاع الواردات (الأجنبية)� ،أو ما بني
القطاع املحلي لل�سلع املتبادلة (خارجيا) و القطاع الأجنبي لل�سلع املتبادلة (خارجيا).
 :a*n/anفارق الإنتاجية بني القطاع الأجنبي لل�سلع غري املتبادلة (خارجيا) و القطاع
املحلي لل�سلع غري املتبادلة (خارجيا).
 :P*x/P*iمعدل التبادل التجاري للمواد الأولية الأ�سا�سية (�أو �سعر املادة الأولية
الأ�سا�سية باملقارنة بتلك الأجنبية امل�ستوردة من ال�سلع الو�سيطة) بالعملة الأجنبية.
	�إن اجلز�أين الأولني من املعادلة ال�سابقة يعربان عن �أثر � ،Balassa- Samuelsonأي �أن
كل حت�سن يف الإنتاجية يف قطاع املواد الأولية� ،سوف ي�ؤدي �إىل زيادة الأجور ب�صفة عامة يف كامل
االقت�صاد ،فينجم عنه زيادة يف الأ�سعار يف قطاع ال�سلع غري املتبادلة و �إىل ارتفاع �سعر ال�صرف احلقيقي،
اجلزء الثالث من املعادلة يعك�س �أثر معدالت التبادل التجاري ،حيث �أن الزيادة يف �سعر ال�صادرات �سوف
ينتج عنه زيادة يف الأجور ،و بدورها تزيد من الإنفاق على ال�سلع غري القابلة للتبادل و من ثم �أ�سعارها
كذلك (.)13
 -5-2املتغريات امل�ستخدمة يف النموذج اجلزائري.
• � :LTCERسعر ال�صرف الفعلي احلقيقي يعطى بالأ�سا�س �إىل �إح�صائيات )100=2001( ONS
بقيم لوغاريتمية.
•  :LRPIBCالناجت املحلي الإجمايل ( )PIBبالن�سبة لكل مقيم مقارنة بذلك لدى ال�شركاء
� )8أن�ضر ( ، Cashin et al ، (2002)Chen et Rogoff)2002املعامل الذي مت تقديره  αمعامل االرتباط بوا�سطة طريقة املربعات ال�صغرى
العادية )AR(1 ،ي�ساوي � 0,984إ�ضافة �إىل .HLS=Abs(Log(1/2)/Log(α))=42mois
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التجاريني ،مت معايرته بالن�سبة لكل بلد �إىل  1يف  2001بقيم لوغاريتمية ،و ي�ؤخذ بعني االعتبار
غياب معطيات حول التكاليف الوحدوية لليد العاملة ،و كما هو معمول به يف العادة عند ح�ساب
�سعر ال�صرف احلقيقي التوازين ،نعترب هنا املتغري على �أنه �إحاليل من �أجل فارق الإنتاجية (�أثر
.)Balassa- Samuelson
•  :LROILو ي�ساوي ال�سعر احلقيقي للبرتول الذي مت ح�سابه مبوجب طريقة Cashin et al
( ،)23( )2002و نعرب عنه ب�سعر ثابت مل�ؤ�شر ال�سعر الفوري الربيطاين للربنت� ،Brent -أما مكم�ش
الأ�سعار Le Déflateur -يتمثل يف م�ؤ�شر ال�سعر الوحدوي ل�صادرات ال�سلع امل�صنعة يف الدول
املتطورة ( )100=2001بالقيم اللوغاريتمية ،و هناك متغري �إحاليل من �أجل معدالت التبادل
للمواد الأولية (.)P*x/P*i
	�إن املالحظة الأولية لتطور هذه املتغريات الثالثة املوجودة يف ال�شكل البياين ( ،)4تظهر
و ت�شري �إىل �أن تطور ( )TCEREيرجع يف جزء كبري منه �إىل التبعية للإنتاجية يف اجلزائر،
باملقارنة بتلك املوجودة لدى ال�شركاء التجاريني (مع وجود ت�شوهات على طول �إجمايل املدة
تقريبا) ،و يف جزء �أقل للتغريات احلا�صلة يف الأ�سعار احلقيقية للبرتول (.)33
جمموع املعطيات هي التي ت�شكلت من الإح�صائيات ال�سنوية للفرتة املمتدة مابني 1970
و � ،2003إن اختبار  DFAي�شري �إىل فر�ضية عدم ال�سكونL’Hypothèse de Non -
 ،Stationnaritéال ميكن رف�ضها عند م�ستوى للثقة بـ  5%يف حالة كل واحد من املتغريات
الثالثة ،و على كل حال و فيما يخ�ص االنحراف الأويل لهذه املتغريات نف�سها ،تكون فر�ضية عدم
ال�سكون مرفو�ضة عند م�ستويات ثقة من  5%و  ،1%و هذا يظهر و ي�شري �إىل �أن هذه املتغريات
تندمج يف نظام واحد ) ،D’un Ordre Un -I(1و اجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
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اجلدول ( :)4نتائج اختبار )2( DFA
االنحراف الأويل
امل�ستوى
املتغري
الت�أخر  t-DFAالت�أخر t-DFA
-4,03
**
9
-0,1
9
LTCER
-4,36
9
-0,8
9
LRPIBC
**
9
-2,7
9
LROIL
-6,52
**
** ت�شري �إىل نتائج مرفو�ضة و قيم حرجة بـ  %5و .%1
Source: Estimations des Services du FMI,
Rapport du FMI No 05/52, Mai 2006, p 87.

	�إن حتليل االقت�صاد القيا�سي ي�ؤكد على وجود عالقة تكامل متزامنة بني �سعر ال�صرف الفعلي
احلقيقي التوازين ( ،)TCEREو ال�سعر احلقيقي للبرتول و فارق الإنتاجية للجزائر مقارنة بتلك
املوجودة لدى نظراءها من ال�شركاء التجاريني� ،.إن اجلدول ( ،)5ي�شري �إىل التقدير اخلا�ص بالنموذج
ال�شعاعي لت�صحيح اخلط�أ (،Le Modèle Vectoriel de Correction d’Erreur )MVCE
و الذي يرتكز �إىل �أربعة ت�أخرات ،Quatre Retards -يف حالة التغريات لكل واحد من املتغريات
(�إن هيكل الت�أخرات يرتكز �إىل اختيارات متالئمة)� ،إن طريقة املحاكاة احلقيقيةLa Vrai -
 Semblanceلكل من �أجنل -غراجنر ( Engle- Granger )1987( )43و جوهان�سون ()1995
 ،)53( Johansonمت ا�ستخدامها من �أجل معرفة عدد الأ�شعة التي تدل على التكامل املتزامن بني
املتغريات (∗.)9
اجلدول ( :)5نتائج اختبارات MVCE
عدد �أ�شعة التكامل املتزامن
)Johansen (1995
)Engle-Granger (1987
1%
5%
1%
5%
1
1
1
1
تقديرات عالقة التكامل املتزامن ل�سعر ال�صرف احلقيقي

 )9هذه االختيارات تعطي �أح�سن النتائج عندما يكون عدد امل�شاهدات مرتفع كثريا.
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)LTCER (-1
1

LRPIBC
)(-1
-1,88
][-16,42

LROIL
)(-1
-0,24
][-2,66

C
-4,64

�سرعة �إعادة تعديل �سعر ال�صرف احلقيقي
-0,6
تكامل متزامن 1
][-3,87
ن�صف املدة لالنحراف مقارنة ب�سعر ال�صرف التوازين
بداللة عدد الأ�شهر 9
بداللة عدد ال�سنوات 0,75
Source: Estimations des Services du FMI, Rapport du
FMI No 05/52, Mai 2006, p 89.

و ت�شري الطريقتني �إىل �أنه ال يوجد �أكرث من �شعاع واحد يعرب عن تكامل متزامن (مب�ستوى ثقة
� ،)5%إن معامالت �شعاع التكامل املتزامن ميكن ت�صديقها و هي ذات داللة و مرتافقة ب�إ�شارة مالئمة،
�إن حتليل التكامالت املتزامنة هي متطابقة (كل املتغريات غري �ساكنة) ،و هي ذات داللة (و هي غري
معرفة بداللة درجة �سكون هذا املتغري)� ،إ�ضافة �إىل ذلك فاختبار الإق�صاءTest d’Exclusion -
يعطي االعتقاد ب�أنه ال يوجد �أي متغري ،ميكن له �أن يق�صى من العالقة يف املدى الطويل� ،أن�ضر اجلدول
(� ،)6أما الفر�ضية التي مبوجبها القيم املتبقية هي دالة لتوزيع طبيعي ،هي مرفو�ضة ب�سبب نتيجة
كورتو�سي�س( Kurtosis -التفرطح� ،)L’Aplatissement -إن هيكل الت�أخرات تظهر �صحته
من خالل� :إذا ما مت �إ�ضافة الت�أخر اخلام�س ف�إن االختبارات تقبل الفر�ضية التي مفادها �أن الت�أخر
الإ�ضايف لي�س له داللة.
LTCER
21,89

Skeweness
Kurtosis
JarqueBera

اجلدول ( :)6نتائج اختبارات VCE
اختبارات الإق�صاء \1
CHI-carré
LROIL
LRPIBC
3,94
16,34
21,93
اختبار الإثبات
df
3
3
3

Probabilité
0,74
0,00
0,00

اختبارات �إق�صاء الفرتة VCE wald 2/
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Dretard1
37,7
][0,00

Dretard2
34,7
][0,00

Dretard3
22,1
][0,00

Dretard4
32,2
][0,00

Df
9

 \1م�ستوى ثقة بـ .5%
 \2ميكن اق�صاء املتغرية.
Source: Estimations des Services du FMI, Rapport du
FMI No 05/52, Mai 2006, p 89.

 -5-3معادلة �سعر ال�صرف يف اجلزائر يف املدى الطويل.
	�إن املعادلة التي تقي�س �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين ( ،)TCEREيف املدى الطويل
بالن�سبة للجزائر تكون على النحو التايل (:)63

• �إن كل ارتفاع يف الـ ) )PIBاحلقيقي بالن�سبة لكل مقيم ،مقارنة بذلك املوجود لدى ال�شركاء
التجاريني بـ � ،1%سوف ي�ؤدي �إىل حت�سن يف ( )TCEREبحوايل .2%
• �إن كل ارتفاع يف الأ�سعار احلقيقية للبرتول بـ � ،1%سوف ي�ؤدي ذلك �إىل حت�سن يف ()TCERE
بحوايل .0,2%
فعندما ينحرف �سعر ال�صرف احلقيقي عن م�ستواه التوازين باعتبار �صدمة برتولية ،ف�سوف
يعود �سريعا �إىل م�ستواه التوازين يف غياب �صدمات �أخرى ،و تف�سري هذا االنحراف �أن التعديل يحتم على
�سعر ال�صرف احلقيقي االنتقال و التطور �إىل نقطة توازن جديدة� ،أو يرتاجع االنحراف اجلديد امل�ؤقت
بالرجوع �إىل قيمته التوازنية االبتدائية� ،إن قيمة �شعاع التكامل املتزامن عند  0,6يفر�ض �سرعة
انحراف لن�صف مدة D’une Demi Vie -لدورة وحدويةD’une Impulsion Unitaire -
تقدر بـ � 0,75سنة (∗ ،)10و �إجماال النموذج يقي�س  50%من �أي انحراف �سوف يق�صى تقريبا خالل
� 9أ�شهر على الأكرث ،هذه ال�سرعة للتعديل هي قابلة للمقارنة مع �سرعة � 8أ�شهر امل�شاهدة من طرف
 ،)73( )2002( Cashin et alو هي ق�صرية جدا بالن�ضر �إىل القيا�س � 3إىل � 5سنوات اخلا�ص بـ
.)83( )1996( Rogooff
� )10إن ن�صف مدة Demi Vie -املت�ضمنة �صدمة لـ ( )PPAترتبط ب�أ�سعار املواد الأولية و الإنتاجية الن�سبية املرتفعة ،ميكن تعريفها فيما يلي :الزمن
( )Tيعرب عن االنحراف ( %xيف هذه احلالة  )50%ل�صدمة ،تعرف كالتايل 1-Θ)t = (1-x) ، Θ(:معامل قيمة ت�صحيح اخلط�أ و  Tعدد
الدورات الزمنية (�سنوات).
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ال�شكل (� :)5سعر ال�صرف احلقيقي والتوازين

ال�شكل (:)6انحراف �سعر ال�صرف احلقيقي والتوازين
( %عن امل�ستوى التوازين)

ال�شكل البياين ( )5و ( )6ت�شري �إىل �أنه ال توجد حاليا �أي �إ�شارة النحراف الدينار اجلزائري
(∗∗� ،)11سعر ال�صرف احلقيقي ( )TCERيظهر قريبا من م�ستواه التوازين يف  ،2003 -2002و على
�إثر التح�سن الذي حققه الأورو مقابل الدوالر يف  ،2003 -2002االنحراف ما بني ( )TCERو
(� )TCEREأي ( )TCEREاملمهد ،Lissé -قد جتاوز  9%+يف � 2001إىل  2%+يف  2002و
�إىل ( )6%-يف املتو�سط يف  ،2003هذا االنخفا�ض الكبري باملقارنة مبا تقرتحه الأ�سا�سيات ،فعلى كل
حال الت�صحيح الذي قامت به ال�سلطات خالل ال�سدا�سي الثاين من ( 2003و ذلك من خالل ترك �سعر
ال�صرف الإ�سمي للدينار يتح�سن) ،و هو ما ي�سمح لـ ( )TCERباالنتقال �إىل نقطة �أقرب من م�ستوى
� )11سعر ال�صرف احلقيقي الفعلي التوازين املمهد )Lissé (TCER -لل�شكل البياين ( ،)5مت احل�صول عليه من خالل التطبيق على املتغريات امل�ستقلة
ما يعرف مبعامل تر�شيح (تنقية) ،Un Filtre Hodrick Prescott -و الذي يت�ضمن معامل للتمهيد Un Facteur de Lissage 100
 ،deو ينتج عن هذا التمهيد حتييد� Neutralisé -أثر التقلبات امل�ؤقتة للمتغريات امل�ستقلة على تقييم �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين ،و ذلك
ب�إيجاد متغرية احاللية من �أجل قيم التوازن يف املدى الطويل لهذه املتغريات ،و ميكن لنا الآن اعتبار هذا القيا�س مبثابة م�ستوى لـ ( )TCERالذي يتوافق
يف املدى الطويل مع قيم التوازن للمتغريات امل�ستقلة.
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التوازن ،يف نهاية ال�سنة كان ( )TCERيف م�ستوى �أعلى بـ  3%عن م�ستواه املتو�سط ال�سنوي (∗� ،)12إن
ال�شكل البياين ( )5ي�شري كذلك �إىل تدهور الدينار يف  ،1988 -1986بالن�ضر �إىل ال�صدمة البرتولية
املعاك�سة ،و التي دفعت �سعر ال�صرف املرتفع و املغاىل فيه ل�سنة � 1985إىل م�ستواه التوازين ،يف حني �أن
التقييم املبالغ فيه ل�سنة  1995 -1994بالكاد يظهر من خالل النموذج.
	�إن �سلوك خمتلف املتغريات االقت�صادية الكلية تبدو كذلك ،و ت�ؤكد فر�ضية كون �أن ()TCER
مل ينحرف � ،2003إن النمو الكبري للواردات ما بني  2004 -2002و انخفا�ض ال�صادرات خارج قطاع
املحروقات يف  ،2003مل يرتافق بتدهور حقيقي ل�سعر ال�صرف احلقيقي� ،إ�ضافة �إىل ذلك من ال�صعب
فهم كيف ميكن لنا ت�سجيل ت�ضخم منخف�ض ما بني  ،2003 -2002و هذا �ضمن توقعات ب�أن ()TCER
�سوف ي�شهد انحرافا ،ف�إذا ما عرف �سعر ال�صرف انخفا�ضا حم�سو�سا مقارنة بقيمته التوازنية� ،سوف
تظهر �ضغوطا ت�ضخمية (.)93
� -5-4أفاق �سعر ال�صرف يف اجلزائر يف املدى الق�صري و املتو�سط.
و حتى �أبعد من املدى الق�صري ( )04فاملنحى امل�ستقبلي ل�سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي التوازين
هو غري م�ؤكد� ،إن ال�سيا�سات املتبعة من طرف ال�سلطات تت�ضمن مكونني جديدين� ،سوف يكون لهما �أثر
حم�سو�س على ( )TCERالتوازين :حترير جتاري مت�صاعد و مالية عمومية قوية و متينةUne -
� ،Consolidation Budgétaireإن االرتفاع املتوقع يف الأ�سعار احلقيقية للبرتول يف  2005و يف
ال�سنوات التي تلتها� ،سوف يرافقها حت�سن يف ال�سعر ال�صرف احلقيقي التوازين ،و �أثر هذه ال�سيا�سات
على (� )TCEREسوف يكون ن�سبيا معقد (∗∗� ،)13إ�ضافة �إىل ذلك يف حني �أن �أثر التحرير التجاري يف
املدى الطويل ،ميكن ترجمته يف تغريات يف الإنتاجية احلقيقية يف اجلزائر ،مقارنة بتلك املوجودة لدى
�شركاء التجارة ،لكن العالقة بني �سيا�سة مالية قوية و الأ�سا�سيات غري وا�ضحة.
 -5-4-1حترير جتاري متنامي.
	�إن حترير التجارة اخلارجية يرتبط بانخفا�ض حم�سو�س ل�سعر ال�صرف احلقيقي التوازين،
�إن حترير التجارة اخلارجية يتفاعل مع ( )TCEREمن خالل مدخل الإحالل و الدخل (:)14
• �إن تخفي�ض احلقوق اجلمركية �سوف يرفع الطلب على �سلع القطاع القابلة للتبادل ،باملقارنة ب�سلع
القطاع الغري قابلة للتبادل ،و هذا الأثر بدوره �سوف ي�سمح بتخفي�ض �سعر املنتجات املحلية ،و
ي�شجع بذلك على انخفا�ض حقيقي.
• �إن حترير التجارة اخلارجية �سوف يرفع �إ�ضافة �إىل ذلك الدخل احلقيقي لالقت�صاد املحلي ،و هذا
ما �سيت�أثر به الطلب الإجمايل ملختلف ال�سلع و منها ال�سلع الغري قابلة للتبادل ،و بالت�أكيد �سوف
يكون هناك رد فعل ل�سعر ال�صرف احلقيقي التوازين.
 )12االنحراف ال�صغري بـ ( )%-3بني املعدل التوازين و املعدل الفعلي لـ ( )TCERيف نهاية  ،2003ميكن تف�سريه من خالل ال�صدمات امل�ؤقتة التي مل
ي�سجلها النموذج يف املدى الطويل� ،إ�ضافة �إىل ذلك تقييم املعدل التوازين امل�ؤ�س�س على ا�ستخدام معامل تر�شيح  ،Hodrick- Presottلي�س دقيقا
جدا من �أجل القيم يف نهاية املدة.
 )13ترتكز على �إ�سقاطات �أفاق االقت�صاد العاملي التي ت�ؤكد �أن �أ�سعار البرتول يف تطور م�ستمر.
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يف حني ميكن �أن ننتظر �أن يكون �أثر الدخل �أقل �أهمية من �أثر الإحالل ،عندما ال يرتافق
التحرير التجاري ب�إ�صالحات هيكلية ،لذلك �سوف مييل �سعر ال�صرف احلقيقي التوازين �إىل االنخفا�ض.
و على كل حال �إذا ما ترافق حترير التجارة اخلارجية ب�إ�صالحات هيكلية ينتج عنها مكا�سب
يف الإنتاجية ،ف�إن تدهور (� )TCEREسوف يكون حمدود� ،إن الإ�صالحات الهيكلية التي تهدف �إىل
حت�سني الإنتاجية و هو ما يدفع �إىل حت�سن ( ،)TCEREالأمر الذي ي�ؤدي �إىل موازنة املنحى الأويل
باالنخفا�ض� ،إن املتابعة املتزايدة مل�ستوى الإنتاجية احلقيقية للجزائر باملقارنة بنظرائها من �شركاء
التجارة� ،سوف ي�ساعد على معرفة املنحى املحتمل ل�سعر ال�صرف احلقيقي التوازين.
� -5-4-2سيا�سة مالية قوية.
()24
	�إن ال�سيا�سة املالية هي الآلية الأ�سا�سية النتقال تقلبات �أ�سعار البرتول نحو االقت�صاد
اجلزائري ،و يتم هذا االنتقال لأن معظم املداخيل الطاقوية يتم قب�ضها من طرف ال�سلطات العمومية،
و �إىل غاية اليوم هناك ارتباط قوي بني النفقات العمومية و املداخيل الطاقوية� ،إن ال�سعر احلقيقي
للبرتول يعترب عامل مهم فيما يتعلق بتحديد �سعر ال�صرف احلقيقي التوازين ،يف حني �إذا ما قطع
االرتباط بني النفقات العمومية و املداخيل الطاقوية ،لن ت�ستطيع لوحدها الأ�سعار احلقيقية للبرتول
توفري معلومات كافية حول م�سار (� ،)TCEREإذن فلماذا؟ �إذن حتى يف ظل توقعات بارتفاع �أ�سعار
البرتول و �إذا ما انخف�ضت النفقات العمومية بقيم تعادل �أ�سعار البرتول ،ف�سوف يكون من املهم كثريا
مراقبة �أثار ال�سيا�سة املالية امل�ستقبلية على االقت�صاد ،و خ�صو�صا على الأ�سا�سيات التي �أ�شرنا �إليها
�سابقا.
من ال�صعب توقع الأثر الذي من املمكن �أن يكون على ( )TCERو على ال�سيا�سة املالية
املنتهجة ،من طرف ال�سلطات منذ  2005و يف ال�سنوات املقبلة� ،إن حت�سني ر�صيد املالية العمومية ينتج
عن رقابة فعالة للنفقات ،تهدف �إىل زيادة االدخار الإجمايل و خف�ض الطلب الإجمايل ،مثل خف�ض
النفقات �سوف ينعك�س ذلك على الطلب على ال�سلع الغري متبادلة ،و �سوف ينتج عن هذا تدهور حقيقي يف
�سعر ال�صرف ،يف حني حت�سن الو�ضعية اخلارجية الناجت عن �سيا�سة مالية قوية� ،سوف يرتافق بتح�سن
حقيقي يف �سعر ال�صرف (.)34

 -6الإطار الن�ضري للنموذج.

يت�أ�س�س النموذج ( )44على اقت�صاد �صغري مفتوح ينتج نوعني من ال�سلع� :سلعة غري قابلة للتبادل
و �سلعة �أخرى قابلة للتبادل (�أي للت�صدير)� ،إن �إنتاج ال�سلعة القابلة للت�صدير يرتبط ب�إنتاج مادة
�أولية ،و �أن العوامل متغرية و ال�سلعتني يتم �إنتاجهما داخل البلد.
 -6-1الإنتاج الوطني.
هناك قطاعني يف هذا االقت�صاد املحلي:
• قطاع ينتج �سلعة قابلة للتبادل خارجيا «قابلة للت�صدير »Exportable -و لتكن مادة �أولية.
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• القطاع الأخر يتكون من جمموعة متنوعة من امل�ؤ�س�سات ،التي تنتج �سلع غري قابلة للتبادل
خارجيا.
و من �أجل هدف ت�سهيل احل�سابات ي�ؤخذ يف احل�سبان لإنتاج هذين النوعني من ال�سلع ،ال
ي�ستوجب �إال عامل واحد و هو اليد العاملة.
قطاع املنتج الأويل:
قطاع املنتج الغري قابل للتبادل:
 :Xمتثل قطاع ال�سلعة الأولية.
 :nمتثل قطاع ال�سلعة غري القابلة للتبادل.
 :Lكمية اليد العاملة الالزمة يف كل قطاع.
� :aإنتاجية اليد العاملة لكل من القطاعني.
�إن النموذج ي�أخذ يف احل�سبان �أن اليد العاملة ميكنها االنتقال بحرية من قطاع �إىل �أخر� ،إىل �أن ت�صبح
الأجور ( )wهي نف�سها يف كال القطاعني ،و معادلة الأ�سعار كالتايل:
عند التوازن الإنتاجية احلدية لليد العاملة يجب �أن ت�ساوي الأجر احلقيقي يف كل قطاع ،و
بافرتا�ض �أن �سعر املنتج الأويل هو عامل خارجي ،Un Facteur Exogène -و هناك مناف�سة مثلى
داخل قطاع ال�سلع غري القابلة للتبادل ،هذه االفرتا�ضات ميكن التعبري عنها بوا�سطة املعادلة املوالية:
	�إ�ضافة �إىل ذلك فال�سعر الن�سبي لل�سلع غري القابلة للتبادل  ،Pnمقارنة بذلك اخلا�ص ب�سلعة
املنتج الأويل  ،PXميكن حتديده كلية عرب عوامل تكنولوجية و هو م�ستقل عن الطلب.
 -6-2امل�ستهلكني املحليني.
البلد املحلي يقطنه جمموعة من الأفراد معروفني ي�ضمنون عدم مرونة الطلب على اليد
العاملة (و ،)L=LX+Ln :و هم ي�ستهلكون كال النوعني من ال�سلع القابلة للتبادل و الأخرى غري القابلة
للتبادل ،هذه ال�سلعة املتبادلة ت�ستورد من باقي العامل و هي ال تنتج على م�ستوى االقت�صاد املحلي� ،إن
الفر�ضيات املتعلقة بالأف�ضليات تقت�ضي �أن املنتج الأويل ال ي�ستهلك داخل االقت�صاد املحلي ،فكل فرد
يختار ما ي�ستهلكه من ال�سلع القابلة للتبادل و من ال�سلع غري القابلة للتبادل ،بطريقة متكنه من تعظيم
منفعته ،و يفرت�ض �أن هذا اال�ستهالك يتزايد كما يلي (:)54
 :Cnمتثل امل�شرتيات من ال�سلع غري القابلة للتبادل.
 :Ctمتثل امل�شرتيات من ال�سلع امل�ستوردة.
و:
�إن التكلفة الأدنى لوحدة م�ستهلكة ) (Cتتوافق و املعادلة التالية:
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 :Ptهو ال�سعر معرب عنه بداللة العملة املحلية لوحدة واحدة من ال�سلع املتبادلة.
و كما هو معروف ( )Pهو م�ؤ�شر �أ�سعار اال�ستهالك ،و �أن قانون ال�سعر الوحيد يطبق على �سلعة م�ستوردة
كالتايل:

� :Eسعر ال�صرف الإ�سمي مبعنى جمموع الوحدات النقدية الأجنبية ،الالزمة للح�صول على وحدة
واحدة حملية.
� :P*tسعر ال�سلعة املتبادلة (امل�ستوردة) معرب عنها بوحدات نقدية �أجنبية.
 -6-3الإنتاج و اال�ستهالك الأجنبي.
حتى الآن تعرفنا على �أن املنتج الأويل ال ي�ستهلك من طرف الأعوان املحليني و هو ي�صدر كلية� ،إ�ضافة
�إىل ذلك االقت�صاد املحلي ي�ستورد ال�سلع التي ال تنتجها �إال م�ؤ�س�سات �أجنبية (∗ ،(14املنطقة الأجنبية
تتكون من ثالثة قطاعات :قطاع ال�سلع غري املتبادلة ،قطاع ال�سلع الو�سيطة و قطاع املنتجات النهائية،
قطاع ال�سلع غري املتبادلة ينتج ال�سلع التي يتم ا�ستهالكها خ�صي�صا من طرف الأجانب ،و ال ي�ستعمل �إال
اليد العاملة كعامل للإنتاج:
ينتج االقت�صاد الأجنبي كذلك �سلع و�سيطة التي ت�ستخدم يف �إنتاج �سلع نهائية ،كذلك هذا املنتج
الو�سيط يتم �إنتاجه بوا�سطة عامل واحد و هو اليد العاملة ،و ب�أكرث دقة دالة �إنتاج هذه امل�ؤ�س�سات يف
هذا القطاع تتوافق و املعادلة التالية:
�إن انتقال اليد العاملة من قطاع (�أجنبي) �إىل �أخر هو م�ضمون ،لأن الأجور مت�ساوية يف اخلارج من قطاع
لأخر (∗∗ ،)15و �سعر ال�سلعة الأجنبية غري القابلة للتبادل يعرف بداللة الإنتاجية الن�سبية ،و �سعر
ال�سلع الو�سيطة الأجنبية ،و هي تتوافق و املعادلة التالية:
�إن �إنتاج ال�سلعة النهائية يتطلب نوعني من املدخالت الو�سيطة ،الأول هو املنتج الأويل (ميكن �أن ينتج
من طرف عدة بلدان مبا فيهم بلد االقت�صاد املحلي)� ،أما الثاين هو �سلعة و�سيطة ينتجها باقي العامل،
�إن املنتجني لهذه ال�سلعة النهائية و التي ت�سمى كذلك �سلعة قابلة للتبادل ،يتم �إنتاجها من خالل جتميع
املدخل الو�سيط الأجنبي  ،Y*iو املنتج الأويل الأجنبي  ،Y*xو يعرب عنه وفق املعادلة التالية:
 )14االقت�صاد الأجنبي يختلف عن باقي العامل ،و هو ي�ضم كذلك خمتلف البلدان املنتجة لل�سلعة (املنتج) الأويل.
 )15من املعلوم �أن اليد العاملة ميكنها االنتقال بحرية من قطاع �إىل �أخر يف نف�س املنطقة (حملية �أو �أجنبية) ،لكن ال ميكنها االنتقال من منطقة �إىل �أخرى.
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االجتاهات احلديثة يف تطور �سعر �صرف الدينار يف اجلزائر -املتغريات امل�ستخدمة يف النموذج اجلزائري-

و الآن ي�صبح من ال�سهل �إثبات �أن تكلفة الوحدة الواحدة من ال�سلعة املتبادلة ،يعرب عنها بوحدات
نقدية �أجنبية توافق املعادلة التالية:
و من املعروف كذلك �أن امل�ستهلكني الأجانب ،ي�ستهلكون ال�سلعة الأجنبية غري القابلة للتبادل و هذا
املنتج النهائي ،كما هو عليه احلال عند امل�ستهلكني املحليني ،و يوفرون كذلك يد عاملة تتميز بعدم
املرونة ملختلف القطاعات ،م�ؤ�شر �أ�سعار اال�ستهالك لالقت�صاد الأجنبي ميكن التعبري عنه كالتايل:
و �سعر ال�صرف احلقيقي ( )64لالقت�صاد املحلي يحدد عرب املعادالت ( )6و (:)13
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اال�ستهالك امل�ستدام كمنطلق حلماية البيئة
وحتقيق التنميــــــة امل�ستدامــة
د .بوعزيز نا�صر
اال�ستاذة .بوخدنة �آمنة

كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري،
جامعة  08ماي  1945قاملة

ملخ�ص:

نظرا للآثار التي �أحلقها ال�سلوك الب�شري بالبيئة �أ�صبح البحث عن
�أمناط ا�ستهالك م�ستدامة من التحديات الأ�سا�سية يف �إطار ال�سعي لتحقيق
التنمية امل�ستدامة �سواء على امل�ستوى املحلي �أو العاملي ،وقد تناول البحث
احلايل جانبني ،الأوىل متعلق بت�سليط ال�ضوء على مفهوم اال�ستهالك امل�ستدام
ودوره يف حتقيق التنمية امل�ستدامة� ،أما الثاين فيهدف �إىل تبيان الآثار
والتحديات املرتبطة باال�ستهالك يف اجلزائر .وقد خل�ص البحث �إىل �أن
هناك ارتباط وثيق بني اال�ستهالك والبيئة ،و�أن اال�ستهالك امل�ستدام يعترب
من ال�سيا�سات الرئي�سية يف �إطار حتقيق تنمية م�ستدامة ،كما �أن اجلزائر
تواجه حتديات كبرية متعلقة بالآثار التي حتدثها الأمناط اال�ستهالكية
على البيئة وا�ستنزاف للموارد ،لذلك فهي مطالبة بو�ضع �سيا�سة وطنية
لال�ستهالك امل�ستدام.
الكلمات املفتاحية:
التنمية امل�ستدامة ،اال�ستهالك امل�ستدام ،الب�صمة البيئية ،ا�ستهالك
املاء ،ا�ستهالك الطاقة ،النقل والنفايات.
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اال�ستهالك امل�ستدام كمنطلق حلماية البيئة وحتقيق التنميــــــة امل�ستدامــة

Résumé :

Selon les effets dues au comportement humain sur
l’environnement, la recherche des modes de consommation durable est
devenue un principal défi pour réaliser un développement durable, soit
au niveau local ou mondial.
Et cette recherche traite deux parties : la première est basée sur la
notion de la consommation durable et son rôle dans le développement
durable, au moment ou l’objectif de la deuxième c’est de démontrer les
effets et les défis concernant la consommation en Algérie. On à trouver
comme conclusion dans cette recherche qu’il ya une grande et profonde
relation entre la consommation et l’environnement ce qui prouve que
la consommation durable est une importante politique pour réaliser
le développement durable, de plus l’Algérie affronte de grands défis
concernant les effets dues au différents modes de consommation sur
l’environnement et épuisement de ressources, c’est pour cette raison
elle est obligée de mettre une politique national pour la consommation
durable.
Les Mots Clés :
Développement Durable, Consommation Durable, Empreint
Ecologique, Consommation d’Eau et d’Energie, Transport , Déchets.
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مــقــدمة

الأر�ض و منذ �أن ا�ستوطن الإن�سان عليها وهي تعمل على تلبية مطالبه وت�شبع الكثري من
احتياجاته� ،إال �أن التزايد ال�سريع لعدد �سكان الأر�ض و افراط االن�سان يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية
و الذي و�صل ذروته يف القرن الع�شرين� ،أدى �إىل تزايد ال�ضغوط على البيئة الطبيعية ،فا�ستهالك
مواردها يتجاوز طاقتها على التجدد التلقائي ،النفايات و انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون يتجاوز حدود
القدرة اال�ستيعابية للطبيعة ،والنتيجة هي اختالل التوازن الطبيعي للحياة ،فقدان التنوع احليوي،
االحتبا�س احلراري ،تلوث الهواء والرتبة ،التعرية والت�صحر.
فاخلال�صة التي و�صلت �إليها جميع الدرا�سات حول حالة كوكب الأر�ض ت�ؤكد �أن الأر�ض مهددة
ومل تعد تتحمل االحتياجات املتزايدة للب�شرية ،وال�سبب هو �أمناط التنمية احلالية التي تعتمد
على منط ا�ستهالكي �أدى �إىل ا�ستغالل مفرط للموارد الطبيعية ما �أدى �إىل اختالل التوازن البيئي،
فامل�ؤ�شرات تقول �أن الب�شرية باملعدالت اال�ستهالكية احلالية حتتاج �إىل  1.5كوكب ار�ض �آخر ليفي
باحتياجاتها.
�إن تزايد الوعي على امل�ستوى العاملي بهذه امل�شكالت البيئية ترجم يف ت�شكيل جلنة برونتالند
يف عام  1987التي �أ�س�ست لفكرة التنمية امل�ستدامة ،ثم كان م�ؤمتر ريو ( 1992قمة الأر�ض) جت�سيدا
ملفهوم التنمية امل�ستدامة املتبنى عامليا من خالل ا�صدار خطة عمل �شاملة قابلة للتطبيق (�أجندة
 ،)21والتي �أقرت لأول مرة باالرتباط الدقيق بني اال�ستهالك وامل�شاكل البيئية العاملية ،ليكون بذلك
اعرتاف ر�سمي لواقع حال الأمناط اال�ستهالكية احلالية وخا�صة يف الدول الغنية وما �أدت اليه من �آثار
خطرية على الأر�ض من ا�ستنزاف للموارد الطبيعية وتلوث للبيئة.
واجلزائر مثلها مثل الدول النامية و�إن اختلفت عن الدول الغنية �إال �أنها تواجه حتديات
مرتبطة لي�س فقط بالنمو ال�سكاين ،ولكن �أي�ضا بالنمط اال�ستهالكي ال�سائد نظرا للآثار البيئية
واالجتماعية واالقت�صادية التي يحدثها.
وبناء عليه ف�إن �إ�شكالية بحثنا تتمحور حول الت�سا�ؤالت التالية :ما هي طبيعة االرتباط بني
اال�ستهالك والبيئة من �أجل تفعيل جهود التنمية امل�ستدامة؟ ما هي التحديات املرتبطة باال�ستهالك
يف اجلزائر؟
وتكمن �أهمية البحث يف ابراز العالقة بني اال�ستهالك و امل�شاكل البيئة املحلية والعاملية،
ومنه مكانة اال�ستهالك يف اجلهود التي تهدف اىل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
بينما يهدف هذا البحث اىل حتقيق هدفني رئي�سيني:
 ت�سليط ال�ضوء على مفهوم اال�ستهالك امل�ستدام ودوره يف حتقيق التنمية امل�ستدامة. تبيان الآثار والتحديات املرتبطة باال�ستهالك يف اجلزائر.ولتحقيق �أهداف البحث اعتمدنا على املنهج الو�صفي التحليلي ،وعاجلنا �إ�شكالية الدرا�سة
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وفق املحاور التالية:
�أوال  :اال�ستهالك من منظور التنمية امل�ستدامة
ثانيا  :التحديات املرتبطة باال�ستهالك يف اجلزائر
ثالثا :نتائج وتو�صيات

�أوال  :اال�ستهالك من منظور التنمية امل�ستدامة:

 -1مفهوم التنمية امل�ستدامة :تبلور م�صطلح التنمية امل�ستدامة لأول مرة يف تقرير «م�ستقبلنا
امل�شرتك» ال�صادر عن جلنة الأمم املتحدة للبيئة والتنمية �سنة  ،1987والذي ي�سمى �أي�ضا بتقرير
برونتالند ن�سبة اىل رئي�سة الوزراء الرنويجية التي تر�أ�ست اللجنة ،بحيث يعترب التقرير من الوثائق
الأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة و�ساهم يف و�ضع القواعد الأوىل لقمة الأر�ض (ريو  ،) 1992بحيث
يعرف التنمية امل�ستدامة «ب�أنها التنمية التي تعنى باحتياجات الأجيال احلا�ضرة دون االخالل
بقدرة االجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها» بحيث يبقى من �أكرث التعاريف ا�ستعماال وانت�شارا،
وعرفها قامو�س “ Websterب�أنها التنمية التي ت�ستخدم املوارد الطبيعية دون �أن ت�سمح با�ستنزافها
�أو تدمريها جزئيا �أو كليا” ⁽⁾¹
منذ قمة الأر�ض التي �أكدت على الوعي الدويل املتزايد لالرتباط القائم بني ال�سكان
والبيئة والتنمية� ،أ�صبحت التعاريف العملية ملفهوم التنمية امل�ستدامة مقبولة على نطاق وا�سع من
قبل احلكومات واملنظمات الغري حكومية وقطاع الأعمال ،فتعترب التنمية امل�ستدامة ب�أنها �ضرورة
اجناز احلق يف التنمية ،بحيث حتقق على نحو مت�ساوي كال من احلاجات التنموية والبيئية للأجيال يف
احلا�ضر ويف امل�ستقبل ،وي�ضيف تقرير القمة والذي ي�سمى بالأجندة ( 21وهي خطة العمل اخلا�صة
بالتنمية امل�ستدامة) يف مبدئه الرابع على �أن حتقيق التنمية امل�ستدامة يجعل من حماية البيئة جزء
ال يتجز�أ من عملية التنمية ،كما جند يف املبد�أ الثامن �أن االرتقاء بنوعية احلياة وحتقيق التنمية
امل�ستدامة يتطلب �أن تعمل الدول على احلد من �أمناط اال�ستهالك والإنتاج غري امل�ستدامة والت�شجيع
على ال�سيا�سات الدميوغرافية املالئمة⁾²⁽ .
وبالرغم من �أن التنمية ت�ستلزم �إجراءات خمتلفة ما بني الدول النامية واملتقدمة فكل منها
ينطلق بح�سب ما ي�ستوجب القيام به من خطط وا�سرتاتيجيات من �أجل معاجلة امل�شاكل التي تعاين
منها ،ف�إن التنمية امل�ستدامة تركز على نظرة �شمولية لتحقيق التوازن التنموي ال�شامل جلميع جماالت
احلياة ،وهو ما يرتجم يف �أن التنمية امل�ستدامة هي عملية متكاملة لثالث �أبعاد ت�شكل الأ�سا�س العملي
للمفهوم:
البعد االقت�صادي :اال�ستدامة االقت�صادية تهدف اىل �ضرورة حتقيق الكفاءة يف ا�ستغالل املوارداالقت�صادية ،وحتقيق النمو امل�ستدام الطويل الأجل� ،إ�شباع احلاجات الأ�سا�سية للب�شرية والفقراء
وحتقيق العدالة االقت�صادية.
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البعد االجتماعي :في�ؤكد على �ضرورة حتقيق الرفاهية للنا�س وحت�سني الظروف املعي�شيةوال�صحية ،حتقيق امل�ساواة والعدالة االجتماعية ،الت�ضامن وامل�شاركة ال�شعبية واحلرية وتنمية
الثقافات املحلية.
البعد البيئي :ويتعلق باحلفاظ على املوارد الطبيعية والنظم االيكولوجية والتنوع احليوي ،حماية البيئة من التلوث والتدهور.
 -2ت�أثريات اال�ستهالك الب�شري على البيئة� :إن التزايد يف الوعي على امل�ستوى العاملي
ب�ضرورة تغيري �أمناط اال�ستهالك احلالية والتحول �إىل �أمناط ا�ستهالك م�ستدامة ،ي�ستند �إىل عدة
حقائق مرتبطة بتزايد ال�ضغوطات على البيئة وندرة املوارد ،فالإنتاج العاملي الإجمايل زاد مبا يقرب
من �سبعة �أمثال ما كان عليه منذ  ،1950حيث بلغ  46تريليون دوالر يف  ،2001يف حني زاد عدد
�سكان الكوكب ب�أكرث من ال�ضعف حيث ارتفع �إىل  6.2مليار ن�سمة يف  .2001وقد �أدت هذه االجتاهات
الأ�سا�سية �إىل حدوث زيادة �سريعة يف �إنتاج وا�ستهالك الطاقة واملواد وطائفة وا�سعة من ال�سلع
اال�ستهالكية .فعلى �سبيل املثال ،زاد اال�ستهالك العاملي للنفط و�إنتاج الورق ب�أكرث من ثالثة �أمثال ما
كان عليه منذ �أوائل ال�ستينات ،يف حني زاد �إنتاج الأملونيوم ب�أكرث من خم�سة �أمثال ما كان عليه ،يف
املجموع  60مليار من املوارد ت�ستخرج يف كل �سنة ،وهي � 50%أكرث من ثالثني �سنة م�ضت⁾³⁽ .
ولقد قرع ال�صندوق العاملي حلماية الطبيعة  WWFيف تقريره لعام (2006التقرير يحمل
عنوان “الكوكب احلي” ويتم �إعداده كل �سنتني) جر�س الإنذار فيما يتعلق مب�ستوى ا�ستهالك الب�شرية
للموارد الطبيعية ب�شكل يهدد قدرة الطبيعة على التجديد ،التقرير �أ�شار �إىل �أن م�ستوى ا�ستهالك
�سكان الكرة الأر�ضية للموارد الطبيعية يفوق بثالثني باملائة ما ت�ستطيع الطبيعة جتديده من موارد،
وهو ما يهدد م�ستقبل الأجيال القادمة⁾⁴⁽ .
و يعتمد ال�صندوق يف قيا�س الأثر البيئي لل�سكان يف درا�سة م�شرتكة مع عدد من املعاهد
الدولية ،على ما ي�سميه “ املعيار البيئي �أو الإيكولوجي” ،وهذا املعيار البيئي الذي �أ�صبح وحدة قيا�س
لدى ال�صندوق منذ عام  ،1999ي�شمل نوعني من امل�ؤ�شرات ،الأول يتعلق بال�سعة البيولوجية و تعرف”
ب�أنها قدرة النظام احليوي على �إنتاج مواد بيولوجية نافعة وا�ستيعاب النفايات الناجتة عن الأن�شطة
الب�شرية يف الوقت الراهن” ،والثاين وي�سمى الب�صمة البيئية و» هي �إجمايل ما ي�ستهلكه �سكان دولة
معينة من املوارد �سواء من الإنتاج الذاتي �أو امل�ستورد ،وحجم ال�ضرر الذي يولده ا�ستخدام هذه املوارد
على الطبيعة من نفايات وثاين �أك�سيد الكربون”⁾⁵⁽ .
ومبفهوم اقت�صادي ميكن القول �إن هذا املعيار يقارن ما بني «الطلب» واملتمثل يف ا�ستهالك
الب�شرية و»العر�ض» الذي ميكن للطبيعة �أن تقدمه ،وبالتايل هذه امل�ؤ�شرات تعترب �أداة حما�سبية جتعل
من التنمية امل�ستدامة عن�صرا قابال للقيا�س عن طريق قيا�س اال�ستهالك الب�شري من املوارد الطبيعية
مقارنة ب�إمكانيات كوكب الأر�ض على �إعادة توليد املوارد امل�ستهلكة ب�شكل عام.
وي�شهد امليزان البيئي العاملي (ال�سعة البيولوجية مطروح منها الب�صمة البيئية) اختالال كبريا
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بحيث ت�ضاعف الطلب على املوارد الطبيعية ،فالب�شرية ت�ستهلك الآن ما يعادل موارد كوكب ون�صف من
حجم كوكب الأر�ض ،بحيث تقدر ال�سعة البيولوجية للعامل بـ  13.4مليار هكتار عاملي عام ، 2005
بينما �سجلت الب�صمة البيئية لنف�س ال�سنة  17.5مليار هكتار عاملي ،وبذلك يالحظ وجود عجز يف
امليزان البيئي حجمه  4.1مليار هكتار عاملي �أي ما ن�سبته  %30من �إجمايل ال�سعة البيولوجية وهذا
يعني �أن اال�ستهالك يزيد  %30عن قدرة الكوكب على التزويد باملوارد⁾⁶⁽ .
وبذلك ميكن القول �أن الب�شرية تواجه حتديات حقيقية مرتبطة بكون م�ستويات ا�ستهالكها
تفوق بكثري القدرة االنتاجية البيولوجية لكوكب الأر�ض و�أن هذا الفارق يزداد تعمقا مع مرور
ال�سنوات ،ولكي تتمكن الب�شرية من تغطية العجز يتوجب عليها القيام مبجهودات كبرية كالتقلي�ص
من ا�ستهالك الربوتينات احليوانية من حلوم و�ألبان و�أ�سماك ،والتخفي�ض من حجم �إ�صدارات غاز
ثاين �أك�سيد الكربون ،وم�ضاعفة حجم �إنتاج الطاقة املتجددة والنظيفة كالطاقة الهوائية و الطاقة
ال�شم�سية لتعوي�ض البرتول والغاز ،مبعنى �آخر على الب�شرية �أن تغري من منط ا�ستهالكها ملواجهة هذه
التحديات الكبرية.
من املت�سبب؟ �إن تناول العالقة بني اال�ستهالك و امل�شاكل البيئية يعترب ق�ضية معقدة ،ال�شيء
الذي انعك�س يف النقا�ش على امل�ستوى ال�سيا�سى بني دول ال�شمال املتقدمة ودول اجلنوب النامية ،بحيث
جند �أن الدول املتقدمة تطالب الدول النامية بالتحكم يف منوها الدميوغرايف وتقلي�ص ا�ستهالكها
ملواجهة امل�شاكل البيئية العاملية ،لأنها ترى �أن امل�شكله هي م�شكله النمو ال�سكاين الكبري يف هذه الدول،
يف حني الدول النامية ترى �أن امل�شكلة تكمن يف اال�ستهالك املفرط للفرد الغربي وبالتايل احلل يكمن
يف �ضرورة تغيري النمط اال�ستهالكي الغربي وهو ما ترف�ضه الدول التقدمة كما ت�ؤكد مقولة الرئي�س
الأمريكي بو�ش الأب «منط احلياة الأمريكي غري قابل للتفاو�ض» ⁽.⁾⁷
واجلدير بالذكر �أن هناك ثالث عوامل حتدد الب�صمة البيئية لأي دولة :عدد امل�ستهلكني،
الكمية املتو�سطة من املوارد وال�سلع امل�ستهلكة لكل فرد ،و كثافة ا�ستهالك املوارد و �إنتاج النفايات⁽،⁾⁸
ومنه ميكننا �أن ن�ستنتج �أن عدد ال�سكان �أو النمو ال�سكاين ال يدخل مبا�شرة يف الب�صمة البيئية ولكن
ارتفاعه �أو انخفا�ضه ي�ؤثر من خالل زيادة �أو نق�صان اال�ستهالك الناجت من ارتفاع وانخفا�ض عدد
امل�ستهلكني ،وبالتايل ف�إن وجود عدد كبري من امل�ستهلكني (ال�سكان) ولكن �سلوكهم اال�ستهالكي يكون
ر�شيدا ومنط حياتهم يحرتم البيئة ف�إن �أثاره على الب�صمة البيئية تكون �أقل بالن�سبة لنف�س عدد
ال�سكان ولكن �سلوكهم اال�ستهالكي غري ر�شيد وغري م�ستدام.
لذلك ميكن القول �أن امل�س�ؤولية هي م�شرتكة ،ولكن بدرجات متفاوتة ،فالدول املتقدمة
الر�أ�سمالية ومن خالل منطها التنموي امل�ستفيد من الثورة ال�صناعية و التطور التكنولوجي و العوملة،
والذي عمل على الربط بني الإنتاج املو�سع و اال�ستهالك كعامل �أ�سا�سي لتحقيق التوازن االقت�صادي،
الذي �أدى �إىل منو اقت�صادي يرتكز على ثقافة النزعة اال�ستهالكية ( ،)consumérismeوالتي
عرفها “ Paul Ekinsكتوجه ثقايف �أين يعترب امتالك واحل�صول على عدد متزايد ومتنوع من
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ال�سلع واخلدمات الطموح الأ�سا�سي ،وال�سبيل الذي ي�ضمن الو�صول �إىل الرفاهية الفردية واملكانة
االجتماعية والتقدم الوطني «⁽ ،⁾⁹والنتيجة �أن اال�ستهالك بعدما كان يتم ل�ضرورة ا�ستخدام ال�شيء
�أم�سى اال�ستهالك يحدث من �أجل اال�ستهالك ذاته ،لي�صبح ي�شري �إىل دالالت تتعلق باملتعة والر�ضا و
النجاح و املظاهر ،فالنزعة اال�ستهالكية تقود الأفراد �إىل االنخراط يف الرتاكم املادي والرفاهية ،و
�إنفاق بغري جدوى وبال حدود.
	�أما بالن�سبة للدول النامية ،فهناك تنا�سب طردي بني الزيادة املرتفعة يف ال�سكان ومعدالت
اال�ستهالك ،بل �أن الأخرية ت�شهد زيادة �أكرب من زيادة ال�سكان حتت ت�أثري عوامل عديدة منها ارتفاع امليل
احلدي لال�ستهالك ،امليل للمحاكاة والتقليد للنمط الغربي ،التح�سن الذي يطر�أ على م�ستويات الدخول
فيها...الخ ،فالزيادة يف الدخول ت�ؤدي �إىل تغري يف هيكل الطلب لدى بع�ض ال�شرائح االجتماعية يف
هذه الدول حيث يتحول �إىل ال�سلع امل�صنعة واملعقدة بدال من الب�سيطة يف ظل ما يعرف بثورة الآمال
ال�صاعدة⁽ ،⁾ᵒ¹فعلى �سبيل املثال ت�شهد هذه الدول زيادة يف ا�ستخدام ال�سيارات ما ي�ؤدي �إىل زيادة
ا�ستهالك الطاقة ومنه املزيد من الإنبعاثات وتلوث الهواء ،كما �أن االهتمام الأ�سا�سي يف هذه الدول
يكون من�صبا على ت�أمني احلاجيات الأ�سا�سية من غذاء وم�سكن وغريها وهو ما ي�ؤدي �إىل املزيد من
ال�ضغوط على املوارد الطبيعية ،كما �أن توفري هذه ال�سلع وتلبية االحتياجات املتزايدة غالبا ما يتم من
خالل اال�سترياد �أو من خالل التوجه نحو الت�صنيع ق�صد الإحالل ب�أ�ساليب �إنتاج م�ضرة للبيئة.
وبالرغم من ذلك يبقى ت�أثري الدول ال�صناعية املتقدمة على البيئة من خالل �أ�سلوبها
اال�ستهالكي �أكرب و�أعمق من الدول النامية التي لها منو دميوغرايف كبري.
 -3مفهوم اال�ستهالك امل�ستدام� :إذا كان م�صطلح اال�ستهالك امل�ستدام يعترب حديثا ن�سبيا،
فاملفهوم يعود �إىل عدة عقود :يف  1972تقرير نادي روما �أ�شار �إىل �أن املجتمع احلايل املتميز بالوفرة
املادية قد �أحدث �أثارا غري قابلة للتدارك على ا�ستنزاف املوارد والتدهور البيئي⁽ ،⁾¹¹و يف الواقع
�أن االرتباط الدقيق بني �أمناط اال�ستهالك وامل�شاكل البيئية طرحت ب�شكل ر�سمي منذ بداية �سنوات
 ، 1990قمة الأر�ض (ريو  )1992ر�سمت مفهوم اال�ستهالك امل�ستدام و�سجلته يف �أجندتها ال�سيا�سية،
فوفقا ملا جاء يف االجندة  21يف الف�صل الرابع واخلا�ص بتغيري �أمناط اال�ستهالك  :ف�إن ال�سبب
الرئي�سي يف التدهور امل�ستمر للبيئة العاملية هو �أمناط اال�ستهالك والإنتاج غري امل�ستدامة ،ال�سيما يف
البلدان ال�صناعية ،لذلك وجب االلتزام بتغيري الأمناط اال�ستهالكية غري امل�ستدامة و ت�شجيع �أمناط
اال�ستهالك و االنتاج التي تقلل من ال�ضغوط البيئية وتلبي االحتياجات الأ�سا�سية للب�شرية⁽.⁾¹²
فح�سب تقرير برونتالند اال�ستهالك امل�ستدام هو « اال�ستهالك الذي يلبي احتياجات الأجيال
احلا�ضرة دون امل�سا�س بقدرة الأجيال يف امل�ستقبل على تلبية احتياجاتهم» ⁾¹³⁽.هذا التعريف يربز
دور اال�ستهالك كرهان من رهانات اال�ستدامة ،كما يبني �أن املفهوم قابل للتطور وديناميكي وذلك ح�سب
تطور املعارف والأفكار حول التنمية امل�ستدامة و حتديات و �أولويات العمل.
وعرفت ندوة �أو�سلو حول اال�ستهالك و االنتاج امل�ستدام التي �أقيمت �سنة « 1994اال�ستهالك امل�ستدام
			
