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 المقدمة
الخالفات  جعلتصاعد حاد لظاهرة الصراعات والحروب من في عالمنا المعاصر  هنشهدما 

نتشار ترافق ذلك مع االوقد العرقية والطائفية ظاهرة دائمة للعالقات الدولية، و ثنية اللداخلية اا
 وحجم مبيعاتها. نشاطاتهاالواسع للشركات المتعددة الجنسيات وتوسع 

التقليدي، هي تفاعالت تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي  هاالعالقات الدولية، بمفهومف
النمط األول تعاوني والنمط  :وتفاعالت ثنائية األوجه أو تفاعالت ذات نمطين وحدات دولية،

 . 0إال أن النمط الصراعي هو الغالب في العالقات الدولية ،الثاني نمط صراعي

من الحروب غزو األراضي، حيث كان  كثيرال كان هدف ،منذ القدم وحتى مطلع القرن العشرين
المزيد من األراضي يعادله إذ إن  ؛وات البالد المستعمرةالمنتصر يسعى إلى وضع يده على ثر 

المزيد من الغذاء، والمزيد من السكان يعني المزيد من الضرائب للمستعمر. غير أن الثروات 
 لىالبحث عن الذهب والمعادن الثمينة إشمل بل تطورت لت ،المنشودة لم تكن بالضرورة زراعية

عصام سليمان بأنه:" كان التنافس على مصادر  قوليق، في هذا السيا. 4كتشاف البترولاأن تم 
لنشوب حروب عديدة، أدت  المواد األولية، وعلى إيجاد أسواق لتصريف اإلنتاج، منذ القدم، سببا  

 .3الى تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، ونهب ثرواته من قبل الدول المستعمرة"

العالقات الدولية والسياسات الخارجية للدول. الصراعات الدولية من أهم العوامل التي تحدد  ُتعد  
كثير ويعود ذلك إلى ال ،مع الحياة البشرية ومجتمعاتها متالزمة  ، و منذ وجود البشرية حاضرة وهي

الصراع ف .2ما بينها عتبارات المتعلقة بشبكة المصالح المتقاطعة أو المتباينة فيالمن األسباب وا
 حسن البزاز وبحسبوالقبيلة فإلى الدولة والمجتمع الدولي.  يبدأ من األسرة لينتقل إلى العشيرة

وبشكل  "إذا ما نظرنا إلى التاريخ البشري فسنجد أنفسنا أمام تواصل تاريخي مرتبط تماما   :فإنه
 متواصل مع الوجود البشري نفسه فمع بداية الحياة اإلنسانية ومنذ وجود قابيل وهابيل على وجه

                                                           
 .442، ص4101، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، االقتصاد السياسيوديع طوروس،  0

2 G. Rousselot, Le Pétrole, Le cavalier Bleu, Paris, 2003, p 87. 
  .33، ص0191 دار النضال، بيروت،، ، الطبعة الثانيةلى علم السياسةمدخل إ ،عصام سليمان3

 . 233، ص4100منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، العالقات الدوليةخليل حسين،  2
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وبدأت الحاجة إليجاد السبل والوسائل لمواجهة هذه األزمات  ،األرض حصل صراع المصالح
 .5"دارتها بالشكل الذي يضمن مصالح األطرافاوالتعامل معها و 

إلى نشأة اإلنسان األولى، وتعود ، ترتبط بالوجود البشريالتعقيد، شديدة  ا  ظاهرة الصراع أبعادإن ل
أبعادها  يت أم جماعية، وأيضا  فمستوياتها المختلفة: فردية كان يحيث عرفتها عالقاته ف

 ":الصراعف وغيرها. جتماعية، أو تاريخيةاقتصادية، أو االمتنوعة: نفسية أو ثقافية، سياسية أو 
التعقيد لتداخل المتغيرات المرتبطة به وتشابكها من جانب، ولتعدد أنواعه ودوائره،  ةظاهرة بالغ

 .6"ومن ثم مستويات تحليله ودراسته من جانب آخر

أنه: "تنازع اإلرادات بالصراع الدولي أستاذ وباحث مصري،  ،ف إسماعيل صبري مقلدعر  يُ 
ختالف في دوافع الدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وهو التنازع الناتج عن اال .الوطنية

مكاناتها ... نتهاج اتخاذ قرارات أو امما يؤدي في التحليل األخير إلى  الخ،وفي مواردها وا 
ت خارجية تختلف أكثر مما تتفق، ولكن برغم ذلك يظل الصراع بكل توتراته وضغوطه سياسا

لى عو ختالف الدوافع بين الدول، اعن  جمالصراع الدولي ناإذن، ف. 3دون نقطة الحرب المسلحة"
 .ةال الحرب المسلحوانتهاج سياسات،  تخاذ قراراتا

بأنه:" تنافس أو صدام  ومفكر فلسطيني، ، مؤرخف عبد الوهاب الكيالي الصراع الدوليعر  كذلك يُ 
عتباريين )كالشركات والدول( يحاول ين أو االيثنين أو أكثر من القوى أو األشخاص الحقيقابين 