جامعة امللكة �أروى

167

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

اال�ستهالك امل�ستدام كمنطلق حلماية البيئة وحتقيق التنميــــــة امل�ستدامــة

بيئيا هو ا�ستعمال املنتجات واخلدمات التي ت�ستجيب للحاجات اال�سا�سية وت�ساهم يف حت�سني نوعية
احلياة من خالل التقلي�ص �إىل احلد االدنى كمية املوارد الطبيعية واملواد ال�سامة امل�ستخدمة� ،أي�ضا
كمية النفايات وامللوثات على طول دورة حياة املنتجات واخلدمات ،بطريقة ت�ضمن تلبية حاجات
الأجيال يف امل�ستقبل» ⁾¹⁴⁽.يف هذا التعريف جند �أنه يركز على �ضرورة ا�ستهالك املنتجات امل�ستدامة،
و بالتايل اال�ستهالك امل�ستدام هو مرادف للإنتاج امل�ستدام �أو هما وجهني لعملة واحدة ،وهو ما انعك�س
يف اجلهود و ال�سيا�سات الرامية �إىل حتقيق الكفاءة البيئية ،املنتجات اخل�ضراء ،التكنولوجيا النظيفة،
كفاءة ا�ستخدام املوارد ،حتقيق امل�س�ؤولية البيئية للم�ؤ�س�سات...الخ.
وح�سب قامو�س التنمية امل�ستدامة لـ  AFNORفاال�ستهالك امل�ستدام هو “�إ�سرتاتيجية تركز
على الطلب من �أجل تغيري ا�ستخدام املوارد البيئية واخلدمات االقت�صادية بطريقة تلبي االحتياجات
وحت�سني نوعية احلياة للجميع ،بينما يتم جتديد الر�أ�سمال الطبيعي للأجيال امل�ستقبلية”⁽ ،⁾¹⁵هذا
التعريف يركز على دور �سلوكات امل�ستهلكني و �أمناط احلياة التي تعترب حمورا �أ�سا�سيا يف �إ�سرتاتيجية
التنمية امل�ستدامة ،ومنه فامل�شكلة هي يف ال�سلوكات اال�ستهالكية ولي�ست فقط يف رفوف املتاجر ،فتغيري
هذه ال�سلوكات هو املنطلق نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة.
ب�صفة عامة املالحظ يف التعاريف املقدمة لال�ستهالك امل�ستدام �أنها و �إن كانت كثريا ما ت�ستعمل
مفهوم التنمية امل�ستدامة كمرجعية ،ف�إنها تركز على التحديات البيئية لال�ستهالك �أكرث من الرهانات
االجتماعية و االقت�صادية ،كما �أنها تعك�س االختالف حول ما ي�شكل م�ضمون (فحوى) اال�ستهالك
امل�ستدام بني اال�ستهالك �أقل �أو ا�ستهالك املنتجات اخل�ضراء� ،أو تغيري �أمناط احلياة ،وبالتايل ينعك�س
االختالف يف طبيعة ال�سيا�سات التي تهدف اىل حتقيق اال�ستهالك امل�ستدام.
 -4اال�ستهالك كمنطلق لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف مواجهة التحديات وامل�شاكل الكامنة
يف منط املجتمع اال�ستهالكي ،ميكننا �أخذ الركائز الثالث للتنمية امل�ستدامة كمرجع �أ�سا�سي ومبا�شر
لو�ضع منط ا�ستهالك يدمج التوجهات البيئية واالجتماعية واالقت�صادية ،بتوحيد خمتلف التيارات
الفكرية والعملية لال�ستهالك (التي تركز على جانب واحد �أو بعد واحد من الأبعاد الثالثة) بغية
حتقيق اال�ستدامة املن�شودة على امل�ستوى املحلى والعاملي ،ومنه حتديد م�س�ؤولية امل�ستهلك يف �سبيل
حتقيق التنمية امل�ستدامة.
ميكننا تلخي�ص مكانة اال�ستهالك امل�ستدام من منظور التنمية امل�ستدامة يف ال�شكل
التايل:
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ال�شكل( : )1اال�ستهالك من منظور التنمية امل�ستدامة

 -4-1اال�ستهالك والنمو االقت�صادي  :على الرغم من �أن اال�ستهالك يعترب من املتغريات
االقت�صادية الهامة التي ت�شجع على زيادة الإنتاج وزيادة معدالت النمو االقت�صادي� ،إال �أن هناك
اختالف يف وجهات النظر بني االقت�صاديني والبيئيني وحتى بني االقت�صاديني �أنف�سهم حول دور
اال�ستهالك و الطريقة التي ال بد من �إتباعها لتحقيق النمو االقت�صادي ،فمنهم من ي�شجع على
اال�ستهالك ولكن بطرق �أف�ضل حتافظ على البيئة وحتقق النمو الأخ�ضر ،ومنهم من يطالب بتقلي�ص
اال�ستهالك للحفاظ على املوارد املحدودة للأر�ض⁽.⁾¹⁶
	�إال �أنه وب�صفة عامة جند االتفاق على �أهمية تراكم ر�أ�س املال كعامل �أ�سا�سي من عوامل
حتقيق النمو االقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل التو�صل اىل زيادة االنتاج ال�سلعي وتكوين �سوق داخلية لتحقيق
الطلب الفعال ،واحلقيقة �أن الزيادة يف الرتاكم الر�أ�سمايل ينبغي �أن توفر با�ستمرار من خالل رفع
انتاجية العمل �إ�ضافة اىل خف�ض اال�ستهالك الطفيلي والإنفاق غري املنتج ،والعمل على تو�سعة ال�سوق
الداخلية عن طريق حتقيق العدالة يف توزيع الدخل وذلك لزيادة الطلب الفعال ،ويجب �أن ينمو
اال�ستهالك مبعدل �أدنى من معدل منو و�سائل الإنتاج⁽ ،⁾¹⁷وكل ذلك يجب �أن يتم يف �إطار مراعاة القيمة
الكاملة للر�أ�س املال الطبيعي.
وميكننا �إبراز طبيعة الدور الذي يلعبه اال�ستهالك يف حتقيق التنمية االقت�صادية من خالل
املقارنة بني التجربة الآ�سيوية وجتربة الدول ال�صناعية الأوروبية هذه الأخرية اعتمدت على
مبد�أ زيادة ا�ستهالك اليوم هو تنمية للغد ،و�أيدت �أفكار كينز هذا التوجه بزيادة الإنفاق العام لكي
يرفع اال�ستهالك ال�شعبي فيزداد الطلب الذي ي�شجع بدوره على زيادة الإنتاج وزيادة معدالت النمو
االقت�صادي .وعلى عك�سها قامت جتربة دول �آ�سيا اليابان ودول النمور على مبد�أ معاك�س هو :ت�أجيل
ا�ستهالك اليوم هو تنمية للغد � ،أي �إذا خف�ض املواطنون ا�ستهالكهم ف�إن ال�سلع �سوف تعد للت�صدير،
و�إذا �أجل املواطنون ا�ستهالكهم �سوف يزداد ادخارهم حيث و�صلت معدالت االدخار ما بني40% -30
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وهي من �أعلى املعدالت العاملية ،وظفت هذه الأموال يف امل�صارف وبالتايل يف �إقامة املن�ش�آت ال�صناعية
الوطنية ،حيث كانت جميع دول النمور ال متتلك �شركة واحدة على امل�ستوى العاملي ،يف حني و�صلت
يف عام� 2005إىل م�ستوى كبري ،حيث متتلك كوريا ع�شر �شركات �ضمن � 500شركة الأوىل يف العامل
ومتتلك ماليزيا � 10شركات مت ت�صنيفها �ضمن هذه ال�شركات و جميعها �أن�شئت بجهود وطنية وملكية
وطنية⁽.⁾¹⁸
و تف�سري ذلك �أن املواطنني �إذا زادوا ا�ستهالكهم اليومي ومل يدخروا ف�إن الرتاكم ال�سريع الذي
ح�صل لن ي�سرع عمليات البناء ال�سريعة� ،أي �أن اال�ستثمار والرتاكم كان �سيتطلب فرتة �أطول �أين حتتاج
دول النمور �إىل � 50سنة لإجناز ما �أجنزوه خالل � 25سنة� .إن العادات اال�ستهالكية الآ�سيوية وطبيعة
الديانة القائم على مبادئ الكونفو�شية وتقدي�س العمل واالكتفاء باال�ستهالك املي�سور واالهتمام
باالدخار والبناء� ،ساعد على �إجناز تنمية اقت�صادية واجتماعية كانت منوذجية يف العامل حيث
اعتربها جون بيج اخلبري االقت�صادي يف �صندوق النقد الدويل ( املعجزة الآ�سيوية) حيث �أ�صبحت
ومنوذجا ميكن للجميع تطبيقه⁽.⁾¹⁹
مثاال
ً
 -4-2اال�ستهالك البيئي (الأخ�ضر) :ركز هذا اجلانب على العالقة بني اال�ستهالك و البيئة
من خالل �إبراز دور اال�ستهالك ال�شخ�صي للفرد يف التدهور البيئي ،و العالقة بني االهتمام البيئي
وال�سلوك البيئي ،و حتديد خ�صائ�ص ال�سو�سيو -اقت�صادية والنف�سية لل�شخ�ص املهتم بحماية البيئة،
فامل�ستهلك املهتم بالبيئة يعرف “كفرد له �سلوك �شرائي يت�سق مع احلفاظ على النظام البيئي” ،ما
يدل على ان ال�شخ�ص املهتم بالبيئة يحاول من خالل �سلوكاته التقلي�ص من التكاليف ال�سلبية عليها.
كما يلخ�ص “ J.-L. Giannelloniاال�ستهالك هو الفعل الذي تكون عواقبه متعددة على البيئة،
وامل�ستهلك املهتم بالبيئة يدمج هذه العواقب يف قراره ال�شرائي» ،داخل هذا التيار جند تطور الأبحاث
حول مفهوم الت�سويق الأخ�ضر مبختلف �أوجهه .تيار �أخر من الأعمال �أكرث ت�شدد يعتمد على مقاربة
املحافظني ،التي ت�ستند على ت�صور العامل منتهي حمدود ي�ستفيد من موارد حمدودة وغري متجددة،
وبالتايل هذا التيار يقرتح ظهور جمتمع حمافظ ي�سعى للحفاظ �أو حت�سني م�ستوى املعي�شة من خالل
تقلي�ص اال�ستهالك �أـو اال�ستهالك بطريقة خمتلفة ،كما ي�ؤكد  G. Fiskالذي �أو�صى باحلد من
اال�ستهالك الفردي ودعا �إىل « اال�ستهالك امل�س�ؤول» الذي يراعي االعتبارات البيئية⁽.⁾ᵒ²
لقد مكنت الأبحاث التي تناولت موا�ضيع اال�ستهالك البيئي من فهم اجلوانب النف�سية
وال�سو�سيو دميوغرافية للم�ستهلكني املهتمني بق�ضايا البيئة ،بحيث ينظر �إىل اال�ستهالك باعتباره
م�صدر امل�شكلة البيئية واحلل يتمثل يف �إعالم وتربية امل�ستهلك ،فالهدف هو جعل امل�ستهلكني م�س�ؤولني
عن بيئتهم اخلا�صة لذلك كان تركيز اال�سرتاتيجيات حول احلمالت االعالمية بهدف توعية وتربية
وتعليم املواطنني حول الأثار البيئية ل�سلوكانهم اال�ستهالكية ،على اعتبار �أن اجتاهات امل�ستهلكني تت�أثر
بدرجة الوعي البيئي لديهم.
تعترب الدرا�سات التي تناولت امل�شاكل البيئية الناجتة من االن�شطة اال�ستهالكية (تلوث
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الهواء واالنبعاثات ،النفايات ،ا�ستنزاف الر�أ�سمال الطبيعي ،تدهور التنوع احليوي) هي االبرز يف
حتليل العالقة بني اال�ستهالك والتنمية امل�ستدامة ،وهو ما �أهمل نوعا ما اجلوانب الأخرى للتنمية
امل�ستدامة.
 -3-4اال�ستهالك امل�س�ؤول اجتماعيا :يف هذا اجلانب انق�سمت نظرة الباحثني بني من يتبنون
نظرة مو�سعة لال�ستهالك امل�س�ؤول اجتماعيا ي�أخذ بعني االعتبار عدة �أبعاد :البعد البيئي واالجتماعي
و الأخالقي  ،والباحثني الذين يح�صرون املفهوم يف �شراء املنتجات ح�سب درجة امل�س�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سة ،ح�سب  F. Websterامل�ستهلك امل�س�ؤول اجتماعيا هو فرد ي�أخذ بعني االعتبار االثار
العمومية املرتتبة عن ا�ستهالكه اخلا�ص ،والذي يحاول ا�ستخدام قوته ال�شرائية لإحداث تغيريات
يف املجتمع⁽� .⁾²¹أما  François-Lecompte et Valette-Florenceيعرف اال�ستهالك
امل�س�ؤول اجتماعيا ب�أنه « �شراء ال�سلع واخلدمات التي يعتقد ب�أن لها اثار �إيجابية (�أو �أقل �سلبية) على
البيئة املادية �أو على املجتمع ،و�/أو ا�ستعمال القوة ال�شرائية للتعبري عن االهتمامات االجتماعية
والبيئية»⁽⁾²²
�إ�ضافة �إىل الكتابات التي تركز على البعد الأخالقي لال�ستهالك ،فح�سب N.C. Smith
ا�ستهلك «�أخالقيا» يعني ا�ستهالك وفق مبادئ املجتمع والعمل �ضمنيا وفق ما يعرتف به ب�أنه «جيد»⁽،⁾²³
ف�أخالقيات اال�ستهالك تعني :املبادئ واملعايري الأخالقية التي توجه �سلوك االفراد �أو اجلماعات
عندما يح�صلون ،ي�ستخدمون �أو يتخل�صون من ال�سلع واخلدمات.
ميكن القول �أن تيار البحوث التي تتناول» اال�ستهالك امل�س�ؤول اجتماعيا» �سلطت ال�ضوء
على عديد جوانب للق�ضايا التي تثريها التنمية امل�ستدامة :حماية البيئة ،العدالة ،الأخالق،
الت�ضامن وامل�ساواة...الخ ،وبالتايل تربز الدور الوا�سع لال�ستهالك يف �سبيل حتقيق التنمية امل�ستدامة،
فاال�ستهالك امل�س�ؤول يتطلب تبنى �سلوكات ومبادئ وقيم جماعية وا�سعة يف املجتمع والتي يف �إطارها
ي�صبح �سلوك امل�ستهلك نابع من م�س�ؤوليته كمواطن من خالل التزامه بدعم امل�ؤ�س�سات التي تتحمل
م�س�ؤولياتها االجتماعية والبيئية عن طريق �شراء منتجاتها ومقاطعة منتجات امل�ؤ�س�سات غري امللتزمة،
الت�ضامن وامل�شاركة االجتماعية والتكفل بالفقراء ،عدم الإ�سراف والتبذير.

ثانيا :التحديات املرتبطة باال�ستهالك يف اجلزائر

 -1امليزان البيئي :م�ؤ�شر الأثر االيكولوجي للجزائر ي�شري �إىل وجود عجز يف امليزان البيئي
منذ �سنة  ،1976فوفقا لتقرير  Global Footprint Networkبلغت ال�سعة البيولوجية للجزائر
�سنة  2005حوايل  30.6مليون هكتار عاملي ( )ghaوهي �أقل من الب�صمة البيئية التي بلغت م�ستوى
 54.6مليون هكتار عاملي ،وبالتايل ف�إن امليزان البيئي للجزائر �سجل عجزا قدره  24مليون هكتار عاملي
�سنة  .2005فكما يو�ضح ال�شكل( )2ف�إننا نالحظ تزايد م�ستمر يف م�ستوى الب�صمة البيئية على ح�ساب
ال�سعة البيولوجية وهذا منذ ال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
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ال�شكل ( :)2الب�صمة البيئية وال�سعة البيولوجية للجزائر

Source : Rapport sur lʼEmpreinte Ecologique, Afrique 2009, Assurer le
développement humain dans un monde aux ressources limitées, Global Footprint
Network, Etats-Unis d’Amérique, 2009. p 20.

و معنى ذلك �أن م�ستويات اال�ستهالك للفرد داخل اجلزائر للموارد الطبيعة بطريقة مبا�شرة
و�/أو غري مبا�شرة يفوق قدرة الطبيعة داخل البلد على توفري وجتديد تلك املوارد وقدرتها �أي�ضا على
ا�ستيعاب خملفات العمليات اال�ستهالكية من نفايات وغار ثاين �أوك�سيد الكربون ،بحيث بلغ العجز يف
امليزان البيئي للفرد يف اجلزائر  0.73هكتار عاملي وذلك يف �سنة  ،2005كما يو�ضح اجلدول ()1
اجلدول ( : )1الب�صمة البيئية وال�سعة البيولوجية للفرد يف اجلزائر ل�سنة 2005
املكون
�أرا�ضي زراعيةالكربوناملراعيم�ساحات �صيد ال�سماكالغابات�أرا�ضي للبناءاملجموع

امليزان
البيئي

ال�سعة البيولوجية

الب�صمة البيئية

0.42
0.08
0.37
0.01
0.05

0.62
0.69
0.17
0.02
0.13
0.05

0.200.610.20+
0.01توازن

0.93

1.66

0.73-

Source : Rapport sur lʼEmpreinte Ecologique, Afrique 2009, Assurer le
développement humain dans un monde aux ressources limitées, Global Footprint
Network, Etats-Unis d’Amérique, 2009. p 20.

واملالحظ من اجلدول �أعاله �أن �أهم مكون للب�صمة البيئية والعجز البيئي للجزائر هي ب�صمة
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الكربون والتي متثل  % 41من مكونات الب�صمة البيئية تليها الأرا�ضي الزراعية� ،أما الفائ�ض الوحيد
التي ت�سجله اجلزائر يف ميزانها البيئي هو يف املراعي.
	�إن م�ؤ�شرات الب�صمة البيئية ،وامليزان البيئي للجزائر تربز بو�ضوح مدى االثر الذي حتدثه
االمناط اال�ستهالكية على ا�ستنزاف املوارد الطبيعية واملزيد من التلوث وانبعاث الكربون ،وهو ما يجعل
من البحث عن تغيري هذه االمناط والعمل على ت�شجيع اال�ستهالك و االنتاج امل�ستدام ك�ضرورة وحتمية
�إ�سرتاتيجية يف �سبيل حتقيق تنمية م�ستدامة للجزائر.
و �سوف نحاول حتليل طبيعة التحديات املرتبطة باال�ستهالك يف اجلزائر و �آثارها على البيئة
من خالل الرتكيز ب�صفة خا�صة على النمو ال�سكاين ،ا�ستهالك املوارد الطاقوية واملاء والنقل و �إنتاج
النفايات.
 -2النمو ال�سكاين� :إن من �أهم العوامل التي تزيد يف ال�ضغوط على البيئة واملوارد الطبيعية
هو النمو ال�سكاين ومتركزهم يف املدن ،فالإح�صائيات ت�شري �أن عدد ال�سكان يف اجلزائر يتزايد بوترية
ملحوظة �إذ انتقل من  16مليون ن�سمة يف �سنة  1975اىل  23.06مليون ن�سمة �سنة  ،1990لي�صل
�إىل � 34.59سنة  2008وي�سجل رقم  37.9نهاية  2012ويتوقع �أن ي�صل اىل  38.7مليون ن�سمة
بداية  ، 2014ففي �أقل من � 40سنة تزايد عدد ال�سكان يف اجلزائر ب�أكرث من  21مليون ن�سمة ،فاملعدل
ال�سنوي للنمو ال�سكاين للفرتة ما بني  1987 -1977بلغ  ،3.1%لينخف�ض �إىل  ،2.1%لي�سجل �سنة
 2008معدل ، % 1.61لريتفع �إىل � % 2.16سنة ⁾²⁴⁽ .2012
هذه الزيادة ال�سكانية ت�ؤدي حتما �إىل مزيد من ال�ضغوط من خالل تزايد حجم الطلب على
املوارد الطبيعية كاملاء واملوارد الطاقوية وغريها من ال�سلع اال�ستهالكية ( ،بحيث هناك عالقة طردية
بني الزيادة يف ال�سكان وزيادة الطلب واال�ستهالك) ما ينتج �أي�ضا مزيدا من االثار البيئية من خالل
النفايات والغازات امللوثة.
بالإ�ضافة �إىل النمو ال�سكاين جند عامل �آخر مهم يف اجلزائر وهو التوزيع االقليميي واجلغرايف
غري املت�ساوي بني املدن و الأرياف ،وما بني ال�شمال واجلنوب ،بحيث تقدر ن�سبة التمدن يف اجلزائر ب�أكرث
من � 66%سنة  2010بينما كانت �سنة  1966تقدر بـ  31.4%ومن املتوقع �أن ت�صل اىل �أكرث من
� 74%سنة  ،2025هذا من جهة ومن جهة ثانية هو التمركز يف املدن ال�شمالية للبالد ،بحيث �أنه يف
م�ساحة قدرها  4%من م�ساحة البالد يقطن حوايل  65%من جمموع ال�سكان منهم  37%على ال�شريط
ال�ساحلي (اجلزائر ،وهران ،عنابة ،ق�سنطينة)هذه املدن �سوف يقطن بها حوايل  12.000.000ن�سمة
يف حلول عام � 2020أي ما يعادل عدد �سكان اجلزائر �سنة ⁾²⁵⁽ .1966
هذا التزايد يف عدد �سكان املدن �أدى �إىل ظهور �ضغوط دميوغرافية كبرية على م�ستوى املدن
والذي �أدى �إىل املزيد من الطلب على املوارد اال�سا�سية كاملاء والطاقة والنقل والغذاء وغريها من
مواد اال�ستهالك بالإ�ضافة �إىل الطلب على اخلدمات االجتماعية ما �أدى �إىل خلق م�شاكل اجتماعية
وثقافية واقت�صادية كبرية على املدن ،مع املزيد من ال�ضغوط على البيئة من نفايات و تلوث للمياه
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والهواء والرتبة والتو�سع العمراين على ح�ساب الأرا�ضي الزراعية ،وهو ما �شكل عبئا ثقيال �أمام تلبية
متطلبات العدد الكبري واملتزايد ل�سكان املدن.
 -3ا�ستهالك املاء :ي�شهد الطلب على املاء يف اجلزائر تزايد ملحوظا ،بحيث قدر �سنة 1962
بـ  1.2مليار م/³ال�سنة وبلغ  5.2مليار م/³ال�سنة �سنة  ،⁾²⁶⁽2000مع ما ت�شهده اجلزائر من منو �سكاين
بحوايل � 2إىل � % 2.5سنويا ما ي�ؤثر حتما بزيادة االحتياجات من املوارد املائية لال�ستعماالت املنزلية
والزراعية وال�صناعية ،فنجد �أن الطلب على املياه العذبة ي�شهد منوا �سنويا بحوايل (،⁾²⁷⁽)% 4-5
بحيث يقدر الطلب على املاء لال�ستعماالت املنزلية �سنة  2010بـ  1900م/³ال�سنة ومن املتوقع �أن
ي�صل �إىل  2100م/³ال�سنة يف غ�ضون  2015و  2400م/³ال�سنة عام  ،2025كما �أن هذا القطاع ميثل
 % 22من �إجمايل ا�ستعماالت املياه يف اجلزائر يف حني اال�ستعماالت الزراعية متثل  65%واال�ستعمال
ال�صناعي.⁾²⁸⁽13%
هذه الزيادة يف معدالت الطلب على املاء يقابلها حمدودية يف املوارد املائية يف اجلزائر،
بحيث جند �أن ن�صيب الفرد من املياه ي�شهد تناق�صا م�ستمرا وب�شكل كبري ،بحيث كان ن�صيب الفرد من
املياه يف �سنة  1960يقدر بـ  1704م/³ال�سنة/للفرد ثم بلغ  676م/³ال�سنة/للفرد �سنة ،2000ويف
�سنة  2004بلغ  361م/³ال�سنة/للفرد ومن املتوقع و�صوله اىل م�ستوى  223م/³ال�سنة/للفرد �سنة
.⁾²⁹⁽2050
وهو ما يجعل من اجلزائر ت�صنف �ضمن قائمة الدول الفقرية من حيث الإمكانيات املائية� ،أي
حتت م�ستوى خط الأمان املائي املقدر بـ  1000م/³ال�سنة/للفرد ح�سب م�ؤ�شرات الأمم املتحدة⁽⁾³°
 ،وهو ما انعك�س يف الن�سبة املرتفعة ل�سحب املياه والتي ت�ضعها يف خانة الإجهاد املائي (le stress
 ) hydriqueح�سب معيار املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية ،بحيث تبلغ ن�سبة ال�سحب للمياه املتجددة
يف اجلزائر حوايل  52%من �إجمايل م�صادر املياه املتجددة �سنة  ،⁾³¹⁽2000يف حني جندها يف �أملانيا
متثل  23%ويف املك�سيك .⁾³²⁽17%
و �إن كان النمو ال�سكاين من �أ�سباب زيادة الطلب على املياه وبالتايل املزيد من ال�ضغوط على
املوارد املائية املتاحة� ،إال �أن طبيعة ال�سلوك الب�شري من خالل �سوء اال�ستغالل وعدم ر�شادة اال�ستهالك
تعترب من �أهم �أ�سباب امل�شكلة املائية ،فمعدل اال�ستهالك اليومي للفرد اجلزائري بلغ �سنة 1990
حوايل 123ل/يوم ثم ارتفع �إىل 165ل/يوم �سنة  ،⁾³³⁽2008وهذا املعدل يعد من �أعلى املعدالت
مقارنة بدول ك�أملانيا  129ل/يوم ،هولندا 131ل/يوم ⁽ ،⁾³⁴علما �أن املعايري الدولية للمنظمات العاملية
كمنظمة ال�صحة العاملية تقدر ب�أن يكون احلد االدنى للوفاء باالحتياجات الفرد الأ�سا�سية 20ل/يوم
وقد يرتفع �إىل 50ل/يوم ك�أعلى حد⁽.⁾³⁵
	�إن طبيعة اال�ستهالك املائي ت�ؤثر ال حمالة على الندرة املائية يف اجلزائر وبالتايل ت�ؤثر
مبا�شرة على التنمية االقت�صادية واالجتماعية للبالد كما �أنها ت�ؤثر على البيئة من خالل ال�سحب و
اال�ستنزاف الكبري للموارد املائية خا�صة اجلوفية والتلوث.
			
جامعة امللكة �أروى

174

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

اال�ستهالك امل�ستدام كمنطلق حلماية البيئة وحتقيق التنميــــــة امل�ستدامــة

فال�سحب الزائد للمياه اجلوفية له �آثار كبرية على البيئة من خالل هبوط االر�ض فوق
امل�ستودعات املائية اجلوفية كما ي�ؤدي �إىل جفافها ،بالإ�ضافة �إىل التداخل مع مياه البحر يف املناطق
ال�ساحلية ما يت�سبب يف تلوث املياه العذبة اجلوفية ومتلح الأرا�ضي ال�ساحلية ،حيث �أن اال�ستغالل
املفرط لطبقات املياه اجلوفية ال�ساحلية ادى ب�شكل متزايد لت�سرب امللوحة بدرجة كبرية ال ميكن
�إ�صالحها ب�شلف ووهران وجيجل واجلزائر ،كما جند تلوث املياه اجلوفية ملتيجة يف �أجزائها ال�شرقية
والغربية بالنرتات ،وهي نف�س النتائج التي تو�صلت اليها التحقيقات حول املياه اجلوفية ل�سيدي
بالعبا�س و�أعايل ال�شلف⁽.⁾³⁶
من ناحية �أخرى جند �أن �أهم ما يهدد االمن املائي للجزائر هو تزايد معدالت التلوث اىل
درجات تثري القلق ال�سيما يف ال�شمال �أين تتوفر معظم هذه املوارد املائية ،والقطاع املنزيل له دور مهم
يف التلوث وان كان �أقل من القطاع الزراعي وال�صناعي ،من خالل ال�سلوكات اال�ستهالكية ورمي الف�ضالت
والنفايات من املواد الكيميائية والزيوت التي ت�صرف يف قنوات ال�صرف ،و بالرغم من �أن ن�سبة ربط
املواطنني ب�شبكة ال�صرف ال�صحي تتجاوز � 86%سنة  2006بحجم مياه م�ستعملة تقدر بـ 900مليون
م �/سنة ⁽� ⁾³⁷إال �أن ما ن�سبته  8%فقط من عدد ال�سكان قنوات �صرف مياههم امل�ستعملة حتول اىل
حمطات الت�صفية �أما الباقي فيتم ت�صريفها يف البحر والأودية واملجاري وهو ما ي�ؤدي اىل تلوث املياه
ال�سطحية واجلوفية والرتبة⁽.⁾³⁸
فخرائط نوعية املياه املن�شورة من قبل  ANRHت�شري �إىل �أن قطاعات كربى ملجاري املاء يف
�أحوا�ض :تفنة ،ماكتة� ،شلف� ،صومام� ،سيبو�س� ،أ�صبحت الآن ملوثة ،فحو�ض �شلف يتعر�ض للتلوث ما
�أ�صبح ي�شكل خطرا على �إمدادات املياه ال�شروب لكل املواقع التي يخدمها احلو�ض⁽ .⁾³⁹كما �أن معدالت
املغنيز والكلور يف �إمدادات املياه يف ق�سنطينة هي قريبة من احلد الأق�صى امل�سموح به من قبل منظمة
ال�صحة العاملية.
هذه الظروف املائية يف اجلزائر تف�سر ا�ستمرار الأمرا�ض املتنقلة عرب املياه فالفئة العمرية
� 5-29سنة هي االكرث ت�ضررا من هذه الأمرا�ض ،و الإح�صائيات ال�صادرة عن املعهد الوطني لل�صحة
العمومية  INSPتظهر زيادة يف حدوث التهاب الكبد الفريو�سي �سنة  1997دون وجود انخفا�ض كبري
يف الفرتة ( )1997-2000وهو نف�س ما ينطبق على �أمرا�ض التيفوئيد والإ�سهال⁽.⁾⁴°
 -4ا�ستهالك الطاقة� :إن معدل ا�ستهالك الطاقة يف اجلزائر ت�ضاعف بحوايل  04مرات ما
بني  ،2000-1980بحيث بلغ �سنة  2005ا�ستهالك الطاقة النهائية االجمايل  17مليون طن مكافئ
من النفط) ⁾⁴¹⁽ (MTepوو�صلت �إىل � (MTep) 20سنة  2007م�سجال مابني  2000-2007معدل
منو �سنوي بلغ ⁾⁴²⁽.6.32%
و�سيناريوهات تطور الطلب على الطاقة تتوقع يف ظل معدل منو اقت�صادي �سنوي  3%ومعدل
منو �سكاين � 1.6%سنويا للفرتة ما بني � 2030- 2007أن ي�صل الطلب على الطاقة الأولية يف حالة
ال�سيناريو القوي  (MTep) 61.5يف  2020ثم �إىل � (MTep) 91.54سنة  ،2030مقابل 52
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)� (MTepسنة 2020و � (MTep) 66.45سنة  2030يف حالة ال�سيناريو املنخف�ض⁾⁴³⁽ .
و املالحظ يف ا�ستهالك الطاقة يف اجلزائر �أن املنتجات البرتولية متثل  48%من الطاقة
امل�ستهلكة ،يليها منتجات الغاز بن�سبة  29%ثم الكهرباء ميثل ا�ستهالكه  12%من �إجمايل الطاقة
النهائية امل�ستهلكة ،كما �أن ا�ستهالك قطاع املنازل ميثل  33%من اال�ستهالك الوطني النهائي للطاقة
ومبعدل منو �سنوي بلغ  5.70%كما انه ميثل �أول م�ستهلك للكهرباء على امل�ستوى الوطني بن�سبة 33%
والأول �أي�ضا يف ا�ستهالك منتجات الغاز بن�سبة  70%من اال�ستهالك الوطني وذلك يف اح�صائيات �سنة
⁾⁴⁴⁽2007
فالنمو املتزايد لال�ستهالك املنزيل للطاقة الكهربائية والغاز والذي انعك�س يف زيادة
اال�ستهالك الفردي للكهرباء التي قفزت من 162.2كيلو واط �سنة � 1970إىل  702كيلو واط
�سنة ،⁾⁴⁵⁽2002يعود لطبيعة ا�ستخداماتهما ،فالغاز هو امل�صدر الرئي�سي للتدفئة للمنازل اجلزائرية
بن�سبة  60%من اال�ستهالك املنزيل النهائي ،واملطبخ  ، 5%بينما الكهرباء هو امل�صدر الرئي�سي
ال�ستخدامات الطاقة يف اال�ضاءة والتربيد وخمتلف التجهيزات املنزلية بن�سبة  ( 20%بحيث جند
�أن الإ�ضاءة وحدها ت�ستهلك  32%من ا�ستخدامات الكهرباء يف املنازل اجلزائرية⁽ ⁾⁴⁶وهي ن�سبة جد
مرتفعة)� ،أما ت�سخني مياه احلمام فم�صدرها اال�سا�سي هو الكهرباء والغاز بن�سبة .⁾⁴⁷⁽ 15%
	�إن النمط اال�ستهالكي للطاقة يف اجلزائر يبني لنا بان قطاع املنازل هو �أول م�ستهلك للكهرباء
والغاز �أمام كل من ال�صناعة والزراعة كما يف�سر لنا امل�شاكل التي تواجهها اجلزائر يف ال�شتاء ب�سبب
الطلب املتزايد على الغاز لأغرا�ض التدفئة ويف ال�صيف �أزمة كهرباء ب�سبب الطلب الكبري على الكهرباء
لأغرا�ض التربيد.
كما انه يعك�س حتديات كبرية تواجهها اجلزائر كون �أن البرتول والغاز ي�شكالن  88%من
م�صادر الطاقة امل�ستهلكة وهي م�صادر غري متجددة وزائلة كما �أنها ملوثة ،ويقابلها ارتفاع متزايد
ملعدالت منو اال�ستهالك والطلب على الطاقة ( 6.32%معدل منو �سنوي �إجمايل) ،ما �سوف ي�ؤدي �إىل
اختالل بني العر�ض والطلب على الطاقة تكون له �أثار اقت�صادية واجتماعية لأن البرتول والغاز لن
يتمكنا من تلبية الطلب الداخلي يف غ�ضون  2025ح�سب بع�ض اخلرباء ،وبالتايل ال�صادرات تقل بن�سبة
كبرية ومنه ال توجد مداخيل ميكنها متويل برامج التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،لأن االقت�صاد
اجلزائري هو اقت�صاد ريعي (�أكرث من 95%من ال�صادرات واملداخيل من البرتول والغاز) ،هذا ف�ضال عن
الآثار البيئية لأن م�صادر الطاقة االحفورية (البرتول والغاز) الأكرث ا�ستعماال تعترب الأكرث تلويثا
للبيئة ،بحيث �أن انبعاث الغازات الناجتة من اال�ستهالك النهائي للطاقة يف اجلزائر �سجلت رقم 46
مليون طن من � )TCo2( Co2سنة ⁾⁴⁸⁽ 2007بينما كانت �سنة  2005تقدر بـ 40مليون.TCo2
⁽⁾⁴⁹
وما يزيد يف الأمر �صعوبة هو الن�سبة ال�ضعيفة جدا ال�ستغالل م�صادر الطاقة املتجددة،
فم�ساهمتها يف انتاج الكهرباء ال تتجاوز  0.006%من جدول الإنتاج و ذلك حتى �سنة ⁾⁵°⁽ .2007
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 -5الـــــنـــقـــــــل� :إن النقل ي�شكل �أحد �أهم م�صادر ال�ضغط املمار�سة من قبل الأفراد ،فنمط
حياتهم وا�ستهالكهم والذي يحدد حتركاتهم هو م�صدر العديد من الآثار ال�سلبية على البيئة واالقت�صاد
من خالل التلوث وال�ضجيج واحلوادث.
ففي اجلزائر جند �أن قطاع النقل م�س�ؤول عن  25%من الإنبعاثات امللوثة للهواء وامل�سببة
لالحتبا�س احلراري ،وهذه الن�سبة يف تزايد م�ستمر لعدة �أ�سباب �أهمها :تزايد عدد ال�سيارات حيث
بلغت �سنة  2007احلظرية الوطنية  3.655مليون �سيارة بينما �سنة  2005كانت  3مليون �سيارة⁽،⁾⁵¹
متثل ال�سيارات اخلا�صة ما ن�سبته � ،60%أما املعدل العمري لل�سيارات يف اجلزائر فيقدر بـ� 11.9سنة،
ومعدل دوران �سنوي لل�سيارات مبختلف �أنواعها (اخلا�صة والنفعية)  26879كلم�/سنة ،مع العلم �أن
�أكرب ن�سبة دوران هي ل�سيارات النقل العمومي وال�سيارات النفعية مقارنة بال�سيارات اخلا�صة ،كذلك
�أهم مالحظة �أن ال�سيارات التي ت�سجل �أكرب ن�سبة دوران بالكيلومرتات هي ال�سيارات الأكرب �سنا ،كما �أن
ن�سبة الدوران هي �أكرب من التي موجودة يف �أوروبا وهذا ح�سب الدرا�سات مابني ⁾⁵²⁽ .1994-2005
ويف ما يخ�ص طبيعة الطاقة امل�ستخدمة من طرف املركبات جند �أن البنزين ميثل  48%و
الديزل � 46%أما  GPLفيمثل فقط  6%و الكهرباء  ، 0.04%هذا ي�ؤكد �أن م�صادر الطاقة االكرث
تلويثا (البنزين و الديزل) هي الأكرث ا�ستهالكا من طرف قطاع النقل يف اجلزائر ،والذي ي�ستهلك
 25%من اال�ستهالك الوطني االجمايل للطاقة⁾⁵³⁽ .
	�إن تلوث الهواء الذي يعترب النقل �سببه الرئي�سي يت�سبب �سنويا بـ  353000حالة التهاب
�شعبي و 54400نزلة ربو وقد يكون �سبب 1500حالة �سرطان رئوي ،ومت تقييم معدل املر�ضى ومعدل
الوافيات من حيث �سنوات العمر املعدلة باحت�ساب مدد العجز  ،فقدر �أن � 157000سنة عمر معدلة
باحت�ساب مدد العجز تفقد �سنويا ب�سبب تلوث الهواء خارج الأبنية ،وتبلغ الكلفة البيئية نحو 0.9%
من الناجت املحلي االجمايل الوطني⁾⁵⁴⁽ .
ومن جهة �أخرى ت�شهد احلركة املرورية منوا متزايدا ،بحيث جند �أن النقل عرب الطرق الذي
يعترب االكرث ا�ستهالكا للطاقة وتلويثا للبيئة ينمو ب�شكل كبري ،فحوايل  88%من تنقالت الأفراد و
 90%من حجم املبادالت التجارية (نقل الب�ضائع) تتم عرب الطرق الربية ،فالتنقل مبحرك قفز
من 1مليون/نهار �سنة � 1990إىل 2مليون/نهار �سنة  2005ويف �آفاق  2025ال�سيناريوهات تتوقع
منو قوي بحيث من املتوقع ت�ضاعف حركة ال�شحن الربي ب 2.6مرة وتت�ضاعف مرتني حركة مرور
امل�سافرين⁽.⁾⁵⁵
ففي درا�سة لتحركات املواطنني يف �أكرب املدن اجلزائرية وهي العا�صمة ،جند �أن اجلزائريني
يقومون بـ  5ماليني تنقل يف اليوم  56%منها عن طريق الأرجل و  44%عن طريق املحركات منق�سمة
كما يلي 65% :من التنقل يتم من خالل النقل اجلماعي و  35%تنقل فردي منه 29%ب�سيارات
خا�صة و 6%ب�سيارات الأجرة ⁽ ،⁾⁵⁶ومقارنة مع مدن يف �شمال افريقيا وال�شرق االو�سط و ح�سب �أرقام
البنك الدويل جند �إ�سطنبول 58% :نقل جماعي 42% ،فردي ،الدار البي�ضاء 50% :جماعي و50%
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فردي ،تون�س  40% :جماعي و  60%فردي ،القاهرة 74% :جماعي و 26%فردي⁽.⁾⁵⁷
بالرغم من ان النقل اجلماعي يف اجلزائر ميثل االغلبية من حيث �أ�ساليب تنقل االفراد �أف�ضل
من �إ�سطنبول والدار البي�ضاء و�أقل من القاهرة � ،إال �أن التحدي الكبري هو يف النمو ال�سنوي الكبري
ال�ستعمال ال�سيارات اخلا�صة يف التنقل واملقدر بحوايل  8.1%ويزيد بدرجة كبرية عن معدل النمو
ال�سكاين⁽ ،⁾⁵⁸كما �أن معدل النمو ال�سنوى للم�سافات املقطوعة يف اليوم والذي يرتاوح ما بني 3.8%
و  5.7%ح�سب خمتلف ال�سيناريوهات ،يتوقع زيادة يف امل�سافات املقطوعة يوميا من طرف االفراد من
 6.52كلم �سنة  2004اىل  7كلم 8-كلم �سنة  2020وهو م�ستوى �أكرب من الطرق ال�سيارة املوجودة مما
ي�ؤدي اىل مزيد من ال�ضغوط على احلركة املرورية⁽.⁾⁵⁹
وهو ما انعك�س يف الزحمة وال�ضجيج الكبري جدا الذي �أ�صبح مييز املدن الكربى كالعا�صمة
وعنابة وق�سنطينة ووهران وغريها ،بل وحتى الطرق الوطنية والوالئية ،هذا ف�ضال عن حوادث املرور
�أين حتتل اجلزائر املرتبة الثالثة عامليا فيما يتعلق ب�أعداد وفيات حوادث ال�سري ،وت�شهد البالد حادثة
كل ع�شرين دقيقة ،ويقتل �شخ�ص كل ثالث �ساعات ،وتبلغ تكلفة حوادث ال�سري يف اجلزائر مائة مليار
دينار جزائري �سنويا �أي ما يعادل مليارين وربع املليار دوالر �أمريكي⁽.⁾⁶°
� - 6إنتاج النفايات� :إن درا�سة النفايات املنزلية من حيث احلجم والنوع يربز لنا طبيعة
ا�ستهالك الأ�سر من حيث كمية اال�ستهالك و طبيعته ،فكلما كان اال�ستهالك م�ستدام (العقالنية،
النوعية ،العادات) �أمكن التحكم يف م�شكل النفايات يف املجتمع بن�سبة جد مهمة ،لذلك جند ب�أن حجم
ونوع النفايات املنزلية تختلف من منطقة لأخرى لأنها مرتبطة بجوانب �سلوكية .
تواجه اجلزائر حتدي كبري يتعلق بالنفايات من حيث تزايد حجمها و ا�شكالية ت�سيريها
واملخاطر اجلمة الناجتة عنها ،فهي تنتج �سنويا ما بني  12-10مليون طن من النفايات املنزلية
ح�سب تقديرات الوزارة الو�صية ،ففي �سنة � 2005سجلت النفايات البلدية ال�صلبة  8.5مليون طن،
هذا الإنتاج �شهد منوا متزايدا �أين جتاوز عتبت  12مليون طن �سنة  2010ومن املتوقع �أن يتجاوز 17
مليون طن �سنويا يف غ�ضون  ،2030مبعدل منو يتجاوز� 3%سنويا⁽ ⁾⁶¹وهو ما �سي�ؤدي حتما اىل �أثار
اجتماعية واقت�صادية وبيئية كبرية على اجلزائر.
ف�إنتاج النفايات لكل فرد يف االماكن احل�ضرية تطور من  0.76كلغ/للفرد/اليوم �سنة 1980
�إىل 0.9كلغ/للفرد/اليوم �سنة  2002لي�صل �إىل  1.2كلغ/للفرد/اليوم يف املتو�سط �سنة � ، 2005أما
املعدل الوطني فبلغ  0.85كلغ/لليوم/لكل فرد⁽ ،⁾⁶²و من املتوقع �أن ي�صل �إىل 1كلغ/يوم/للفرد يف
غ�ضون �سنوات قليلة يف ظل معدالت النمو احلالية لكمية النفايات املنزلية ،والنمو ال�سكاين ومعدل
التمدن (ن�سبة الذين يعي�شون يف املدن) حوايل  .⁾⁶³⁽65%وباملقارنة بالدول املتقدمة جند �أن املعدل
الوطني يف فرن�سا بلغ  1كلغ /لليوم /لكل فرد� ،أملانيا  1.7كلغ/يوم/فرد ،الواليات املتحدة الأمريكية 2
كلغ/يوم/فرد⁽.⁾⁶⁴
واجلدير بالذكر �أن تركيبة النفايات املنزلية للأ�سر اجلزائرية تت�شكل من  70%مواد
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ع�ضوية غذائية ي�أتي بعدها البال�ستيك  10%ثم الورق والكارتون بن�سبة تقدر بـ  ،8%واملعادن بلغت
ن�سبتها  4%والزجاج � 3%أما املن�سوجات وباقي املخلفات فتمثل ن�سبتها .⁾⁶⁵⁽5%
وبالن�سبة جلمع النفايات وح�سب البنك الدويل بلغت الن�سبة  85%يف املدن و 60%يف
الأرياف ،واجلزائر ت�سعى للرفع من الن�سبة �إىل  100%يف حلول  2020وهو حتدي يتطلب املزيد من
الإمكانيات املالية واملادية والب�شرية ،وما يزيد يف ت�أزم الو�ضع هو �أن ن�سبة اال�سرتجاع للنفايات ال تزيد
عن  ( 5%بالرغم من ان البال�ستيك ميثل  % 95من التغليف مقابل  5%للمعادن )� ،أما  80%منها فيتم
�إلقا�ؤها يف املفرغات و 15%يف مراكز الردم التقني⁽.⁾⁶⁶
فاملفرغات غري ال�شرعية يف اجلزائر تقدر بـ 3000مفرغة على م�ساحة  150000هكتار،
ت�ؤدي �إىل خ�سائر بـ  0.19%من الناجت املحلى اخلام  PIBك�آثار على ال�صحة ،و 0.13%منPIB
خ�سائر اقت�صادية ناجتة من عدم التدوير⁽ .⁾⁶⁷كما �أن الوزارة املعنية وجهة ميزانية قدرها  3.5مليار
دوالر �أي  7%من � PIBسنة  2002موجهة ملعاجلة النفايات وانخف�ضت هذه القيمة �إىل  2.6مليار
دوالر �سنة  2007بن�سبة  5.21%من .⁾⁶⁸⁽PIB

ثالثا :نتائج وتو�صيات البحث

يعترب اال�ستهالك امل�ستدام من التحديات الأ�سا�سية يف �إطار حتقيق التنمية امل�ستدامة وهو ما جتلىيف الف�صل الرابع من االجندة  21الذي خ�ص�ص لتغيري �أمناط اال�ستهالك؛
التحديات املرتبطة باال�ستهالك تختلف ما بني الدول املتقدمة والنامية؛ تواجه اجلزائر حتديات كبرية مرتبطة بالآثار التي يحدثها النمط اال�ستهالكي على البيئة،فم�ؤ�شرات الب�صمة البيئية ومعدالت ا�ستنزاف املوارد الطبيعية واملياه و الطاقة ،التلوث الناجت
من تنقل الأفراد و النفايات الناجتة من العمليات اال�ستهالكية ،كلها م�ؤ�شرات جتعل من اجلزائر
تواجه حتديات كبرية متعلقة ب�ضرورة حماية البيئة وتقلي�ص ا�ستنزاف املوارد الطبيعية؛
كما �أن اجلزائر مطالبة ب�ضرورة تلبية االحتياجات الأ�سا�سية لعدد متزايد من ال�سكان والتيت�ؤدي يف الغالب �إىل ا�ستهالك املزيد من ال�سلع واخلدمات وبالتايل املزيد من الطلب على املوارد
الطبيعية ومنه املزيد من الآثار و ال�ضغوط عل البيئة.
وبناء على ذلك ف�إن اهم التو�صيات التي ميكن اخلروج بها من هذا البحث متعلقة ب�ضرورة
و�ضع �سيا�سة وطنية تهدف �إىل حتقيق ا�ستهالك م�ستدام يعمل على حت�سني م�ستوى املعي�شة و حتقيق
الرفاهية لل�سكان و يحافظ على البيئية ويقل�ص ا�ستنزاف املوارد ،ومنه حتقيق التنمية امل�ستدامة
للجزائر ،و�إن حتقيق ذلك يتطلب:
و�ضع تعريف لال�ستهالك امل�ستدام وحتديد م�ضمونه وفق ال�سياق اخلا�ص باجلزائر واملرتبطبالظروف االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للبلد ،وح�سب �أولويات ومتطلبات العمل ،وهو ما
ي�سمح بتحقيق تن�سيق وتكامل بني خمتلف ال�سيا�سات واملجاالت التي ي�شملها اال�ستهالك امل�ستدام،
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وبني خمتلف الأطراف الفاعلة (ال�سلطات العمومية ،امل�ؤ�س�سات االقت�صادية اخلا�صة و العامة،
امل�ستهلكني ،املجتمع املدين مبختلف �أطيافه كال�صحافيني ،املربني و الباحثني. )...
توفري قاعدة معلومات وحتيينها با�ستمرار حول ال�سلوكات اال�ستهالكية للأ�سر اجلزائرية منحيث :النفقات واالجتاهات والثقافات اال�ستهالكية ومنط احلياة ،والآثار املرتتبة على كل ذلك،
حتى تكون كقاعة التخاذ الإجراءات وال�سيا�سات املنا�سبة لتحقيق ا�ستهالك م�ستدام و�إحداث
التغيريات ال�ضرورية.
اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستهالك امل�ستدام يجب �أن تعمل على حتقيق التكامل بني �شقني�أ�سا�سيني :حتقيق الإنتاج امل�ستدام الذي ي�ستهدف امل�ؤ�س�سات وتكنولوجيات النظيفة ونظم االدارة
البيئية و الكفاءة البيئية ،و غريها من ال�سيا�سات التي تهدف �إىل حماية البيئة من الأن�شطة
اال�ستهالكية والإنتاجية ،احلفاظ على املوارد الطبيعية كاملاء والطاقة وتثمينها ،توفري عر�ض
م�ستدام وتوجيه الطلب نحو هذه الأ�سواق ،وال�شق الأخر حتقيق منط ا�ستهالكي م�ستدام من
خالل ا�ستهداف عادات و�سلوكات وثقافة اال�ستهالك لدي املواطنني ،عن طريق التوعية والرتبية
البيئية ،الإعالم والتوجيه ،جمعيات امل�ستهلكني ،النوادي اخل�ضراء ...الخ.
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دور اللغة العربيـــــــة
يف التعريف باحل�ضارات الإن�سانيـــــة
د .عبداهلل علي علي الثوري

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم كتابه »:يا �أيها النا�س �إنا
خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا�,إن �أكرمكم عند
1
اهلل �أتقاكم �إن اهلل عليم خبري»
وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء و�سيد املر�سلني حممد بن
عبداهلل الذي �أر�سله اهلل رحمة للعاملني الذي �أنزل عليه �أول ما �أنزل قوله
تعاىل (:اقر�أ با�سم ربك الذي خلق ,خلق الإن�سان من علق  ,اقر�أ وربك الأكرم
2
,الذي علم بالقلم ,علم الإن�سان مامل يعلم )
والذي زكى اهلل منطقه ول�سانه فقال عنه  (:وما ينطق عن الهوى ,
�إن هو �إال وحي يوحى ,علمه �شديد القوى)3.والقائل عن نف�سه وعن منطقه »:
 3والذي نف�سي بيده ال يقول هذا �إال حقا» و�أ�شار �إىل ل�سانه ,والذي جعله اهلل
مركز توا�صل للعاملني بر�سالته ال�سماوية العاملية وبل�سانه العربي املبني ,الذي
دعى به النا�س �أجمعني ,قال تعاىل  (:وما �أر�سلناك �إال كافة للنا�س ب�شريا
4
ونذيرا )
وبعد:
ف�إن اللغة العربية �أدت دورا رائدا ومتوا�صال عرب الع�صور يف
التعريف باحل�ضارات الإن�سانية عن طريق �آدابها وفنونها املتنوعة وعرب
علمائها و�شعرائها الذين �أظهروا ذلك يف �إنتاجهم العلمي والأدبي بكل �أمانة
وحيادية يف القدمي واحلديث ,ويف هذا لبحث �أو�ضحنا هذا الدور الذي قامت
�-1سورة احلجرات �آية.13:
�-2سورة العلق �آية .5-1:
�-3سورة النجم �آية. 5-3:
�-4سورة �آية :
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به اللغة العربية ,م�ستدلني على ذلك بالأدلة و ال�شواهد التي ت�ؤيد بع�ضها بع�ضا  ,واكتفينا مبا اقتب�ساه
من �أمثلة �سواء من �أدب الع�صر اجلاهلي املرتبط مبو�ضوع البحث �أو الع�صر الإ�سالمي وال نعني بذلك
الإح�صاء والتق�صي و�إمنا اال�ست�شهاد واال�ستدالل ,ون�أمل من خالل هذا البحث حتقيق الأهداف الآتية
:
•تو�ضيح دور اللغة العربية يف التعريف باحل�ضارات الإن�سانية .
•دفع ال�شبهة عن اللغة العربية (ب�أنها لغة احتكارية �أو منزوية ).
•تعميق معاين التوا�صل احل�ضاري الإن�ساين بو�ساطة اللغة العربية و�آدابها املتنوعة .
•ك�شف احلقائق عن عدد من احل�ضارات الإن�سانية التي در�سناها بالتف�صيل والتحليل .
•الإ�سهام يف ن�شر ثقافة التعارف والتوا�صل مابني جميع احل�ضارات الإن�سانية .
•بيان دور القر�آن الكرمي الذي نزل بل�سان عربي مبني يف التعريف باحل�ضارات الإن�سانية .
وتكمن �أهمية هذا البحث فيكونه يحقق هذه الأهداف ,ويف مو�ضوعه الذي يحتاج �أن يعرفه
الكثري من �أبناء هذه اللغة ويعرفوا الدور الذي �أدته وما تزال ت�ؤديه لأن ذلك ينعك�س على تكوين
ال�شخ�صية املنتمية لهذه اللغة ولهذه الأمة .
وكان تق�سيم البحث على النحو الآتي :
املقدمة . املبحث الأول :التعريف باحل�ضارات الإن�سانية من الأدب العربي يف الع�صر اجلاهلي ,ويحتوي على :املطلب الأول  :ال�شعر .
املطلب الثاين :النرث .
املبحث الثاين :التعريف باحل�ضارات الإن�سانية من خالل القر�آن الكرمي .
املبحث الثالث :التعريف باحل�ضارات الإن�سانية يف �أدب اجلاحظ وابن املقفع .وفيه :
املطلب الأول  :اجلاحظ .
املطلب الثاين :عبداهلل بن املقفع.
اخلامتة  :وتت�ضمن �أهم نتائج البحث والتو�صيات.
وقد رجعنا يف ذلك �إىل العديد من املراجع القدمية واحلديثة  ,وهي مرفقة يف نهاية البحث .
و�إن غاية ما ن�ؤمله من هذا اجلهد هو الإ�سهام يف خدمة
لغتنا وت�أكيد التوا�صل احل�ضاري الإن�ساين عامة.
واهلل من وراء الق�صد وهو الهادي �إىل �سواء ال�سبيل
واحلمد هلل رب العاملني .
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دور اللغة العربية يف التعريف باحل�ضارات الإن�سانية

املبحث الأول :الأدب اجلاهلي.
املطلب الأول :ال�شعــــــر

يعترب ال�شعر اجلاهلي من امل�صادر املهمة للتاريخ العربي وغري العربي وح�ضارة ما قبل الإ�سالم,
حيث يتحدث �شعراء الع�صر اجلاهلي عن العديد من احل�ضارات الإن�سانية والتي جاءت على �أل�سنتهم يف
العديد من الق�صائد ال�شعرية التي �سنعر�ض �أمنوذج ًا منها لل�شاعرين اجلاهليني امل�شهورين امرئ القي�س
واحلارث بن حلزة كما �سنو�ضحه فيما ي�أتي :

�أ -امرئ القي�س:

لقد ذكر يف �شعره عدد ًا من مالمح احل�ضارة الرومية عندما عاد من رحلته �إىل ق�صر من
ق�صورها حينها ,بعد مقتل والده بغر�ض طلب العون من ملك الروم يف قتال بني �أ�سد حيث يقول يف ذلك:
على خملي �أخو�ص الركاب و�أوجرا
تذكر ت �أهلي ال�صاحلني وقد �أتت
نظرت فلم تن�صر بعينيك منـــــظرا
فلما بدت حوران والآل دونها
5
ع�شية جاوزنا حماة و�شــــــيزرا ( )
تقطع �أ�سباب اللبانة والهوى
فحوران  ,وحماة و�شيزرا  ,مناطق يف بالد ال�شام التي كان يحكمها يف ذلك احلني الروم وذلك
يدل على �سعة ملكهم الذي و�صل �إىل حدود البالد العربية �آنذاك حيث يعد ذلك م�ؤ�شرا وا�ضحا
للتعريف بجانب من جوانب ح�ضارتهم .
وما يزال امرئ القي�س يذكر يف �شعره الذي ي�صف فيه الن�سوة الالتي يتزين ب�ألوان الزينة
ويتعطرن ب�أ�صناف العطور التي جلبت من الهند وو�ضعت يف حقة حمريية ,حيث يحمل يف هذه الأبيات
داللة مهمة عن احل�ضارة الهندية التي ات�سمت بال�صناعات الفاخرة من املالب�س كما يذكر الأوعية لهذه
العطور التي اخت�صت ب�صناعتها احل�ضارة احلمريية فيقول :
يحلني ياقوتا و�شذرا مفقرا
غرائر يف كن و�صون ونعمة
حت�ض مبفروك من امل�سك �أذفرا
		
وريح �سنا يف حقة حمريية
ورند ًا ولبنى والكباء املقرتا
وبانا و�ألويا من الهند ذاكيا
وي�صف لنا �أي�ض ًا جزءا من ح�ضارة البحرين حيث النخيل الذي بجوار ق�صور �آل يامن  -التي
تقول بع�ض الروايات �أنها من �أ�صل حب�شي  -وبني اهتمامها بزراعة النخيل وكيف كانت حتميه من
ل�صو�ص الثمار ,ويفيدنا �أي�ض ًا �أنه كان يف ذلك الع�صر وتلك البقاع عمال ي�صرمون النخيل عند الن�ضج
 - 5بالد العرب يف التاريخ القدمي  ,عبد اهلل بالغيث  .دار الكتاب اجلامعي – �صنعاء ط � 3-ص ــ31
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كما هو احلال يف ع�صرنا هذا وذلك يدل على ما و�صلت �إليه من ح�ضارة( )6فيقول :
7
دوين ال�صفاء الالئى يلني امل�شقرا
�أو املكرعات من نخيل ابن يامن
8
وعالني قنوانا ً من الب�سر �أحمرا
�سوامق جبار �أثيبت فروعه
9
ب�أ�سيافهم حتى �أقر و�أوقرا
حمته بنو الربداء من �آل يامن
10
و�أكمامه حتى �إذا ما ته�صرا
و�أر�ضى بنى الربداء واعتم زهوه
11
تردد فيه العني حتى حتريا
�أطافت به جيالن عند قطاعه
فهو ي�صف هذا الو�صف الذي يدل على وجود حياة منظمة وح�ضارة متقدمة نوعا ما ,بنت
�أمنوذج ًا حياتيا �أده�ش الإن�سان حتى تردد وحتري يف �إبداعه .
ويكرث امرئ القي�س يف �شعره من ذكر لهذا املعامل احل�ضارية من حني �إىل �آخر هو وغريه من
ال�شعراء كما �سي�أتي ذكره .

ب -احلارث بن حلزة:

يعد احلارث بن حلزة من ال�شعراء الذين ذكروا عددا من معامل احل�ضارات الإن�سانية التي
كانت قبل الإ�سالم من خالل ذكر بع�ض الألفاظ الدالة على ذلك مثل كلمة ( املهارق) التي ذكرت �أكرث
من مرة يف معلقته حيث يقول :
قدم فيه العهود والكفالء
واذكروا حلف ذي املجاز وما
ينق�ض ما يف املهارق الأهواء
		
حذر اجلور والتعدي وهل
«فما هذه املهارق ؟ ومن �أين جاءت �إىل عرب اجلاهلية ؟
تتفق امل�صادر القدمية على �أن املهارق – ومفردها مهرق –قما�ش من احلريركان يطلى �أو ي�سقى
12
بال�صمغ ثم ي�صقل باخلرزة ,ثم ي�ستخدم يف الكتابة عليه وهم يعزون م�صدره �إىل بالد فار�س «
فكلمة (مهارق ) فار�سية الأ�صل وقد عربت ,وهي يف الأ�صل (مهركرد)�أي �صقل به .وهكذا
يدل اال�سم نف�سه على امل�صدر.
«والواقع �أن ال�شاعر قد عرف هذا امل�صدر وقرر هذه اخلقيقة من قبل فقد قال احلارث بن
حلزة كذلك :
�آياتها كمهارق الفر�س
		
ملن الديار عفون باحلب�س
 - 6الأدب اجلاهلي �ص147
- 7املكرعات �:أ�شجار النخيل املغرو�سة يف املاء ,وال�صفا وامل�شقر  ,ق�صران باليمامة .
 - 8ال�سوامق :املرتفعات ,واجلبار :الذي فاق اليد طوال ,والأثيث  :الغزير,والقنوان:هو من النخيل كالعنقود
- 9الب�سر الأحمر :نوع من التمر.
- 10مت ثمره وكمل.
- 11جيالن  :قوم كانو ي�صرمون النخل.
 12كوركي�س عواد  :الورق �أو الكاغد �,صناعته يف الع�صور الإ�سالمية ,جملة املجتمع العلمي –دم�شق ج�23ص.417
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فهو يقرر �أن املهارق �صناعة فار�سية �,أو �أنها على �أقل تقدير م�ستجلبة منهم « .
ويبدو من كرثة ا�ستخدام ال�شعراء اجلاهليني لهذه لكلمة �أن هذا النوع من الورق كان كثريا
ومنت�شرا ,ويبدو �أن �إنتاج الفر�س منه كان من الوفرة بحيث �إنهم كانوا ي�صدرونه �إىل البالد املجاورة ,
ويقال �إن الروم كانوا يكتبون يف احلرير الأبي�ض ,وال �شك �أن ذلك م�ؤ�شر �إىل ما و�صلت حينها تلك الأمم
من ح�ضارة  ,نقلتها لنا اللغة العربية من خالل ال�شعر اجلاهلي الذي كان ميثل �صورة حلال العرب ومن
يت�صل بهم من الأمم الأخرى.

املطلب الثاين :النـــرث
جند يف نرث العرب الأدبي يف الع�صر اجلاهلي �إ�شارات وا�ضحة عن ح�ضارات الأمم الأخرى ممن
�سبقهم مثل خطبة ق�س بن �ساعدة الإيادي التي يذكر فيها العديد من الأقوام ذات القوة واحل�ضارة
التي ملأت �سمع الدنيا حينها و�أ�صبحت م�ضرب الأمثال  ,ويف ذلك يقول:
«�أيها النا�س :اجتمعوا و ا�سمعوا وعو � ...إىل �أن قال  :يا مع�شر �إياد �أين ثمود و عاد؟ و �أين
14
الآباء و الأجداد؟ و �أين الفراعنة ال�شداد الخ))...
فقد ذكر ق�س يف خطبته هذه �أقوام ًا بنوا ح�ضارات عظيمة و هم قوم عاد الذين ا�شتهروا
بالقوة وت�شييد البنيان الذي ال ي�ستطيعه غريهم ,و هو يت�ساءل عنهم على �سبيل اال�ستعظام ل�ش�أنهم
و بالرغم من ذلك فقد هلكوا ,و هذا يدل �أنهم كانوا �أهل قوة و ح�ضارة و عمارة للأر�ض ,كما �أنه يذكر
قوم ثمود الذين كان لهم البط�ش يف الأر�ض حتى ظنوا �أنهم بقوتهم لن ي�ستطيع �إهالكهم �أحد ,و يذكر
احل�ضارة الفرعونية التي يفخر بها �إىل اليوم و ذلك كله يدل على ح�ضارة تلك الأقوام وقد عرفنا بها
اللغة العربية ب�أدبها �شعر ًا و نرث ًا و الذي �أخذ يردد عرب الأجيال �إىل اليوم.
و الأمثلة على ت�أكيد ذلك من هذه الآداب كثرية غري �أننا نكتفي مبا ذكرنا ملنا�سبة املقام الذي
يتطلب الإيجاز.

املبحث الثاين  :يف القر�آن الكرمي
القر�آن الكرمي نزل به الروح الأمني على ال�صادق الأمني حممد بن عبداهلل خامت الأنبياء
		
عربي مبني ,و هذا الل�سان العربي املبني حمل �إلينا ذكر العديد من احل�ضارات
و�سيد املر�سلني ,بل�سان
ٍ
الإن�سانية و عرف بها ب�أو�ضح �صورة ,و مل يعرف بها العرب فقط بل عرف بها العاملني ,لأن القر�آن الكرمي
هو كتاب امل�سلمني احلق يف كل بقاع الأر�ض ,و الذي بلغ بيانه احلجر و املدر ,و بلغ ما بلغ الليل و النهار ,و
- 13امل�صادر الأدبية واللغوية يف الرتاث العربي ,دزعزالدين ا�سماعيل ,دار امل�سرية ,للن�شر والتوزيع ط 2003-1م �ص.36
 - 14العقد الفريد ج � 1ص .254
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هو الكتاب الوحيد الذي ال ميكن �أن يقر�أ �إال بالل�سان العربي الف�صيح للعرب و غري العرب ,و لأنه كذلك
ف�إن اللغة العربية التي نزل بل�سانها هي رمبا اللغة الوحيدة التي تعرف باحل�ضارات الإن�سانية �إىل الب�شر
جميع ًا لأن امل�سلمني و املنتمني لهذا الدين يلزمهم تالوته ,وهم مع هذا من كل ل�سان و كل �أمة مع اختالف
ن�سبة تواجدهم يف العامل غري �أنهم يقر�أون ما ذكره القر�آن عن احل�ضارات الإن�سانية بالل�سان العرب �أو
باللغة العربية ,قال تعاىل (( :و اذكروا �إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بو�أكم يف الأر�ض تتخذون من
�سهولها ق�صور ًا و تنحتون اجلبال بيوت ًا فاذكروا �آالء اهلل و ال تعثوا يف الأر�ض مف�سدين))� ,15إنه ذكر
حل�ضارة �إن�سانية متكاملة كانت لها اخلالفة يف الأر�ض و كان املتبني لها هم قوم عاد الذين و�صفوا بالقوة
و العمارة للأر�ض كما و �صفهم اهلل تعاىل و بالرغم من معاداتهم للر�سل و عدم اتبعاهم للأنبياء كما
قال تعاىل ((:و تلك عاد جحدوا ب�آيات ربهم و ع�صوا ر�سله و اتبعوا �أمر كل جبا ٍر عنيد)) ,16و مع �أنهم
عاد �أخاهم هود ًا قال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من
يف �أخالقهم قوم مفرتون كما قال تعاىل ((:و �إىل ٍ
�إله غريه �إن �أنتم �إال مفرتون)) ,17حتى ا�ستحقوا اللعنة من اهلل تعاىل و الإبعاد من رحمته يف الدنيا و
الآخرة كما قال �سبحانه((:و �أتبعوا يف هذه الدنيا لعنة و يوم القيامة �أال �إن عاد ًا كفروا ربهم �أال بعد ًا
عربي مبني ,غري �أن القر�آن
لعاد قوم هود)) ,18كل تلك ال�صفات التي ذكرها القر�آن الكرمي عنهم بل�سانٍ
ٍ
ٍ
قوة و ب� ٍأ�س �شديد كما و�صفهم اهلل تعاىل يف مو�ضع �آخر
مل يغ�ض حقهم ب�أنهم كانوا �أهل
ح�ضارة و ٍ
ٍ
19
بقوله �سبحانه�((:أمل تر كيف فعل ربك بعاد� ,أرم ذات العماد  ,التي مل يخلق مثلها يف البالد))  ,و «�أرم
« هم من قوم عاد ,و جاء الو�صف لهم بقوله �سبحانه((:ذات العماد)) و هي الأعمدة التي �شيدت عليها
املباين ال�ضخمة كما قال ال�شوكاين رحمه اهلل  »:هم,20عاد الأوىل,وعاد الأخرى هم �شداد و لقمان و
قومهما املذكورين يف قوله((�إرم ذات العماد))» و قال �سبحانه مبين ًا ما هم عليه من قوة ((ويزيدكم
قوة �إىل قوتكم)) ,21فالقوة و البنيان العايل من �أ�س�س بناء احل�ضارة الرئي�سية يف مفاهيم كل �إن�سان و
القر�آن الكرمي ذكرها ل ُي�صبح ذكرها خالدا �إىل اليوم و ليمتد �إىل الب�شرية باختالف �ألوانها و �أل�سنتها.
وع َّرف القر�آن الكرمي بل�سان عربي مبني بالفتية امل�ؤمنة التي قال عنها� { :إِ َّن ُه ْم ِف ْت َي ٌة �آ َمنُوا
ِب َر ِّبه ِْم َو ِز ْد َناهُ ْم هُ دً ى } ومع بيان ق�صتهم بني القر�آن الكرمي ح�ضارة القوم الذين عا�شوا فيهم وعبادتهم
و�آلهتهم التي كانوا يعبدونها وبني �أنهم كانوا ي�ستعملون العملة النقدية يف تعامالتهم املالية وبيعهم
و�شرائهم كما يف قوله تعاىلَ ( :فا ْب َع ُثوا �أَ َحدَ ُكم ِب َو ِر ِق ُك ْم هَ ِذ ِه �إِلىَ المْ َ ِدي َن ِة َف ْل َي ُ
نظ ْر �أَ ُّي َها �أَ ْز َكى َط َعام ًا
وك ْم �أَ ْو ُيعِيدُ ُ
َف ْل َي�أْ ِت ُكم ِب ِرز ٍْق ِّمنْهُ َو ْل َي َت َل َّط ْف َو اَل ُي ْ�ش ِع َرنَّ ِب ُك ْم �أَ َحد ًا * �إِ َّن ُه ْم �إِن َيظْ َه ُروا َع َل ْي ُك ْم َي ْر ُج ُم ُ
وك ْم فيِ
 - 15الأعراف �آية (.)74
 -16هود� :آية (.)60
 -17هود �آية (.)50
 -18هود �آية (.)60
 -19هود �آية (.)60
 -20فتح القدير لل�شوكاين ج� 2ص .649
 -21هود �آية (.)52
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ِملَّ ِته ِْم َو َلن ُت ْف ِل ُحوا �إِذ ًا �أَ َبد ًا)
فالكلمات ( الورق  ،املدينة  ،والطعام الزكي  ،والرزق  ،التلطف  ،وال�سطوة املوجودة يف معنى
يرجموكم �أو يعيدوكم  ،وامللّة « ت�شري كلها �إىل وجود ح�ضارة �إن�سانية متكاملة ذات مدنية ت�ستعمل
يف تعاملها النقود �أو العملة  ،والنا�س فيها ي�سرتزقون عرب البيع وال�شراء املت�ضمن يف قوله تعاىل»:
فلي�أتكم برزق منه» �أي من الطعام الذي �سي�شرتيه بالورق الذي بعث به ,وهم قوم �أهل ملة ودين �أيا
كان هذا الدين فالقر�آن ي�شري �إليه كما هو موجود يف ذات الزمن وا�ستدعى ذلك �أن املف�سرين ا�ضطروا
�إىل متحي�ص الق�صة كاملة والتنقيب عن تلك احل�ضارة حتى جاءوا بالروايات ال�صحيحة عن �أولئك
الأقوام الذين مل تعرف الإن�سانية حياتهم وتاريخهم �إال عرب القر�آن الكرمي وعرب التف�سري لهذا الكتاب
احلكيم  ،ومن ثم مت نقلها للعاملني ،بعد حتديد مكان �أحداثها عند كثري من امل�ؤرخني واملف�سرين ،وا�ضطر
العامل �أو من يريد معرفة ذلك �أن يدر�س العربية �أو يفهمها �إذا �أراد �أن يفهم تلك الأحداث حتى �أثر
ذلك يف كثري من اللغات الأخرى غري العربية كما» ك�شف �أكادميي ماليزي يف درا�سة �إح�صائية عن عدد
الألفاظ العربية يف اللغة املاليوية ب�أنها بلغت (  ) 3303ثالثة �آالف وثالثمائة وثالثة كلمة ا�ستناد ًا
�إىل م�صادر يف دول اندوني�سيا وماليزيا وبروناي و�سنغافورة وجنوب تايلند  ،بعد الت�أكد من �أ�صلها يف
املعاجم العربية والقيام بت�صنيفها وحتليلها بالنظر �إىل بنية الكلمة وداللتها ثم ترتيبها ح�سب حروف
23
الهجاء»
وبذلك ت�صبح اللغة العربية بهذه الآثار التي حملت فيها هذا التعريف بهذه احل�ضارات و�سيلة
توا�صل ح�ضاري �إن�ساين ال حدود له وبدافع الأ�سباب الآتية:
 .1انت�شار القر�آن الذي يحمل هذه املعامل املعرفة بهذه احل�ضارات يف كل بقاع الأر�ض  ،وعلى خمتلف
الأجنا�س والأل�سنة الذي الميكن قراءته �إال بالعربية الف�صحى.
 .2وجود دافع تاريخي لدى الكثري من الأمم ملعرفة ح�ضارات الإن�سانية والتي الميكن فهمها �إال
بوا�سطة فهم العربية ودرا�سة القر�آن الكرمي الذي هو بل�سانها املبني.
 .3دافع معريف وعلمي لكثري من الباحثني الراغبني يف فهم حمتوى تلك احل�ضارات الإن�سانية التي
�أخرب بها القر�آن الكرمي.
وغري ذلك من الدوافع التي جتعل من العربية بال�ضرورة لغة التوا�صل الإن�ساين احل�ضاري.
ويف ذلك يقول جو�ستاف لوبون يف كتابه ( ح�ضارة العرب ) “ :كلما تعمق املرء يف درا�سة
العربية جتلت له �أمور جديدة  ،وات�سعت �أمامه الآفاق ،وثبت له �أن القرون الو�سطى مل تعرف الأمم
24
القدمية �إال بو�ساطة العرب”
كما حتدث القر�آن الكرمي بالل�سان العربي املبني عن احل�ضارة التي �شيدها امللك ذو القرنني
22

 -22الكهف �أية 20 ، 19
 -23التوا�صل احل�ضاري واللغوي بني ال�شعوب د� .أنور حممود زناتي -2012م – م�صر �ص ـ ـ ـ ـ ـ 2
 -24ح�ضارة العرب -جو�ستاف لوبون :ترجمة  :عادل زعيرت ،دار �إحياء الكتب العربية – القاهرة -1956م
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ّ
كاملة على �سبيل التعظيم والإجالل كما يف قوله �سبحانه »:وي�س�ألونك
وعرف بها العامل �أجمع  ،و�أتى بها
عن ذي القرنني» 25وهذا الأ�سلوب اللغوي القر�آين املبتدئ بـ « ي�س�ألونك « هي طريقة تنبيه لتايل القر�آن
أمر عظيم يتبعه ،وهو عن « ذي القرنني» ثم يتبع احلديث القر�آن « �س�أتلو عليكم منه ذكرا» �إ وهو
عن � ٍ
تعبري يف حدّ ذاته دال على وجود �شيء كبري وعظيم �سيتلى ذكره ويظل خملدا �إىل الأبد.
	�إن احلديث القادم هو عن ذي القرنني الذي قال اهلل عنه�»:إنا مكنا له يف الأر�ض و�آتيناه من
كل �شيء �سبب ًا * ف�أتبع �سبب ًا « هل �سمعتم بح�ضارة بنيانها فيه من كل �شيء �سبب ًا؟ا.
ومبلك و�صل من مطلع ال�شم�س حتى مغربها « حتى �إذا بلغ مغرب ال�شم�س وجدها تغرب يف عني
حمئة ووجد عندها قوم ًا  ،قلنا ياذا القرنني � ،إما �أن تعذب و�إما �أن تتخذ فيهم ح�سنا  ،قال �أما من ظلم
ف�سوف نعذبه ثم يرد �إىل ربه فيعذبه عذاب ًا نكرا ،و�أما من �آمن وعمل �صاحل ًا فله جزاء احل�سنى و�سنقول
26
له من �أمرنا ي�سر ًا»
هذه احل�ضارة العظيمة التي كرثت حول تف�صيالتها الروايات وتناقلها الق�صا�صون كان �أول
ذكرها يف القر�آن الكرمي و �سنكتفي بذكر القر�آن الكرمي لها لتكون �إثبات ًا خالد لكل باحث ولكل �إن�سان
�أي�ضا كيف �أن القر�آن الكرمي عرف بهذه احل�ضارات العاملني بالل�سان الذي نزل به وهو الل�سان العربي
املبني.
وليكون �شاهد ًا على دور العربية يف التعريف باحل�ضارات الإن�سانية التي مل يعرفوها رمبا �إال
عن طريق القر�آن الكرمي.
وعلينا �أن نت�أمل �أكرث يف قوله تعاىل »:قالوا ياذا القرنني �إن ي�أجوج وم�أجوج مف�سدون يف
الأر�ض فهل جنعل لك خرج ًا على �أن جتعل بيننا وبينهم �سد ًا ،قال ما مكني فيه ربي خري ف�أعينوين بقوة
�أجعل بينكم وبينهم ردم ًا� ،آتوين زبر احلديد حتى �إذا �ساوى بني ال�صدفني قال انفخوا حتى �إذا جعله
نار ًا قال �آتوين �أفرع عليه قطرا ،فما ا�سطاعوا �أن يظهروه وما ا�ستطاعوا له نقبا ،قال هذا رحمة من
27
ربي ف�إذا جاء وعد ربي جعله د ّكاء وكان وعد ربي حقا»
فهذه ال�صناعات احلربية والتكتيك الع�سكري ،والإمكانات اجلبارة ،واال�ستعمال املتعدد لها ،
والت�سوية الهند�سية جعلت من بنائه املانع لهذه الأقوام املف�سدة يحجزهم عن �إيذاء النا�س يف الأر�ض،
رغم قوتهم وكرثة �أعدادهم و�صالبتهم يف القتال» �إن هذا الو�صف الدقيق لهذه احل�ضارة املتقدمة
حينها يبني �أننا �أمام �صورة متكاملة لقوى عظمي تتحكم يف الأر�ض وحتكمها وت�سيطر عليها ,كل ذلك
نقلته �إلينا هذه اللغة العامرة لتكون ج�سر توا�صل تاريخي �إن�ساين ح�ضاري بني جميع الأمم يف الأر�ض.
وي�ؤكد على ذلك قول الأ�ستاذ الدكتور �سامل املعو�ش بقوله � « :إن ما ذكره القر�آن الكرمي عن
املمالك وال�شعوب التي �أهلكت والتي ن�صبت خري دليل على عراقة تاريخهم ،لذلك توج �سبحانه حياتهم
 - 25الكهف �آية 83
 - 26الكهف �آية 87 ، 86
 - 27الكهف 96،97،98 ،95
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بالذي مييزهم :فكان القر�آن الكرمي الذي يف معناه العام يعني البناء يف كل �شيء «
« وكانت « اقر�أ « خري بداية ت�أمر بهذا البناء»  29بناء احلياة التي تقوم على العلم والتعلم
والقراءة والتوا�صل مع الآخرين ،والتعارف والتعريف ،واالن�سجام مع الأمم الب�شرية جمعاء.
و قد حتدث القر�آن عن مملكة �سب�أ ب�صورة م�ستفي�ضة وكتبت �سورة كاملة يف القر�آن الكرمي
با�سم هذه اململكة احل�ضارية الراقية وهي �سورة (�سب�أ) كما قال تعاىل « :لقد كان ل�سب�أ يف م�سكنهم
�آية  ،جنتان عن ميني و�شمال ،كلوا من رزق ربكم وا�شكروا له بلدة طيبة ورب غفور» 30وبغ�ض النظر
عما حدث لهم نتيجة كفرهم وعنادهم حينها غري �أن القر�آن خلد ح�ضارتهم وعرف العامل بها بل�سانه
العربي املبني.
كما ذكر القر�آن الكرمي احل�ضارة الإن�سانية العظيمة التي كانت على يد نبي اهلل �سليمان عليه
ال�سالم  ،والتي مل يكن مثلها يف العاملني  ،ومل يكن لأحد بعده من الر�سل والأنبياء مثلها  ،والتي بلغت
املف�سرون تلك الآيات ال�شارحة مللك
من امللك ماال يت�صوره عقل غري �أن القر�آن عرفنا بذلك كله ،وف�سر ّ
�سليمان العظيم.
	�إن التقدم اليوم واالنفجار �أملعلوماتي واحل�ضارة العلمية بكل ما متلك من قدرات و�إمكانات
ال ت�ستطيع �إطالقا جلب عر�ش بلقي�س من اليمن �إىل بيت املقد�س قبل �أن يرتد طرف �أحدنا � ،إن ذلك
وعرف العامل �أجمع بو�ساطة لغته العربية
بالن�سبة لنا يف حكم امل�ستحيل ،و�إن القر�آن �أخربنا عن ذلك ّ
مدى ما و�صلت �إليه الب�شرية حينها من ح�ضارة وملك ورقي وتقدم عملت يف ت�شييده اجلن والإن�س
والطري والعفاريت ،وكانت ال�صناعات والعمارات واحلياة العامرة الزاخرة بكل قوى احل�ضارة الإن�سانية
احلياتية املتقدمة  ،بل حتى الأ�شياء الكونية من جبال و�صخور ورياح �سخرت ل�سليمان عليه ال�سالم
امللك الر�سول النبي ,ومن قبله والده داوود عليه ال�سالم الذي كانت املخلوقات كلها حوله تطاوعه يف
بناء ما يريد كما قال تعاىل »:يا جبال �أوبي معه والطري و�ألنا له احلديد �أن اعمل �سابغات وقدّ ر يف
31
ال�سرد ،اعملوا �آل داوود �شكر ًا وقليل من عبادي ال�شكور»
	�إن الذي عرفنا بهذه احل�ضارات الإن�سانية العربية وغري العربية هي لغتنا العربية التي نتلو
بها هذه الآيات القر�آنية املحكمة.
بل �إن القر�آن الكرمي �أو�ضح �أن �أ�س�س احل�ضارة ال�سليمانية الكونية العظيمة كامن يف اللغة التي
ا�ستطاع بو�ساطتها التوا�صل مع الطري ،واجلن واملالئكة والنمل واخليل وجميع املخلوقات كما ن�ص عليها
القر�آن الكرمي بقوله �سبحانه وتعاىل على ل�سان �سليمان »:يا �أيها النا�س ُعلّمنا منطق الطري و�أوتينا
من كل �شيء» وقد قدم تعلم املنطق واللغة قبل التعبري عن متلكه للأ�شياء الأخرى ،ليبني لنا �أنه اللغة
�أ�سا�س امللك ،لأنها متنحه القدرة على التفاهم مع املخلوقات التي يحكمها ،كما يف ا�ستماعه �إىل النمل
� - 28سامل املعو�ش – دور اللغة العربية يف بناء املجتمع العربي وتطوره �صـ ـ ـ ـ ــ – 45لبنان  -بريوت
 - 29نف�س امل�صدر ال�سابق �صـ 36
� - 30سورة �سب�أ �آيه
� - 31سورة
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وخطبة النملة يف قولها »:يا �أيها النمل ادخلوا م�ساكنكم ال يحطمنكم �سليمان وجنوده وهم ال ي�شعرون
32
 ،فتب�سم �ضاحك ًا من قولها»
ولعلي اذهب �إىل �أبعد من �أن يت�صوره البع�ض عن لغة �سليمان  ،و�أكاد �أجزم ب�أنها اللغة العربية
والذي ي�ؤكد ذلك قابلية العربية للتفاهم مع جميع الأجنا�س الب�شرية ،بل وجميع املخلوقات غري
الب�شرية والدليل على ذلك ما حكاه القر�آن الكرمي عند ت�صويره لهذه احل�ضارة وعجائبها عند �س�ؤال
�سليمان عن الهدهد  »:وتفقد الطري فقال مايل ال �أرى الهدهد �أم كان من الغائبني» وعندما جاء الهدهد
�أخربه مبنطقه الذي يفهمه �سليمان عليه ال�سالم فقال� »:أحطت مبا مل حتط به  ،وجئتك من �سب�أ بنب�أ
يقني» �إىل �أن �أمت و�صف مملكة �سب�أ ,وتفاعل �سليمان عليه ال�سالم مع ما �سمع من الهدهد و�أر�سل ر�سالة
علي و�أتوين
مفادها كما قالت بلقي�س  »:وانه من �سليمان  ،و�إنه ب�سم اهلل الرحمن الرحيم � ،أن ال تعلوا ّ
م�سلمني» ف�إذا كان �سليمان عليه ال�سالم لي�س بل�سان عربي مبني ويفهم جميع لغات العاملني  ،فهل كانت
ملكة �سب�أ تفهم جميع اللغات ومنها لغة �سليمان � ،أم �أنها كانت عربية من �سب�أ اليمن التي هي حمل اللغة
العربية .
33
و�إن ن�ص الر�سالة « �إنه من �سليمان و�إنّه با�سم اهلل الرحمن الرحيم» وهل هذه الكلمات
مرتجمة « با�سم اهلل الرحمن الرحيم « �إنها عربية ف�صيحة كاملة املعنى وهي �صادرة من �سليمان عليه
ال�سالم �إىل ملكة قوم هم �أ�صل العرب كما يقول جميع م�ؤرخي اللغة العربية.
و�إذا كانت مرتجمة �ألي�س ذلك مدعاة �إىل الت�صديق �أكرث ب�أن اللغة العربية التي كانت هكذا
عرفنا بكل احل�ضارات الإن�سانية  ،عرب �ألفاظ تعطى كل م�شهد
ن�صها هي ج�سر توا�صل ح�ضاري �إن�ساين ّ
حقه من الو�صف والداللة بتفا�صيل دقيقة وحمكمة.
لقد عر�ض القر�آن الكرمي هذه احل�ضارات التي بلغت ما بلغت من الرقي احل�ضاري والقوة
مف�صل حين َا ،وجممل حينا �آخر ح�سب
والب�أ�س ،ب�شكل ّ
ما يقت�ضيه ال�سياق بو�ساطة اللغة العربية التي متكنت �ألفاظها من تلك الوظيفة ال�صعبة
لتكون م�سهمة يف بناء تلك احل�ضارات ويف التعريف بها كما يو�ضح ذلك الدكتور �أحمد داود الباحث
العربي ال�سوري يف تاريخ احل�ضارات م�ؤكد ًا من خالل تعقبه « للآثار والنقو�ش وتواريخ الأمم وهو يتعقب
الفكرة خارج البالد العربية ،ي�ؤكد �أن اليونان يدينون للعرب بكثري من ن�سبهم وتاريخهم وعلومهم
وتكونهم ......و�أن العرب هم ال�ساللة الأوىل التي ان�سلت منها �سالالت فرعية منها :الفينيقيون
وامل�صريون والفر�س والأكراد والأتراك والهنود والأحبا�ش والرببر واليونان والإغريق والطليان و
34
الكلتيون  ،والأ�سبان»
35
ويبني �أن لغة ه�ؤالء الأقوام اتخذت �أ�شكاال متقاربة وقريبة من العربية ،ب�إثباتات عديدة»
� 32سورة النمل
� 33سورة �سب�أ �آية
34
35
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وحتى �إذا مل ن�أخذ بافرتا�ض الباحث �إال �أننا جند ال�شواهد على ذلك من غريه كثرية ،ومتتابعة يف تاريخ
اللغة الإن�سانية ب�صورة ملفته رمبا ي�ضيق جمال البحث هنا عن ذكرها ،ورمبا تخرج عن �إطار نقطة
البحث التي نحن ب�صددها وهي تعريف القر�آن الكرمي باحل�ضارات الإن�سانية.
وقد �سرد القر�آن الكرمي �أي�ض ًا ح�ضارات �إن�سانية �أخرى منها احل�ضارة الفرعونية يف ق�صة
مو�سى عليه ال�سالم مع فرعون كما يف �سورة (البقرة وغريها )
كما �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل احل�ضارة البابلية وخال�صة ما انتهت �إليه من علوم ,وبيان خطورة
تلك العلوم على الإن�سانية لكنها داللة على ما و�صل �إليه العقل الب�شرى من قدرة فائقة ت�ستوعب �أكرث
أحد ،حتى
العلوم تعقيد ًا كما قال تعاىل »:وما �أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت  ،وما يعلمان من � ٍ
36
يقوال �إمنا نحن فتنة فال تكفر»
وذكر القر�آن الكرمي باحل�ضارة احلب�شية وما و�صلت �إليه من تقدم يف اجلانب الع�سكري و�سعة
يف امللك وذلك يف �سورة الفيل ،وما يتعلق من تف�سريات العلماء التي حملت �إىل العاملني ق�صة ح�ضارة بلغت
�أوجها لكنها تعالت على اهلل فدمرها.
وعر�ض القر�آن الكرمي بل�سانه العربي املبني حل�ضارة �أ�صحاب الأخدود التي ا�شعلت النار على
اخللق الذين �آمنوا باهلل وكان على ر�أ�سها امللك « ذي نوا�س» غري �أن اهلل تعاىل �أهلكم ب�سبب تعاليهم على
اهلل وخداعهم النا�س.
وعر�ض القر�آن الكرمي لق�صة قارون وما كان ميلك من مال وهيلمان حتى جمع من املال ماال
يجمعه �أحد وقال� »:إمنا �أوتيته على علم عندي» 37ليحكي للعامل �أجمع كيف تكون نهاية احل�ضارات
الفردية القائمة على العلو والكربياء  ،والظلم وغمط النا�س حقهم  ،فكانت نهاية قارون �أن خ�سف اهلل
به ومبلكه وق�صوره الأر�ض.
وحكي اهلل تعاىل ح�ضارة كل الأقوام الذين �أر�سل �إليهم الر�سل ال�سابقني لنبينا حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم  ،مثل احل�ضارة التي بناها النمرود وادعى �أنه ميلك الأر�ض كلها  ،و�أنه يحيي ومييت ،
ف�أهلكه اهلل تعاىل .
وحكي القر�آن �أي�ضا ق�صة قوم عي�سى ( بني �إ�سرائيل) وما و�صلوا �إليه يف من تقدم ال يبارى
يف الطب و�إ�شفاء املر�ضى ،وحكي القر�آن الكرمي بل�سانه العربي املبني ق�صة قوم �شعيب الذين ا�شتهروا
بالتجارة واحتكار الأموال  ،وقوم نوح �أي�ضا الذين ا�شتهروا بعظم الأج�سام واالهتمام بالتجارة  ،والبناء
والنجارة وكيف كانت نهايتهم املخيفة التي ق�ضت عليهم جميع ًا �إال القليل منهم ،وعرف القر�آن الكرمي
بذلك بفرتة مهمة من تاريخ الب�شرية يبد�أ مبرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الطوفان ،حيث ابتدئ
تاريخ الب�شرية من جديد من بعدها ..وكل ذلك عرفنا به القر�آن بل�سانه العربي املبني.
ويحكي القر�آن الكرمي ح�ضارة ثمود « الذين جابوا ال�صخر بالواد « وكانوا من ينحتون من
 36البقرة �آية 102
37
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اجلبال بيوت ًا فارهني» داللة على ح�ضارة وا�ضحة معاملها املتمثلة يف البناء وحفر اجلبال وتكوين بيوت
منها,
كل ذلك ليعرفنا القر�آن الكرمي بهذه احل�ضارات وليت�أكد لنا �أن هذه اللغة التي نزل بها هي
التي حملت تلك التعريفات بهذا احل�ضارات الإن�سانية القدمية واملغرقة يف القدم ،والتي رمبا مل تعرف
�إال بو�ساطتها.
املبحث الثالث :