فيه كل طرف تحقيق أغراضه وأهدافه ومصالحه ومنع الطرف اآلخر من تحقيق ذلك بوسائل 
اإلنسانية وفي كل الميادين وقد وطرق مختلفة. والصراع ظاهرة طبيعية في الحياة والمجتمعات 

 .9ن مباشرا  أو غير مباشر، سلميا  أو مسلحا ، واضحا  أو كامنا "و يك

العلوم وباحث في ، أستاذ Louis Kriesburgكريسبورغ  لويس هرفع  يُ فالصراع الداخلي أما 
كل واضح حالة التي ُيظهر فيها األفراد أو الجماعات بشال بأنه:" اإلجتماعية في جامعة شيكاغو،

                                                           
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لإدارة األزمة بين نقطتي الغليان والتحو   حسن البزاز، 5

  .02-03، ص4110
العدد الثالث/  الدراسات مستقبلية/ /(صول النظرية لألسباب واألنواعمفهوم الصراع: دراسة في اال) /منير بدوي 6

 .53ص/0113جامعة أسيوط/ يوليو

، مؤسسة األبحاث العربية، ستراتيجية والسياسة الدولية/المفاهيم والحقائق األساسيةاالإسماعيل صبري مقلد،  3
 .11، ص0131بيروت، 

 .634، ص0132، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي، 9
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رتبط الصراع بفاعلين لهم مالمح او بأنه" إذا ما  .1غير متوافقة" ا  عتقاد بأن لديهم أهدافاال
متدادا  سواء لجهة التجذر، ا، فإنه يصبح أكثر حدة و أو غيرها مجتمعية أو طائفية أو دينية

الفاعلين في  مجتمعيا  أو عابرا  لحدود الدولة، إذا كانت هنالك جماعات تتشابه مع مالمح هؤالء
  .01الجوار اإلقليمي"

مفهوم الصراع يختلط بغيره من المفاهيم المرتبطة به مثل الكارثة، األزمة، التهديد، النزاع، إن 
بحيث يصبح عملها شبيها   ،بعضبتداخل بعضها يغيرها من المفاهيم و و  الحربالحادث و 

"بالتكوين ُتسمى و ة لها ة عن تضارب المعاني الحقيقيجملتباسات النااالبالمفاتيح لفك 
إال  .04شتراكها في سمة أساسية وهي الحاجة إلى المواجهة واإلدارةا. يعود ذلك إلى 00المفاهيمي"

 لكنه ،النزاعو أعمق من المشكلة واألزمة والحادث  كونهأن الصراع يختلف عن كل هذه المفاهيم 
 أعلى درجات الصراع. عد  دون الحرب التي تُ من يبقى 

   :فإن، تشيكوسلوفاكي متخصص في العلوم السياسية واإلجتماعية، مفكر دويتشكارل  وبحسب
ن كمُ همة األخرى ي  ختيار الصراع والتركيز عليه دون غيره من السمات المُ ا" السبب األساسي في 

وفي العالم  عتقاد بأن الصراع هو أهم حقيقة في الوجود بل هو الحقيقة الكبرى في التاريخفي اال
فالعالم المعاصر يتكون من جملة من التصورات والسلوكيات والمواقف والمصالح المعاصر، 

المتباينة والمتناقضة والمتصارعة والقائمة بين األفراد والجماعات أو الدول أو المنظمات 
 لصراعات الحارة والباردة الفعليةوالتنظيمات أو التكتالت. إن العالم المعاصر هو عالم يعج با

 .03"ة والوهميةيمادية والعقائدية والحقيقوالمصطنعة وال

 

                                                           
9 L.Kriesberg, "Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution", Rowman and Littlefield 
Publishers, Lanham, Maryland, 1998, p2.  

/السياسة (مغلقة: مداخل تفسير الصراعات الداخلية في دول الربيع العربيالصناديق ال (/خالد حنفي علي 01
 .6ص /4104أكتوبر /011ملحق العدد الدولية/

 .43حسن البزاز، مرجع سابق، ص 00
، 0113، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، إدارة األزمات في عالم متغيرعباس الرشدي العماري، 04
 .06ص

 ،0191، 033سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد  والصراعات الدولية، العالم المعاصر، عبداهلل عبد الخالق13
  .014ص
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مكن تفسير ظاهرة الصراع من عدة مداخل وأبعاد نظرية، بحيث ُيرجع كل مدخل الصراع إلى يُ 
تفسيرات مختلفة عن المداخل األخرى، وكل جانب من جوانب الحياة ُيفسر الصراع بأسباٍب 

حد األسباب الرئيسية وراء ن أأ حث مصري،، باجمال رشدي رىوفي هذا الصدد يخاصٍة به. 
باألحداث في السياسة الدولية وعدم وجود  ؤظاهرة الصراع الدولي هو ضعف القدرة على التنب
المقابل يوجد العديد من المفاهيم التي في منطق ثابت يحكم ظاهرة الصراع الدولي، لكن 