دور اللغة العربية يف التعريف باحل�ضارات الإن�سانية بو�ساطة علمائها
(اجلاحظ ،ابن املقفع �أمنوذج ًا )
املطلب الأول :اجلاحظ
هو �أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ املتويف �سنة 255هـ  ،ن�ش�أ مهتما بالعلم والأدب وعلم
الكالم  ،واللغة  ،و�أ�صبح من م�شاهري الأمة حتى غدا على كل ل�سان خا�ص وعام  ،و�أكرث من الت�أليف يف
فنون متنوعة  ،فكتب يف البيان واللغة  ،ويف �أحوال احليوان ويف �آداب العرب ،ويف االعتزال  ،ويف طبيعة
اللغة وخ�صائ�صها ،و�أحوال النا�س كالبخالء  ،والأولياء  ،و�أ�صحاب املهن  ،وتعلم الكثري من �آداب غري
38
العرب ك�آداب الهند والفر�س والروم وغريهم من الأجنا�س»
وحتدث عن النرث وال�شعر والكتابة واخلطابة وجميع الفنون والآداب التي تفرعت عن اللغة.
وحديثنا عنه هنا هو حول تعريفه بالآداب غري العربية واحل�ضارات الإن�سانية يف العديد من
كتبه  ،مما ي�ؤكد ا�ستلهام العربية لتلك الآداب والتعريف ب�ش�أن �أ�صحابها الذين �أنتجوها.
ون�أخذ كتابه امل�شهور « البيان والتبيني « لن�ستعر�ض ب�إيجاز نقله لكثري من االقتبا�سات
والن�صو�ص عن الأمم الأخرى والتعريف ب�آدابها التي هي مر�آة ح�ضارتها.
فهو منذ بداية كتاب البيان والتبيني ويف مقدمته ما �إن ا�ست�شهد ببع�ض الأبيان ال�شعرية لعدد
العي وانطالقة الل�سان والبعد عن احل�صر حتى ي�أتي با �ست�شهادات على ذلك من
من �شعراء العرب عن ّ
غريهم فيقول »:وقيل لبزر جمهر بن البختكان الفار�سي� :أي �شيء �أ�سرت للعي ؟ قال  :عقل يحمله ،
قالوا ف�إن مل يكن له عقل؟ قال  :فمال ي�سرته قالوا  :ف�إن مل يكن له مال؟ قال  :ف�إخوان يعربون عنه،
قالوا :ف�إن مل يكن له �إخوان يعربون عنه؟ قال  :فيكون عييا �صامت َا ،قالوا :ف�إن مل يكن ذا �صمت،قال:
39
ري له من �أن يكون يف دار احلياة»
فموت وحي خ ٌ
ويف هذا اال�ست�شهاد من اجلاحظ رحمه اهلل داللة وا�ضحة على التعريف بالفر�س وحكمة
ملوكهم حيث �أنه قالها على ل�سان بزجممهربن البختكان الفار�سي
 38امل�صادر الأدبية
 39البيان والتبيني � ،أبو عثمان عمر بن بحر اجلاحظ ،دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت لبنان – 1430هـ -2009م ج� 1ص5
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والت�صل احلكمة �إىل علية القوم ور�ؤو�سهم �إال �إذا كانوا �أهل علم واهتمام بالأدب وح�سن
�صياغة لتجارب احلياة ،وينطبع لدى القاري مبثل ذلك �أن الفر�س �أهل علم وحكمة وح�ضارة  ،مع
�أن اجلاحظ كان يعتز بعروبته �إىل درجة التع�صب وحتى �أنه اتهم بال�شعوبية �إال �أن ذلك مل يجعله
غري من�صف ملا تنتجه الأل�سنة الأخرى والأمم الب�شرية من علوم  ،فينقلها كما هي م�ستح�سنا نقلها
واال�ست�شهاد بها  ،بل والإكثار منها يف ت�ضاعيف كتبه كلها.
ثم يعر�ض لنا طائفة من �أقوال علماء البالغة والبيان من كثري من الأجنا�س فيقول « :وقيل
للفار�سي :ما البالغة؟ قال  :معرفة الف�صل من الو�صل ،وقيل لليوناين  :ما البالغة ؟ قال :ت�صحيح
الأق�سام ،واختيار الكالم ،وقيل للرومي :ما البالغة؟ قال  :ح�سن االقت�ضاب عند البداهة ،والغزارة
يوم الإطالة ،وقيل للهندي :ما البالغة؟ قال :و�ضوح الداللة وانتهاز الفر�صة ،وح�سن الإ�شارة،و قال
40
بع�ض �أهل الهند :جماع البالغة الب�صر باحلجة»
ولعلنا نلحظ �أنه ذكر تعريف البالغة عند الأجنا�س الآتية  ( :الفار�سي  ،اليوناين ،الرومي،
الهندي) وكل ذلك تعريف بح�ضارة هذه الأمم و�إ�شارة �إىل �أن علماء لغاتها بلغوا مبلغ ًا عاليا يف التعرف
على علوم لغاتهم ،و�أن هذه الأقوام هم �أهل لغات نا�ضجة فيها من الآداب ما يف العربية ،و�أنهم �أهل
ح�ضارة تعددت فيها العلوم و�أ�صبح ميدان التناف�س فيها عندهم هو التمييز ملا هو �أف�ضل و�أنف�س.
وجنده �أي�ض ًا يف مو�ضوع �آخر يقول »:قلت لبهلة الهندي �أيام اجتلب يحيى بن خالد �أطباء من
41
الهند ،مثل منكة وبازيكر ،وقلربقل  ،و�سندباد»
واجلاحظ يف هذا الن�ص يذكر �أن يحيى بن خالد الربمكي وهو وزير الر�شيد ا�ستقدم �أطباء
من الهند ثم عددهم  ،ويف ذلك تعريف ملا و�صلت �إليه الهند من علم وتقدم يف الطب حتى �أ�صبحت الأمم
الأخرى ت�ستقدم منهم  ،وبذلك نرى �أن العرب يف م�ؤلفاتهم بلغتهم العربية يعرفون بهذه الأحوال
لتلك ال�شعوب بكل �إن�صاف.
«و العربية هي التي ا�ستقطبت �شعوب ًا كثرية حيث متثل ا�ستقطابها يف ذلك االمتزاج الكبري
42
للثقافات يف �أوج ازدهار احل�ضارة العربية والإ�سالمية يف الأع�صر العبا�سية»
واجلاحظ يذكر �أقواال عديدة يف ثنايا كتابه عن العديد من احلكماء والعلماء والأطباء من
خمتلف الأجنا�س ،وهو ي�أتي بها على �سبيل اال�ستئنا�س واال�سرت�شاد ال على �سبيل الغ�ض منها ،فريوي
عنهم يف ميادين �شتى ،ومعارف خمتلفة  ،مما يعطي للقارئ �صورة �أمم متح�ضرة لديها من العلوم ما يجعلها
حمل تقدير و�إعجاب  ،ولديها من املعارف وال�صناعات ما يجعلها يف م�صاف الأمم املتح�ضرة  ،و�إن من
اجلميل والرائع �أن تنقل هذه الأحوال عن تلك احل�ضارات بالل�سان العربي املبني الذي يح�سن ت�صويرها
وو�صفها و�إعطاءها حقها.
 40البيان والتبيني ج� 1ص40
 41نف�س امل�صدر ال�سابق �ص42
� 42سامل املعو�ش :دور اللغة العربية يف بناء املجتمع العربي وتطوره �ص 25
			
جامعة امللكة �أروى

199

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

دور اللغة العربيـــــــة يف التعريف باحل�ضارات الإن�سانيـــــة

«فهو يروي عن اخلرا�سانيني والهنود والفر�س  ،والروم  ،والأنباط وعن اال�سكندر املقدوين
43
وبع�ض مقاالته ،وغريهم «
وعن الأندل�سيني و�أدبهم وعن الأتراك وال�سالجقة وعن �أجنا�س عدة ،ويخربنا عن بع�ض
حكمهم وعلمهم وغنائهم وجمالهم وعاداتهم  ،وت�صورهم وكل ما يتعلق بح�ضارتهم ,ب�أمانه و�إن�صاف
و�إعجاب �أي�ضا.
	�إن ذلك كله تعريف بهذه الأمم وبح�ضاراتها التي تفاخر بها يف حينها ،والتي احتاجت �إىل من
يعرف بها فكان �أمثال اجلاحظ من جهابذة العربية والبيان من �صاغ لنا �أو�ضح �صورة ملا كانوا عليه من
احلياة والنظام.
و�إن كان خ�ص العلوم اللغوية بالتف�صيل عن ه�ؤالء الأقوام فذلك ملنا�سبة مقام كتابه ،ولأن
اللغة « ب�صفة عامة تلعب دور ًا هام ًا يف �صياغة عقلية الفرد واملجتمع» 44وهو ما ذهب �إليه .ادوارد �سابري
من �أن « اللغة تنظم جتربة املجتمع» وهي التي ت�صوغ عاملة وواقعه احلقيقي ،و�أن « كل لغة تنطوي على
45
ر�ؤية خا�صة للعامل»
« و�إن الأمر ليتجاوز ذلك �إىل املجتمع ذاته� ،إذ جندها الأ�سا�س الذي تبنى عليه الهوية
46
االجتماعية عالوة على الهوية الفردية»
ف�إذا ما حتدثنا عن البالغة �أو اللغة يف �أمة من الأمم ف�إننا نتحدث عن ن�سيجها احلياتي
ب�أكمله� ،إذ �أن اللغة هي �شخ�صية الأمة التي تتحدث بها وهي ال�صورة املقربة حلقيقة ح�ضارتها.
وذلك ما نقله اجلاحظ يف كتبه عند النقل واال�ست�شهاد مبقوالت لعلماء تلك الأمم التي يعرف
بح�ضارتها.
« وكلما ات�سعت ح�ضارة �أمة  ،نه�ضت لغتها و�سمت �أ�ساليبها ،وتعددت فيها فنون القول ودخلت
فيها �ألفاظ جديدة عن طريق الو�ضع  ،واال�شتقاق ،واالقتبا�س � ،أو االقرتا�ض للتعبري عن امل�سميات
47
والأفكار اجلديدة»
وجاء يف ر�سائل اجلاحظ التي حققها عبد ال�سالم هارون اجلزء الأول ر�سالة كاملة بعنوان
مناقب الرتك  ،تعر�ض فيها ل�صفاتهم وطبائعهم ولغاتهم ،وقوتهم وطرق قتالهم ،وطبيعة حياتهم،
48
ليعرف بذلك « الفتح بن خاقان وزير املتوكل العبا�سي وكان �أديب ًا �شاعر ًا ف�صيح ًا بارع الذكاء»
وقد بلغت هذه الر�سالة �أكرث من ثمانني �صفحة حيث عرف بالرتك تعريف ًا كام ًال فيقول يف
طبائعهم مثال� »:أما الرتكي فلأن ينال الكفاف غ�صب ًا �أحب �إليه من �أن ينال امللك عفو ًا ،ومل يت ّهن الرتكي
 43البيان والتبيني �ص93
 44اللغة العربية والتوا�صل احل�ضاري �ص30
 45دور و�سابري :اللغة فقد يف درا�سة الكالم  ،ترجمة املن�صف عا�شرو ،الدار العربية للكتاب  .تون�س � ، 1997ص155
 46نف�س املرجع ال�سابق �ص155
 47فرد ينان دي �سو�سري ،حما�ضرات يف الأل�سنة العامة  ،ترجمة يو�سف غازي ،وكيد الن�صر �ص21
 48ر�سائل اجلاحظ :حتقيق عبدال�سالم بن هارون – مكتبة اخلاجني -القاهرة -ط 2ج� 1ص5
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بطعام �إال �أن يكون �صيد ًا �أو مغنما ،وال ُيعز 49على ظهردابته طالبا كان �أو مطلوب ًا» 50ويقول يف دهائهم
ٍ
51
وذكائهم »:واهلل لو رمي به يف قعر بئر مكتوف ًا ملا �أعجزته احليلة؟ « �أي لوجد له خمرج ًا.
وبيّ �أنهم �أهل قتال ودربة فيه وانطالق �إليه فيقول ”:ولو �صقلت عمر الرتكي وح�سبت �أيامه
لوجدت جلو�سه على ظهر دابته �أكرث من جلو�سه على ظهر الأر�ض” 52ويقول يف جماع �صفاتهم وبناء
الدنيا بكمالها وجميع مطالبها »:وهكذا �صنع اهلل تلك البلدة  ،وق�سم لتلك الرتبة وجمع دور الدنيا
ون�ش ّوها �إىل منتهى قواها ومدة �أجلها جارية على عللها وعلى مقدار �أ�سبابها ،وعلى قدر ما خ�صها اهلل
تعاىل به و�أبانها  ،وجعل فيها  ،ف�إذا �صاروا �إىل دار اجلزاء فهي كما قال اهلل تعاىل� »:إنّا �أن�ش�أناهن
53
إن�شاءا»
� ً
واجلاحظ مل يغفل ح�ضارات باقي الأجنا�س بل جنده يتعر�ض -رحمه اهلل  -يف ر�سائله �إىل
ح�ضارة باقي الأمم فيذكر ما تتميز به كل �أمة فيقول»:ثم اعلم بعد هذا كله �أن كل �أمة وقرن وكل
جيل وبني �أب ,وجد تهم قد برعوا يف ال�صناعات ،وف�ضلوا يف البيان� ...إال �أن يكون قد �سخرهم لذلك
املعنى بالأ�سباب ...ومل يبلغ فيه غايته  ،ك�أهل ال�صني يف ال�صناعات  ،واليونانيني يف احلكم والآداب
 ،والعرب فيما نحن فيه ذاكروه يف مو�ضعه ،و�آل �سا�سان يف امللك ،والأتراك يف احلروب � ،أال ترى �أن
اليونانيني الذين نظروا يف العلل مل يكونوا جتار ًا وال �صناع ًا ب�أكفهم ،وال �أ�صحاب زرع وال فالحة وبناء
وغر�س ،وال �أ�صحاب جمع ومنع ،وحر�ص وكدّ  ،وكانت امللوك تفرغهم  ،وجتري عليهم كفايتهم  ،فنظروا
حني نظروا -يعني يف احلكمة -ب�أنف�س جمتمعة  ،وقوة وافرة ،و�أذهان فارغة  ،حتى ا�ستخرجوا الآالت
والأدوات  ،واملالهي التي تكون حمام ًا للنف�س  ،وراحة بعد الكدّ  ،و�سرور ًا يداوي قرح الهموم  ،ف�صنعوا من
املرافق  ،و�صاغوا من املنافع كالقر�صطونات  ،54والقبانات والأ�سطرالبات،55و�آلة ال�ساعات  ،وكالكونيا،56
وكال�شيزان ،57والربكار58وك�أ�صناف املزامري واملعازف  ،وكالطب واحل�ساب والهند�سة واللحون  ،و�آالت
61
احلرب كاملجانيق ،وال ّعرادات ، 59والدبابات ،و�آلة النفاط ،60وغري ذلك مما يطول ذكره «.
 49يعز :يغلب
 50نف�س امل�صدر�ص59
 51نف�س امل�صدر�ص59
 52نف�س امل�صدر�ص55
� 53سورة الواقعة �آية35
 54القر�صطونات  :نوع من القباب
 55اال�سطرالبات  :مناظر النجوم
 56كالكونونيا� :آلة مقيا�س الزاوية القائمة عند النجارين ،
 57ال�شيزان�:آلة مثلها
 58الربكار� :آلة هند�سية مركبة من �ساقني مت�صلتني تثبت احداهما وتدور حولها الأخرى ،تر�سم بها الدوائر والأقوا�س  ،وت�سمى بالعامية « الربجل» وهي يف
الفار�سية « تركار».
 59العرادات  :راجمات �صغرية ت�شبة املنجنيق وجميعها ا�صغر منه
� 60آلة النقاط  :الذي ي�صنع النقاط « املواد املحرقة»
 61ر�سائل اجلاحظ ج�1ص69
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الن�ص من اجلاحظ مينحنا �صورة متكاملة عن ح�ضارة اليونان املتمثلة يف �إحكام
و�إن هذا
ّ
عقولهم وذكائهم وح�سن ا�ستنتاجاتهم ،من هذه املخرتعات والآالت وال�صناعات ،وهو ينقلها بكل �أمانة
دون �أن ي�ضفي عليها �أية م�سحة توجهها بل ,نقلها كما هي وكما كانوا عليه ومل يكتف بذكر الرتك
وح�ضارتهم � ،أو اليونان وتقدمهم � ،أو الفر�س و�أحوالهم � ،أو الهند وطرائق حياتهم  ،بل جنده يتحدث
�أي�ضا عن ال�صني وح�ضارتها فيقول »:ف�أما �أ�صحاب ال�صني فهم �أ�صحاب ال�سبك وال�صياغة ،والإفراغ
والإذابة والأ�صباغ العجيبة و�أ�صحاب اخلرط والنّحت والت�صاوير  ،والن�سخ واخلط ،ورفق الكف يف كل
62
�شيء يتولونه ويعانونه  ،و�إن اختلف جوهر ُه  ،وتباينت �صنعته ،وتفاوت ثمنه»
	�إننا جند اجلاحظ من خالل كتاباته املطولة عن الأجنا�س املختلفة من الب�شرية وعن
ح�ضاراتهم ك�أنه مت�صل بهم حق االت�صال يعرفهم حق املعرفة وذلك عن طريق و�صفه الدقيق لكثري
من �ش�ؤون حياتهم وحرفهم و�أعمالهم وخمرتعاتهم وحكمهم وما يتميز به كل �شعب عن الآخر ،وما
يح�سنه وما ال يح�سنه ويدخل الألفاظ الرتكية والفار�سية واليونانية يف �إطار و�صفه ،وكل ذلك يبني
مدى التوا�صل احل�ضاري بني اللغة العربية و�أهلها واللغات الأخرى
التي يتحدث عنها اجلاحظ ،حتى �أثرت اللغة العربية يف هذه اللغات وال�شك �أنها �أي�ض ًا ت�أثرت
بها ،ولي�س لدى اجلاحظ فقط بل لقد � »:أدى التوا�صل احل�ضاري واللغوي �إىل دخول الآالف من الكلمات
العربية �إىل اللغات الأجنبية ،وتنوعت تلك الألفاظ مابني علمية و�أدبية وحياتية تتعلق ب�أمور
ً 63
املعي�شة  ،بل وامل�صطلحات العلمية �أي�ضا»
	�إن ما ذكرناه من ن�صو�ص للجاحظ يف التعريف باحل�ضارات الإن�سانية املختلفة ما يزال يف كتبه
�إىل اليوم منذ القرن الثاين والثالث الهجري تقر�آها الأجيال جي ًال بعد جيل ،ويتعرفون من خاللها
على تلك احل�ضارات من خالل �أدبهم العربي وكتّابه وكتبه بلغتهم العربية التي حملت لهم تلك املعامل
التوا�صلية مع ح�ضارات �أجنا�س اللغات الأخرى.
ولي�س يف ذلك �إ�شكال لأن الفتوحات العربية والإ�سالمية و�صلت �إىل معظم بلدان العامل
�سواء باجلهاد يف �سبيل اهلل �أو بالبالغ املبني « :و�إن الت�أثري العربي الإ�سالمي و�صل �إىل البلقان قبل
الفتوحات العثمانية يف �شرق �أوروبا يف القرن اخلام�س ع�شر امليالدي بزمن بعيد ،وجند اليوم يف متاحف
البلقان �أ�شياء يعود تاريخها �إىل زمن االت�صاالت الأوىل ل�شعوب البلقان مع عرب �صقلية وجنوب �إيطاليا
64
والأندل�س»
وذلك التطواف والفتح للعرب وامل�سلمني ،وكذلك التوا�صل التجاري والعلمي واحل�ضاري ،
�أدى �إىل نقل معارف وح�ضارات تلك الأمم ب�سهوله ،و�صياغتها يف �آداب اللغة العربية ونقلها على �سبيل
الإفادة منها والتعريف بها ,وذلك االحتكاك املبا�شر وغري املبا�شر �أدى �إىل انتقال مفردات اللغة
 62نف�س امل�صدر ال�سابق �ص69
 63عبدالرحمن بدوي :دور العرب يف تكوين الفكر الغربي ،دار الآداب ،بريوت �1965ص65
�	64أنور حممود زناتي التوا�صل احل�ضاري واللغوي بني ال�شعوب .موقع �شبكة الألوكة WWW.ALUKAH.NER
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العربية �إىل اللغات الأخرى كاال�سبانية ،وااليطالية  ،والك�شمريية والب�شتوية والطاجيكية والكردية
والبنغالية بل واملالطية والبها�سا لغة ماليو ولغة الديفيهي لغة املالديف وبع�ض هذه اللغات ما تزال
ت�ستعمل الأبجدية العربية للكتابة �إىل اليوم» 65فال غرابة �أن ت�صبح تلك املعارف منت�شرة يف ثنايا
الآداب العربية ال�سيما عند باحث كاجلاحظ رحمه اهلل.
املطلب الثاين:

ابن املقفع والتعريف باحل�ضارات الإن�سانية:
من الآداب العربية التي بلغت الآفاق وتداولها النا�س ما ورثه للأجيال الكاتب املبدع عبد اهلل
بن املقفع ،املولود �سنه 106هـ والذي ن�ش�أ بالب�صرة وحذق فيها العلوم والآداب ،و�أولع بالعلم  ،ونبغ وهو
يافع يف الكتابة باللغتني الفار�سية والعربية  ،وكان كاتب ًا لداود بن عمر بن هبرية  ،ويف العهد العبا�سي
66
عم املن�صور»
لعي�سى بن على ّ
«وكان بن املقفع ذكي القلب ،ف�صيح املنطق � ،ضليع ًا يف �أدب العرب والفر�س  ،مقدم ًا يف بالغة
67
الل�سان والعلم والرتجمة»
ول�سنا هنا يف �صدد الرتجمة البن املقفع غري �أن تلك اللمحات ت�شري �إىل �سعة علم من نقل لنا
العديد من احل�ضارات الإن�سانية يف �آثاره الأدبية واللغوية والتي متيز فيها ب�أن بن املقفع كان متقنا
مما �ساعده كثريا على تلقيح
للعربية والفار�سية مع ًا وذلك لأن �أ�صله فار�سي ون�ش�أته وتعلمه عربي ،وهو ّ
التوا�صل احل�ضاري العربي الفار�سي  ،وكذلك الأجنا�س الأخرى.
وجند �أنه له دور ًا وا�ضح ًا يف نقل معامل العديد من احل�ضارات الإن�سانية من خالل كتبه
العربية ال�صرفة �أو التي ترجمها عن لغات �أخرى ,و تتميز ترجمته ب�أنها ت�صل �إىل حدّ من الإتقان
ال يت�صور معه �أنها كانت غري عربية  ،كما يعني كذلك �أنه كان متقن ًا لهذه اللغات التي ترجم عنها تلك
املعارف.
وخري مثال على هذا الدور كتابه « كليلة ودمنة « الذي ترجمه من الهندية �إىل العربية،
وهو عبارة عن حكم جرت على �أل�سنة حكماء الهند وغريهم يحكيها على ل�سان احليوان ,ب�أ�سلوب �أدبي
ق�ص�صي مميز ،وهو ين�سب الكتاب لأحد ملوك الهند الذين حكموها  ،غري �أن الكتاب مبجملة ي�شري �إىل
ما و�صلت �إليه الهند من نظام يف احلكم الذي ي�أخذ باحلكمة يف كل �أمر على ل�سان حكيمها « بيدباء»
وي�شري �أي�ض ًا �إىل القدرة الفائقة لديهم يف تتبعها و�صياغتها  ،وحماولة ترجمتها عملي ًا يف ت�صرفاتهم
و�سيا�ساتهم  ،كما �أن الكتاب �أي�ض ًا يعرب عن �صورة ملجتمع �أو �شعب بلغ من احل�ضارة مبلغ ًا عظيم ًا حيث �أن
 65ابراهيم �أني�س  ،من �أ�سرار اللغة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية  ،القاهرة 1978 ،م � ،ص117
 66عبداهلل حممد �أحمد  :الأدب يف الع�صر العبا�سي الثاين� ،إ�صدار جامعة العلوم والتكنولوجيا 1430ه -2009م –ط�1ص261
� 67شوقي �ضيف � ،سل�سلة تاريخ الأدب العربي الع�صر العبا�سي الثاين ،دار املعارف القاهرة .د.ت.ط�.ص271
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ح�ضارة الأمة تكمن يف �آدابها وحكمتها ولغتها « فاللغة لها خا�صية �إن�سانية» 68تلزم الإن�سان وترافقه
و�إن احلكمة امل�صاغة بها دليل حكمة ورقي من يتحدث بها
ف�إذا كانت يف م�ستوى رقي معني يف �ألفاظها ومعانيها و�أ�ساليبها كانت دالة على رقي الإن�سان
امل�ستخدم لها  « ،فاللغة كائن حي ،وكلما ات�سعت ح�ضارة �أمة  ،نه�ضت لغتها و�سمت �أ�ساليبها ،وتعددت فيها
69
فنون القول ،ودخلت فيها �ألفاظ جديدة»
و�إن بن املقفع مل يكتف مبا نقل ( بوا�سطة اللغة العربية ) عن الهند وحكمتها وعن الفر�س
ومعامل ح�ضارتها ،بل ترجم �أي�ض ًا كتب املنطق اليونانية �إىل اللغة العربية بطريقة وا�ضحة و�سهلة
التناول ،ومن تلك الكتب التي ترجمها :كتب �أر�سطو يف املنطق ،وكتاب �إي�ساغوجي املعروف با�سم»
املقاالت اخلم�سة» كما ترجم �أي�ض ًا كتاب التاج يف �سرية �أنو�شروان» وهذه الرتجمة لهذه الكتب ب�أ�سلوب
ابن املقفع الأدبي الراقي لعلها خري دليل على قدرة العربية يف ا�ستيعاب هذه الأفكار امل�صاغة بلغة
�أقوامها و�صياغتها بل�سانها العربي املبني.
وخري دليل على �أنها لغة التوا�صل احل�ضاري حيث نقل هذه العلوم والأفكار واحلكم بدقتها
وم�ؤلفاتها الكاملة مع ن�سبتها �إىل م�ؤلفيها و�شعوبهم التي ينتمون �إليها ،حتى �أ�صبحت �أفكارهم حمل
�إعجاب لدينا �إىل اليوم.
وال�شك �أن ترجمة بن املقفع لهذه الكتب لي�س فقط و�سيلة توا�صل ح�ضاري �إن�ساين بل و�سيلة
تالقح لغوي بني العربية وتلك اللغات  ،وهذا التالقح واالحتكاك �أنتج العديد من الألفاظ امل�شرتكة
واملتبادلة بينها جميع ًا.
« وجند اللغة العربية كغريها من اللغات يف العامل عرب التاريخ تداخلت مع اللغات الأخرى
70
حيث احتكت وات�صلت بالأمم املجاورة»
و�إن خري و�سيلة للتوا�صل بني الأمم هي ترجمة �آدابها وهي الو�سيلة التي تبناها ابن املقفّع
لي�صيغ لنا معارف تلك الأمم بدقة و�إحكام « وكان هو �أول من اعتنى يف امللة الإ�سالمية برتجمة الكتب
71
لأبي جعفر املن�صور»
ال�صغري ،والأدب الكبري ،وهما يف الأخالق ،وقد طعمهما بالعديد من
ومن م�ؤلفاته  :الأدب ّ
ال�شواهد على ت�أكيد ما فيهما من معان من لغات �شتى ،معرف ًا يف ذلك بجزءٍ من ح�ضارات �أهلها دون حتفظ
 ،وهدفه يف ذلك املعرفة والإفادة وكذلك التعريف بتلك الأمم والإ�شادة بها.
ومن م�ؤلفاته كذلك كتاب (اليتيمة يف طاعة ال�سلطان) وقد �سار فيه على نف�س املنوال من
الإفادة من معارف هذا الإن�سان من �أي جن�س كان ،م�شري ًا �إىل ح�ضارات كثري من الأمم و�إنتاجها الفكر
واللغوي والعلمي واحلياتي عموم ًا ،وخا�صة فيما يتعلق بق�ضايا احلكم وال�سلطان.
68
69
70
71

فردينان دي �سو�سري :حما�ضرات يف الأل�سنة العامة  ،ترجمة يو�سف غازي وجميد الن�صر �ص21
�سعيد احمد بيومي� :أم اللغات  ،درا�سة يف خ�صائ�ص اللغة العربية والنهو�ض بها ،مكتبة الآداب ط 1القاهرة 2002 ،م �ص36
نف�س امل�صدر ال�سابق
الأدب يف الع�صر العبا�سي �ص261
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ولعلّ الكالم يف تف�صيل ما نحن ب�صدده عن ابن املقفع وغريه قد يطول وال�شاهد �أن هذه اللغة
ب�آدابها قبل نزول القر�آن ،وبالقر�آن الكرمي الذي نزل بها ،وب�آدابها التي توالت عرب الأجيال حتى اليوم
كانت �أداة تعريف فاعلة �صادقة �أمينة باحل�ضارات الإن�سانية  ،بل كانت لبع�ض احل�ضارات هي الو�سيلة
الوحيدة املعرفة بها كما عر�ضنا يف ثنايا البحث  ،وهذا يعني �أنها لغة التوا�صل احل�ضاري بني بني
الإن�سان مبا حملته من معارفهم و�آدابهم وعلومهم و�أفكارهم,
وعربتها و�أجرت عليها قواعد �ضبطها نحو ًا و�صرف ًا ،و�إن
بل ومبا ا�ستخدمت من �ألفاظ لغاتهم ّ
72
هذا الزخم �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على عمق التوا�صل احل�ضاري بني �شعوب الأر�ض قاطبة»
وبهذا العر�ض املوجز عن دور عبداهلل بن املقفع يف التعريف باحل�ضارات الإن�سانية ن�أتي �إىل
خامتة بحثنا هذا  ,ون�أمل �أن نكون قد وفقنا فيه وحققنا الهدف الذي ي�صبو �.إليه
ومن خالل ما �أ�سلفنا يف هذا البحث ن�ستخل�ص عددا من النتائج �أهمها مايلي:
 .1اللغة العربية ذات قدرة فائقة يف حتقيق التوا�صل احل�ضاري بني الأمم وال�شعوب.
 .2اللغة العربية لغة �أ�صلت و�أ�س�ست وطورت التوا�صل احل�ضاري الإن�ساين عرب التاريخ.
 .3اللغة العربية جذرت لدينا قناعات يقينية �أنها �أكرث لغة عرفت العامل �أجمع باحل�ضارات
الإن�سانية قدمي ًا وحديث ًا  ،عن طريق القر�آن الكرمي الذي نزلت به � ،أو عن طريق �آدابها وعلومها
املنتجة عرب الع�صور.
 .4اللغة العربية لغة معطاءة منحت معظم لغات العامل الكثري من الألفاظ واملعاين والأ�ساليب،
وقواعد ال�ضبط وغري ذلك من خ�صائ�صها.
 .5اللغة العربية �أي�ضا ت�أثرت بلغات الأمم الأخرى عند نقلها ملعامل ح�ضارتها ،فانفتحت عليها و�أخذت
كثري ًا من �ألفاظها ومعانيها و�أجرت عليها �أحكامها بال تردد وال انزواء.
 .6اللغة العربية كما �أن لها ذلك الدور عرب التاريخ فهي �أي�ضا �ستظل بخ�صائ�صها التي �أهمها �سعة
افقها يف التوا�صل مع غريها �أداة توا�صل ح�ضاري �إن�ساين دائم وخالد.
 .7لأنها لغة القر�آن ف�إن ذلك يفر�ض على كل م�سلم من جميع الأقطار وخمتلف الأل�سنة �أن يتعلمها
حتى يفهم كتابه وتعاليم ربه ودينه ال�شامل جلميع �ش�ؤون احلياة وبذلك ت�صبح حمور توا�صل
ح�ضاري �إن�ساتي.
ترتجم وترتجم  ،وتقرت�ض وتقر�ض ,وت ّعرف وتت ّعرف  ،وتتميز
 .8اللغة العربية لغة تبادلية ،فهي
َ
ومتيز ،وهي بهذه اخل�صائ�ص �أجدر �أن تكون هي لغة التوا�صل احل�ضاري مع �أخواتها لغات العامل
�أجمع بال ا�ستثناء.
وعلى �ضوء هذه النتائج نو�صي بالآتي:
� .1إبراز دور اللغة العربية كلغة توا�صل ح�ضاري �إن�ساين تاريخي عرب جميع املنابر الإعالمية
املتاحة.
 72اللغة العربية والتوا�صل احل�ضاري �ص31
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 .2درا�سة تطوير الو�سائل االت�صالية الإن�سانية للتعريف باحل�ضارات الإن�سانية والتعرف على كل
خ�صائ�صها تاريخ ًا وواقع ًا.
� .3إقامة الندوات وامل�ؤمترات لإثراء معامل التوا�صل احل�ضاري الإن�ساين الذي �أدته اللغة العربية
عرب القرون �إىل اليوم.
 .4االجتاه نحو تي�سري اللغة العربية وت�سهيل درا�سة علومها و�آدابها املختلفة حتى تتمكن الأجيال
من ا�ستيعابها وا�ستخدامها كلغة توا�صل ح�ضاري عاملي وال نعني بت�سهيلها (اختزالها �أو اجتزائها)
بل نعني الت�سهيل مع ال�شمول.
 .5تبني امل�ؤ�س�سات الر�سمية ذات العالقة وغري الر�سمية �إ�شهار الو�سائل املتاحة للتوا�صل احل�ضاري
الإن�ساين عرب اللغة العربية ،و�ضرب الأمثلة لذلك والتي ال�شك �أنها متوفرة بكرثة زاخرة.
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امل�صادر واملراجع
 .1القر�آن الكرمي
 .2احلديث النبوي ال�شريف.
 .3ابن عبد ر ّبه الأندل�سي -العقد الفريد -القاهرة -د .ت.ط
 .4حممد بن على ال�شوكاين :فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من على التف�سري  ،م�ؤ�س�سة
الريان – بريوت -لبنان – الطبعة الرابعة – 1428هـ 2007 -م
� .5أنور حممود زناتي -التوا�صل احل�ضاري واللغوي بني ال�شعوب -2012م –القاهرة-م�صر.
 .6جو�ستاف لوبون  :ح�ضارة العرب -ترجمة  :عادل زعيرت دار �إحياء الكتب العربية – القاهرة –
1956م.
� .7سامل املعو�ش – دور اللغة العربية يف بناء املجتمع الغربي وتطوره ،لبنان – بريوت -2011م  .دار
�إحياء الرتاث.
� .8أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ ،البيان والتبيني -دار �إحياء الرتاث العربي  ،بريوت – لبنان –
1430هـ -2009م ج� 1ص5
� .9إدوارد �سابري :مقدمة يف درا�سة الكالم ،ترجمة املن�صف عا�شور ,الدار العربية للكتاب  ،تون�س
1997م.
 .10فرد ينان دي �سو�سري :حما�ضرات يف الأل�سنة العامة  ،ترجمة يو�سف غازي وجميد الن�صر.د.ت.ط
 .11ر�سائل اجلاحظ :حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون – مكتبة اخلاجني -القاهرة – الطبعة
الثانية – املجلد الأول
 .12عبد الرحمن بدوي :دور العرب يف تكوين الفكر الغربي ،دار الآداب  ،بريوت – لبنان -1965م.
� .13إبراهيم �أني�س :من �أ�سرار اللغة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية  ،القاهرة1978م.
 .14عبداهلل حممد �أحمد :الأدب يف الع�صر العبا�سي الثاين� ،إ�صدار جامعة العلوم والتكنولوجيا
1430هـ
� .15شوقي �ضيف  :تاريخ الأدب العربي -الع�صر العبا�سي الثاين ،دار املعارف القاهرة – د .ت
.ط�.ص271
� .16سعيد �أحمد بيومي� :أم اللغات  ،درا�سة يف خ�صائ�ص اللغة العربية و�سبيل النهو�ض بها ،مكتبة
الآداب ،القاهرة -ط2002-1م
 .17عبداهلل حممد �أحمد – الأدب اجلاهلي� -إ�صدار جامعة العلوم والتكنولوجيا 2010م
 .18عبداهلل بولغيث :بالد العرب يف التاريخ القدمي ،دار الكتاب اجلامعي –�صنعاء – 1428هـ -
2007م – الطبعة الثالثة.
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 .19كوركي�س عواد  :الورق �أو الكاغد �,صناعته يف الع�صور الإ�سالمية ,جملة املجتمع العلمي –
دم�شق ج. 23
- .20امل�صادر الأدبية واللغوية يف الرتاث العربي ,د عز الدين �إ�سماعيل ,دار امل�سرية ,للن�شر والتوزيع
ط 2003-1م.
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نظام احلاكميــــة امل�ؤ�س�سية احلل ال�سليم
للأطراف املتعار�ضة يف ظل نظريه الوكالة
د.عبد الرزاق حممد عثمان
�أ�ستاذ م�شارك-جامعة الزرقاء

د�.أ�سامه عبد املنعم علي

�أ�ستاذ م�ساعد – جامعه جر�ش

د .احمد يو�سف دودين

�أ�ستاذ م�ساعد – جامعه الزرقاء

ملخ�ص:

تتميز �شركات الأعمال احلديثة امل�ساهمة بانف�صام ملكيتها عن
�إدارتها .ومن الطبيعي �أن ي�ستهدف الطرفان  -املالكون والإدارة -تعظيم
ثرواتهما وعائداتهما يف وقت واحد ،ولكن ذلك قد يتحقق على ح�ساب بع�ضهما
البع�ض .ورغم �أنه من املتوقع �أن تعمل الإدارة على خدمة م�صلحة املالكني
ب�أف�ضل �شكل ممكن� ،إال �أنها قد حتيد عن هذه الغاية بدرجة �أو �أخرى باجتاه
حتقيق م�صاحلها هي على ح�ساب املالكني .ولذلك ف�إن ن�شاطاتها قد ال حتكمها
دائم ًا �آثارها املتوقعة بالن�سبة لرثوة الآخرين � -أي املالكني -مما يتوقع �أن
ين�ش�أ عنه ت�ضارب يف امل�صالح بني الطرفني .وي�ؤدي ذلك �إىل الت�أثري على
قرارات اال�ستثمار والتمويل ،والهيكل التنظيمي ،وم�شاريع مكاف�آت الإدارة،
وبع�ض معامالت امل�شروع �أو ال�شركة املعنية  ،وبذلك حتتاج تلك الإطراف �إىل
جهة حمايدة توفق مابني �أداره ال�شركة و�أ�صحاب امل�صالح املختلفني ،وهذا
اليكون �إال بوجود نظام كفوء يتج�سد ب�أدوات �أحلاكميه �أمل�ؤ�س�سيه التي ي�ؤمل
ان تكون املفتاح احلقيقي الزالة التعار�ض مابني �أطراف نظريه الوكالة .
لذلك حاولت هذه الدرا�سة بيان �أهميه هذا النظام يف �أزاله �أي
تعار�ض من املمكن حدوثه من قبل �أ�صحاب امل�صالح املختلفني  .وتو�صلت هذه
الدرا�سة �أي�ضا �إىل �ضرورة وجود هذا النظام باعتباره احلل ال�سليم للأطراف
املتعار�ضة يف ظل نظريه الوكالة.
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Abstract

Characterized by modern business ownership contribute to
schizophrenia for management. It is natural that the parties intended
- the owners and management - maximizing their fortune and their
profits at one time. But this may be achieved at the expense of each
other. Although it is expected that the Department is working to serve
the best interest of owners as possible, but may deviate from this end,
more or less towards their own interests at the expense of the owners.
Therefore, the activities may not always governed by their expected
impacts to the wealth of the last two - the owners, which is expected
to give rise to a conflict of interests between the parties. This leads to
influence investment decisions and financing, organizational structure,
projects and rewards management, and some of the transactions of the
project or the company concerned, and thus need these Parties to the
neutral reconcile between the company and various stakeholders, and
that to not be only be given antibiotic drops system efficiently as tools
of corporate governance that it is hoped to be the real key to avoid
the conflict between the parties to agency theory. so I tried the study
demonstrate the importance of this system to remove any conflict can
be done by the various stakeholders, the study found the necessity and
quality of this system as a proper solution to the parties opposing the
light of agency theory.

2015 ) يونيو- العدد الرابع ع�شر ( يناير
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املقدمه

دفعت االنهيارات الأخرية الكثري من ال�شركات �إىل حماولة حت�سني ال�صورة ال�سيئة التي تكونت
عن جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة ب�شكل عام ،وكان ال بد من البحث عن و�سيلة لتغيري هذه ال�صورة
وا�ستعادة ثقة امل�ستثمرين من خالل �إبراز �سيا�سات ال�شركات واال�سرتاتيجيات املتبعة يف عمليات
اتخاذ القرارات ،وبروز مفهوم خمتلف املعاين حمدد الهدف �أال وهو مفهوم (احلاكمية امل�ؤ�س�سية)،
فمفهوم احلاكمية امل�ؤ�س�سية يقوم على �أ�سا�س تنظيم العالقات القائمة بني جمل�س الإدارة يف ال�شركات
وبني مديري الفروع التنفيذيني و جلان التدقيق املعينة يف جمل�س الإدارة �أو ًال ،وامل�ساهمني ومدققي
احل�سابات و�أ�صحاب امل�صالح املبا�شرة مع ال�شركات ثاني ًا (.)Duffy,2004,p5
لذلك ف�إن �إحدى اجلهات املت�أثرة بتطور وظهور هذا املفهوم هم املدققون الداخليون
واخلارجيون الذين و�ضع على عاتقهم الكثري من اخلدمات ملواجهة التطور الكبري يف مفهوم احلاكمية،
وذلك مبا يتوافق ومتطلبات الرقابة ال�شاملة وامل�ستمرة على كافة الأن�شطة املطبقة واملنفذة داخل
ال�شركات ،وذلك با�ستخدام �سيا�سات حديثة لقيا�س بيئة الرقابة وتقييم خماطر و�سائل االت�صال
وانتقال املعلومات  ،ومتابعة �أن�شطة الرقابة والإف�صاح عن جمموعة من هذه ال�سيا�سات اخلا�صة
بال�شركات من خالل القوائم املالية ( )Mutchler, 2003, p.20والإي�ضاحات املرافقة لها  ،بدرجة
من ال�شفافية ت�سهل على جمموعة املهتمني بدرا�سة و�ضع ال�شركات احل�صول على فهم دقيق ميكنهم من
اتخاذ قرارات اال�ستثمار.
لقد حدد معهد املدققني الداخليني اربعة اركان او ركائز �أ�سا�سية للحاكمية امل�ؤ�س�سيه
هي(:)Ratliff & Reding,2002, p.5
 -1التدقيق الداخلي
 -2االداره التنفيذيه
 -3جلنة التدقيق
 -4التدقيق اخلارجي
وعندما تعمل هذه الأركان او الركائز مع بع�ضها ب�شكل جيد وبا�ستقالليه ف�إن التحكم امل�ؤ�س�سي
�سيكون فعاال.
ولكن كيف �ستعمل هذه الأدوات يف �إيجاد احلل ال�سليم للأطراف املتعار�ضة يف ظل نظريه
الوكالة ,هذا ما �سوف نبينه .
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�أهداف الدرا�سة:

ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
 .1التعرف على دور نظام احلاكميه املو�س�سيه يف حتقيق التوافق ما بني الإطراف املتعار�ضه يف ظل
نظريه الوكاله.
 .2التعرف على مفهوم و�أهمية احلاكمية,وماهي �أدوات احلاكمية امل�ؤ�س�سية الواجبة التطبيق يف
�أي نوع من �أنواع ال�شركات ،و�إذا ما طبقت ب�شكل �سليم ،ف�إن هذا �سيمكن تلك ال�شركات من حتقيق
التوافق مابني االطراف املتعار�ضه يف ظل نظريه الوكاله.
 .3بيان مفهوم نظريه الوكاله وتكاليفها وافرتا�ضتها.

�أهمية الدرا�سة:

تت�أتى �أهمية الدرا�سة من حماولة معرفة �أهمية دور نظام احلاكميه املو�س�سيه يف حتقيق التوافق مابني
االطراف املتعار�ضه يف ظل نظريه الوكاله.

م�شكله الدرا�سه :

تتبلور م�شكله الدرا�سه يف الت�سا�ؤل الأتي :هل يعترب نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه احلل ال�سليم
للأطراف املتعار�ضه داخل ال�شركات والتي جت�سدها نظريه الوكاله.

فر�ضيه الدرا�سه :

تبنى الدرا�سه على الفر�ضيه التالية التي مفادها :
يعترب نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه احلل ال�سليم لالطراف املتعار�ضه داخل ال�شركات والتي
جت�سدها نظريه الوكاله

عينة الدرا�سه وجمتمعه:

تتكون عينه الدرا�سه من العاملني يف مكاتب تدقيق احل�سابات قي الأردن من ذوي الباع
الطويل يف جمال العمل املحا�سبي والتدقيقي حيث بلغت عينة الدرا�سه ( )45مكتب تدقيق ح�سابات ,
ومت �إعداد ا�ستبانه خم�ص�صه لأغرا�ض هذا البحث  ،ومت توزيع �إ�ستبانه على تلك املكاتب مت ا�سرتجاعها
جميعا،ولكن مت �إهمال(� )10إ�ستبانات لعدم مو�ضوعية وجدية امل�ستبانني يف الأجابة عليها ،حيث
حملت بع�ض اال�ستبانات امل�سرتجعة �إجابات متحيزة باجتاه املوافقة ال�شديدة عبارة (موافق ب�شدة)
كما وحملت بع�ض اال�ستبانات اجابات متناق�ضة على نف�س املجال ومن اال�ستبانات امل�سرتجعة كانت
هنالك بع�ض ا�ستبانات فارغة ,وت�شكل الن�سبة املتبقية من الأ�ستبانات  77%وهي �صاحله لأهداف هذه
الدرا�سه.

�أ�ساليب جمع البيانات:

لقد مت احل�صول على البيانات الالزمة لهذه الدرا�سه من امل�صادر التالية :
-1امل�صادر الأولية Primary Sources .
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لقد مت احل�صول على البيانات الأولية الالزمة لهذه الدرا�سه من خالل ا�ستبانة مت �إعدادها
وتوزيعها على جمموعه من مدققي احل�سابات التي �شكلت عينة هذه الدرا�سه ومن ثم جمعها وحتليل
البيانات با�ستخدام برجمية الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ) ، (SPSSوذلك الختبار
�صحةالفر�ضيات.
-2امل�صادر الثانوية Secondary Sources.
لقد مت احل�صول على البيانات الثانوية املتعلقة لهذه الدرا�سه بالرجوع �إىل الكتب والر�سائل
اجلامعية والبحوث العلمية والتقارير واملقاالت يف ال�صحف واملجالت ا�ضافه اىل �شبكه االنرتنت وذلك
من اجل بناء الإطار النظري للدرا�سه وحتقيق �أهدافها .

الدرا�سات ال�سابقه.

درا�سه التميمي(�( :)2007آليات احلوكمة ودورها يف احلد من الف�ساد املايل والإداري يف
ال�شركات اململوكة للدولة)
بينت الدرا�سه ان �سبب االنهيارات والف�ضائح املالية  ،التي طالت كربيات ال�شركات يف العامل ،
واملدرجة يف �أ�سواق ر�أ�س املال ب�شكل خا�ص  ،يف دول مثل الواليات املتحدة الأمريكية  ،واململكة املتحدة
 ،ورو�سيا  ،واليابان ودول �شرق �آ�سيا  ،هو ف�شل الأ�ساليب التقليدية يف منع م�سببات تلك االنهيارات
والف�ضائح  ،والتي كان لظهورها �آثار مدوية ونتائج مدمرة  ،الأمر الذي دفع اجلهات املعنية وعلى
امل�ستويني الوطني والدويل �إىل �إجراء درا�سات معمقة لتحديد الأ�سباب الرئي�سة التي كانت وراء
حدوث الأزمات واالنهيارات امل�شار �إليها يف �أعاله  ،والتي كانت ترتبط ب�شكل كبري باجلوانب املحا�سبية
والتدقيقية  .وكانت احلوكمة والياتها ثمرة هذه الدرا�سات ملنع حدوث مثل هذه الأزمات �أو احلد منها
يف اقل تقدير  ،وذلك من خالل جمموعة من الآليات  ،من �أبرزها ال�شفافية والإف�صاح عن املعلومات
املالية وغري املالية و�إعدادها وفقا للمعايري املحا�سبية ذات ال�صلة  ،وكذلك تعزز دور وظيفتي التدقيق
الداخلي واخلارجي  ،وبخا�صة ما يت�صل با�ستقاللية هاتني الوظيفتني وت�شكيل جلنة التدقيق من
جمل�س الإدارة للإ�شراف عليهما � .أما عن جذور فكرة حوكمة ال�شركات فبني الباحث �إنها تعود �إىل
 Berle & Meansاللذين يعدان �أول من تناوال مو�ضوع ف�صل امللكية عن الإدارة  ،وذلك يف �سنة
 . 1932وت�أتي حوكمة ال�شركات ل�سد الفجوة التي ميكن �أن حتدث بني مديري ومالكي ال�شركة من
جراء املمار�سات ال�سلبية التي من املمكن �أن ت�ضر بال�شركة وبال�صناعة كلها ويف هذا ال�سياق ي�أتي ت�أكيد
 Mitchel et al.و Monks & Minowبعد فرتة من الزمن على �إمكانية حل م�شكالت الوكالة �أو
تخفيفها  ،وذلك من خالل التطبيق اجليد لآليات حوكمة ال�شركات.
وقد �أكدت العديد من الدرا�سات على �أهمية االلتزام مببادئ حوكمة ال�شركات و�أثرها يف
زيادة ثقة امل�ستثمرين يف �أع�ضاء جمال�س �إدارة ال�شركات  ،وبالتايل قدرة الدول على جذب م�ستثمرين
حمليني �أو �أجانب  ،وما يرتتب على ذلك من تنمية اقت�صادات تلك الدول  .و�صاحب ذلك قيام العديد
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من دول العامل واملنظمات الدولية باالهتمام مبفهوم حوكمة ال�شركات  ،وذلك من خالل قيام الهيئات
العلمية  ،واجلهات الت�شريعية ب�إ�صدار جمموعة من اللوائح والقوانني والتقارير والقواعد التي ت�ؤكد
على �أهمية التزام ال�شركات بتطبيق تلك املبادئ.
درا�سة مطر ونور ( )2007بعنوان ”:مدى التزام ال�شركات امل�ساهمه العامه االردنية مببادئ
احلاكمية امل�ؤ�س�سيه  :درا�سة حتليلية مقارنة بني القطاعيني امل�صريف وال�صناعي”
هدفت الدرا�سة اىل تقييم مدى التزام ال�شركات امل�ساهمه العامه الأردنية مببادئ احلاكمية
امل�ؤ�س�سية  .ولتحقيق هذا الهدف اجرى الباحثان درا�سة ميدانية على عينة من ال�شركات امل�ساهمه
العاملة يف القطاعيني امل�صريف وال�صناعي عددها (� )20شركه �أي ما يعادل حوايل(  )32%من حجم
جمتمع الدرا�سة .
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة اىل �أن تبادر جهات الرقابه والإ�شراف على تلك ال�شركات با�صدار
دليل يو�ضح املبادئ الأ�سا�سيه لنظام احلاكمية ال�ؤ�س�س�سيه و�أر�شادات بتطبيقه يف الواقع العملي ومن ثم
ت�شجيع ال�شركات على االلتزام به  .هذا باال�ضافه اىل ت�شجيعها على ت�شكيل جلان للحاكمية امل�ؤ�س�سيه
من �أع�ضاء م�ستقلني وذلك على غرار جلان التدقيق املوجوده فيها حالي ًا.
درا�سة الهنيني (,)2005بعنوان ”:تطوير نظام للحاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ال�شركات امل�ساهمه
العامه االردنيه لتعزيز ا�ستقاللية مدقق احل�سابات القانوين
هدفت هذه الدرا�سه اىل تطوير نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يو�صى بتطبيقه يف ال�شركات
امل�ساهمه العامه الأردنيه لتعزيز ا�ستقاللية مدقق احل�سابات القانوين ,واختبار مدى �إدراك مدقق
احل�سابات يف الأردن ملفهوم وكفاءة نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه املطبق يف ال�شركات امل�ساهمه العامه
الأردنيه .حيث مت اخذ عينه من(  )120مدققا ً ممار�س ًا للمهنه بالإ�ضافه اىل املقابالت ال�شخ�صيه مع
جمموعه من املدققني .
وكانت من �أهم نتائج الدرا�سه وجود �إدراك جيد من قبل مدقق احل�سابات يف الأردن ملفهوم
احلاكميه امل�ؤ�س�سيه ,وكذلك يوجد اهتمام من قبلهم بهذا املفهوم ,واي�ضا ً ت�ؤثر كفاءة نظام احلاكميه
امل�ؤ�س�سيه يف ال�شركات امل�ساهمه العامه ايجابيا ً على ا�ستقالليه مدقق احل�سابات  ,وت�ؤثر مبادئ نظام
احلاكميه امل�ؤ�س�سيه املتعلقه بعالقة ال�شركه مع ا�صحاب امل�صالح واملجتمع املحلي ايجابي ًا على ا�ستقاللية
املدقق وكذلك تاثري تقييم جمل�س الإداره �إىل جلان مثل جلنة التدقيق الداخلي وجلنة احلاكميه
امل�ؤ�س�سيه وجلنة املك�آفات �إيجابي ًا على ا�ستقاللية مدقق احل�سابات .
درا�سة خليل وهاليل ( ،)2003بعنوان« :منوذج مقرتح لدعم اتخاذ القرارات الإدارية يف �إطار
عالقةجلانالتحقيقبالتحكمامل�ؤ�س�سي».
هدفت الدّ را�سة �إىل �صياغة منوذج مقرتح لرفع كفاءة القرارات الإدارية يف �إطار عالقة جلان
التدقيق الداخلي باحلاكمية امل�ؤ�س�سية.
وكان من �أهم نتائج الدّ را�سة� :ضعف نظام الرقابة املحا�سبية والتدقيقية مبنظمات الأعمال
			
جامعة امللكة �أروى

214

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

نظام احلاكميــــة امل�ؤ�س�سية احلل ال�سليم للأطراف املتعار�ضة يف ظل نظريه الوكالة

يف غياب احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،تدين ممار�سة وظيفتي الإف�صاح وال�شفافية و�ضعف �أداء كلّ من التدقيق
الداخلي واخلارجي من حيث عدم امتالكهم للمعرفة املتجددة.
درا�سة �أبو العطا ( ،)2003بعنوان «حوكمة ال�شركات �سبيل التقدم».
هدفت الدّ را�سة �إىل بيان �أهمية احلاكمية امل�ؤ�س�سية الّذي بد�أ يتعاظم يف العديد من
االقت�صادات املتقدمة والنا�شئة يف �أعقاب االنهيارات االقت�صادية والأزمات املالية الّتي �شهدتها عدد
من دول �شرق �آ�سيا و�أمريكا الالتينية ورو�سيا يف عقد الت�سعينيات من القرن الع�شرين.
وكان من �أبرز النتائج والتو�صيات� :إبراز دور كلّ من التدقيق الداخلي واخلارجي للمحافظة
على ال�سمعة االقت�صادية لل�شركة ورفع قيمة �أ�سهمها يف الأ�سواق املالية ،لذلك يجب �أن تكون كلّ من
معايري الإف�صاح وال�شفافية ومعايري املحا�سبة والتدقيق ع�صب مبادئ حوكمة ال�شركات.
درا�سة ) ،Scren (2006بعنوان “.”Responsiblity of corporate Governance
هدف الدّرا�سة� :أ�صبح امل�ستهلكون وامل�ستثمرون واحلكومات اليوم �أكرث تطور ًا ووعي ًا ملعرفة مدى حت�سن �سلوك
حاكميةال�شركاتوكفاءتها،فهذايعتمدعلىوجودبيئةجديدة�سريعةالتغري،وملواكبةهذاالتغريوالتجددال
بد من امتالك مورد مهم �أال وهواملعرفةاملتمثلةبرا�س املال الفكري
وكانت نتائج الدّ را�سة �أن ر�أ�س املال الفكري يعترب مورد ًا مهم ًا يعتمد عليه يف حتقيق ازدهار ل�سمعة
ال�شركة االقت�صادية وحت�سني �أدائها بل قد يكون �أحد املكونات الرئي�سة الهامة جلميع ال�شركات املتبعة
للحاكمية الكفوءة� ،أن هذا العن�صر املهم ي�ساهم برفع قيمة �أ�سهم ال�شركات ويزيد من �إيراداتها لذلك ال
بد من وجود ا�سرتاتيجية كفوءة ت�صف جميع العمليات اخلا�صة بتملك هذا املورد املهم
درا�سة ) ،Ruud, T. (2003بعنوانThe Internal Audit Function“ :
.”Integral Part of Organization Governance
هدفت الدّ را�سة �إىل بيان �أهمية التدقيق الداخلي باعتباره الداعم الرئي�س بني الإدارة
العليا وجلنة التدقيق وجمل�س الإدارة واملدقق اخلارجي و�أ�صحاب امل�صالح.
وكانت نتائج الدّ را�سة �أن التدقيق الداخلي بالن�سبة للأعمال اخلا�صة بال�شركات �أ�صبح
وظيفة رئي�سة لكلّ من الإدارة وجلنة التدقيق ،و�إذا مت ت�صميم وتنفيذ وتطبيق التدقيق الداخلي
ب�شكله ال�صحيح من املمكن �أن يلعب دور املفتاح لتح�سني ودعم فاعلية التحكم امل�ؤ�س�سي.
درا�سة ) ،Margaret (2001بعنوانA History of Corporate Governance“ :
.”an Australian Perspective
هدفت الدّ را�سة �إىل معرفة مقدار الإف�صاح الإجمايل عن عنا�صر حوكمة ال�شركات يف �شركة
فيليب بالن�سبة للتغريات املالية يف التقارير املالية يف ال�شركة خالل فرتة ما بني عام  1992وعام
.2000
يتم الإف�صاح عنها يف التقارير املن�شورة
تو�صلت الدّ را�سة �إىل �أن �أهم عنا�صر احلاكمية الّتي ّ
خالل فرتة الدرا�سة هي جلنة التدقيق والنظام الأخالقي لل�شركة وتكوين املجل�س ومكاف�آت جمل�س
			
جامعة امللكة �أروى

215

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

نظام احلاكميــــة امل�ؤ�س�سية احلل ال�سليم للأطراف املتعار�ضة يف ظل نظريه الوكالة

الإدارة والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي واللجان التنفيذية وجمل�س الإدارة ،كما بينت �أن التغري
يف حمتوى تقارير حاكمية ال�شركات مع مرور الوقت يكون واقع ًا للتغري يف كلّ من الهيكل التنظيمي
لل�شركة و�أن�شطة �أعمال ال�شركة واملركز املايل لل�شركة.
درا�سة “Theory of The FirmManagerial، )2000( Jensen &Meckling
Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure
حاول الكاتبان يف هذه املقالة الربط بني نظرية الوكالة ونظرية حقوق امللكية ونظرية
التمويل بهدف تطوير نظرية حول هيكل ملكية امل�شروع .فبد�أ بتعريف نظرية تكاليف الوكالة،
و�أو�ضحا عالقتها بالف�صل بني امللكية وال�سيطرة ،وتفح�صا طبيعة تكاليف الوكالة املتولدة عن وجود
دين وحقوق ملكية خارجية ،وبينا من يتحمل هذه التكاليف ،وملاذا؟ وحلال العوامل التي تقود �إىل خلق
حقوق الدين  DebTوامللكية  .Equityوقد حاول الكاتبان يف نظريتهما هذه �شرح ال�سبب يف تقدمي
الإدارة تقارير حما�سبية �إىل الدائنني وامل�ساهمني ،وملاذا ت�ستخدم الإدارة مدققني م�ستقلني لل�شهادة
بدقة و�صحة هذه التقارير ،وملاذا يفر�ض الدائنون قيودا على ن�شاطات امل�شروع املدين ،وملاذا يوافقهم
امل�شروع نف�سه على ذلك ،وملاذا تذهب بع�ض امل�شاريع التي يديرها �أ�صحابها �أنف�سهم �إىل �أن يكون م�صدر
ر�أ�سمالهم الوحيد هو االقرتا�ض.

اجلانب النظري

التطورات اخلا�صة مبفهوم احلاكمية
ت�شري الكثري من الأبحاث والدرا�سات �إىل عدم وجود تعريف �أو ترجمة واحده مل�صطلح
( ،)Corporate Governanceحيث �إن هذا اللّفظ قد قدم من قبل البنك الدويل و�صندوق النقد
الدويل والذي ترجم �إىل اللّغة العرب ّية بعدة ت�سميات ،فقد عرفها البع�ض ب�أنها الإدارة الر�شيدة �سواء
لل�شركات حتديد ًا �أو االقت�صاد ب�صورة عامة .و ر�أى �آخرون ترجمتها بالإجراءات احلاكمة �أو التحكم
يف املن�ش�أة� ،أو ممار�سات الإدارة لل�سلطة اجليدة� ،أو التحكم امل�ؤ�س�سي �أو احلكمانية� ،أو العقالنية� ،أو
احلوكمة ال�شركاتية .لكلّ من هذه املفاهيم مدلوالتها اخلا�صة بها ملن قام بايجادها وترجمتها ،فمث ًال
�أن املفهوم املرتجم (الإجراءات احلاكمة) هو مرادف للحاكمية امل�ؤ�س�سية وهو انطالق من �أ�سا�س حتقيق
التوازن يف حقوق امل�صالح املتعار�ضة.
�أما مفهوم التحكم امل�ؤ�س�سي فهو يعترب مفهوم ًا بدي ًال ي�ستخدم لأغرا�ض �أحكام الرقابة على
مديري ال�شركات ومنظمات الأعمال من قبل مقدمي الأموال (�أ�صحاب امل�صالح) ل�ضمان عدم قيام مديري
تلك ال�شركات واملنظمات با�ستغالل �أموالهم ذاتي ًا �أو با�ستثمارها يف م�شروعات غري ر�شيدة اقت�صادي ًا.
	�أما بالن�سبة (ملمار�سة الإدارة لل�سلطة اجليدة) ف�إن هذا املفهوم هو مقابل ملفهوم احلاكمية
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امل�ؤ�س�سية ،و�سبب اعتماده يرجع �إىل حماولة تدعيم م�صالح الأطراف امل�ساهمة يف ال�شركة من �أجل
تخفي�ض املخاطر وحت�سني الأداء وتن�شيط �أ�سواق املال ،ف�ض ًالعن دعم القدرة التناف�سية لل�شركات
املختلفة ،و�صو ًال �إىل حتقيق ال�شفافية و�إبراز مفاهيم و�أ�ساليب املحا�سبة االجتماعيةStijn, 2006, .
)p91-122
	�أما بالن�سبة ملفهوم (التحكم امل�ؤ�س�سي) فهو �أي�ض ًا مفهوم بديل الغر�ض منه معاجلة م�شكلة
الوكالة والعمل على حماية حقوق حاملي الأ�سهم  ،وحماية حقوق �أ�صحاب امل�صالح  ،مع العمل على
�ضرورة الت�أكيد بتفعيل املعايري ب�شقيها املحا�سبية والتدقيقية الدولية ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكيد �أي�ض ًا
على حتقيق التنمية االقت�صادية والرفاهية االجتماعية من منطلق اقت�صاد املعرفة .وقد ا�ستقر
جممع اللّغة العرب ّية يف م�صر على ترجمة م�صطلح ( )Corporate Governanceبحوكمة
ال�شركات(.ابو العطا �,2001,ص. )1-3
	�أما يف الأردن فقد ا�ستقر جممع اللغة العرب ّية على م�صطلح احلاكمية امل�ؤ�س�سية .و يظهر جلي ًا
�أن هذا امل�صلح يظل يتناغم مع لفظي العوملة واخل�صخ�صة واللذين تعر�ضا للجدل الوا�سع وال�شديد من
حيث تف�سري مفهومهما يف بداية ظهورهما.
لذلك ال يوجد على امل�ستوى العاملي تعريف واحد متفق عليه بني كافة االقت�صاديني
والقانونيني واملحا�سبني واملحللني ،وهذا ما ت�ؤكد عليه مو�سوعة (Corporate Governance
 )Encyclopediaمن حيث االفتقار �إىل تعريف موحد لهذا املفهوم ( .ابو العطا �,2001,ص،)5
ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل تداخل التعريف مع العديد من الأمور اخلا�صة بال�شركات  ،والتي منها �أمور
تنظيمية واقت�صادية ومالية وحتى اجتماعية ،وهذا الأمر �سوف ي�ؤثر على املجتمع واالقت�صاد ككل يف
نهاية املطاف.
ومن جانب �آخر عرف ( البنك املركزي الأردين�,2003,ص ) 5احلاكمية امل�ؤ�س�سية ب�أنها جتمع
ب�شكل �أ�سا�سي بني القوانني والتعليمات والرقابة بهدف الت�أكد من تقيد البنك بها ،وتوافقها مع �أهداف
البنك ،ومعايري ال�سالمة ب�شكل عام ،بالإ�ضافة �إىل �أنها توفر �آلية للربط بني م�صالح امل�ساهمني واجلهات
ذات العالقة بهدف تعزيز �أدائه.
	�أما (هيئة الأوراق املالية الأردنية� ,2006،ص.) 2
وبعد �صدور م�شروع دليل قواعد حوكمة ال�شركات امل�ساهمة الأردنية فقد اخذت بتعريف
منظمة التعاون والتنميه االقت�صاديه ومل تتطرق نهائي ًا �إىل تعريف احلاكمية امل�ؤ�س�سية .ويف النهايه
ف�أن احلاكمية امل�ؤ�س�سية تغطي �أكرث من جمال اقت�صادي ،ف�أ�صبح املفهوم �أكرث ات�ساع ًا وات�صا ًال ببيئة
الأعمال والبيئة االجتماعية املحيطة بال�شركات ،لذلك لي�س بامل�ستطاع تف�ضيل تعريف على �آخر،
فلكل طارح لتعريف معني وجهة نظر خا�صة به تنطوي وتتعلق مبجموعة من املميزات واملقومات الّتي
قد حتيط بال�شركة ب�شكل خا�ص �أو حتّى باالقت�صاد ب�شكل عام.
و ينظر �إىل حوكمة ال�شركات على وفق هذه التعاريف ك�شبكة من العالقات  ،لي�س فقط بني
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ال�شركة ومالكيها  ،بل بني ال�شركة وجمموعة كبرية من �أ�صحاب امل�صالح الآخرين Stakeholders
(العاملني  ،و العمالء  ،و املجهزين  ،واملقر�ضني ... ،الخ)  .كما �إنها تن�سجم مع نظرية �أ�صحاب امل�صالح
 ،التي هي ال�شكل املو�سع لنظرية الوكالة  .ويف هذا ال�سياق ي�أتي تعريف Sir Adrian Cadbury
 ،الذي عرفها ب�أنها “ تعنى ب�إقامة التوازن بني الأهداف االقت�صادية واالجتماعية  ،بني الأهداف
الفردية واجلماعية  ،وان �إطار حوكمة ال�شركات هنا لت�شجيع اال�ستخدام الكفء للموارد وطلب
امل�ساءلة عن الو�صايا عليها  .وان الهدف هو الربط قدر الإمكان مل�صالح الأفراد وال�شركات واملجتمع
كله“.

مقومات احلاكمية امل�ؤ�س�سية لل�شركات:

املتمعن يف املبادئ الّتي �أو�صت بها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يف جمال احلاكمية
يجد �أنّه يجب توفري جمموعة من املقومات للحاكمية امل�ؤ�س�سية للو�صول بها �إىل حالة من التميز عند
تطبيقها .من هذه املقومات (ابو زر �,2006,ص )65و (:)Stephen & Hasung , 2004 , P19
1 .1وجود ت�شريعات قوانني تف�صح ب�شكل وا�ضح عن هي حقوق وواجبات امل�ساهمني يف خمتلف ال�شركات
الّتي تريد حاكمية فريدة ،على �سبيل املثال ،حق الت�صويت ،وحق انتخاب جمل�س الإدارة ،كما
يجب يف املقابل تو�ضيح ما هي حقوق املجتمع على ال�شركات وواجباتهم اجتاهها وهو �أمر �ضروري
يجب �أخذه بنظر االعتبار.
يتم حتديد ا�سرتاتيجية و�أهداف ال�شركات مع بيان �أهم الأدوات الّتي
2 .2وجود ر�ؤية وا�ضحة املعامل ّ
تكفل حتقيق هذه الر�ؤية.
3 .3وجود تو�ضيح للهيكل التنظيمي لل�شركة مع حتديد وا�ضح �أي�ض ًا لأهم ال�سلطات وامل�س�ؤوليات ،ويعزز
هذا وجود جمموعة من الأنظمة امل�ساعدة مثل نظام داخلي لل�شركة املعنية ،ونظام للرقابة
الداخلية،و نظام حما�سبة امل�س�ؤولية.
4 .4الت�أكيد على وجود جلنة للتدقيق يف �أي �شركة مع تو�ضيح �أهم �صالحياتها وم�س�ؤولياتها مبا يكفل
حتقيق حقها يف ممار�سة دورها الرقابي على �أعمال كلّ من املدقق الداخلي واخلارجي ،وكذلك حق
متابعة تقارير الإدارة خا�صة بكل �شركة.
5 .5و�أخري ًا ال بد من وجود نظام فعال للتقارير يتج�سد به عن�صر مهم �أال وهو ال�شفافية الّتي تكفل
توفري املعلومات املنا�سبة عن �أداء ال�شركة ،لي�س فقط �إدارتها وم�ساهميها و�إنّا جلميع الأطراف
ذات العالقة املبا�شرة وغري املبا�شرة ،ممن يقدمون التقارير والبيانات املالية لل�شركة ،مع الت�أكيد
على �أنّ الإف�صاح عن هذه املعلومات وب�شكل تقارير متتاز بال�شفافية و�أنها �سوف ت�ساعد وبال �شك
على حتقيق الهدف الرئي�س للحاكمية امل�ؤ�س�سية �أال وهو تقليل املخاطر و�أ�ضرار ت�ضارب امل�صالح
املحتمل ما بني ال�شركة والأطراف املهتمة بهذه التقارير.
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�أهداف احلاكمية امل�ؤ�س�سية

تهدف احلاكمية امل�ؤ�س�سية اجليده �إىل حتقيق جمموعة كبرية من الأهداف تتمثل فيما يلي:
( توفيق�,2005,ص )5و ()Greet,2004,p292,301
1 .1تعظيم �أداء ال�شركات.
2 .2و�ضع الأنظمة الكفيلة بتجنب �أو للأقل التقليل من الغ�ش وت�ضارب امل�صالح وجميع الت�صرفات غري
املقبولة مادي ًا و�إداري ًا و�أخالقي ًا.
3 .3و�ضع �أنظمة الرقابة على �إدارة ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها.
يتم مبوجبها القيام ب�إدارة ال�شركة وفق ًا لهياكل حتدد توزيع كلّ من احلقوق
4 .4و�ضع �أنظمة ّ
وامل�س�ؤوليات (جمل�س الإدارة وامل�ساهمني).
5 .5و�ضع القواعد والإجراءات الكفيلة وال�ضرورية املتعلقة ب�سري العمل داخل ال�شركة والتي تت�ضمن
حتقيق ًا لأهداف احلاكمية لل�شركات.
و يف الآونة الأخرية تعاظمت وب�شكل كبري �أهمية احلاكمية امل�ؤ�س�سية وذلك ب�سعيها نحو
حتقيق كلّ من التنمية االقت�صادية واحل�صافة القانونية والرفاهية االجتماعية جلميع االقت�صادات
واملجتمعات املطبقه لها.
وقد تنامت على ال�صعيد االقت�صادي �أهمية اتباع قواعد �سليمة وح�صيفة للحوكمة ت�ساعد
على حتقيق الأهداف التالية( ابو العطا� ،2003،ص: ) 6
عال من الطم�أنينة لكلّ من امل�ستثمرين وحملة الأ�سهم على حتقيق عائد منا�سب جلميع
�1 .1ضمان قدر ٍ
ا�ستثماراتهم مع �ضرورة الت�أكيد على احلفاظ على حقوق الأقلية من حاملي الأ�سهم.
2 .2الرتكيز على هدف تعظيم القيمة ال�سهمية لل�شركة والقيام بتدعيم تناف�سية ال�شركات يف �أ�سواق
املال العاملية وخا�صة يف ظل وجود ا�ستحداثات لوحدات مالية جديدة ف�ض ًال عن حدوث اندماجات
�أو ا�ستحواذ �أو بيع مل�ستثمر رئي�س.
3 .3الت�أكيد وب�شكل حازم على كفاءة تطبيق برامج التخا�صية والقيام بح�سن توجيه احل�صيلة منها
�إىل اال�ستخدام الأمثل لها ف�ض ًال عن الت�أكيد على حتقيق تلك الربامج لأهدافها املقررة لها م�سبق ًا
منع ًا لأي من حاالت الف�ساد الّتي قد تكون مرتبطة بذلك.
�سواء �أكانت حملية �أم عاملية جلميع ال�شركات �سواء
4 .4الرتكيز على �ضرورة توفري م�صادر متويل
ً
باالعتماد على اجلهاز امل�صريف �أو الأ�سواق املالية اخلا�صة يف ظل تزايد �سرعة انتقال التدفقات
الر�أ�سمالية.
مما ي�ساعد على تدعيم وا�ستقرار ن�شاط جميع
5 .5جتنب االنزالق يف م�شاكل حما�سبية ومالية ّ
ال�شركات العاملة وذلك للو�صول �إىل الهدف الأ�سمى �أال وهو درء حدوث انهيارات قد ت�صيب
مما يدفع بعجلة التنمية
الأجهزة امل�صرفية �أو الأ�سواق املالية املحلية منها �أو حتّى الأجنبية ّ
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واال�ستقرار االقت�صاديني.
بعد التعرف ملفهوم احلاكميه امل�ؤ�س�سيه ننطلق االن للتو�ضيح كيف �سيعمل هذا النظام يف ايجاد
احللول ال�سليمه لأطراف نظريه الوكاله.ولكن يجب بيان ماهيه هذه النظريه وتكاليفيها وفر�ضيتها.

نظرية الوكالة
 -1طبيعتها:

تتميز �شركة الأعمال احلديثة امل�ساهمة بانف�صام ملكيتها عن �إدارتها .ومن الطبيعي �أن
ي�ستهدف الطرفان  -املالكون والإدارة  -تعظيم ثرواتهما وعائداتهما يف وقت واحد .ولكن ذلك قد
يتحقق على ح�ساب بع�ضهما البع�ض .ورغم �أن من املتوقع �أن تعمل الإدارة على خدمة م�صلحة املالكني
ب�أف�ضل �شكل ممكن� ،إال �أنها قد حتيد عن هذه الغاية بدرجة �أو �أخرى باجتاه حتقيق م�صاحلها هي على
ح�ساب املالكني .ولذلك ف�إن ن�شاطاتها قد ال حتكمها دائم ًا �آثارها املتوقعة بالن�سبة لرثوة الأخريين
 �أي املالكني مما يتوقع �أن ين�ش�أ عنه ت�ضارب يف امل�صالح بني الطرفني .وي�ؤدي ذلك �إىل الت�أثري علىقرارات اال�ستثمار والتمويل ،والهيكل التنظيمي ،وم�شاريع مكاف�آت الإدارة ،وبع�ض معامالت امل�شروع �أو
ال�شركة املعنية) Mesut& Roso,2002,p2-5) .
	�إن التعار�ض بني امل�صالح ال ينح�صر بالإداريني واملالكني فقط ،و�إمنا ميتد �أي�ض ًا لي�شمل العالقة
بني حاملي الأ�سهم وحاملي ال�سندات ،وبني جمهزي املواد والإدارة ،وبني حاملي الأ�سهم والعمال…الخ.
و�إن ت�شخي�ص الطرق والو�سائل التي ميكن من خاللها احلد من امل�ضامني غري املرغوبة لهذا الت�ضارب هو
جوهر نظرية الوكالة.
ويقوم املالكون بتخويل الإدارة اتخاذ القرارات لإدارة ال�شركة نيابة عنهم مقابل رواتب
تدفع لها ومنافع �أخرى يتم توفريها لها .وبهذا املعنى ي�صبح املدير يف الوقت نف�سه وكي ًال Agent
للمالكني من حاملي الأ�سهم الذين ي�صبحون عندئذ املوكلني .Principals
وتن�ش�أ م�شكلة الوكالة عن خ�ضوع قرارات الإدارة �إىل عوامل �أخرى قد ال ت�أخذ يف االعتبار
م�صلحة املالكني .مما يعني عدم �أمثلية هذه القرارات مما ي�ؤدي �إىل تخ�صي�ص غري كفوء ملوارد امل�شروع،
وبالتايل �إىل الإ�ضرار مب�صالح املالكني ،و�أخري ًا �إىل ن�شوء تكاليف وكالة  Agency Costsيتعر�ض
لها املالكون وت�ضر بامل�شروع وذلك بالتقليل من قيمته .وهكذا تتولد هذه التكاليف عن االختالف
بني �أهداف الإدارة (الوكيل) و�أهداف (املوكل) من حيث حماولة كل منهما تعظيم ثروته �أو عوائده
على ح�ساب الآخر .و�سيعمل حاملو الأ�سهم  -املالكون  -على احلد من احلوافز املعطاة للإدارة لتقليل
تكاليفها ،وذلك من خالل حتديد �صالحياتها مبوجب العقود التي تربم بني ال�شركة واملديرين ،وهو مما
يعترب ح ًال �أولي ًا مل�شكلة الوكالة.
وبالإ�ضافة �إىل التكاليف القانونية والإدارية لتحرير تلك العقود مف�صلة ،ف�إن على املالكني
حتمل تكاليف تنفيذ هذه العقود ،مما تن�ش�أ عنه تكاليف تنفيذ العقد تتولد بدورها عن تكاليف الرقابة
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واملتابعة وتكاليف االلتزام �أو التعهد  .Bonding Costsوهذه كلها نفقات �أو تكاليف تتحملها
ال�شركة� ،أو ًال ملراقبة ومتابعة تنفيذ الوكيل ل�شروط العقد كما وردت فيه ،والت�أكد من ا�ستمرار ارتباط
الوكيل  -الإدارة  -بال�شركة للحفاظ على الكفاءات الإدارية و�/أو الفنية التي �ساهمت ال�شركة يف
تطويرها وتدريبها واال�ستثمار فيها ا�ستثمار ًا ب�شري ًا.

 -2تكاليفها)Meckling & Jensen,2000,p5):

وبالتايل يتحمل املوكل/الأ�صيل  The Principalثالثة �أنواع من التكاليف تت�ضمنها
عالقات الوكالة وهي:
�أ -تكاليف الرقابة واملتابعة  Monitoring Costsيتحملها املوكل بهدف مراقبة و�ضبط �سلوك
الوكيل  -مثل تكاليف قيا�س ومتابعة �سلوك الوكيل ،وتكاليف و�ضع �سيا�سات تعوي�ضاته…الخ.
ب -تكاليف تتعلق بتحديد تعهدات الوكيل  Bonding Costsمن خالل حوافز ت�ضمن �أنه لن يقوم
ب�أعمال معينة قد ت�ضر مب�صالح املوكل ،و�أن الوكيل �سيقوم بتعوي�ض املوكل من �أي �أ�ضرار قد تلحق
بالثاين نتيجة �أعمال معينة يقوم بها الأول .ويتحمل الوكيل هذه التكاليف.
ج -ثم هناك ما ي�سمى باخل�سارة املتبقية  Residual Lossوهي عبارة عن مدى الأثر على ثروة
املوكل الأ�صيل نتيجة الفرق بني الأعمال التي يقوم بها الوكيل والأعمال التي كان املوكل �سيقوم
بها نف�سه .ف�إذا كان من نتائج م�شاكل الوكالة �أن تتخذ الإدارة قرارات غري مواتية بالن�سبة
للم�شروع ف�إن قيمة الأخري �ستقل مقارنته بالقيمة الأكرب التي كان ممكن ًا احل�صول عليها يف غياب
اعتبارات الوكالة .ويدعى الفرق بني القيمتني باخل�سارة املتبقية.
ويف هذا ال�صدد ،كان  Jensenو� Mecklingأول من طور نظرية �شاملة للم�شروع يف
ظل ترتيبات الوكالة ،ف�أو�ضحا �أن املوكلني  -حاملي الأ�سهم وال�سندات وغريهم من ذوي العالقة
 - Shareholdersي�ستطيعون �ضمان قيام الوكالء � -أي الإدارة  -باتخاذ قرارات مثلى  -تعظم
ثروات الأولني وعوائدهم  -فقط عندما يتم منح الوكالء حوافز منا�سبة وفقط �أي�ض ًا عندما جتري
متابعتهم وفر�ض رقابة عليهم .وتتم هذه الرقابة من خالل و�ضع قيود على الإدارة ،واملراجعة
امل�ستمرة لالمتيازات املمنوحة لها ،وكذلك من خالل حتديد قرارات الإدارة وتدقيق البيانات املالية.
وتت�ضمن جميع هذه الن�شاطات الرقابية بال�ضرورة تكاليف ناجتة حتم ًا عن الف�صل بني
ملكية ال�شركة و�إداراتها“ .وكلما قلّت ن�سبة م�ساهمة الإدارة يف ملكية امل�شروع ،قلّ احتمال �أن ت�سلك
ب�شكل يتفق مع تعظيم ثروة املالكني ،وزادت احلاجة �إىل رقابة خارجية من ذوي العالقة�[ ،أو ممن
لهم م�صالح مرتبطة بامل�شروع]” كالدائنني وامل�ستثمرين واحلكومة …الخ .ومعنى ذلك �أن م�شكلة
الوكالة تن�ش�أ عندما متلك �إدارة امل�شروع �أقل من  100%من �أ�سهم امل�شروع ،وبالتايل لي�س هناك مثل
هذه امل�شكلة يف امل�شاريع التي يديرها �أ�صحابها الذين �سيحاولون تعظيم عوائدهم وثروتهم كمديرين
وكمالكني يف الوقت نف�سه� ،أما فيما عدا ذلك ،فيحتمل �أن ين�ش�أ عدم تطابق ،بل ت�ضارب يف امل�صالح بني
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املالكني واملديرين ،مما ين�ش�أ عنه م�شكلة وكالة.

 -3افرتا�ضاتها:

وبهذا املعنى ،يعترب الت�ضارب يف امل�صالح بني الإدارة ومالكي امل�شروع � -أو حاملي الأ�سهم – -
االفرتا�ض الأ�سا�س الذي تقوم عليه نظرية الوكالة وين�ش�أ هذا الت�ضارب يف امل�صالح عن االعتقاد ب�أن
املديرين يهدفون �إىل تعظيم منفعتهم اخلا�صة ،يف حني يهـدف املـالكون من حملـة الأ�سهم �إىل تعظيم
�أرباحهم ،وبالتايل �سيحدث الت�ضارب عندما يتخذ املدراء قرارات تعظم منفعتهم الذاتية دون �أن تعظم
ثروة املالكني ،مثل �أن تختار الإدارة طرق ًا حما�سبية بديلة تزيد من الأرباح التي ترتبط بها تعوي�ضات
املديرين.
	�أما االفرتا�ض الثاين الأ�سا�س الذي تقوم عليه نظرية الوكالة فهو م�ستمد يف جزء منه من
االفرتا�ض الأول وهو �أن كل فرد يحاول �أن يعظم منافعه الذاتية املتوقعة ،وهو يف ذلك فعال وخالق.
ولهذا تثري نظرية الوكالة ال�س�ؤال التايل ،وهو :ما هي املنفعة الذاتية املتوقعة من اتخاذ الإدارة لقرار
معني وتبني �سبيل معني من العمل؟ �أي كيف ميكن للمدير �أو املالك �أن ي�ستفيد من قرار معني تتخذه
ال�شركة؟
وهناك افرتا�ض ثالث وهو �أن امل�شروع هو نقطة تقاطع لعالقات تعاقدية عديدة بني الإدارة
واملالكني والدائنني واحلكومة ،مما ينتج عنه �أن نظرية الوكالة تهتم ب�أنواع خمتلفة من تكاليف
الرقابة والتنفيذ بني هذه املجموعات املختلفة.)Meckling & Jensen,2000,p8-12): .

دور ادوات احلاكميه يف حتقيق اهداف نظرية الوكالة:

ميكن النظر �إىل التدقيق بنوعيه الداخلي واخلارجي باعتبارهما ركائز احلاكميه ال�صحيحه
�أداة ل�ضمان �أن بيانات امل�شروع املالية قد خ�ضعت �إىل حد معني للرقابة الداخلية ،و�أن هذه البيانات
ذاتها يفرت�ض �أن يتوفر فيها معيار مهم هو �أنها جاءت طبق ًا للمبادئ املحا�سبية املقبولة عموم ًا .ولذلك
يحاول املدققيني �أن ي�ؤكد للآخرين مثل املالكني والدائنني �سيطرة الإدارة على امل�شروع .هذا بالإ�ضافة
�إىل �أن عالقات الوكالة بني الأطراف املختلفة حتددها �أو تتحكم فيها الأرقام املحا�سبية مثل احلدود
الق�صوى لن�سب الدين �إىل حقوق امللكية وعقود تعوي�ضات الإدارة حيث ت�ستند م�ستويات املكاف�آت �إىل
الدخل و�ضرائب الدخل .وهكذا ميكن القول �أن اختيار الطرق املحا�سبية من قبل امل�شروع قد تت�أثر
مبدى �أثرها على عقود الوكالة وبالتايل ميكن اال�ستنتاج ب�أن الإدارة �ستختـار البدائل املحا�سبيـة التي
تعظـم قيا�س الدخل وذلك عندما تكون تعوي�ضـاتها مرتبطة بالدخل املحت�سب ب�شرط �أال تكون لذلك
انعكا�سات �سيا�سية �أو قانونية.
وتت�ضمن نظرية الوكالة �أن ك ًال من الإدارة واملالكني يرون يف م�صداقية املدققيني �إ�ضافة
جوهرية �إىل ما تربزه البيانات املالية من ت�أكيدات وانعكا�سات عن ال�شركة .وكما يهتم املالكون بذلك،
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ف�إن الإدارة ترغب �أي�ض ًا يف ا�ستخدام املدقق اخلارجي لكونها وكي ًال �أو رقيب ًا عن املالكني واذا عرفنا انه
احد ادوات احلاكميه امل�ؤ�س�سيه الهام ،رغم �أن ك ًال منهما  -الإدارة واملالكني  -تهمهما م�صاحلهما اخلا�صة
مع اختالف يف ما ي�ستهدفونه من ال�شركة ،مما يخلق تعار�ض ًا يف م�صاحلهما ،مع ت�صور املالكني من �أن
غايات الإدارة و�أغرا�ضها قد ت�ضر مب�صاحلهم الذاتية .ولذا ف�إن الإدارة نف�سها قد ترغب يف تدقيق
بياناتها املالية من قبل طرف م�ستقل لتح�سن من وظيفتها الرقابية على هذه البيانات ولتقلل من �سوء
ظن املالكني بها.
ومتثل �سل�سلة البيانات املالية التي ت�صدر عن ال�شركة الو�سيلة الرئي�سة ملتابعة �أدائها .وهناك
ما يدل على �أن الأرباح املعلنة لل�شركة قد ينتج عنها تقلبات وا�سعة يف �أ�سعار �أ�سهمها ،مما يدل على �أن
املعلومات املحا�سبية ذات عالقة بالقيمة اال�سمية لأ�سهمها ،و�أن الن�سب املحا�سبية ميكن �أن ت�ستخدم
لتقدير احتماالت الإفال�س وخماطر اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة .وهذا كله ي�شري �إىل �أن الأرباح
املعلنة لها حمتوى معلوماتي يفيد يف تقييم �أداء الوكيل  -الإدارة ،ويدل ذلك على وجود حافز لدى
الإدارة لتوفري معلومات لت�سهيل الن�شاطات الرقابية من قبل املوكلني  -املالكني ،ف�إذا �أ�صر الأخريون على
�شكوكهم مب�صداقية التقارير املالية التي توفرها الإدارة ،ف�إنهم عندئذ يلج�أون �إىل ا�ستخدام مدقق
خارجي م�ستقل وهو اداه احلاكميه ال�صحيحه للت�أكد من ذلك .وبذلك يعمل املدقق امل�ستقل كوكيل
عنهم لتدقيق البيانات املالية التي ت�صدر عن �إدارة ال�شركة.
وتذهب فر�ضية املتابعة والرقابة  The Stewardship Hypothesesلنظرية الوكالة
�إىل �أنه عندما يجري تخويل طرف معني �صالحية اتخاذ قرار ،ف�سيكون لديه دافع للموافقة على �أن
يخ�ضع هو نف�سه للرقابة �إذا كانت املنافع التي �سيح�صل عليها من ذلك �أكرب من التكاليف ذات العالقة
والتي جرت الإ�شارة �إليها فيما �سبق.
وهناك من الدالئل ما ي�شري �إىل تزايد ا�ستخدام املدقق اخلارجي امل�ستقل ك�أداة مهمة للرقابة
لت�سهيل اال�ستثمار اخلارجي ،و�إىل �أن احتمال ا�ستخدامه طوعي ًا من قبل ال�شركات يزداد مع ارتفاع
ن�سبة الدين الكلي �إىل املوجودات الكلية ،رمبا ملواجهة العالقة الرقابية بني الإدارة والدائنني .كما
يزداد هذا االحتمال مع زيادة عدد امل�ستخدمني لدى ال�شركة ،رمبا �أي�ض ًا ملواجهة العالقة الرقابية بني
الإدارتني الدنيا والعليا.
	�إن م�ضمون هذه الأدلة هو �أن القدرة الرقابية للتدقيق هي خا�صية ذات قيمة عالية لدى
كل من حاملي الأ�سهم والدائنني والإدارة العليا .وال ميكن يف هذا ال�صدد �إنكار احتمال �سلوك غري
مو�آت من قبل املديرين ال يعظم م�صالح موكليهم  -املالكني  -و�أن الو�سائل التي ميكن من خاللها تقليل
هذا االحتمال هي ذات قيمة اقت�صادية .وميكن ت�سمية هذه الو�سائل ن�شاطات املراقبة واملتابعة
 Monitering Activitiesالتي تت�ضمن بال�ضرورة املدقق امل�ستقل ك�أداة ملنع �أو اكت�شاف مثل هذا
ال�سلوك غري املرغوب.
ويف النهاية ت�صبح نظرية الوكالة ذات عالقة يف هذا ال�ش�أن عندما يتم الرتكيز على التقارير
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املالية التي يقدمها الوكالء الذين يتم تقييم �أدائهم ،جزئي ًا ،ا�ستناد ًا �إىل هذه التقارير .وتفرت�ض
نظرية الوكالة يف هذا اخل�صو�ص �أن املعلومات التي تعر�ضها الإدارة من خالل هذه التقارير تعك�س
تف�ضيالت الإدارة فح�سب ،وال تف�صح �إال عن املعلومات التي تريد الإف�صاح عنها دون غريها ومن هنا
ت�أتي �أهمية املدقق اخلارجي امل�ستقل يف بيان م�صداقية هذه التقارير& Jensen,2000,p50): .
)Meckling
وهكذا ميكن من ذلك ا�ستخال�ص �إىل �أن عالقات الوكالة تظهر عندما يقوم �شخ�ص واحد �أو
�أكرث ،هو املوكل �أو الأ�صيل  The Principalبتفوي�ض �شخ�ص �آخر  -هو الوكيل  - The Agentب�أداء
خدمة معينة ويوكل �إىل الأخري �سلطة �صنع القرارات ب�ش�أنها .وترتكز هذه النظرية �إىل العالقات التي
فيها م�صلحة ل�شخ�ص واحد  -هو املالك  -تودع لدى �شخ�ص �آخر  -هو الوكيل ،و�إىل �أن احتمال حدوث
�صراع بني م�صاحلهما هو جوهر م�شكلـة الوكالـة ،حيث يظهـر عندئذ دور املـدقق اخلارجـي احد ركائز
نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف تقريب وجهتي النظر بني املالكني والإدارة ب�صفته وكي ًال عن املالكني من
حملة الأ�سهم .وهو ما ن�صت عليـه العديد من القوانني التي اعتربت املدقق اخلارجي وكي ًال عن امل�ساهمني
جتاه الإدارة .ويجب بيان هنا ما ن�صت املادة ( )199من قـانون ال�شركـات الأردنـي رقـم ( )22ل�سنة
 1997على اعتبار املدقق وكي ًال عن امل�سـاهمني .وكـذلك ذهـب قانون ال�شركات الربيطاين ل�سنة 1985
يف املادتني ( )309و( )384املذهب نف�سه عندما �أكد على دور املدقق باعتباره وكي ًال عن امل�ساهمني.
و�أخري ًا ،ف�إن املدقق يقدم خدماته �إىل الإدارة يف املجاالت التالية:
 1 .1حتديد �أن�سب م�صادر التمويل وتقدمي امل�ساعدة عند التفاو�ض للح�صول على ال�شروط املالئمة.
2 .2تقييم �أهم االقرتاحات وتقدير املخاطر والنتائج.
3 .3تقدمي امل�شورة اخلا�صة باخلطة الت�شغيلية لتقدميها مل�ؤ�س�سات �إقرا�ض حمتملة �أو للم�ستثمرين.
4 .4تقدمي امل�شورة بخ�صو�ص هيكل ر�أ�س مال ال�شركة املقرتح بعد التملك باال�ستعانة مبجموعة من
الربامج التي مت تطويرها خا�صة لتقدير التملك وتقييم املزايا املتوفرة لكل من �أنواع امل�ستثمرين
مع تقدمي امل�شورة �أي�ض ًا ب�ش�أن بالهيكل ال�ضريبي لل�شركة والو�ضع ال�ضريبي للإدارة وجميع املجاالت
املالية.
5 .5تقييم ال�شركة �أو الأعمال التجارية امل�شرتاة.
	�أما بالن�سبة للمالكني �أو امل�ستثمرين املتوقعني ف�إن املدقق ي�ستطيع توفري املعلومات التي ت�ؤمن
ا�ستيعابهم وفهمهم جلميع النواحي املالية واالقت�صادية وذلك عن طريق تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة فيما
يلي:
1 .1الفر�ص التجارية ال�سانحة للم�شروع وا�سرتاتيجية دخول ال�سوق.
�2 .2إحاطتهم بجميع الظروف املحيطة بال�شركة مع بيان هل هناك حاجة لإعادة هيكلية ر�أ�س مال
ال�شركة.
3 .3كيفية حتقيق الكفاءة لل�شركة مع بيان خطة الإنفاق الر�أ�سمايل امل�ستقبلية.
			
جامعة امللكة �أروى

224

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

نظام احلاكميــــة امل�ؤ�س�سية احلل ال�سليم للأطراف املتعار�ضة يف ظل نظريه الوكالة

4 .4بيان �أهم املتطلبات املالية للم�شروع.
5 .5بيان �أهم الأمور التي ت�ؤثر على التخطيط ال�ضريبي للم�شروع.
6 .6بيان �أهم العوامل امل�ؤثرة على نق�ص املهارات والكفاءات و�ضعف الرقابة داخل امل�شروع.
لذلك يرى الباحثون �أن من م�صلحة كال الطرفني الإدارة واملالكني الأخذ مب�شورة وتقييم
املدقق اخلارجي باعتباره احد ركائز نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه حيث �أن املدقق يحاول �أن يقوم بتقريب
وجهتي نظر الطرفني ،علم ًا ب�أن كال الطرفني ي�سعيان نحو حتقيق هدف مهم �أال وهو تعظيم قيمة
املن�ش�أة املحولة والعمل على رفع قيمة �أ�سهمها يف الأ�سواق؛ لذلك ف�إنهم �سوف ي�سعون �إىل ذلك مب�ساعدة
املدقق اخلارجي.وهنا نالحظ ان احلاكميه تعمل كاداه لتح�سن ملحوظ يف كل �شئ ،خا�صه فيما يت�صل
باجلوانب الأتية-:
1 .1حماية حقوق امل�ساهمني.
2 .2حماية حقوق ا�صحاب امل�صالح.
3 .3حتقيق الأف�صاح و ال�شفافية.
4 .4ت�أكيد املعامله املت�ساويه و العداله
5 .5تفعيل م�سئوليات جمل�س الإداره
حيث تعمل احلاكميه على �ضمان عدم قيام جمل�س الإدارة با�ساءة ا�ستخدام �سلطاتهم
يف الأ�ضرار مب�صالح امل�ساهمني �أو اي من الأطراف املرتبطه بال�شركة كاملوردين و حملة ال�سندات و
املقر�ضني و الدائنيني و امل�ستهلكني ،كما تعمل احلوكمة على اال ت�سئ الإدارة ا�ستغالل اموال حملة
الأ�سهم ،و ان جتعل الإدارة حري�صه على ربحية و قيمة ا�سهم ال�شركات.مبعنلى اخر ان احلاكميه لها
خمرجات تتمثل يف الأتي(:ميخائيل�,2005,ص)84-89
 -1حمايه حقوق امل�ساهمني :و ت�شمل حقوقهم يف نقل ملكية الأ�سهم ،و يف الت�صويت يف اجلمعية
العمومية ،اختيار اع�ضاء جمل�س الإداره ،احل�صول على عائد من الأرباح ،احل�صول على البيانات و
املعلومات و مراجعة القوائم املالية.
 -2العداله و املعامله علىقدم امل�ساواه :حيث تعمل احلوكمة على حتقيق عدم التميز �ضد فئه �أو مع
فئه من الفئات �أو من �أ�صحاب امل�صالح دون الآخرين خا�صه فيما يت�صل بامل�ساهمني من حيث حقهم
يف الدفاع عن م�صاحلهم و احل�صول على حقوقتهم القانونية و ح�صولهم على البيانات الكافية و
حمايتهم من اية عمليات قد ت�ؤثر على �سالمة قراراتهم خا�صه فيما يت�صل بالأتي:
 عمليات الأ�ستحواذ. عمليات الأندماج عمليات بيع الأ�صول. - 3حمايه �أ�صحاب امل�صالح املرتبطني بال�شركة :حيث ترتبط ال�شركة مبجموعه من الأطراف من
�أ�صحاب العالقه املبا�شرة بها خا�صه املوردين و املوزعني و العاملني و البنوك املقر�ضه و حملة
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ال�سندات التي ا�صدرتها ال�شركة و الدائنني و كذلك العمالء و امل�ستهلكني و جميعهم تربطهم مع
ال�شركة عالقات و التزامات قويه ف�ض ًال عن حاجتهم ل�ضمان ا�ستمرار احل�صول عليها.
 - 4الأف�صاح و ال�شفافيه :و هو الوجه املعرب عن كامل النزاهه واحلياد و احلر�ص على �سالمة العمليات
و املعامالت و هو جانب يت�صل بكافة الأدوار التي ميار�سها كل من-:
� -1أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 -2املديرين التنفيذيني.
 -3مراقبي احل�سابات اخلارجيني.
و �أن تت�ضمن عملية الإف�صاح توفري البيانات و املعلومات الكافية و املنا�سبه يف وقت حمدد
معني مبا ميكن متخذي القرارات من االملام و الإحاطه بها يف وقت منا�سب لإتخاذ قراراتهم و حماية
م�صاحلهم على قد امل�ساواه.
 - 5م�سئولية جمل�س الإدارة  :تعمل احلاكميه على جعل جمل�س الإدارة م�سئو ًال امام اجلمعيات
العمومية و ان جتعل جميع قراراته حمل تقييم و مراقبه و من ثم تعمل على-:
•حتديد �صالحيات جمل�س الإدارة و املديرين التنفيذيني.
•حتديد واجبات جمل�س الإدارة و املديرين التنفيذيني.
•حتديد م�ؤهالت و خربات اع�ضاء جمل�س الإدارة و املديرين التنفيذيني.
•حتديد طرق اختيار اع�ضاء جمل�س الإدارة و املديرين من التنفيذيني.
•حتديد الدور الرقابي و الأ�شرايف ملجل�س الإدارة على �أعمال املديرين التنفيذيني.
ومن خالل ما �سبق ذكره يت�ضح ان التطبيق ال�سليم ملبادئ احلاكميه ي�ساعد على جت�سيد
للحل ال�سليم لنظريه الوكاله لتحقيق معدالت منا�سبه من الأرباح مبا ي�ساعد ال�شركة على تدعيم
ر�أ�سمالها و زيادة احتياطياتها مما ي�ؤدي �إىل منوها و ات�ساعها و ازدياد حجمها.
لذلك ميكن القول �إن املحور الذي ترتكز عليه احلوكمة اجليدة هو جمل�س الإدارة ،فبدون
جمل�س �إدرة ف�إن بقية ما ميكن �أن يطلق عليه كلمة (�إ�صالح) �سيكون قا�صر ًا ،فمجل�س الإدارة اجليد
ي�ضمن للم�ستثمرين يف ال�شركة ب�أن الأ�صول التي قاموا بتوفريها يجري �إ�ستخدامها من جانب مديري
ال�شركة ووكالئهم لزيادة ت�صرفات ال�شركة التي تهدف �إىل حتقيق �أغرا�ض ال�شركة التي وافقوا عليها،
ومن ثم حتقيق قيمة �أف�ضل للم�ستثمرين ،كما ي�ضمن لهم عدم �ضياع �أو �إ�ساءة �إ�ستخدام ر�أ�س املال ،بل
�إن ر�أ�سمالهم ي�ستخدم لتح�سني الأداء الإقت�صادي لل�شركة وهو ما ي�ؤدي بدوره �إىل زيادة قيمة ال�شركة
والرفاهية الإجتماعية ب�صفة عامة .و�إذا ما �إجتهنا ب�شكل �أكرث حتديد ًا �إىل النظرية الإقت�صادية
اجلامدة ،ف�إن �إ�ستقالل جمل�س الإدارة يخف�ض اخل�سائر التي تن�ش�أ من م�شكلة الوكالة والتي تعترب �أمر ًا
�أ�سا�سي ًا يف ال�شركات العامة والتي تتمثل يف الف�صل بني امللكية والإدارة.
وهكذا ،ف�إن حاكميه ال�شركات تعني بب�ساطة وب�صفة حمددة �أن يقوم جمل�س الإدارة
نيابة عن امل�ستثمرين مب�ساءلة املديرين وحما�سبتهم عن �أدائهم لتحقيق �أهداف ال�شركة ،وهذا هو
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ال�سبب الأ�سا�سي يف وجوب �إعطاء درجة كافية من الإ�ستقالل ملجل�س الإدارة متكِّنه من تقنني قدرته
يف رقابة املديرين وف�صلهم �إذا مل يحققوا الأداء املطلوب ،والوكالء ال ميكنهم مراقبة �أنف�سهم ب�شكل
جيد(،دروي�ش �,2007,ص.)69-92
كما �أن املديرين الذين يعتدون على حقوق الآخرين غالب ًا ما ال يقومون بف�صل �أنف�سهم،
وجمل�س الإدارة الذي ال ميكنه �أن يف�صل املدير التنفيذي الرئي�سي �أو ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب لي�س
مبجل�س �إدارة .وبالتايل ،ف�إن احلوكمة اجليدة لل�شركة ت�ؤدي عن طريق املحا�سبة �أمام جمل�س الإدارة
�إىل �أداء �إقت�صادي �أف�ضل�،إذ �إن املحا�سبة عن امل�س�ؤولية ت�ؤدي بب�ساطة �إىل حت�سني قدرة ال�شركة على
�إنتاج الرثوة ،كما �أن املعرفة امل�ؤكدة باخل�ضوع للتدقيق واملراجعة تعمل على حت�سني حتمل امل�س�ؤولية
والأداء وعلى كافة امل�ستويات يف املن�ش�أة.
وقد ثبت بالدرا�سات الإرتباط بني احلاكميه اجليدة والأداء الناجح لل�شركة وذلك عند
درا�ستنا لل�شركات التي تتبع ممار�سات جيدة للحاكميه  .لكننا �أي�ض ًا ال نغفل �أن هناك عوامل �أخرى
كثرية جد ًا ت�ؤثر على �أداء ال�شركات� ،إال �أن احلاكميه اجليدة من خالل �إ�شراف ورقابة جمل�س الإدارة
تزيد من �إحتماالت �سرعة �إ�ستجابة ال�شركة للتغريات يف بيئة الأعمال والأزمات والفرتات احلتمية
للهبوط يف الأعمال ،مبا ي�ؤكد للم�ستثمرين �أن �إ�ستثماراتهم �ستظل يف �أمان مع الأمل يف ح�صولها على
عائد ،كما �أن �إ�شراف جمل�س الإدارة ينبغي �أن يعمل على منع التهاون الإداري وعلى تركيز �إهتمام
املديرين على حت�سني �أداء املن�ش�أة ،و�أي�ض ًا ينبغي �أن يعمل على �ضمان �إ�ستبدال املديرين الذين يخفقون
يف �أداء �أعمالهم.
اي�ض ًا جند �أن احلوكمة اجليدة لل�شركات عن طريق �إ�شراف جمل�س الإدارة توفر تخفي�ض
تكلفة ر�أ�س املال �إىل جانب الثقة يف دخول الأ�سواق والبقاء فيها ،وبدون توافر الثقة يف حاكميه
ال�شركات ف�إن امل�ستثمرين الذين ي�أتون هم املقامرون .وعالوة على ما �سبق ف�إن جمال�س �إدارة ال�شركات،
ينبغي �أال تكتفي بامل�س�ؤولية جتاه املالك و�إمنا ينبغي �أن ميتد �إهتمامها ليغطي املالك م�س�ؤولية .وهذا
النوع الأخري من امل�س�ؤولية هو الذي يعك�س القيود التي ي�ضعها كل جمتمع على امللكية اخلا�صة �سواء
ب�صورة �صريحة �أو �ضمنية.
غري �أن املدى الذي يذهب �إليه امل�ساهمون من ناحية �إعتمادهم على جمال�س الإدارة للإ�ضطالع
بهذه الإلتزامات يتفاوت تبع ًا لدرجة توافر الو�سائل البديلة للرقابة على �سلوك ال�شركة والتي من
�أبرزها اللوائح القانونية والتي تعرف وظائف وم�س�ؤوليات �أع�ضاء جمال�س �إدارة ال�شركات والأ�سواق
واملنتجات والتي تهدد ب�إزاحة الأطراف التي ال تت�سم بالكفاءة نتيجة الإفال�س.
وفعالية القواعد القانونية تعتمد على وجود بنية �أ�سا�سية قانونية متكِّن من �إنفاذ القوانني
والت�شريعات احلاكمة واملنظمة.
واننا �سوف نحاول معرفة اراء مدققي احل�سابات من ذوي اخلربه يف املجال املحا�سبي
والتدقيقي باهميه نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه واثره يف حتقيق التوافق مابني االطراف املتعار�ضه والتي
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جت�سدها نظريه الوكاله.

اجلانب العملي
حتليل اخل�صائ�ص الدميوغرافية لأفراد عينة الدرا�سة
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري التخ�ص�ص

جدول ( )1توزيع افراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري التخ�ص�ص
التخ�ص�ص
حما�سبة
علوم مالية وم�صرفية
ادارة اعمال
اقت�صاد
اخرى

التكرار
29
2
4
0
0

الن�سبة
82.8
5.7
11.5
0.0
0.0

املجموع

35

100

يبني اجلدول ( )1ان تخ�ص�ص املحا�سبة كان االكرث بني افراد عينة الدرا�سة اذ بلغت ن�سبة
تخ�ص�ص املحا�سبة  82.8وهذا يعطي م�ؤ�شر على �أن الفئة امل�ستبانة كانت لها خلفية علمية م�ؤهلة
للإجابة على �أ�سئلة اال�ستبانة و�أن �إجاباتهم تكون واقعية ولها م�صداقية عالية مبا يخ�ص مو�ضوع .

توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي

جدول ( )2افراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي
امل�ؤهل العلمي
Cpa
Cam
Ca
Jcpa

التكرار
1
4
30

الن�سبة
2.8
11.5
85.7

املجموع

35

100

يبني اجلدول (� )2إن م�ؤهل jcpaكان االكرث بني افراد عينة الدرا�سة اذ بلغت الن�سبة
 ،85.7وهذا يدعم الإجابة على ا�سئلة اال�ستبانة ب�سبب كونهم ميتلكون امل�ؤهالت العلمية والعملية
املنا�سبة علما كان هذا متنا�سب مع تخ�ص�ص افراد العينه وهم من تخ�ص�ص املحا�سبه .
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توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اخلربة

جدول (� )3إفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اخلربة

اخلربة
اقل من � 5سنوات
– � 10سنوات5
– � 15سنة10
اكرث من � 15سنة

التكرار
6
5
4
20

الن�سبة
17.1
14.3
11.4
57.2

املجموع

35

100

يبني اجلدول ( )3ان اخلربة اكرث من � 15سنه كان االكرث بني افراد عينة الدرا�سة اذ بلغت
الن�سبة  57.2وهذا مما يعني احتكاك عينة الدرا�سه بالواقع العملي واملهني مما ينعك�س اجابيا على
�صحة ايجاباتهم على اال�ستبانة.

اختبار فر�ضيه الدرا�سه:

الفر�ضية يعترب نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه احلل ال�سليم لالطراف املتعار�ضه داخل ال�شركات
والتي جت�سدها نظريه الوكاله
جدول ( )4املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لفقرات الفر�ضية
م

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

1

تعمل احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ظل تطبيق نظريه الوكاله على1حل م�شاكل االطراف املتعار�ضه يف ال�شركات عن طريق حتقيق
ال�شفافية يف عمل جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية

4.02

0.80

80.4

2

تعمل احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ظل تطبيق نظريه الوكاله علىحل م�شاكل االطراف املتعار�ضه يف ال�شركات عن طريق الإف�صاح
وال�شفافية يف �إتباع الإجراءات والطرائق املحا�سبية

3.07

0.51

61.4

3

تعمل احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ظل تطبيق نظريه الوكاله على
حل م�شاكل االطراف املتعار�ضه يف ال�شركات عن طريق حماية
و�ضمان حقوق امل�ساهمني بكافة �أنواعهم

3.79

0.56

75.8

4

تعمل احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ظل تطبيق نظريه الوكاله على
حل م�شاكل االطراف املتعار�ضه يف ال�شركات عن طريق رفع
كفاءة �أداء عنا�صر نظام الرقابة الداخلية

4.67

0.61

93.4
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تعمل احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ظل تطبيق نظريه الوكاله على
حل م�شاكل االطراف املتعار�ضه يف ال�شركات عن طريق اختيار
جمل�س �إدارة ومدراء تنفيذيني �أكفاء

3.53

0.67

70.6

6

تعمل احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ظل تطبيق نظريه الوكاله على
حل م�شاكل االطراف املتعار�ضه يف ال�شركات عن طريق حتقيق
جودة املعلومات املحا�سبية من خالل القوائم املالية

4.16

0.81

83.2

7

تعمل احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ظل تطبيق نظريه الوكاله علىحل م�شاكل االطراف املتعار�ضه يف ال�شركات عن طريق حماية
م�صالح امل�ساهمني والعمل على حتقيق �أهدافهم

3.42

0.85

68.4

الكلي

3.81

0.39

76.2

5

يبني اجلدول ( )4ان الفقرة الرابعة « تعمل احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ظل تطبيق نظريه
الوكاله على حل م�شاكل االطراف املتعار�ضه يف ال�شركات عن طريق رفع كفاءة �أداء عنا�صر نظام
الرقابة الداخلية قد احتلت الرتتيب االول بني فقرات الفر�ضية وهي بذلك متثل ابرز نقاط جمال
نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه احلل ال�سليم لالطراف املتعار�ضه داخل ال�شركات والتي جت�سدها نظريه
الوكاله اذ حتققت مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته  4.67وباهمية ن�سبية  93.4وهي تقرتب من الت�أكيد
التام وهذا يعني ان بتوفر نظام للرقابه الداخلي كفوء �سيلعب دورا ا�سا�سيا يف توفري معلومات لكل
من ادوات احلاكميه املتمثله بتدقيق الداخلي واخلارجي مما �سوف ي�ساعد يف حل امل�شاكل مابني
م�ساهمي وجمل�س الداره ال�شركه بينما كانت اقل فقرات هذا املجال هي الفقرة الثانية -تعمل احلاكميه
امل�ؤ�س�سيه يف ظل تطبيق نظريه الوكاله على حل م�شاكل االطراف املتعار�ضه يف ال�شركات عن طريق
الإف�صاح وال�شفافية يف �إتباع الإجراءات والطرائق املحا�سبية اذ حتققت مبتو�سط ح�سابي 3.07
وباهمية ن�سبية بلغت  . 61.4وبلغ متو�سط املتو�سطات لفقرات الفر�ضية الأوىل  3.81وب�أهمية ن�سبية
بلغت  . 76.2وللتحقق من �أن الو�سط احل�سابي الذي �أبداه امل�ستجيبون من �أفراد العينة اكرب بدرجة
معنوية من و�سط �أداة القيا�س وان هذا الفرق ال يعود لل�صدفة مت ا�ستخدام اختبار One Sample
 T-testلإجابات عينة الدرا�سه واخلا�صة بفقرات الفر�ضية واجلدول رقم ( )5يو�ضح النتائج التي
مت التو�صل �إليها لفقرات الفر�ضية جمتمعة.
جدول رقم ( )5اختبار  One Sample T-testلفقرات الفر�ضية
املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

Tقيمة

م�ستوى
الداللة

نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه احلل ال�سليم لالطراف
املتعار�ضه داخل ال�شركات والتي جت�سدها نظريه الوكاله

3.81

0.39

13.57

0.000

من خالل اجلدول �أعاله يت�ضح �أن قيمة  Tاملح�سوبة اكرب من قيمة  Tاجلدولية ولفقرات
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الفر�ضية وهي معنوية عند م�ستوى. 0.00وهدا يعني �أن عينة الدرا�سه ترى �أن نظام احلاكميه
امل�ؤ�س�سيه يعداحلل ال�سليم لالطراف املتعار�ضه داخل ال�شركات والتي جت�سدها نظريه الوكاله.لذا
تقبل الفر�ضية ومب�ستوى ثقة .95%

اال�ستنتاجات:

•تن�ش�أ م�شكلة الوكالة نتيجة لعدم �أمثلية قرارات �إدارة امل�شاريع املعتمدة من حيث عدم التخ�صي�ص
الكفوء ملوارد امل�شروع وبالتايل الإ�ضرار مب�صلحة املالكني مما ي�ؤدي �إىل ن�شوء تكاليف الوكالة التي
يتعر�ض لها املالكون.
•�إن التعار�ض بني امل�صالح ال ينح�صر بالإداريني واملالكني فقط و�إمنا ميتد �أي�ضا لي�شمل العالقة بني
حاملي الأ�سهم وحاملي ال�سندات وبني الدائنني والإدارة وبني حاملي الأ�سهم والعمال لذلك ال بد
من ت�شخي�ص الطرق والو�سائل التي ميكن من خاللها احلد من امل�ضامني غري املرغوبة لهذا التعار�ض
وهذا هو ما ت�ؤكد عليه نظرية الوكالة.
•تت�ضمن نظرية الوكالة �أن ك ًال من الإدارة واملالكني يرون يف م�صداقية املدقق �إ�ضافة جوهرية �إىل
ما تربزه البيانات املالية من ت�أكيدات وانعكا�سات عن �سالمة املركز املايل لل�شركة.
•�أدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من �إلقاء ال�ضوء على امل�شكالت التي تن�ش�أ نتيجة ت�ضارب
امل�صالح بني �أع�ضاء جمال�س �إدارة ال�شركات وبني املالكني  ،مما ادى �إىل زيادة االهتمام والتفكري يف
�ضرورة وجود نظام يعمل على حماية م�صالح املالكني وبقية �أ�صحاب امل�صالح يف ال�شركه وجت�سد
ذلك بتطيق �صحيح لنظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ال�شركات .
•ي�ؤدي االلتزام بنظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه وقواعدها من قبل ادارت ال�شركات فيها اىل زيادة
كفاءة �أدائها وحل اي تعار�ض يف امل�صالح مابني اطراف نظريه الوكاله،
•تبني ان من خالل اال�ستبانه ان اكرث عن�صر تعمل فيه احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يف ظل تطبيق نظريه
الوكاله على حل م�شاكل االطراف املتعار�ضه يف ال�شركات يتج�سد يف رفع كفاءة �أداء عنا�صر نظام
الرقابة الداخلية قد احتلت الرتتيب االول بني فقرات الفر�ضية اذ حتققت مبتو�سط ح�سابي
بلغت قيمته  4.67وبانحراف معياري0.61
•عند تطبيق نظام احلاكميه ب�شكله ال�صحيح يف ال�شركات �سوف يعمل على �سد الفجوة التي ميكن
�أن حتدث بني مديري ومالكي ال�شركة من جراء املمار�سات ال�سلبية التي من املمكن �أن ت�ضر بال�شركة
وبال�صناعة وهذا يدل على �إمكانية حل م�شكالت الوكالة �أو تخفيفها  ،وذلك من خالل التطبيق
اجليد لآليات احلاكميه يف ال�شركات
•تبني ومن خالل اراء امل�ستبانني �أن نظام احلاكميه امل�ؤ�س�سيه يعداحلل ال�سليم لالطراف املتعار�ضه
داخل ال�شركات والتي جت�سدها نظريه الوكاله .مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته  3,81وبانحراف
معياري0.39
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التو�صيات  :يو�صي الباحثون مبا يلي :

•�ضروره توفري الإجراءات الكفيله التي تنظم االليه لعمل ادوات احلاكميه واملت�ضمنه (التدقيق
اخلارجي,والداخلي ,وجلنه التدقيق ,وجمل�س االداره) لتحقيق التوافق واملالئمة بني م�صالح
الأطراف ذات العالقة يف نظريه الوكاله وذلك من خالل ال�شفافية والو�ضوح يف حتديد عمل
املدراء التنفيذيني و ت�شكيل اللجان اخلا�صة بتعيني املديرين التنفيذيني ,ف�ضال عن االف�صاح عن
جميع العمليات املاليه والغري املاليه والتي لها تاثري على كل من امل�ساهمني وا�صحاب امل�صالح يف
ال�شركه.
•�ضروره التطبيق ال�صحيح ملبادئ وقواعد احلاكميه قي ال�شركات من خالل الإف�صاح اجلاد عن
جميع املعامالت املاليه والغري املاليه التي �سوف ت�سهم بال �شك يف �ضمان حقوق امل�ساهمني وا�صحاب
امل�صالح مماي�ستلزم رفع كفاءة و�سويه عنا�صرنظام الرقابة الداخلية والذي ي�سهم بالنتيجيه يف
تخفي�ض م�شكلة ت�ضارب امل�صالح.
•لتحقيق م�صالح �أطراف الوكالة املتعار�ضه البد ان ي�ضمن امل�ساهمني وا�صحاب امل�صالح بان اداره
ال�شركه �سوف تقوم ب�أعمالها وتتخذ القرارات ل�صاحلهم ،كما �أن الإدارة البد �أن ت�ضمن للم�ساهمني
وا�صحاب امل�صالح حقوقهم وتبث الثقة لديهم وهذا الميكن االبتوفر نظام للحاكميه كفوء ي�ضمن
تلك احلقوق.
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تعريف جرميــــــة غ�سل الأموال والطـــــــرق
الناجعــــة ملكافحتها يف القانون الـــدويل
-اجلزء الأول-

د .جميل حزام يحي الفقيه

�أ�ستاذ القانون الدويل امل�شارك مبركز الدرا�سات والبحوث

مقدمة:

ُتعترب ظاهرة غ�سل الأموال ظاهرة قدمية قدم التاريخ الإن�ساين،
كما �أنها ظاهرة قد ارتبطت ارتباطا وثيق ًا باجلرمية املنظمة ،وال يخفى على
�أحد �أن ظاهرة غ�سل الأموال ،قد انت�شرت مع زيادة حجم التجارة الدولية
ومفاهيم العوملة احلديثة ،حيث �أنها مل ُتعد قا�صرة على دولة بعينها بل ات�سع
نطاقها لي�شمل كافة دول العامل �شرقه وغربة� ،شماله وجنوبه .
وميكن القول �أنه منذ العقد الأخري للقرن الع�شرين قد �أخذت ق�ضية
غ�سل الأموال غري امل�شروعة وطرق مكافحتها حتتل مواقع متقدمة يف برامج
و�سيا�سات كثري من بلدان العامل خا�صة بعد �أن ات�ضحت ال�صالت الوثيقة
بني غ�سيل الأموال وعمليات متويل الإرهاب الدويل ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
�أن عمليات غ�سل الأموال قد ارتبطت مبمار�سة �أن�شطة غري م�شروعة �سواء
من الناحية القانونية �أو االقت�صادية ،كتجارة املخدرات والرقيق الأبي�ض
والأع�ضاء الب�شرية واملواد النووية وال�سالح وغريها(.)1
وقد تطورت �صور هذه اجلرائم مع التطور التكنولوجي ب�شكل كبري
 ,ويف هذا الع�صر �أ�صبحت تقنية املعلومات من �أ�سا�سيات احلياة ،ولكن بع�ض ًا
من م�ستخدمي هذه التقنية احلديثة ا�ستغلتها يف م�آرب غري م�شروعة طبق ًا
مل�صاحلة ،ولعل �أدل ما يكون على ذلك ظهور جرائم غ�سل الأموال عرب الإنرتنت
و�سرقة املال عرب الإنرتنت �أي�ضا ،وذلك عن طريق احل�سابات االلكرتونية
والبطاقات التي حتمل �أرقاما �سرية وكذلك الدخول �إىل املواقع االلكرتونية
� -1أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،غ�سل الأموال من خالل مبد�أ �سرية احل�سابات امل�صرفية  ،درا�سة مقارنة  ،دار
املطبوعات اجلامعية  ،الإ�سكندرية  2011م � ،ص . 5
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والعمل على اخرتاقها وكذلك �سرقة �أرقام بطاقات االئتمان وا�ستعمالها وا�ستخدام الإنرتنت يف �أن�شطة
�إرهابية �أو ال �أخالقية(.)2
وبالرغم من �أن ظاهرة غ�سل الأموال لي�ست باجلديدة كما قد ذكرنا ذلك �سلفا� ،إال �أن
ات�ساع م�ؤ�س�سات املال والأعمال وانت�شارها و�إعمال مبادئ ال�شفافية والنزاهة يف �أعمالها ،ف�ضال عن
تو�سع الأن�شطة االقت�صادية وتداخلها مع الأن�شطة املجتمعية الأخرى  .كل ذلك قد �ساهم يف جت�سيم
ممار�سات غ�سل الأموال وات�ضاح �أبعادها االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية .
وعلى امل�ستوى العربي ورغم كل ال�صعوبات التي تكتنف اكت�شاف وت�شخي�ص عمليات غ�سل
الأموال� ،إال �أن ما �أفرزته من تطورات جعلها تطفو �إىل �سطح �أولويات امل�شرع العربي ،وعلى هذا الأ�سا�س
فقد بذلت معظم الدول العربية ومن خالل م�ؤ�س�ساتها املالية والرقابية جهودا ملمو�سة ملواجهة ظاهرة
غ�سل الأموال و�أ�سبابها وذلك من خالل �إقرارها لت�شريعات تن�ص على جترمي عمليات غ�سل الأموال
ومالحقة القائمني بها ق�ضائيا(.)3
كما يجب الت�أكيد هنا �إىل �أنه تزايد يف ال�سنوات الأخرية اجلهود نحو مكافحة جرمية غ�سل
الأموال ،وذلك من خالل جهود دولية ووطنية حثيثة ا�ستهدف احلد من تلك الظاهرة واحليلولة من
�أجل �إيقاف منوها ملا لتلك الظاهرة من �آثار بالغة على االقت�صاد العاملي .
ويف �إطار ما �سبق ذكره ونظرا ملا ت�شكله هذه الظاهرة من خطر على االقت�صاد العاملي وما ينتج
عنها من �إ�شكاليات قانونية واقت�صادية واجتماعية و�أمنية ،فقد �أجته املجتمع الدويل �إىل مواجهتها
من خالل اتخاذ جمموعة من التدابري والإجراءات على كل الأ�صعدة الدولية والإقليمية والوطنية
والذي �سوف نناق�شه يف �إطار هذا البحث ب�شكل مف�صل� .أهداف البحث - :
يهدف البحث �إىل حماولة التعريف بجرائم غ�سل الأموال وكذا حتديد �أنواع تلك اجلرائم
وطبيعتها القانونية ،مع الإ�شارة �إىل املخاطر املرتتبة عليها بالإ�ضافة �إىل حماولة التعريف بو�سائل
مكافحة هذه اجلرائم ،مع التعر�ض للحديث عن التوجهات احلثيثة �أي�ضا يف جمال مكافحة جرائم غ�سل
الأموال �أو احلد منها ،ومدى كفاية القوانني احلالية يف مواجهة هذه الأنواع امل�ستجدة من اجلرائم كما
يهدف البحث ب�شكل خا�ص �إىل ت�سليط ال�ضوء على عدد من امل�سائل مثل :
� -1سليط ال�ضوء على �أبعاد ظاهرة غ�سل الأموال و�أ�سبابها ومنابع الأموال غري امل�شروعة فيها .
 - 2درا�سة الت�أثريات ال�سلبية املرتتبة على عمليات غ�سل الأموال وخماطرها االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية.
 - 3بيان الأ�ساليب املتبعة ملكافحة عمليات غ�سل الأموال .
 - 4دور امل�ؤ�س�سات املالية يف مكافحة غ�سل الأموال .
 - 5التن�سيق مع اجلهود وامل�ؤ�س�سات الدولية يف مكافحة غ�سل الأموال خا�صة فيما يعرف مبكافحة
 . 2د  .عبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل  ،جرائم غ�سل الأموال على �شبكة الإنرتنت  ،درا�سة مقارنة  ،دار اجلامعة اجلديد  2010م � ،ص . 5
 . 3د  .عبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 7
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�أن�شطة الغ�سيل الرقمي .
 - 6جتارب وحلول عملية يف عملية مكافحة غ�سل الأموال .

�أهمية البحث - :

يكت�سب البحث �أهمية كبرية وذلك من خالل تقدميه عر�ضا جلرمية غ�سل الأموال غري
امل�شروعة ،وملا لهذا املو�ضوع من �أهمية و�ضرورة ال ميكن جتاهلها ب�أي �شكل من الأ�شكال� ،إذ ُتعد جرمية
غ�سل الأموال من وجهة نظرنا من املو�ضوعات ال�ساخنة التي �أخذت احلاجة �إليها تتزايد �إثر تزايد
ف�ضائح غ�سل الأموال القذرة وتراجع النظم القيمية ب�شكل خميف وغري م�سبوق يف واقعنا املعا�صر .
كذلك ف�أننا نرى �أن �أهمية هذا البحث �أي�ضا �سوف تدور حول الدور الذي تلعبه الت�شريعات
الداخلية واالتفاقيات الدولية يف مكافحة هذه اجلرمية �أو احلد منها ،وكذا ملنع انت�شار هذه الظاهرة
(.)4
التي تف�شت يف الآونة الأخرية وت�سارع منوها ب�شكل مطر وغري م�سبوق

�إ�شكالية البحث - :

	�إ�شكالية البحث الأ�سا�سية تكمن هنا ،يف �أن مكافحة جرمية غ�سل الأموال تختلف يف النطاق
الوطني عنه يف النطاق الدويل ،فنجد �أنه على ال�صعيد الوطني تختلف مواقف الت�شريعات بهذا
اخل�صو�ص فمنها مثال من و�ضع ت�شريعات للمكافحة ومنها ما زال يعتمد على القواعد اجلنائية العامة
للتجرمي ،فكيف ا�ستطاعت هذه الت�شريعات معاجلة هذه الظاهرة اخلطرية يف �ضوء التطور املعلوماتي
الأخري؟
كما �أنه على ال�صعيد الدويل ثار الت�سا�ؤل حول مدى ا�ستطاعة االتفاقيات الدولية يف تطويع
قواعدها لكي تالحق جرائم غ�سل الأموال يف ظل ثورة الإنرتنت والثورة العلمية املت�سارعة ؟

منهج البحث - :

اعتمدنا يف درا�ستنا لظاهرة غ�سل الأموال على املنهج الو�صفي التحليلي الذي يعتمد على
جتميع احلقائق واملعلومات للظاهرة ،ثم حتليلها وتف�سريها وذلك للح�صول على نتائج ت�ساهم يف تكوين
ر�ؤية م�ستقبلية لهذه الظاهرة ،كما ا�ستخدمنا ا ملنهج املقارن يف بع�ض نواحي البحث .

خطة البحث - :

ا�شتمل البحث على ثالثة ف�صل :
	-الف�صل الأول  :ما هيه جرمية غ�سل الأموال يف القانون الدويل .
	-الف�صل الثاين  :مراحل و�أ�ساليب غ�سل الأموال يف القانون الدويل .
	-الف�صل الثالث  :اجلهود املبذولة ملكافحة غ�سل الأموال يف القانون الدويل .

4 . Doon parker , Fighting computer crime , John Wiley publishing , west Sussex , U K
, 1998 , p . 3 .
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الف�صل الأول

ماهية جرمية غ�سل الأموال يف القانون الدويل ؟
متهيد :

تعترب ظاهرة غ�سل الأموال عن�صر ًا جاذب ًا الهتمام الت�شريعات الوطنية والدولية على حد
�سواء ،وذلك النت�شار وتو�سع هذه الظاهرة يف الآونة الأخرية ،حيث قدر خرباء االقت�صاد املبالغ املالية
التي يتم غ�سلها �سنويا برتيليون دوالر �أمريكي وهو ما يعادل  % 15من �إجمايل قيمة التجارة العاملية
( .)5ف�إننا نرى �أن البحث يف ماهية هذه اجلرمية ي�ستوجب البحث يف التعريفات التي خرجت لبيان هذه
اجلرمية ويف التطور التاريخي لها وتلك الدول التي ت�شكل عاملي ًا حمطات رئي�سية لإجراء عمليات غ�سل
(.)6
الأموال فيها على كل امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية
لذا فقد حاولت وحتاول الت�شريعات على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل �أن تواجه هذه
الظاهرة ،من جهة و�أن تقرر لها عقوبات رادعه ومنا�سبة من جهة �أخرى .
ورغم هذا كله �إال �أننا ن�ستطيع القول �أنه ال يوجد حتى الآن �إجماع على تعريف واحد ودقيق
جلرمية غ�سل الأموال والذي �سوف نناق�شها يف �إطار املبحث التايل .
املبحث الأول

تعريف جرمية غ�سل الأموال يف القانون الدويل
تعترب كل عملية من العمليات املتعددة واملتداخلة لغ�سيل الأموال (القذرة) بر�أينا واحدة
من ال�صور الإجرامية امل�ستحدثة ذات البعد االقت�صادي الذي ال يقف عند حدود دولة بعينها بل
يتخطاها �إىل دول عدة ،على �أ�سا�س ذلك ال غرابة �إذا اعتربنا جرمية غ�سل الأموال بجميع عملياتها
هي من �أخطر اجلرائم االقت�صادية الدولية املنظمة جمتمعة وذلك ملا لها من ات�صال وثيق بالأن�شطة
االقت�صادية غري امل�شروعة والتي تقع حتت ما ي�سمى باالقت�صاد اخلفي ومن ات�صال وثيق كذلك بحركة
التجارة الدولية واال�ستثمار الدويل .
وهنا ال بد �أن ن�شري يف هذا اجلانب �إىل �أنه يوجد يف �أدبيات الفكر االقت�صادي والقانوين
العاملي جمموعة من التعريفات لغ�سل الأموال من �أبرزها مايلي - :
ميكن تعريف غ�سل الأموال ب�أنه (:كل �سلوك ينطوي على اكت�ساب الأموال �أو حيازتها �أو
الت�صرف فيها �أو �إدارتها �أو حفظها �أو ا�ستبدالها �أو �إيداعها �أو �ضمانها �أو ا�ستثمارها �أو نقلها �أو حتويلها
� .5أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،غ�سل الأموال من خالل مبد�أ احل�سابات امل�صرفية  ،درا�سة مقارنة  ،دار املطبوعات اجلامعية – الإ�سكندرية  2011 ،م � ،ص.9
� .6أ � .أروى فايز الفاعوري � ،أ � .إينا�س حممد قطي�شان  ،جرمية غ�سل الأموال املدلول العام والطبيعة القانونية  ،درا�سة مقارنة  ،دار وائل للن�شر والتوزيع ،
الأردن  ،عمان  2002م � ،ص . 19
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�أو التالعب يف قيمتها �إذا كانت متح�صله من جرمية من جرائم غ�سل الأموال( ،)7مع العلم بذلك بطريق
مبا�شر وذلك من خالل املالب�سات والوقائع املحيطة بالواقعة ،متى كان الق�صد من هذا ال�سلوك هو
�إخفاء املال �أو متويه طبيعته �أو م�صدرة �أو مكانه �أو �صاحبة �أو �صاحب احلق فيه �أو تغيري حقيقته �أو
احليلولة دون اكت�شاف ذلك �أو عرقلة التو�صل �إىل �شخ�ص من �أرتكب اجلرمية املتح�صل منها املال)(.)8
	-بينما يراها �أخر على �أنها ( :جمموعة من العمليات والتحويالت املالية والعينية على الأموال
القذرة ،لتغيري �صفتها غري امل�شروعة يف النظام ال�شرعي و�إك�سابها �صفة امل�شروعية ،بهدف �إخفاء
م�صادر �أموال املجرمني  .وحتويلها بعد ذلك لتبدو وك�أنها ا�ستثمارات قانونية)(.)9
	-ويعرفه ثالث ب�أنه (كل فعل يق�صد منه �إخفاء امل�صدر احلقيقي للأموال غري امل�شروعة ،و�إعطاء
تربير كاذب لهذا امل�صدر ،ب�أي و�سيلة كانت  .وحتويل الأموال �أو ا�ستبدالها ،مع العلم ب�أنها غري
م�شروعة لغر�ض �إخفاء متويه م�صدرها� ،أو م�ساعدة �شخ�ص �ضالع يف ارتكاب اجلرم على الإفالت
من امل�سئولية ومتلك الأموال غري امل�شروعة �أو م�صادرتها �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها �أو توظيفها
ل�شراء الأموال املنقولة �أو غري املنقولة� ،أو للقيام بعمليات مالية مع العلم ب�أنها غري م�شروعة)(.)10
	-وتعرف جمموعة العمل املايل الدولية غ�سل الأموال ب�أنه ( :عملية �إخفاء املن�ش�أ غري القانوين
لعوائد اجلرمية دون الإف�صاح عن م�صدرها)(.)11
	-ويراها �أخر كذلك �أنها ( :الإجراءات التي يتم اتخاذها لإخفاء م�صادر الأموال املحققة عن
طريق غري م�شروعة والعمل على �إدخالها �إىل نهر االقت�صاد امل�شروع من خالل �سل�سلة من عمليات
التحويالت املالية والنقدية)(.)12
	-غ�سل الأموال هو ( :حتويل الأموال الناجتة من �أن�شطة �إجرامية �إىل �أموال تتمتع مبظهر قانوين
�سليم خ�صو�صا من حيث م�صادرها)(.)13
	-ويراها �أخر ب�أنها ( :عملية ُتطهر من خاللها �أموال مل يكن بالإمكان التعامل فيها �إال من خالل
�إ�ضفاء �صفة امل�شروعية عليها ،ب�سبب �أنها كانت ناجتة عن عمل غري م�شروع وخمالف لقوانني
 .7د � .أحمد حممد بونه املادة (  ، ) 6من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  ،املكتب اجلامعي احلديث  2010م � ،ص . 14
 .8امل�ست�شار  ،حممد على �سكيكر  ،مكافحة غ�سل الأموال على امل�ستويني امل�صري والعاملي  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،الإ�سكندرية  2007 ،م � ،ص . 7
� .9أ  .د  .حممد بن �أحمد �صالح ال�صالح  ،غ�سل الأموال يف النظم الو�ضعية ر�ؤية �إ�سالمية  ،بحث من�شور يف ( جملة النزهة ال�صادرة عن الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد يف اجلمهورية اليمنية )  ،العدد ال�ساد�س � ،صنعاء – يونيو  2010م � ،ص . 49
� . 10أنظر  ،ن�ص املادة (  ) 2من قانون مكافحة تبيي�ض الأموال اللبناين رقم (  ) 318ل�سنة  2001م .
en _ 32250379 _ 32236869 _ 34310917 _ 1_1_1_1_ , 00. Html . / 5 / , 3343 , 0 . 6 11
: document / . fatf - : gafi . org www // http
 . 12د � .سيد ح�سن عبد اهلل  ،نخبة الأقوال يف مكافحة غ�سيل الأموال درا�سة مقارنة بال�شريعة الإ�سالمية  ،املركز القومي للإ�صدارات القانونية �54 ،ش علي
عبد اللطيف من ال�شيخ ريحان عابدين  ،الطبعة الأوىل  2010ن � ،ص . 1
 . 13درا�سة عن عمليات غ�سل الأموال  ،مقدمة من �شبكة مكافحة اجلرائم املالية بوزارة اخلزانة الأمريكية �إىل ندوة الريا�ض عن اجلرائم االقت�صادية ( غ�سل
الأموال تزييف العمالت  ،االحتيال امل�صريف )  ،تنظيم م�ؤ�س�سة النقد وم�ؤ�س�سة التعاون وجمموعة العمل املايل الدولية  ،النا�شر  :املعهد امل�صريف بالريا�ض
� ،أكتوبر  1993م .
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الإقليم الواقعة فيه)(.)14
	�-أما امل�شرع اليمني فقد �أ�صدر (قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب رقم ( )1ل�سنة 2010
م ،وقد عرفت املادة ( )3الفقرة (�أ) منة جترمي غ�سل الأموال ب�صورة مف�صلة ،حيث حددت يف
ن�ص تلك املادة �أنه ُ ( :يعترب مرتكبا جلرمية غ�سل الأموال كل من يرتكب فعال �أو ميتنع عن فعل
ينطوي على اكت�ساب �أموال �أو حيازتها �أو الت�صرف فيها �أو نقلها �أو �إدارتها �أو حفظها �أو ا�ستبدالها
�أو �إيداعها �أو ا�ستثمارها� ،أو التالعب يف قيمتها �أو يف حركتها �أو حتويلها ،بق�صد �إخفاء �أو متويه
م�صدرها �أو الطبيعة احلقيقية لها �أو مكانها �أو كيفية الت�صرف فيها �أو مبلكيتها �أو احلقوق املتعلقة
بها ،وذلك متى كانت هذه الأموال متح�صله من جرمية من اجلرائم امل�شار �إليها يف ن�ص املادة �سالفة
الذكر� ،سواء وقعت هذه اجلرمية داخل اجلمهورية اليمنية �أو خارجها ،ويجب �أن يتحقق فيها
العلم والإرادة وميكن ا�ستخال�صها من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب اجلرمية)(.)15
	-ونرى نحن بدورنا ومن خالل ا�ستعرا�ض كل التعريفات ال�سابقة ب�أنه ميكن و�ضع تعريف جامع
لظاهرة غ�سل الأموال ب�أنها ( :ا�ستخدام الأموال املتح�صلة من �أن�شطة غري م�شروعة وكذلك �إخفاء
هوية الأ�شخا�ص الذين ح�صلوا عليها وحتويلها �إىل �أموال ذات م�صدر م�شروع� ،أي �أنها عملية حتاول
من جعل الأموال القذرة امل�صدر تبدو ب�أنها نظيفة).
كما يجب الت�أكيد هنا �إىل �أن تاريخ جرمية غ�سل الأموال قدمية قدم الت�أريخ الإن�ساين
بنظرنا ،و�سوف نحاول تتبع م�سار هذه اجلرمية يف �سياق املبحث التايل .
املبحث الثاين

التطور التاريخي جلرمية غ�سل املوال يف القانون الدويل
ُتعترب جرمية غ�سل الأموال من �أقدم اجلرائم املعروفة منذ وقت طويل ،حيث ميكن اعتبار
الأ�صول التاريخية لظاهرة غ�سل الأموال – �إخفاء الأموال امل�شروعة وغري امل�شروعة بعيدا عن �أعني
احلكومات الوطنية مع حماولة حتويلها �إىل �أ�صول �أخرى �أو ا�ستثمارها يف �أن�شطة متنوعة – ميكن
�إرجاعها �إىل قبل �أكرث من ثالث مئة �سنة ما�ضية حيث قام التجار يف ال�صني ب�إخفاء عائدات �أن�شطتهم
التجارية خوفا من ا�ستيالء احلكام على هذه الأموال (.)16
كما يروى كذلك ب�أن عمليات غ�سيل الأموال ،بو�سائلها الفنية احلديثة ،قد متت ممار�ستها
ب�شكل منظم منذ عام  1932م ،بوا�سطة  . Meyer Lanskyوالذي كان ميثل حلقة الو�صل بني
 . 14د  .عادل علي املانع  ،البنيان القانوين جلرمية غ�سل الأموال  ،درا�سة حتليلية مقارنة يف الت�شريع الكويتي وامل�صري والفرن�سي  ،بحث من�شور يف جملة
احلقوق – جامعة الكويت  ،العدد (  ، ) 1ال�سنة (  ، ) 29مار�س  2005م � ،ص . 76
� . 15أنظر ن�ص املادة (  ، ) 3الفقرة ( �أ ) من القانون رقم (  ) 1ل�سنة  2010م  ،ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب للجمهورية اليمنية ،
اجلريدة الر�سمية  ،العدد (  ) 2ال�صاد ر بتاريخ  31يناير  2010م .
 . 16د � .سيد ح�سن عبد اهلل  ،م�صدر �سابق � ،ص . 12
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(املافيا) الأمريكية ،التي �أطلق عليها ا�سم ( )CosaNoskraيف خالل احلرب العاملية الثانية ،و
(املافيا) الإيطالية ب�صقلية ،وذلك من �أجل ت�سهيل دخول القوات البحرية للحلفاء �إىل اجلزيرة .
كما كان يتم من �أجل ذلك اللجوء �إىل البنوك ال�سوي�سرية لإمكان �إخراج النقود من الواليات
املتحدة الأمريكية و�إيداعها يف ح�سابات رقمية ب�سوي�سرا وذلك من خالل القرو�ض الوهمية وكذلك
اال�ستثمارات املبا�شرة التي تتم بوا�سطة وهمية (.)17
وقد عرفت الواليات املتحدة الأمريكية يف العقود املا�ضية �أي�ضا هذه النوعية من اجلرائم
املالية من خالل �أن�شطة الع�صابات املختلفة مثل (�آل كابوين) ممن حاولوا �إخفاء العائدات املالية
للجرائم التي ارتكبوها وذلك من خالل حماولة �إعادة ا�ستثمار عائدات هذه الأموال يف �أن�شطة
م�شروعة �أو حتويلها �إىل �أ�صولأخرى �إ�ضافة �إىل حاالت التهرب ال�ضريبي (.)18
وبنا على ما �سبق ذكره ميكن الت�أكيد على �أن ت�سمية اجلرمية مب�سمى غ�سل الأموال مل يظهر
ب�شكل جلي� ،إال يف بداية القرن املا�ضي حيث ظهر لهذه اجلرمية م�صطلح (غ�سيل الأموال) باللغة
الإجنليزية بدائه لأول مرة عام  1973م ،حيث ا�ستخدم يف كثري من مقاالت ال�صحافة مبنا�سبة ظهور
ف�ضيحة (،)19()Watergate
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث ظهرت الدعوة �آنذاك �إىل �أهمية تتبع م�سار عائدات
�أموال هذه العملية بهدف التعرف على مرتكبيها واملتورطني بها(.)20
ويجب الإ�شارة هنا �إىل �أن تقديرات ك ًال من �صندوق النقد الدويل ومنظمة ) ) FATFل�سنة
 1996م ،ت�شري �إىل �أن مقدار الأموال التي يتم غ�سلها �سنويا ترتاوح ما بني ( )500مليار �إىل ()1 , 5
تريليون دوالر �سنويا� ،أي ما يوازي حوايل ( )5,1من �إجمايل الناجت العاملي  .وت�شري تقديرات الأمم
(.)21
املتحدة كذلك �إىل �أن عمليات غ�سيل املوال متثل حوايل  % 8من �إجمايل التجارة العاملية
وت�شري كثري من الإح�صائيات �إىل �أن �أكرب حجم من هذا املجموع يجري غ�سيلها �سنوي ًا
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث يقدر حجم املبالغ املغ�سولة فيها بحوايل ( )282مليار دوالر
�أمريكي ،حيث تعترب مدينة نيويورك �أكرب مراكز غ�سيل املوال يف العامل وتناف�سها على ذلك لندن حيث
يبلغ حجم الأموال التي يجري غ�سيلها يف هذه املدينة بحوايل ( )2 , 4مليار دوالر �سنويا .
�أما على ال�صعيد الإقليمي العربي فت�شري الإح�صائيات التقريبية �إىل �أن الظاهرة مل ت�صل
البلدان العربية فقط بل قد انت�شرت يف بع�ضها ،حيث ت�شري تلك الإح�صائيات �إىل �أن(م�صر) تبي�ض
حوايل ( 17 , 1مليار) جنية م�صري �سنويا ما يعادل ( 4 , 9مليار) دوالر �أمريكي ،بحيث متثل قيمة
 . 17امل�ست�شار  ،حممد علي �سكيكر  ،مرجع �سابق � ،ص . 9 – 8
 . 18جملة ال�سيا�سة الدولية  ،العدد ( � ) 146أكتوبر  2001م � ،ص . 161
 . 19امل�ست�شار  ،حممد علي �سكيكر  ،مرجع �سابق � ،ص . 9
 . 20د � .سيد ح�سن عبد اهلل  ،مرجع �سابق � ،ص . 12
 . 21نف�س املرجع ال�سابق � ،ص . 21
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املبالغ املغ�سولة فيها حوايل ( )% 6 , 8من الناجت الإجمايل املحلي �سنويا(.)22
وعلى �أ�سا�س كل ما تقدم ذكره ،نرى ب�أنه ومع تزايد العوملة االقت�صادية واالعتماد املتبادل
على م�ستوى االقت�صاد العاملي وما �صاحب ذلك من �إلغاء للقيود املفرو�ضة على حتركات ر�ؤو�س الأموال
فيما بني الدول والذي �أدى بدورة �إىل تزايد تدفقات الأموال فيما بني الدول بكميات كبرية وعرب
خمتلف الو�سائل مما �أدى �إىل تزايد غ�سيل الأموال على امل�ستوى العاملي ،حيث ظهر ما ي�سمى Gyper
Launderingوعلى ذلك ف�إن هذه العوامل جمتمعة ت�شري �إىل �ضرورة العمل اجلماعي والتعاون من
قبل كافة ال�سلطات الدولية واملحلية ملحا�صرة هذه العمليات ومكافحتها ومن ثم الق�ضاء عليها ب�شكل
كلي .
املبحث الثالث

خ�صائ�ص جرمية غ�سل الأموال يف القانون الدويل
متهيد :

ُتعترب ظاهرة غ�سل الأموال بر�أينا ظاهرة �إجرامية م�ستجدة تقرع يف جنباتها �أجرا�س
اخلطر لتنبه جمتمعات الع�صر الراهن حلجم املخاطر وهول اخل�سائر الناجمة عنها ،فهي تهدد بر�أينا
الأمن القومي وال�سيادة الوطنية ،لذا ف�إن �إدراك ماهية جرائم غ�سل الأموال ،والطبيعة املو�ضوعية
لهذه اجلرمية ،ومن ثم ا�ستظهار مو�ضوعها وخ�صائ�صها وخماطرها وحجم اخل�سائر الناجم منها و�سمات
مرتكبيها ودوافعهم ،يتخذ �أهمية كربى ل�سالمة التعامل مع هذه الظاهرة ونطاق خماطرها االقت�صادية
والأمنية واالجتماعية والثقافية(.)23
كما يجب التذكري هنا �إىل �أن جرمية غ�سل الأموال لي�ست باجلرائم العادية ،كونها بر�أينا
حتتاج من �أجل تنفيذها �شبكات دولية متتهن الإجرام وتعمل ب�صورة متناغمة ومتنا�سقة على �أعلى
امل�ستويات .
على هذا الأ�سا�س �سوف نتناول يف هذا املبحث �أهم اخل�صائ�ص التي متيز جرمية غ�سل الأموال
عن غريها من اجلرائم ومن ثم مربرات جترميها يف القانون الدويل .
	�إننا ن�ؤكد هُ نا �أن الغاية من عمليات غ�سيل الأموال هي يف ر�أينا � :إ�ضافة �صفة امل�شروعية على
الأموال غري امل�شروعة التي تتح�صل عليها ع�صابات اجلرمية املنظمة ك�إفرازات ملجموعة من الن�شاطات
غري امل�شروعة كتجارة املخدرات والأ�سلحة ( ،)24وكذلك نقل كافة �أنواع التكنولوجيا احلديثة
ال�ستخدامها يف الأغرا�ض احلربية واالجتار يف املواد النووية وامل�شعة واالجتار يف الأطفال والأع�ضاء
� . 22أ � .أروى فايز الفاعوري � ،أ � .إينا�س حممد قطي�شان  ،مرجع �سابق � ،ص . 28
 . 23د  .عبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل  ،جرائم غ�سل الأموال على �شبكة الإنرتنت  ،درا�سة مقارنة  ،دار اجلامعة اجلديدة  2010م � ،ص . 22
� . 24أ � .أروى فايز الفاعوري � ،أ � .إينا�س حممد قطي�شات  ،مرجع �سابق � ،ص . 29
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الب�شرية وا�ستغالل الدعارة وتهريب املهاجرين بطرق غري م�شروعة()25وكذلك جرائم االحتيال
الدويل وتزييف العملة وتقليد ال�سلع والتهرب ال�ضريبي �أي�ضا (.)26
وعلى �أ�سا�س ذلك �سنحاول حتديد االخت�صا�صات التي تتميز بها عمليات غ�سل الأموال عن
غريها من اجلرائم الأخرى يف الثالثة املطالب التالية:
املطلب الأول  :جرمية غ�سل الأموال جرمية عاملية
املطلب الثاين  :جرمية غ�سل الأموال جرمية منظمة .
املطلب الثالث  :جلوء غا�سلي الأموال �إىل الو�سائل احلديثة (غ�سل الأموال عرب الإنرتنت) وذلك
لتفادي ك�شف عملياتهم القذرة يف (تبيي�ض) تلك الأموال.
املطلب الأول

جرمية غ�سل الأموال جرمية عاملية
	�إن ثورة االت�صاالت التي تفجرت خالل العقدين الأخريين من القرن الع�شرين قد رافقها
انت�شار لظاهرة اجلرمية عامليا بحيث �أ�صبحت اجلرمية الواحدة من وجهة نظرنا ُترتكب على عدة
�أقاليم خمتلفة ومتباعدة ،وجرمية تبيي�ض الأموال �أو غ�سلها واحدة من هذه اجلرائم ،كون �أن جرمية
غ�سل الأموال تتطلب يف مراحلها �إىل عمليات نقل وتهريب الأموال غري امل�شروعة من مكان �إىل �أخر ومن
دولة �إىل �أخرى يعتقد املجرم �أن هذه الأموال �ستكون يف م�أمن فيها و�أنها بعيدة عن ُ
ال�شبهات وبعيدة عن
(. )27
�أعني ال�سلطة الرقابية
وهنا البد من الت�أكيد �أنه ونظر ًا لت�شعب العمليات امل�صرفية التي تقوم بها البنوك ،فهي ُتعد
من �أهم القنوات التي يتم عن طريقها غ�سل الأموال غري امل�شروعة ،خا�صة �أن هذه العمليات تتميز
بال�سرعة والتداخل كذلك مما يجعل عملية غ�سل الأموال �أمرا �سهال ي�صعب ك�شفة (. .)28
و ُتعترب جرمية غ�سل الأموال بر�أينا وعل �ضوء املعطيات �سالفة الذكر من الظواهر الهامة
التي ال يجب التغا�ضي عنها �أو التمادي يف عدم �إيجاد احللول املنا�سبة وال�سريعة ملحاولة الق�ضاء عليها
�أو على الأقل التخفيف منها ومن حدتها ال�سائدة يف املجتمعات الآن ،وذلك لأننا نرى �أن تلك الظاهرة
قد اكت�سبت �أهمية كبرية يف ال�سنوات القليلة املا�ضي ،مما جعلها تت�صدر باقي الظواهر الأخرى اجلديرة
باالهتمام والبحث من قبل كافة الباحثني واملتخ�ص�صني يف كافة املجاالت املختلفة من �أجل مواجهة
�	25أنظر يف ذلك  ،املالحق  ( ،الثاين  ،الثالث  ،الرابع ) املكمالت التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  ،كتاب الدكتور � ،أحمد حممد
بونه  ،املكتب اجلامعي احلديث  2010م .
 . 26امل�ست�شار  ،حممد علي �سكيكر  ،مرجع �سابق � ،ص . 11
� . 27أ � .أروى فايز الفاعوري � ،أ � .إينا�س حممد قطي�شات  ،مرجع �سابق � ،ص . 30
� . 28أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،غ�سل الأموال من خالل مبد�أ �سرية احل�سابات امل�صرفية  ،درا�سة مقارنة  ،دار املطبوعات اجلامعية  ،الإ�سكندرية  2011م ،
�ص . 20
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تلك الظاهرة وذلك با�ستخدام كل الأ�ساليب املنا�سبة والناجعة للحد منها ومن انعكا�ساتها الكارثية
(. )29
على املجتمع ب�أ�سره
	�إ�ضافة ً �إىل ذلك �أنها ت�ستخدم الأ�ساليب التكنولوجية احلديثة يف هذا ال�صدد� ،سواء كانت
تعلم �أوال تعلم م�صدر هذه الأموال ،فاخلدمات االلكرتونية احلديثة واملتطورة ميكن ا�ستخدامها ب�صورة
خمالفة للقانون لأن �أغلب العمليات امل�صرفية تتم ب�صورة �آلية ،مما ي�صعب معه �أن تخ�ضع للرقابة
والإ�شراف من قبل اجلهات املخت�صة كما قد ذكر ذلك �سلف ًا( .)30ومن ثم فقد �أدى التقدم العلمي احلديث
ال�سائد يف العامل اليوم وكذلك التقدم التقني �أي�ضا يف ميدان تطوير الآلة وال�صناعة واالت�صاالت
والدخول يف ع�صر العوملة دون وجود حواجز اقت�صادية بني الدول و�سرعة االنتقال واالت�صال مما
يولد بر�أينا يف بع�ض الأحيان �أنواعا جديدة من اجلرائم يف �سبيل �سرقة الأموال والإثراء غري امل�شروع
ومن ثم ابتكار �أ�ساليب جديدة متطورة لإخفاء م�صدر تلك الأموال ومن ثم تبيي�ضها كي تظهر ب�صورة
الأموال امل�شروعة على خالف ذلك .
فجرمية غ�سل الأموال يف الوقت الراهن ُت�ستخدم يف ارتكابها و�سائل تقنية حديثة تت�سم
بال�سرعة والدقة يتم االعتماد الكلي فيها على �شبكة االت�صاالت العاملية (�شبكة االنرتنت) وكذلك
الأنظمة امل�صرفية املختلفة مثل ا�ستخدام البطاقات املمغنطة وبطاقات ال�شيكات والبطاقات الذكية
وغريها من الأنظمة احلديثة .
مما جعل هذه اجلرمية من �أخطر و�أهم اجلرائم التي كرث ارتكابها يف املجتمعات احلديثة
ويف كافة بلدان العامل بر�أينا ،فكلما زاد التقدم العلمي والتقني زادت ن�سبة الإجرام وتطورت �أ�ساليب
ارتكابها مما ي�ستدعي �إيجاد الو�سائل الكفيلة واحلا�سمة ل�سرعة اكت�شافها واحلد منها �صيانة
للمجتمعات من الف�ساد والتدهور االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي واخللقي(.)31
وعلى �ضوء ما تقدم ذكره حول جرمية غ�سل الأموال ن�ستطيع القول جازمني ب�أن الأموال غري
امل�شروعة والتي يتم غ�سلها قد تظهر يف �أي مكان يف العامل خ�صو�صا يف ظل احلملة العاملية ملكافحة هذه
الظاهرة اخلبيثة ،حيث �ستدفع هذه الظاهرة بغا�سلي الأموال ال حمالة ونتيجة هذا ال�ضغط بر�أينا
�إىل الهروب �إىل �أماكن ال تخطر ببال وذلك يف حماولة للتخل�ص من ال�ضغوط والرقابة واملالحقة �أو
�سعي ًا وراء ن�سب �أكرب من الأرباح (.)32
وبالتايل ف�إن البطالة تزداد يف تلك البلدان التي يتم تهريب الأموال منها كما ي�ؤدي ذلك �إىل
قلت اال�ستثمار ونقل امل�شروعات داخل تلك الدول التي يتم تهريب الأموال منها مما ي�ؤدي ذلك لآثار
�سيئة على الناحية االجتماعية لل�شعوب ب�صفة عامة وعلى امل�ستوى العاملي كذلك ،وهذا يدل بر�أينا
 . 29امل�ست�شار  ،حممد علي �سكيكر  ،م�صدر �سابق � ،ص . 12
� . 30أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 21
 . 31امل�ست�شار  ،حممد علي �سكيكر  ،مرجع �سابق � ،ص . 13
			
جامعة امللكة �أروى

32 . www. Mof. Gov . k w /coag - news 3 – 4 html .
244

العدد الرابع ع�شر ( يناير  -يونيو) 2015

تعريف جرميــــــة غ�سل الأموال والطـــــــرق الناجعــــة ملكافحتها يف القانون الـــدويل

ومبا ال يدع جماال لل�شك ب�أن جرمية غ�سل الأموال ُتعترب جرمية عاملية بامتياز .
املطلب الثاين

جرمية غ�سل الأموال جرمية منظمة

	ال يختلف اثنان ب�أن جرمية غ�سل الأموال ُتعترب من اجلرائم املنظمة ،ويف اجلرمية املنظمة
نكون بالطبع �أمام حالة تعدد يف اجلناة الذين �أ�سهموا يف حتقيق عنا�صر اجلرمية معا ،بحيث ت�صبح
النتيجة اجلرمية هنا ثمرة لت�ضافر جهود ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين مار�س كل منهم وب�إرادته احلرة
املطلقة جزء من جمموع العنا�صر املكونة للركن املادي للجرمية مع توفر الإرادة اجلرمية يف نف�سه
لتحقيق النتيجة املتوخاة من هذه الأفعال املادية (.)33
وعلى �أ�سا�س ذلك ال بد من توافر �شرطني �أ�سا�سيني وذلك من �أجل �أن نطلق و�صف اجلرمية
املنظمة على �أي حدث وهذا ال�شرطني هما :
 - 1تعدد امل�شرتكني يف اجلرمية  - :واملق�صود من التعدد هنا هو �إ�سهام جمموعة من الأفراد بارتكاب
جرمية ما بتعاون فيما بينهم بغ�ض النظر عن الأدوار التي �سوف يقوم كل فرد من املجموعة
بتنفيذه كان رئي�سي �أم ثانوي .
حد �سواء .
 - 2دوافع اجلرمية  - :ونعني بدوافع اجلرمية ،الدافع املادي واملعنوي على ٍ
	�أما الدوافع املادية  :فتتوافر هنا �إذا ما نتج عن العنا�صر املكونة لل�سلوك املادي نتيجة واحدة
حمددة �أما �إذا مت جتاوزها على غريها ُنفي معه خا�صية الدافع املادي للجرمية لتنتقل بالفعل �إىل
و�صف تعدد اجلرائم بتعدد الفاعلني  .فالأ�صل هنا �إذا �أن يقوم كل م�شرتك من امل�شرتكني يف اجلرمية
بن�شاط �أو جمموعة من الن�شاطات بالتعاون مع جهود غريه للو�صول يف النهاية �إىل حتقيق نتيجة
جرميه واحدة تتمثل يف االعتداء على حق من احلقوق التي ي�ضفي عليها امل�شرع احلماية القانونية مع
توفر الرابط �أل�سببي ما بني ال�سلوك اجلرمي والنتيجة التي �أُف�ضي �إليها .
	�أما الدافع املعنوي للجرمية  :فيق�صد بها هنا طبعا توافر الرابطة الذهنية والنف�سية التي
جتمع بنف�س الوقت ما بني امل�شرتكني يف ارتكاب اجلرمية الواحدة و�إال تعددت اجلرائم بتعددهم ومن
ثم ي�س�أل كل واحد منهم عن اجلزء الذي فعله من الأفعال �إذا كان فعال جمرما بن�صو�ص القانون .
ف�إذا توفرت نية التعاون ما بني امل�شرتكني الرتكاب فعل �أو جمموعه من الأفعال بغية التو�صل
�إىل �إفراز نتيجة معينه بالذات حتى ولو مل يكن بينهم اتفاق �صريح ،وهنا البد من الت�أكيد �أنه �إذا ما
ارتكب كل من امل�شاركني الفعل امل�سند �إلية وحتققت النتيجة املبتغاة اُ�ستكملت كل �أركان اجلرمية .
وهذا ما عرب عنه امل�شرع اليمني يف ن�ص املادة ( )76من قانون اجلرائم والعقوبات بقولة :
(�إذا اختلفت جرائم اجلماعة على �شخ�ص قتل دون متال�ؤبينهم على القتل)(. )34
� . 33أ � .أروى فايز الفاعوري � ،أ � .إينا�س حممد قطي�شات  ،مرجع �سابق � ،ص . 32
� . 34أنظر  ،ن�ص املادة (  ) 76من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني ال�صادر بالقرار اجلمهوري رقم (  ) 12ل�سنة  1994م  ،ب�ش�أن اجلرائم والعقوبات ،
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وبالتايل ف�إن �إرادة التعاون يف ال�سلوك بني امل�شاركني �إذا ما انتفت معها الرابطة الذهنية بني
امل�شرتكني لي�سقط معها الركن املعنوي بحيث يكتفي يف هذه احلالة مب�ساءلة كل م�شرتك من امل�شرتكني
عن الفعل الذي ارتكبه ب�صورة م�ستقلة �إذا كان ي�شكل جرمية بحد ذاته (.)35
وعلى �ضوء ما تقدم ومن خالل البحث يف طبيعة جرائم غ�سل الأموال ويف حدود هذه النقطة
لي�س لنا �إال �أن نطلق على مثل هذه اجلرائم باجلرمية املنظمة وذلك لتوافر ال�شروط املادية واملعنوية
فيها وهذه اخلوا�ص متيز بدورها جرمية غ�سل الأموال عن بقيت اجلرائم الأخرى ،فهذه اجلرمية
بتفا�صيلها ال ميكن ت�صور ارتكابها بر�أينا من قبل فرد واحد مبفردة ،حيث �أنها ت�ستلزم بحكم الطبيعة
الفعلية �شبكة من الأ�شخا�ص �أو املنظمات التي تقوم مبجموعة من الأفعال التي من �ش�أنها بالنتيجة �أن
ت�سبغ على الأموال غري امل�شروعة امل�ستمدة من م�صادر مجُ رمة �صفة امل�شروعية وذلك من خالل نقلها
وحتويلها ودجمها يف الأعمال التجارية امل�شروعة بر�أينا ومن ثم ا�ستثمارها يف �أ�سواق املال املختلفة
للتخل�ص من ال�شبهة التي تدور حولها ومن ثم ا�ستبعاد �إمكانية تعقبها وربطها مب�صادرها غري امل�شروعة.
وبحكم هذه الطبيعة وكرثة العنا�صر التي تدخل يف تركيب الركن املادي جلرمية غ�سل
الأموال فهي حتتاج بر�أينا �إىل �شبكة من الأفراد ملمار�ستها ،وه�ؤالء يعملون معا يف وحدة مادية ومعنوية
واحدة �آملني من ذلك حتقيق النتيجة املرجوة من كل ما قد قاموا به من �أفعال .
املطلب الثالث

جلوء غا�سلي الأموال �إىل الو�سائل احلديثة “غ�سل الأموال عرب الإنرتنت”
وذلك لتفادي ك�شف عملياتهم القذرة يف تبيي�ض تلك الأموال
وهنا ال بد من الت�أكيد �إىل �أن ظاهرة غ�سل الأموال عرب الإنرتنت تعترب ظاهرة �إجرامية
م�ستجدة تقرع يف جنباتها �أجرا�س اخلطر لتنبه جمتمعات الع�صر الراهن حلجم املخاطر وهول
اخل�سائر الناجمة عنها كما قد �أ�شرنا �إىل ذلك �سلفا ،باعتبارها ت�ستهدف بر�أينا ا�ستخدام التطورات
التكنولوجية بداللتها التقنية الوا�سعة ما يظهر مدى خطورة جرائم غ�سل الأموال عرب الإنرتنت ،لأننا
نعتقد جازمني �أنها تهدد الأمن القومي وال�سيادة الوطنية وتعمم فقدان الثقة بالتقنية احلديثة وتهدد
كذلك �إبداع العقل الب�شري  .لذا ف�إن �إدراك ماهية جرائم غ�سل الأموال عرب الإنرتنت ،والطبيعة
املو�ضوعية لهذه اجلرائم ،وا�ستظهار مو�ضوعها وخ�صائ�صها وخماطرها وحجم اخل�سائر الناجمة
منها و�سمات مرتكبيها ودوافعهم كذلك ،يتخذ �أهمية كربى ل�سالمة التعامل مع هذه الظاهرة ونطاق
اجلريدة الر�سمية – العدد ( 19ج ) 3ل�سنة  1994م .
 . 35د  .كامل ال�سعيد  ،الأحكام العامة لال�شرتاك �أجلرمي يف قانون العقوبات الأردين ( الطبعة الأوىل )  1973م  ،دار جمدالوي للن�شر والتوزيع � ،ص – 8
. 14
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خماطرها االقت�صادية والأمنية واالجتماعية والثقافية (.)36
وهنا ال بد �أن ن�شري �إىل �أن خا�صية جرمية غ�سل الأموال عرب الإنرتنت تتلخ�ص يف �سهولة
ارتكاب اجلرمية املتمثلة بجرمية غ�سل الأموال عرب الإنرتنت ،نظرا ال�ستخدام الو�سائل ذات الطابع
التقني بر�أينا ،كما تتميز كذلك ب�سهولة �إخفاء معامل اجلرمية ،و�صعوبة تتبع مرتكبها وحرفية ارتكاب
جرمية غ�سل الأموال عرب الإنرتنت مما يتطلب قدرا كبريا من الذكاء واملعرفة من جانب مرتكبها وقدرا
كبريا يف املقابل من احلرفية من جانب من يتوىل الإ�شراف على جهود املكافحة� ،إ�ضافة �إىل �سرعة
ارتكاب هذا النوع من اجلرائم العتمادها على و�سائل االت�صال احلديثة .
وب�إمكاننا هنا تلخي�ص خ�صائ�ص جرائم غ�سل الأموال التي ترتكب عرب الإنرتنت فيما يلي :
 – 1اخلا�صية الأوىل :
الكمبيوتر هو �أداة ارتكاب جرائم غ�سل الأموال عرب الإنرتنت وحمتوى هذه اخلا�صية �أن
كافة جرائم غ�سل الأموال عرب الإنرتنت – يكون الكمبيوتر هو الو�سيلة التي يتم عربها ارتكاب
اجلرمية ،فال ميكن نعت هذه اجلرمية �أو �صفتها بجرمية غ�سل الأموال عرب الإنرتنت دون ا�ستخدام
الكمبيوتر لأنه هو و�سيلة الدخول على �شبكة الإنرتنت وبالتايل تنفيذ اجلرمية بحد ذاتها (.)37
 – 2اخلا�صية الثانية - :
هذه اجلرمية ترتكب عرب �شبكة الإنرتنت و ُتعد �شبكة الإنرتنت هنا بطبيعة احلال حلقة
الو�صل بني كافة الأهداف املحتملة لتلك اجلرائم كالبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية والبور�صات وغريها من
الأهداف التي ما تكون غالبا هي الدائرة التي يتم فيها خلط الأموال القذرة مع غريها من الأموال
امل�شروعة .
 – 3اخلا�صية الثالثة - :
يف اخلا�صية الثالثة يكون مرتكب اجلرمية هنا هو �شخ�ص ذو خربة فائقة ي�ستخدمها
الرتكاب جرمية غ�سل الأموال على �شبكة الإنرتنت وال بد �أن يكون بر�أينا يف هذه احلالة من اخلرباء يف
هذا املجال .
 – 4اخلا�صية الرابعة - :
اجلرمية هنا ال حدود جغرافية لها لأن �شبكة الإنرتنت يف هذه احلالة قد �ألغت �أي حدود
جغرافية فيما بني الدول مع بع�ضها البع�ض ،فيمكن التخاطب فيما بني �أ�شخا�ص ال ي�شرتط �أن يكونوا يف
بلد واحد و�إمنا ميكن �أن يكونوا يف قارات خمتلفة يف نف�س الوقت على �شبكة الإنرتنت .
وعلية ف�إننا نرى �أن �أي جرمية من جرائم غ�سل الأموال التي ترتكب عرب �شبكة الإنرتنت
تتخطى حدود الدولة التي اُرتكبت فيها لتتعد يف نف�س الوقت �أثارها كافة البلدان على م�ستوى
 . 36د  .عبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل  ،م�صدر �سابق � ،ص . 22
37 . http: www. Suhuf . net . sa 2002 jaz may 2 ec . 17 . htm .
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العامل(.)38
 – 5اخلا�صية اخلام�سة - :
	�إن جرمية غ�سل الأموال عرب الإنرتنت ال ترتك لها �أي �أثر بعد ارتكابها وهنا يجب على
املخططني الأمنيني بر�أينا وكذلك العاملني يف امل�ؤ�س�سات املختلفة وبالذات من لهم عالقة بجهود
مكافحة غ�سل الأموال عرب الإنرتنت االهتمام ب�إر�ساء قواعد وا�ضحة لإجراءات تتبع ومالحقة هذه
اجلرائم عرب و�سائل تت�سم بال�سرية مما يوجب املحافظة على �أمن هذه الو�سائل ،و�أن ت�شمل � :أمن املكان،
و�أمن العاملني ،و�أمن الأجهزة ،وكذلك الربامج امل�ستخدمة يف ذلك(.)39

الف�صل الثاين

مراحل و�أ�ساليب غ�سل الأموال يف القانون الدويل
املبحث الأول

مراحل غ�سيل الأموال يف القانون الدويل
متهيد :

ُتعترب عملية غ�سل الأموال من وجهة نظرنا من �أخطر و�أكرث العمليات تعقيدا ،كونها �شبكة من
الإجراءات التي يقوم غا�سلو الأموال بها ،حيث ي�ستهدفون يف كل مرحلة من مراحل الغ�سل تلك قطع
ال�صلة بالتدريج بني الأموال القذرة وامل�صدر غري امل�شروع امل�ستمدة منه .
فعملية غ�سل الأموال يف هذه احلالة متر مبراحل ثالث مرتابطة وهي (مرحلة التوظيف �أو
الإيداع _ مرحلة التعتيم �أو التغطية_ مرحلة الإدماج �أو التكامل) وتهدف هذه املراحل يف جمملها
كما �أ�سلفنا �إىل �إخفاء امل�صدر اجلرمي للعائدات غري امل�شروعة ومن ثم دفعها لالمتزاج واالندماج يف
هياكل و�آليات االقت�صاد امل�شروع ،مبا يحقق للمجرمني وللمنظمات الإجرامية فر�صة �أو�سع للت�صرف
بحرية تامة يف هذه العائدات بعيدا عن متناول الأجهزة القانونية (.)40
وتتمثل هذه املراحل �أو الدورة لغ�سل الأموال the money laundering cycleيف
ثالث مراحل �أ�سا�سية كما �أ�سلفنا ،هي التوظيف �أو الإيداع ،التعتيم �أو التغطية ،و�أخريا الإدماج �أو
التكامل ،و�سوف ن�ستعر�ض كل مرحلة من هذه املراحل يف الثالثة املطالب التالية (:)41
 . 38د عبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل  ،م�صدر �سابق � ،ص . 24
= 39 . http : www . arabein . net. Modules . php ? name = News and file = article and sid
959 .
� . 40أ  .د  .حممد بن �أحمد �صالح ال�صالح  ،م�صدر �سابق � ،ص . 43
� . 41أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،م�صدر �سبق ذكره � /ص . 13
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املطلب الأول  :التوظيف �أو الإيداع .
املطلب الثاين  :التعتيم �أو التغطية .
املطلب الثالث  :الإدماج �أو التكامل .
املطلب الأول

(التوظيف �أو الإيداع )placement
وتتمثل هذه املرحلة يف �إيداع الأموال الناجتة بالطبع عن العمليات غري القانونية �أو غري
امل�شروعة داخل النظام املايل التجاري �أو حتويلها خارج الدولة التي تتم فيها الأعمال غري امل�شروعة،
بحيث حتول هذه الأموال �إىل الدول ذات القوانني امل�صرفية الأقل �صرامة والتي تعطي �أهمية خا�صة
ملا ُيعرف ب (ي�سر املهنة امل�صرفية) �أو �سرية ح�سابات العمالء لدى اجلهاز امل�صريف لكي يتم حتويل
هذه الأموال �أي�ضا �إىل الدول التي تتميز ب�ضعف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�شرافية والرقابية مقارنة بالدول
(.)42
املتقدمة
و ُتعد هذه املرحلة من �أ�صعب املراحل يف �سل�سلة مراحل غ�سل الأموال من وجهة نظرنا ،فهي
املرحلة التي ميكن خاللها اكت�شاف م�صدر الأموال غري امل�شروعة �إذا ما متت تتبع تلك الأموال ب�شكل
حثيث .
ويف هذه املرحلة قد يقوم العميل بتجزئة املبالغ الكبرية املتح�صلة من م�صدر غري م�شروع
�إىل مبالغ �صغرية ليتم بعد ذلك ا�ستثمارها يف عدة م�شروعات �أو �إيداعات يف م�ؤ�س�سات مالية ،كما يتم
التحويل بني احل�سابات امل�صرفية بع�ضها ببع�ض وذلك بهدف طم�س �أو �إخفاء �أ�صلها القذر .
و�إذا كانت ال�صورة املثلى للمرحلة الأوىل من عملية غ�سل الأموال تتمثل يف الإيداع يف
�إحدى البنوك �أو امل�ؤ�س�سات امل�صرفية �أو غري امل�صرفية ،فيمكن �أي�ضا ا�ستخدام هذه الأموال يف القيام
مب�شروعات جتارية �صغرية �أو كبرية يف نف�س الوقت مثل حمالت املجوهرات� ،أو �إن�شاء قرى �سياحية� ،أو
ا�ستثمارها يف �شركات الت�أمني يف ت�أ�سي�س �شركات جتارية كربى ،وهذا كله ميثل �شركات الواجهة (.)43
()44
كما يتم �أي�ضا يف هذه املرحلة �شراء �شيكات م�صرفية �أو �شيكات �سياحية �أو �أوامر دفع بها
من خالل �إيداعها يف �إحدى البنوك ،بحيث ي�صبح من ال�صعب الك�شف عن م�صدرها احلقيقي .
ويجب التذكري هنا �أن مرحلة الإيداع تعد �أ�صعب مراحل عملية غ�سل الأموال و�أكرثها عر�ضة
الكت�شاف �أ�صل الأموال امل�شبوهة كما قد ذكرنا ذلك �سلفا ،حيث يكون من ال�سهل الك�شف عن م�صدر
الأموال ،وال�سبب يرجع يف ذلك من وجهة نظرنا لأن الأموال مل تدخل بعد يف الدورة االقت�صادية
للمجتمع .
 . 42د � .سيد ح�سن عبد اهلل  ،مرجع �سابق � ،ص . 18
 . 43د  .جالل وفاء حممدين  ،دور البنوك يف مكافحة غ�سل الأموال  ،دار اجلامعة اجلديد للن�شر  2001 ،م � ،ص . 12
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ولذلك ف�إن مرور هذه املرحلة ب�سالم متثل بر�أينا نقطة البدء ال�ستمرار عملية غ�سل الأموال
دون اكت�شاف م�صدرها� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن هذه املرحلة تت�ضمن �إيداع وا�ستثمار �أموال �ضخمة من قبل
غا�سلي الأموال حتى لو حاوال جتزئتها منعا لك�شف حقيقتها (.)45
وعلى �أ�سا�س ذلك ف�إن جهود مكافحة عمليات غ�سل الأموال تويل يف هذه املرحلة �أهمية
خا�صة مقارنة باملرحلتني التاليتني من عملية غ�سل الأموال القذرة وذلك ل�صعوبة تعقب هذه العائدات
املالية الحقا – �أي خالل املرحلتني التاليتني (.)46
املطلب الثاين

التعتيم �أو التغطيةLayering
حيث يتم يف �إطار هذه املرحلة حتويل الأموال التي مت بالفعل �إيداعها داخل اجلهاز امل�صريف
�إىل العديد من البنوك الأخرى� ،سواء يف داخل الدولة �أو خارجها ( ،)47وذلك بق�صد ف�صل املبالغ
النقدية التي �أودعت عن م�صدر الن�شاط الإجرامي .
وقد تكون هذه العمليات التي يقوم بها غا�سلي الأموال حقيقية �أو وهمية ت�أخذ �شكل عمليات
دفع و�سداد املدفوعات عرب و�سائل بنكية عادية �أو الكرتونية ل�شركات وم�ؤ�س�سات ذات ن�شاط ا�ستثماري،
ويهدف من هذه العمليات املتتابعة بر�أينا التعتيم �أو الف�صل �أو التغطية على �أ�صل هذه الأموال متاما .
وعادة ما تت�ضمن هذه املرحلة �إ�صدار م�ستندات �صحيحة من �أجل ت�ضليل اجلهات الرقابية �أو
الأمنية(.)48
والهدف من هذه العملية بالطبع جعل تعقب الأموال املغ�سولة ومتابعتها �إىل م�صدرها غري
امل�شروع م�ستحيال �أو ع�سريا ما �أمكن(.)49
وهنا تلعب ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الوهمية التي تن�شئها منظمات غ�سيل الأموال ،دورا بارزا
طبعا يف هذه املرحلة وذلك بر�أينا من خالل تناقل الأموال املغ�سولة فيما بينها حتت عناوين التجارة
العاملية احلرة ،ممهدة الطريق بذلك لالنتقال �إىل املرحلة التالية من هذه املنظومة .
كما تعمل منظمات غ�سيل الأموال �أي�ضا ويف نف�س الوقت على �إن�شاء �شركات لي�س لها �أهداف
جتارية ملمو�سة على �أر�ض الواقع والهدف الأ�سا�سي من �إن�شائها طبعا ،هو توفري غطاء قانوين لإخفاء
ومتويه امللكية الفعلية واحلقيقية للأموال واحل�سابات التي متلكها ع�صابات اجلرمية املنظمة (.)50
� . 45أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،م�صدر �سابق � ،ص . 15
 . 46د � .سيد ح�سن عبد اهلل  ،مرجع �سابق � ،ص . 19
 . 47املرجع ال�سابق � ،ص . 19
� . 48أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،مرجع �سابق � ،ص . 15
� . 49أ � .أروى فايز الفاعوري � ،أ � .إينا�س حممد قطي�شات  ،مرجع �سابق . 72 ،
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وبدورنا هنا ف�أننا ن�ؤكد �أن الأموال امل�شبوهة تلك ت�ستخدم طبعا يف هذه املرحلة يف عمليات
اال�سترياد والت�صدير ،وكذلك التبادل التجاري ،و�شراء الأوراق املالية ،والدخول يف املزايدات
واملناق�صات وكل ذلك من وجهة نظرنا عمليات خداع ومتويه ،و�إن كانت حقيقية ،والهدف منها هو
التعتيم على �أ�صل هذه الأموال(.)51
ويجب الت�أكيد هنا وعلى �ضوء ما تقدم �أن اكت�شاف م�صدر الأموال القذرة يف هذه املرحلة
حتيطه الكثري من ال�صعوبات والإرها�صات وذلك يعود بطبيعة احلال من وجهة نظرنا �إىل تعدد وكذا
ت�شابك العمليات امل�صرفية والتجارية التي تتم يف هذه املرحلة ،خا�صة يف ظل ا�ستخدام الو�سائل
الإلكرتونية املتطورة للتغطية على م�صدر الن�شاط .
وكذلك ب�سبب ا�ستخدام عمليات التحويل الربقي والإلكرتوين للنقود حيث تنتقل النقود
ب�سرعة فائقة �إىل بنوك خارج بلدان تواجد الأموال القذرة واملراد غ�سلها ،بحيث ي�صعب مالحقتها
وتعقب م�صدرها طبعا .
فمثل هذه الأ�ساليب احلديثة تثري بالطبع العديد من ال�صعوبات الفنية للك�شف عن م�صدر
هذه الأموال (.)52
املطلب الثالث

مرحلة الإدماج �أو التكامل Integration
ومرحلة الإدماج هي املرحلة التي يتم فيها دمج الأموال القذرة يف االقت�صاد الر�سمي امل�شروع،
�أي يتم �إ�ضفاء �صفة امل�شروعية على تلك الأموال غري النظيفة .
ويتحقق ذلك عن طريق �شراء عقارات �أو جموهرات �أو �أوراق مالية ،وكذلك الدخول يف جمال
العقود والتوريدات احلكومية وغري احلكومية ،و�شراء التحف النادرة ،و�صناعة ال�سينما وغريها من
الطرق املتبعة لدى حمرتيف جرائم غ�سيل الأموال .
وبذلك تدخل هذه الأموال يف قنوات م�شروعة ب�صورة كاملة،كما تهتم ال�شركات التي مت
توظيف الأموال غري امل�شروعة فيها بن�شر ح�ساباتها يف اجلرائد وال�صحف الر�سمية كنوع من �إقناع
(. )53
املجتمع مب�شروعية هذه الأموال متاما
ونالحظ نحن �أن كثريا من عمليات غ�سل الأموال يف هذه املرحلة ،ي�شارك فيها عدة بنوك يف
�آن واحد وبوا�سطة مرا�سلني على م�ستوى العامل بحيث ي�صعب تعقب هذه الأموال ،وبذلك تدور الأموال
غري امل�شروعة داخل اجلهاز امل�صريف وخارجة عرب عدة �شبكات من بنوك رئي�سية وفروع لها ومرا�سلني
� . 51أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 15
 . 52د  .جالل وفاء  ،مرجع �سابق � ،ص . 14
� . 53أ د � .سوزي عديل نا�شد  ،مرجع �سابق � ،ص . 16
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يف اخلارج وقد تكون هذه ال�شبكات امل�صرفية موجودة يف دولتني� ،أو يف عدة دول يف مناطق خمتلفة يف
�أنحاء العامل (.)54
ولعل من �أهم القنوات التي يتم من خاللها هذه العمليات مكاتب ال�صرافة وتبديل العملة
والتي ت�ضطلع بدور مهم يف هذه العمليات ،فهي تعنى برتتيب الكيفية التي �سيتم من خاللها غ�سيل
الأموال القذرة كما تعمل كذلك على توفري النقد ال�سائل للأعمال امل�شروعة وهي التي تقوم كذلك يف
نهاية املطاف بتوفري العمالت ال�صعبة النظيفة من �أجل عمليات الع�صابات الأخرى .
وقد يعمل مكتب ال�صرافة الواحد يف خدمة �أكرث من �سم�سار من �سما�سرة النقود ،ومن املالحظ
هنا �أن �سم�سار النقد ال يقوم بغ�سل الأموال بنف�سه بل �أن دورة يقت�صر على ترتيب هذه العملية من
خالل ربط خيوطها معا لي�صل بالنتيجة �إىل غ�سل هذه الأموال بوا�سطة �شخ�ص �أو منظمة �أخرى (.)55
املبحث الثاين

�أ�ساليب غ�سل الأموال يف القانون الدويل
متهيد :

من املعروف �أن هناك �أمواال طائلة تتجمع لدى ع�صابات غا�سلي الأموال القذرة والتي قد
جمعتها من �أن�شطها املختلفة مثل  :االجتار باملخدرات وال�سالح ونقل كافة �أنواع التكنولوجيا احلديثة
واالجتار باملواد النووية وامل�شعة واالجتار بالأطفال والأع�ضاء الب�شرية وا�ستغالل الدعارة وتهريب
املهاجرين بطرق غري م�شروعة .
وكذلك جرائم االحتيال الدويل وتزييف العملة وتقليد ال�سلع والتهرب ال�ضريبي وكافة
جرائم االعتداء على البيئة واجلرائم امل�ضرة ب�أمن الدولة مثل جرائم الر�شوة واالختال�س واال�ستيالء
والرتبح والإ�ضرار باملال العام (.)56
	�إال �أن هذا الكم الكبري من الأموالُ ،يعترب يف ُعرف الع�صابات الإجرامية من امل�شاكل الكربى،
خ�صو�صا �إذا ما علمنا �أن مقدار هذه ال�سيولة النقدية قد ت�صل �أحيانا �إىل مئات املاليني من الدوالرات
(.)57
ونرى نحن �أن امل�شكلة تكمن بهذا اخل�صو�ص يف كيفية �إيجاد احللول العملية من �أجل حتويل
هذا الكم الهائل من تلك ال�سيولة النقدية غري امل�شروعة �إىل �أموال و�أ�صول ثابتة وكذلك �إىل �سلع
وخدمات تت�سم بامل�شروعية ،لذا فقد �أ�صبح لزاما �إيجاد �أ�سلوب لتحويل هذه املبالغ النقدية الكبرية ذات
 . 54د  .حمدي عبد العظيم  ،غ�سيل الأموال يف م�صر والعامل  ،الطبعة الثانية  2000م � ،ص . 42
� . 55أ � .أحمد بن حممد العمري  ،كتاب الريا�ض  ،مقال بعنوان ( جرمية غ�سل الأموال )  ،م�ؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية  ،العدد (  ، ) 74يناير  2000م � ،ص
. 219
 . 56امل�ست�شار  ،حممد على �سكيكر  ،م�صدر �سابق � ،ص . 12
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امل�صدر غري امل�شروع ،كما قد �أ�سلفنا �إىل �أ�صول و�أموال نظيفة كي ميكن التداول بها يف �سوق التعامالت
امل�شروعة دون �أن تعلم بها اجلهات الر�سمية ومن ثم تتعقب م�صادرها (.)58
وهنا البد �أن ن�شري �إىل �أن الأ�ساليب امل�ستخدمة يف غ�سيل الأموال �إىل �أ�ساليب تقليدية
و�أ�ساليب حديثة ،و�سوف نقوم بدورنا بتف�صيل هذه الأ�ساليب يف املطلبني التاليني:
املطلب الأول  :الأ�ساليب التقليدية يف عمليات غ�سل الأموال يف القانون الدويل .
املطلب الثاين  :الأ�ساليب التكنولوجية لغ�سل الأموال يف القانون الدويل .
املطلب الأول

الأ�ساليب التقليدية امل�ستخدمة يف عمليات غ�سل الأموال يف القانون الدويل
وهذه الأ�ساليب التقليدية امل�ستخدمة يف عمليات غ�سل الأموال هي �أ�ساليب م�ألوفة و�شائعة
بالطبع ،وكذلك قابلة للتطوير والتكيف متا�شيا مع الزمان واملكان ،الذي ت�ستعمل فيه ومن هذه
الأ�ساليب ما يلي :
 – 1حتويل الأموال - :
ويتم هنا تهريب الأموال وتبادل العمالت من خالل البنوك ،طبعا ،حيث يتم �إيداع الأموال
املراد غ�سلها يف �إحدى ح�سابات البنك كاحل�ساب اجلاري ،ومن ثم يتم حتويلها من ح�ساب �إىل �آخر
ب�صورة متكررة و�سريعة بحيث ي�صبح من ال�صعب معرفة م�صدرها .
وجند �أن طريقة حتويل الأموال هذه تعد من الو�سائل الناجحة لعمليات غ�سل الأموال من
وجهة نظرنا بالن�سبة لع�صابات التهريب ،خا�صة يف بلدان العامل الثالث ،حيث ت�سهل ال�سيا�سات املالية
والنقدية فيها �إجراء هذه العمليات بنجاح  .فهي من جهة تتميز ب�سيا�ساتها ال�ضعيفة واله�شة ،كما �أن
رغبة هذه الدول يف ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي يجعلها تتخذ �إجراءات ت�شريعية واقت�صادية ،وكذلك
تقدم حوافز وامتيازات لت�شجيع وجذب اال�ستثمار الأجنبي فيها .
ومن �ضمن هذه الو�سائل بالطبع ما تتخذه من �إجراءات ت�سمح بعمليات نقل الأموال وحتويلها
�إىل البلدان املتقدمة دون احل�صول على موافقات م�سبقة من اجلهات احلكومية ذات ال�صلة ومنها البنوك
املركزية (.)59
من �أجل ذلك ،ف�إن رغبة الدول النامية يف ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي فيها ،كنوع من �إحداث
طفرة تنموية يف اقت�صاداتها ،ت�سمح للم�شروعات الأجنبية املتواجدة على �أرا�ضيها بتحويل الأموال
 . 58د  .على عبد الرزاق  ،املجموعة املنظمة والبناء االجتماعي  ،الندوة العلمية ال�سابعة والأربعون � ،أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية  ،الإ�سكندرية ،
 20 – 18مايو  1998 ،م .
� . 59أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،مرجع �سابق � ،ص . 29
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والأرباح املتحققة يف داخل االقت�صاد الوطني دون �أن ت�ضع �ضوابط قانونية للت�أكد من حقيقة وم�صدر
هذه الأموال والأرباح .
مما ي�سمح ذلك با�ستخدام تلك الإجراءات بطرق غري م�شروعة وذلك يف حتويل الأموال
القذرة �إىل اخلارج دون الإف�صاح �أو الك�شف عن م�صدرها احلقيقي ،وعلى �أ�سا�س ذلك ت�صبح البلدان
النامية من وجهة نظرنا ،من البلدان ذات املناخ اخل�صب لإجراءات عمليات غ�سيل الأموال القذرة فيها،
بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن االجتاهات احلديثة نحو حترير التجارة الدولية من خالل منظمة التجارة
العاملية قد �ساهمت ب�صورة �أو ب�أخرى نحو ت�سهيل عمليات غ�سيل الأموال غريا مل�شروعة (.)60
لأن عوملة التجارة والتمويل وتدفقات املعلومات تزيد من حدة املناف�سة وكذلك من خطر
الفجوة املتزايدة بني العاملني املتقدم والنامي من وجهة نظرنا ،لأن عدم التوازن بينهما ي�ؤدي بر�أينا
�إىل حدوث العديد من اال�ضطرابات والفو�ضى ومن ثم تهريب الأموال وغ�سلها ثم حتويلها بعد تنظيفها
و�إخفاء م�صدرها يف الدول املتقدمة ،رغم تعهد الدول املتقدمة بتعوي�ض الدول النامية عن جزء من
الآثار ال�سلبية لتحرير الأ�سواق واملعامالت وارتفاع الأ�سعار� ،إال �أن هذا الأمر مل يتعد جمرد التعهدات
والتو�صيات دون �أن يرقى �إىل م�ستوى االلتزام والإجبار .
ويجب التذكري هنا �أنه بالإ�ضافة �إىل عمليات حتويل الأموال والأرباح عرب البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية ،ف�إن هناك كذلك الطرق التقليدية العادية التي يتم بوا�سطتها �أي�ضا تهريب الأموال نحو
اخلارج وذلك با�ستخدام و�سائل النقل كال�شاحنات عرب احلدود والطائرات والبواخر وعرب ال�شحن
الربيدي ()61كذلك .
-2املالذات ال�ضريبة واجلنات املالية :
وميكن �أن نطلق هذه الت�سمية على بع�ض البلدان التي ميتاز نظامها االقت�صادي مبيزات معينة
منها :
	 -ال يوجد يف هذه البلدان نظام فر�ض ال�ضرائب على �أغلب �أوجه الدخل فيها ،و�إذا وجد كان يف
حدوده الدنيا .
	-تنعدم يف هذه البلدان كل �أنواع الرقابة على دخول �أو خروج العمالت .
	-ال�سهولة الكاملة يف الإجراءات املتبعة يف �شراء �أو ت�أ�سي�س ال�شركات وامل�صارف وكذا �شركات الأمني
.
	-توفر و�سائل االت�صاالت احلديثة واملتطورة ب�شكل كبري .
	-ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي والنقدي .
	�-سهولة الدخول واخلروج من و�إىل هذه البلدان وكذلك ت�أ�شريات الإقامة فيها بدون عنى .
 . 60امل�صدر ال�سابق � ،ص . 29
 . 61د  .جالل وفاء حممدين  ،دور البنوك يف غ�سل الأموال  ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر  2001 ،ن � ،ص . 19
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	-املوقع اجلغرايف لهذه البلدان املتميزة على خطوط وطرق التجارة العاملية .
كما يجب الإ�شارة هنا �إىل �أن كثريا من بلدان العامل الثالث تعمل ب�شكل حثيث من �أجل جلب
اال�ستثمارات الأجنبية �إىل بلدانها وذلك من خالل �سن ت�شريعات تتالءم مع من يريد اال�ستثمار على
�أرا�ضيها كما حتاول يف نف�س الوقت من تخفي�ضات الأعباء ال�ضريبية و�صو ًال �إىل الإعفاء الكلي� ،أو من
خالل تبني الإجراءات التي من �ش�أنها التخفيف من عبء البريوقراطية على اال�ستثمار وتوفر له كذلك
حرية احلركة والتنقل وتتيح له العمل يف الإطار الوطني ،فمثل هذه الت�سهيالت من وجهة نظرنا ،من
�ش�أنها �أن تخلق بيئة مالئمة وجذابة لإجراء عمليات غ�سيل الأموال يف دول العامل الثالث التي ال �شك
�أنها تفتقر يف نف�س الوقت �إىل اخلربات الإدارية والفنية والقانونية واملالية املتوفرة يف نف�س الوقت يف
دول العامل املتقدمة والتي يهرب منها غا�سلو الأموال ،62وذلك خوفا من امل�سائلة القانونية حول وجود
تلك الأموال وم�صادرها .
 – 3ال�شركات الوهمية :
يتم ت�سمية هذه النوعية من ال�شركات ب�شركات الواجهة �أو �شركات الدمى ،وذلك يدل بر�أينا
على �أنها �شركات غري جتارية وال متار�س الأعمال االقت�صادية� ،إال �أن الهدف الأ�سا�سي الذي مت ت�أ�سي�سها
من �أجله هو التغطية على الن�شاط غري امل�شروع لهذه ال�شركات .
وكما هو معروف ف�إن ر�أ�س املال لهذه ال�شركات يكون م�صدرها جتارة املخدرات �أو ال�سالح �أو
التجارة بالأع�ضاء الب�شرية وغريها من امل�صادر غري امل�شروعة ()63كما قد ذكر ذلك �سلفا .
وهنا البد �أن ن�شري �إىل �أن الأهمية التي ت�ضطلع بها ال�شركات الوهمية هذه وكحلقة من
حلقات تبيي�ض الأموال القذرة تكمن يف �أن هذه ال�شركات يرخ�ص لها بالعمل حملي ًا وعاملي ًا وبالتايل
فهي بر�أينا ت�ستخدم يف تدوير الأموال الغري �شرعية يف العجلة االقت�صادية بحيث ي�ضفي عليها ذلك
�صفة امل�شروعية التي تكت�سبها من خالل �إيداعها ب�أ�سماء ال�شركات الوهمية ،وتت�أتى هذه امل�شروعية
بر�أينا �أي�ضا من خالل النظم والقوانني النافذة يف البلدان التي تن�ش�أ فيها مثل تلك ال�شركات لتعود
الأموال القذرة يف نهاية املطاف �إىل جتار املخدرات وكذا �أ�صحاب الدخول غري امل�شروعة ب�صورة
�أمواال نظيفة ذات م�صادر م�شروعة وغري م�شكوك بها ،وال�صورة املثلى هنا لعمليات غ�سيل الأموال هي
ا�ستخدام الأموال غري امل�شروعة ب�شراء ال�شركات اخلا�سرة �أو التي يف مرحلة الإفال�س �أو الت�صفية ،مثل
الفنادق و�شركات ال�صرافة واملطاعم ومن ثم تتحول بعد ذلك �إىل �شركات ناجحة وذلك من �أجل زيادة
الإيرادات الإجمالية ور�ؤو�س الأموال لإ�ضافة الأموال امل�شبوهة �إليها .
كما حتر�ص هذه ال�شركات �أي�ضا على الوفاء بكافة التزاماتها القانونية وكذلك ال�ضريبية
see : fisch ( R . Daniel ) , and Ros ( J . David ) , ( Shoulld the law prohibit Manipulation . 62
. In Financial Market ) , Harvard law Review , vol !05 , !991
� . 63أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 30
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لإثبات ح�سن النية و�إزالة �أي �شبهة قد تثار حولها (.)64
ومن �أجل القيام بعمليات غ�سل الأموال بوا�سطة ال�شركات الوهمية يتطلب م�ساعدة بع�ض
امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك للقيام بعمليات حتويل الأموال كما هو معروف ،وملا كان هذا الأمر يخ�ضع
لرقابة البنوك املركزية ،لذلك يتم اللجوء �إىل �شركات ال�صرافة وال�سم�سرة يف بور�صات الأوراق املالية
حيث يتم على �أ�سا�س ذلك التعامل مع البنوك يف الداخل واخلارج .
�أخري ًا ال بد من التذكري هنا �إىل �أن ال�شركات الوهمية بطبيعة احلال وكما قد ذكرنا ذلك
�سلف ًا هي ،طريقة من طرق غ�سل الأموال ،كما �أن وجودها مرتبط من وجهة نظرنا ب�سبب غياب الرقابة
الفعالة من الأجهزة املتخ�ص�صة ملراقبة تلك العمليات امل�شبوهة لغ�سيل الأموال القذرة ،ومن املالحظ
كذلك �أن تلك الأعمال القذرة تنت�شر ب�صورة كبرية يف البلدان التي تتميز مبنظومة �سرية العمليات
امل�صرفية وعدم اال�ستقرار النقدي �أو ما ي�سمى ا�صطالحا بدول املالذ امل�صريف (.)65
� – 4شراء الأ�صول املادية والو�سائل النقدية :
حيث يقوم غا�سلي الأموال من خالل هذا الأ�سلوب ب�شراء ال�سيارات ،والطائرات وال�سفن
وكذلك العقارات واملعادن النفي�سة وكذا ال�شيكات ال�سياحية والأوراق املالية ،وغريها وذلك مقابل ما
لديهم من �أموال قذرة ،كونهم بعد ذلك ي�ستطيعون بيعها والك�شف عن �أثمانها كم�صادر قانونية م�شروعة
لأموالهم (. )66
وقد �أت�ضح يف �إحدى احلاالت ومن خالل التحريات طبعا� ،أن العاملني يف خدمة غ�سيل الأموال
ل�صالح جتار الهريوين النيجرييني يقومون ب�شراء �أ�صول عينية (�سيارات) ليتم بعد ذلك ت�صديرها
بق�صد بيعها يف الأ�سواق الأفريقية بحيث يغطون من خالل هذا الإجراء تهريب �أموال وما يح�صلون
علية من بيع املخدرات التي يتاجرون بها طبعا .
 – 5ال�صفقات الوهمية :
مما ال �شك فيه �أن �أعمال التزييف ُتعد �أحد الأن�شطة الأ�سا�سية يف عمليات غ�سل الأموال
غري امل�شروعة كون �أنه با�ستخدام الأ�سعار املبالغ فيها يكون مبقدور غا�سلي الأموال نقل �أموالهم تلك
�إىل اخلارج وذلك باختالق فواتري زائفة تت�ضمن �أ�سعارا هي �ضعف الأرقام الفعلية التي مت دفعها ثمنا
للب�ضائع ومن ثم ت�ستخدم هذه الفواتري الزائفة يف تغطية �أموال املخدرات التي مت �ضخها يف ال�شركات
الوهمية التي مت احلديث عنها بعالية �إما با�ستعمال �أموال املخدرات للوفاء ب�أثمان ال�صفقات الوهمية
 . 64د حمدي عبد العظيم  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 38
 . 65نف�س امل�صدر ال�سابق � ،ص . 39
� . 66أ  .د  .حممد بن �أحمد �صالح ال�صالح  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 44
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�أو لتربير الأرباح الزائدة املت�أتية من عمليات �إعادة بيع ال�سلع الوهمية يف �أحيانا �أخرى (.)67
مما �سبق يت�ضح �أن الأ�ساليب التقليدية لغ�سل الأموال كتهريب الأموال واملعادن الثمينة مثال
تت�سم بوجود �إجراءات وتدابري متنع ا�ستغالل النقل املادي هذا كو�سيلة لتمرير الأموال القذرة ب�سبب
ما قامت به الدول من تفعيل لإجراءات الإف�صاح ( )68كون النقل املادي للأموال يف هذه احلالة عرب
احلدود يحتاج �إىل جهود وحيز لإخفاء الأموال عن �أعني �سلطات املكافحة بجانب ما يحتوي علية
نقل الأموال من التعر�ض ملخاطر القب�ض وامل�صادرة ،ون�ؤكد على ما �سبق ذكره ،بالق�ضية امل�شهورة ب�ش�أن
تهريب الأموال التي حدثت يف الواليات املتحدة الأمريكية عام  1988م ،عند ما متكنت �سلطات
اجلمارك يف مطار ميامي من ك�شف حماولة تهريب مبالغ نقدية بنحو ( 30مليون دوالر �أمريكي) ،حيث
مت �إخفائها يف �أجهزة تلفزيونات ُ
وكرات تن�س ،والذي �أكت�شف فيما بعد �أن هذه الأموال ناجتة من جتارة
املخدرات (.)69
وعلى �أ�سا�س ما تقدم ذكره يجب �أن ن�شري �إىل �أن الإجراءات والتدابري التي التزمت امل�ؤ�س�سات
املالية وغري املالية باتخاذها لتجنب خماطر ا�ستغاللهما يف عمليات غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب،
قد �أ�سهمت يف دفع املجرمني للبحث عن و�سائل �أخرى جديدة لتجنب خماطر افت�ضاح الأمر� ،إىل جانب
�أن اللجوء �إىل امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية لغر�ض حترير الأموال امل�شبوهة� ،أ�ضحى ال يلبي رغبة
وحاجة املجرمني للمال ب�شكل �سريع ،وذلك ب�سبب البطء الالزم لتدوير هذه الأموال املراد غ�سلها
تفاديا لإثارة ال�شبهات (.)70
فعلى �سبيل املثال متكنت �شرطة دبي عام  2007م ،من ك�شف خيوط �أكرب �شبكتني لغ�سل
الأموال يف العامل بعد متابعة ومالحقة من قبل �سلطات املكافحة يف �أكرث من ( 15دولة) حول العامل
تتجاوز (خم�س �سنوات) ،وقد ُقدرت الأموال املغ�سولة من قبل تلك الع�صابات ح�سب جهاز مكافحة
غ�سل الأموال الإماراتي حني �إذ بقرابة ( 20مليار دوالر �أمريكي)(.)71
ففي العملية الأوىل التي �سميت بعملية (ال�سرطان) ،كانت �أموال الع�صابة املنظمة ناجتة من
جرائم خمدرات وجرائم دولية متعددة مثل ت�صفيات ج�سدية ،حيث جل�أت الع�صابة �إىل �أ�سلوب حتويل
الأموال والعمالت وذلك من �أجل مترير الأموال امللوثة عن طريق ا�ستغالل قنوات م�صرفية ومالية
يف الإمارات وهوجن كوجن وكذلك بني �أكرث من ( 10دول �أخرى) حول العامل ،كما �أنه من �أجل ت�سهيل
مهمتها جل�أت الع�صابة �إىل �إن�شاء �شبكة من ال�شركات التجارية كواجهة يف �أكرث من دولة ومنها دولة
� . 67أنظر � ،أ � .أروى فايز الفاعوري � ،أ � ،إينا�س حممد قطي�شات  ،م�صدر �سابق � ،ص . 82
 . 68د � .سعود بن عبد العزيز املري�شيد  ،م�صدر �سابق � ،ص . 87
. See li wei , supra note 9 . 69
� . 70أنظر بالتف�صيل  ،تو�صيات جمموعة العمل املايل الدويل الأربعني اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال والتو�صيات الت�سع اخلا�صة مبكافحة متويل الأرهاب على
العنوان التايل , http : www . fatf - gafi - org :
 . 71د � .سعود عبد العزيز املري�شيد  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 88
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الإمارات العربية املتحدة.72
	�أما العملية الثانية التي �سميت بعملية (ال�سهم) فقد قامت تلك الع�صابة باالحتيال والن�صب
على جمارك �إحدى الدول الأوروبية بتوظيف دورة م�ستنديه كاذبة لأكرث من ثالث �سنوات ،حيث
�شملت هذه الدورة امل�ستندية:
م�ستندات �شراء و�شحن وبيع وت�صدير و�شهادات من�شاء وذلك كله لإظهار �إعادة ت�صدير ب�ضائع
هي عبارة عن  :هواتف نقالة� ،أجهزة كمبيوتر وغريها �إىل الإمارات العربية املتحدة وذلك من �أجل
احل�صول على �ضريبة القيمة امل�ضافة التي ت�ستحق عند ت�صدير تلك الب�ضائع فعلي ًا �إىل خارج هذه
الدولة الأوروبية ،وهو ما مل يحدث يف نف�س الوقت ،وقد قامت هذه الع�صابة بفتح حمال جتارية يف
الأمارات لتبح �ستار لعملياتها الإجرامية ،كما قامت تلك الع�صابة �أي�ضا يف �إحدى املرات ب�إ�صدار (65
دورة م�ستنديه) ل�شحن ب�ضاعة واحدة تثبت الت�صدير لتلك الب�ضاعة خارج الدولة الأوروبية يف حني
�أن الب�ضاعة يف نف�س الوقت كانت باقية يف املخازن دون ت�صديرها ،مما �أدى ذلك الت�صرف من قبل
الع�صابة �إىل خ�سائر باهظة لتلك الدولة الأوروبية تقدر بنحو( 15مليار دوالر �أمريكي)(.)73
املطلب الثاين

الأ�ساليب التكنولوجية احلديثة (غ�سيل الأموال الإلكرتوين cyber laundering
من املعروف �أنه مع التقدم التكنولوجي لو�سائل املوا�صالت وكذلك االت�صال والنقل ال�سريع
و�إقران كل ذلك بظاهرة العوملة كذلك ،فقد �أ�صبحت عملية غ�سل الأموال من الظواهر املنت�شرة على
امل�ستوى العاملي ،خا�صة �أن ا�ستخدام الو�سائل املتقدمة من �ش�أنه �أن يجعل عملية تعقب مراحل غ�سل
الأموال �صعب جدا .
كما يجب الإ�شارة هنا �إىل �أن ا�ستخدام الو�سائل التقليدية جميعها تعتمد على عملية الإيداع
ثم التوظيف ومن ثم �إدماج تلك الأموال بعد �ضياع �أثرها يف ن�شاط اقت�صادي م�شروع .
وهذا يجري بطبيعة احلال من خالل ال�صفقات وال�شركات الوهمية من خالل الفواتري
الزائفة �أو بطاقات االئتمان التي ال يظهر فيها واقع الر�صيد الفعلي و�أعمال الكازينوهات ودور القمار
كما قد ذكرنا ذلك �سلفا� ،أما الو�سائل احلديثة فهي تقوم على ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية احلديثة
مثل البطاقات الذكية الإنرتنت عرب منظومة احلماية والت�شفري وذلك بر�أينا من �أجل �سرية عمليات
الإيداع .
وكما هو معروف ف�إن كافة الأ�ساليب التكنولوجية احلديثة تتميز بعامل ال�سرعة والدقة
وال�سرية ،ذلك ما ي�صعب على اجلهات الرقابية والقانونية �إمكانية تعقبها من وجهة نظرنا .
 72د � .سعود عبد العزيز املري�شيد  ،مرجع �سابق � ،ص . 89
. http : www . dubaipolice . gov . ae . 73
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وهنا البد لنا �أن نلفت االنتباه �إىل �أنه كلما تزايدت حركة التقدم العلمي والتكنولوجي كلما
تزايدت يف نف�س الوقت الو�سائل احلديثة التي ت�ستخدمها ع�صابات الإجرام العاملي يف �أ�ساليب غ�سل
الأموال القذرة .
ومن �أبرز هذه الو�سائل بطبيعة احلال �أجهزة ال�صرف الآيل واخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية،
وما ي�سمى كذلك ببنوك الإنرتنت والبطاقات الذكية و�شركات الت�أمني وغريها من الأ�ساليب املتبعة يف
عملية حتويل الأموال غري امل�شروعة .
وهذه الأ�ساليب التكنولوجية احلديثة ن�ستعر�ضها فيما يلي:
�أو ًال :بنوك الإنرتنت -:
بنوك الإنرتنت ت�ستخدم مواقعها الإلكرتونية واملفتوحة على �شبكة االت�صاالت الدولية
(الإنرتنت) يف هذه احلالة يف نقل الأموال �أو حتويلها عرب هذه املواقع كونها ُتعد و�سيلة �سهلة ومبا�شرة،
لأن العميل يتمكن من خاللها من الدخول �إىل ح�ساباته وكذا التعامل معها على مدار اليوم من خالل
كمبيوتر �شخ�صي مت�صل يف نف�س الوقت بالإنرتنت مع �ضمان ال�سرية والأمان ،كما �أنه ي�ضمن للعميل يف
نف�س الوقت القيام بالعديد من العمليات امل�صرفية اخلا�صة به(.)74
ونالحظ بدورنا هنا �أن بنوك الإنرتنت تتيح لغا�سلي الأموال امل�شبوهة الدخل� ،إمكانية نقل
وحتويل كميات كبرية من الأموال �أكانت ح�سابات داخل البنك نف�سه �أو من بنك �إىل �أخر ،كما ميكن يف
ذلك �أي�ضا �أن يتم التحويل فيما بني بنوك داخل الدولة نف�سها �أو مع بنوك يف اخلارج .
وتتم عمليات هذه التحويالت طبعا ب�أق�صى درجات ال�سرية والأمان وكذا عدم الك�شف عن
هوية العميل يف نف�س الوقت حيث ميكن حتويل مبالغ �ضخمة جمهولة امل�صدر بق�صد غ�سلها وتطهريها
لتبدو ذات م�صدر م�شروع وينتج عن ذلك �إمكانية حتويل الأر�صدة يف هذه احلالة عدة مرات يوميا يف
�أكرث من بنك حول العامل ،مع �صعوبة �أو ا�ستحالة تعقب القائمني بهذه العمليات .
وعلى �أ�سا�س ذلك ي�ستطيع غا�سلو الأموال القذرة ا�ستخدام هذه التقنية احلديثة يف �إمتام
جرمية غ�سل الأموال وذلك باال�ستفادة من ال�سرعة والتحويالت ال�سريعة املتتالية من جهة ،وكذلك
�صعوبة حتديد املواقع الإليكرتونية التي مت من خاللها عملية التحويل من جهة �أخرى( ،)75مما يعقد
�إمكانية التعرف على �صاحب احل�ساب ومن ثم �صعوبة تتبع حركة احل�ساب �أي�ضا(.)76
ونرى نحن �أن كل تلك ال�سهولة والي�سر يف عمليات التحويالت عرب بنوك الإنرتنت ت�شجع
غا�سلي الأموال من ا�ستخدامها ب�شكل كبري .
� . 74أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،مرجع �سابق � ،ص . 39
 . 75نف�س امل�صدر � ،ص . 39
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ثاني ًا  :النقود الإلكرتونية والت�شفري :
ُتعترب النقود الإلكرتونية �إحدى �أكرث �أنظمة النقد وال�صرف �إغراء لغا�سلي الأموال ،وذلك
ال�ستحالة تعقبها و�سريتها و�سرعتها �إذ ميكن حتويل �أي مبلغ كان خاللها يف فرتة وجيزة جدا من الزمن
ودون �أي �إعاقات �أو حواجز جغرافية �أو م�صرفية �أو ق�ضائية .
وتتميز النقود الإلكرتونية هنا مبيزتني رئي�سيتني هما كالتايل :
امليزة الأوىل تخ�ص امل�ستهلك من حيث �أنه :
�أ – يجري التعامل بها ب�سهولة و�سرعة وفعالية عالية .
ب – عدم احلاجة حلمل الأوراق النقدية .
ج – تخ�ضع للحماية املقررة للم�ستندات املالية ال�شخ�صية الإلكرتونية .
د – ميكن �إبقاء العمليات التي متت بها �سرية وجمهولة .
ه – ذات طبيعة جتعلها حممية من ال�سرقة .
امليزة الثانية تخ�ص البنوك وال�شركات املتـعاملة بها وتتمثل هذه اخلا�صية مبا يلي :
�أ – التنفيذ الفوري للعمليات املالية املختلفة .
ب – خف�ض الكلف الزائدة التي يفرزها التعامل بالنقد التقليدي .
	�أما ما يق�صد به هنا بالت�شفري ،فالت�شفري هو عبارة عن عملية ميكن من خاللها حماية املعلومات
املتعلقة بالبنوك والعمالء والعمليات املالية التي يقومون بها على ال�شبكة وذلك يجعلها جمهولة متاما
وذلك من خالل مفاتيح الت�شفري املتوفرة على �أجهزة احلوا�سيب ال�شخ�صية .
وب�إمكاننا القول هنا �أنه وب�إجراء عمليات الت�شفري ت�صبح النقود الإلكرتونية مبثابة النقد
الورقي التقليدي فهي ُملك حلائزها حيث �أنه متى ما مت �سحب �أو �إيداع هذه النقود عن طريق �شبكة
الإنرتنت فيحق حلائزها �أن ينفقها يف املجال الذي يريده �أو �أن ي�سلمها لأي �شخ�ص كان كما ميكن من
خالل ذلك �إجراء عمليات غ�سيلها وب�صورة ال تتيح اال�شتباه بها �أو الك�شف عنها �إذ تتم هذه العمليات
بدون �أي �أثر يتيح تعقبها وب�سرعة ودقة عاليتني وتغطيها حركة ر�ؤو�س الأموال امل�ضطردة وامل�ستمرة
على ال�شبكة (.)77
ثالث ًا� :شركات الت�أمني :
وهنا ميكن ا�ستخدام عقود الت�أمني بعمليات غ�سل الأموال حيث �أن هناك عمليات معقدة
يقوم بها عقد ت�أمني واحد فقط وتتم ب�إجراءات �سريعة مما يعطي �إمكانية لقيام غا�سلي الأموال
با�ستخدام عقد الت�أمني للقيام بعملياتهم امل�شبوهة وذلك على املدى الطويل وقد قامت على �أ�سا�س ذلك
جلنة الرقابة على الت�أمني (  )CC Aبو�ضع تقرير �صارم عام  2001م ،ت�ضمن ذلك التقرير قواعد
� . 77أ  .د � .أروى فايز الفاعوري � ،إينا�س حممد قطي�شات  ،م�صدر �سابق � ،ص . 93 – 92
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و�إجراءات �صارمة ودقيقة فيما يتعلق بالت�أمني على احلياة وكذلك ر�أ�س املال

(.)78

رابع ًا  :االت�صاالت الإلكرتونية :
ُتعد �شبكة الإنرتنت يف ع�صرنا الراهن و�سيلة من و�سائل التعبري احلر غري اخلا�ضع للقيود
�أو ال�ضوابط �أو الرقابة وذلك من خالل ما توفره من خدمات �إلكرتونية كالربيد الإلكرتوين وغرف
املحادثة على �شبكة الإنرتنت وجمموعات ومنتديات احلوار والنقا�ش .
وعلى هذا الأ�سا�س ي�ستغل غا�سلو الأموال هذه ال�سبل يف طرح معلومات م�ض ِللة ومغلوطة حول
واقع الأ�سواق �أو �أ�سعار الأ�سهم �أو ال�سندات �أو توقعات بانخفا�ض �أو ارتفاع �أ�سعارها وب�صورة تدفع
امل�ستثمرين يف هذه املجاالت عرب ال�شبكة �إىل االعتقاد بوجود جهة ا�ستثمارية جمانية و�إىل �إتباع
الن�صائح املغلوطة بالطبع والتي ت�ؤدي يف �أخر املطاف �إىل العديد من التعامالت اخلاطئة التي تخل
با�ستقرار الأ�سواق وحتدث كذلك ا�ضطرابات فيها ي�ستثمرها يف نف�س الوقت غا�سلو الأموال يف حتقيق
�أرباح طائلة والتي تقوم بدورها بتوفري الغطاء القانوين الالزم للأموال القذرة التي تعمل على غ�سلها
تلك الع�صابات (.)79
وبهذه الطريقة املعقدة وامللتوية تتو�صل تلك الع�صابات �إىل مبتغاها .
خام�س ًا  :البطاقات الذكية :)80(Smart Card
والبطاقات �أو الكروت الذكية ُتعترب �إحدى النقود الإلكرتونية ،وقد كان �أول ظهور لها يف
الواليات املتحدة الأمريكية عام  1914م ،عندما �أ�صدرت �شركات البرتول الأمريكية بطاقات معدنية
لعمالئها ل�شراء ما يحتاجون �إلية من منافذ التوزيع التابعة لها وت�سوية ح�سابات هذه امل�شرتيات يف
نهاية كل مدة(.)81
وعلى �أ�سا�س ذلك ب�إمكاننا اجلزم �أن الكروت �أو البطاقات الذكية هي �أحد النقود الإلكرتوين
كما قد ذكر ذلك �سابقا ،لأنها متثل �شكل البطاقات �سابقة الدفع املعدة طبع ًا لال�ستخدام يف �أغرا�ض
متعددة ،والتي ت�سمى يف نف�س الوقت (بطاقة خمتزنة القيمة �أو حمفظة النقود الإلكرتونية) .
وقد �أبتكر الكارت �أو البطاقة الذكية من �أجل التغلب على امل�شاكل التي تتعلق بال�سرية
والأمان يف البطاقات االئتمانية واخل�صم بطبيعة احلال()82كونها حتمل �شريحة الكرتونية �أو �أكرث
� . 78أنظر يف ذلك � ،أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،م�صدر �سابق � ،ص . 43
 . 79نف�س املرجع � ،ص . 94
www. Lawmag . co ae issue 0213\Cover 02 . 80
� . 81أنظر  ،د � .سمية القليوبي  ،و�سائل الدفع احلديثة ( البطاقات البال�ستيكية ) � ،أعمال امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي بكلية احلقوق بجامعة بريوت العربية ،
اجلديد يف �أعمال امل�صارف من الوجهتني القانونية واالقت�صادية  ،من�شورات احللبي  2002 ،م � ،ص . 61 - 59
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يف �آن واحد� ،أي حا�سب �صغري احلجم مزود بذاكرة حيث يكون قادرا على �أن يختزن وي�سرتجع ويعالج
البيانات كما ميكن ا�ستخدامه يف جماالت عديدة ،وميكن كذلك �إعادة �شحنها من �أي منفذ الكرتوين .
وهذه البطاقات �أو الكروت من مزاياها �أنها جتمع يف بطاقة واحدة كل املزايا والأدوار التي
ت�ستطيع بطاقات االئتمان وبطاقات اخل�صم وبطاقات ال�صرف الآيل وكذلك البطاقات املدفوعة
القيمة مقدما �أن ت�ؤديها (.)83
وال يخفى على �أحد �أن هناك خماوف جمة يثريها ا�ستعمال هذه البطاقات �أو الكروت وتكمن
هذه املخاوف طبعا يف قدرة غا�سلي الأموال القذرة على حتريك القيم النقدية امل�شحونة على منت
البطاقة �إىل �أي مكان يف العامل فقد مت اال�ستغناء عن النقد الورقي طبعا وب�إمكانه �أن ي�ضيف �أية
قيمة نقدية على الرقاقة الإلكرتونية املحملة على البطاقة ولأن القيمة موجودة على منت البطاقة
ف�إن التاجر الذي يقبل الوفاء بها لن يقوم باالت�صال بالبنك �أو اجلهة امل�صدرة للبطاقة للح�صول على
موافقتها لإجراء وقيد العملية على البطاقة(.)84
ومبعنى �آخر ف�أنه يتم هنا ا�ستخدام الكرت �أو البطاقة الذكية على نطاق وا�سع ك�إحدى و�سائل
الدفع الإلكرتونية احلديثة يف عملية غ�سل الأموال وتطهريها دون �أن تخ�ضع لأي �إ�شراف بطبيعة
احلال �أو رقابة من جانب البنوك �أو ال�سلطات املعنية بذلك(.)85
وهنا ال بد �أن ن�ؤكد بدورنا �أن من املتوقع �أن تكون تكنولوجيا الكرت �أو البطاقة الذكية مكملة
يف نف�س الوقت لنظام بنوك الإنرتنت يف عملية غ�سل الأموال القذرة وبنطاق وا�سع طبع ًا .
	�إذا ما توفرت لغا�سلي الأموال الأ�ساليب املحكمة للقيام بعملياتهم امل�شبوهة(.)86
كما يجب التنبيه هنا �إىل �أن هذه البطاقة �أو الكرت متكن حاملها من �سحب الأموال من خاللها
عرب ( )53دولة يف العامل ولعلها من خالل هذا قد �سهلت لغا�سلي الأموال و�أعفتهم كذلك من م�شقة
تهريب النقد الورقي عرب احلدود الإقليمية للدول والأقطار .
�ساد�س ًا� :إجراء معامالت يف الذهب واملا�س:
ففي هذه الطريقة ي�ستخدم املجرمون غ�سل الأموال القذرة عن طريق التعامل يف الذهب
واملا�س ،حيث تقوم تلك الع�صابات با�ستخدام الأموال التي ح�صلوا عليها بطرق غري م�شروعة من جتارة
املخدرات يف �شراء كميات كبرية من الذهب �أو املا�س ومن ثم يتم تهريب تلك الكميات �إىل مناطق تت�ضاءل
فيها القيود القانونية بحيث يتم �إيداع ح�صيلة بيع الذهب واملال فيما بعد يف ح�سابات احد بنوك الدول
التي ال توجد فيها قيود يف هذا ال�ش�أن ثم يتم حتويل هذه النقود با�ستخدام �أ�ساليب متعددة �إىل الدول
� . 83أ  .د � .سوزي عديل نا�شد  ،مرجع �سابق � ،ص . 41
� . 84أ � .أروى فايز الفاعوري � ،أ � .إينا�س حممد قطي�شات  ،مرجع �سابق � ،ص . 95
. Olivier Jerez - op . cit ., p . 148 . 85
 . 86د  .جالل وفاء  ،م�صدر �سبق ذكره � ،ص . 38
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تعريف جرميــــــة غ�سل الأموال والطـــــــرق الناجعــــة ملكافحتها يف القانون الـــدويل

التي خرجت منها ليعاد ا�ستخدامها يف �أي �أغرا�ض �أخرى(.)87
ثراء بينما تزداد كثريا من ال�شعوب
وي�ستمر غا�سلي الأموال بهذه الطريقة ليزدادوا
ً
واحلكومات يف العامل فقر ًا .

� . 87أنظر  ،امل�ست�شار  ،حممد على �سكيكر  ،مرجع �سابق � ،ص . 73
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