هذه بعض  قبلية.الصراعات والحروب والتنبؤء بالصراعات المستيستخدمها المحللون في تفسير 
على فهم الصراع  ،إلى حد كبير ،تغي ر مستمر، وهي تساعدفي المفاهيم بقي على حاله وبعضها 

. 02ندالع الصراعاتاالدولي وعلى إعطاء خلفية عن طبيعة السياسة الدولية التي تؤدي إلى 
دية قتصااعدة عوامل سيكولوجية وبيولوجية وجغرافية وثقافية و  إن هناكف ،ذلك فضال  عن

 .05تساهم في ديمومة الصراع اإلنساني جتماعية وغيرهااو 

 ربطهاتعمُّد و  للصراعات الحقيقية سبابألا ويجري تمويه العالم والحروب في الصراعات تتوالىو 
 ؟"خرىأ دون األرض من ما بقعة في الصراع يندلع لماذار تفسيإعطاء  دونمن  عدة بأسباب

ها أبرز  ،ر ظاهرة الصراع في العالقات الدوليةيتفسى سعت إلاألسباب والمصادر التي  تتعدد
 ية. واإلقتصاد ةوالديموغرافي ةبولوجو اإلنتر  و األسباب النفسية واإلجتماعية

نزعة اإلنسان إلى  ، إلىالمستوى الدوليعلى  للصراع،السيكولوجي  يستند السبب النفسي أو
لتنازع والتصارع إنما ترجع إلى غريزة حيث يعتبر فرويد" أن الدوافع المحركة لعملية ا ،التدمير

 ستناد إلى ذلك،باالنتقام والتوسع والمخاطرة". حب التسلط والسيطرة، كذلك إلى الدافع نحو اال
رأى فرويد أن الصراعات والحروب إنما تمثل فرصة مثلى إلرضاء مثل هذه الدوافع والنزعات 

، باحث أميركي Ted Gurr ورغ تيد يجد. 06الكامنة في أعماق الطبيعة اإلنسانية ذاتها
بأنه الذي وصفه الحرمان النسبي أن الصراع ينشأ بسبب  ،في الصراع السياسيمتخصص 

الحالة التي ُيحرم فيها شخص أو جماعة من أمور يعتقدون أنهم أحق بها في حين أن شخصا  
،  James.A Davisجيمس ديفيز كذلك يجد. 03آخر أو مجموعة أخرى تمتلك هذه األمور

                                                           
، باألهرام مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجيةموسوعة الشباب السياسية، ، الصراع الدوليجمال رشدي،  02

 .39-33ص ،4114القاهرة، 
 / المجلة العربية للعلوم السياسية/(اء السياسي المغربيجدلية التوافق والصراع في الفض (/محمد المساوي 05

  .04ص /4104شتاء  33العدد 
 .56-55ص ،مرجع سابق ،منير بدوي 06
 .3ص ،مرجع سابق ،الصناديق المغلقة ،خالد حنفى علي 03
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بر عن حالة إحباط جماعي في ع  أن الصراعات الداخلية تُ  م إجتماع أميركي،عال  أستاذ و 
المجتمعات، فهو تباين بين ما تريده الجماعة وتراه من حقها، وقد يؤدي إلى صراعات عندما 

، عالم إجتماع نروجي متخصص  Johan Galtungجوهان غالتونغأما . 09يكون هنالك محفز
حتياجات أساسية جميعا  االبشر  ىأن لدإلى ينطلق في نظريته صراع، في أبحاث السالم وال

مادية )الغذاء والسكن وغيرها( وغير مادية )حريات( ويسعون إلى تلبية حاجاتهم، وأن الصراعات 
تنشأ عندما ال يستطع المرء إشباع حاجاته أو عندما يجد أن هنالك من يعوق ذلك، وتطورت تلك 

إشباع الدوافع، فاإلنسان يسعى أوال  إلى تحقيق حاجاته األساسية، فإذا  النظرية من الحاجات إلى
 .01ما تحققت تظهر لديه دوافع الحصول على إحتياجات أخرى مثل الحقوق السياسية

الصراع يحدث نتيجة غياب اإلنسجام والتوازن :"أن منالسبب اإلجتماعي للصراع  ينطلق
جة وجود حاالت من عدم الرضا حول الموارد واإلجماع في محيط إجتماعي معين وكذلك نتي

المادية مثل الدخل والسلطة أو تعبير عن مصالح ترتبط بأصول دينية أو إثنية أو أخطاء في 
، عالم coser  Lewisلويس كوزرفي هذا السياق، يرى  .41"اإلدراكات المتبادلة داخل المجتمع

لمختلفة داخل مجتمع ما إلى إعادة أن الصراع ينشأ عندما تسعى الجماعات ا إجتماع أميركي،
تخصيص مصادر القوة والموارد والسلطة عقب أي تغيير إجتماعي، ويؤدي هذا التغيير إلى 

يؤدي إلى نقمة وهو ما  ،طرف آخر منه رضر تييع الموارد بحيث يستفيد طرف ما و إعادة توز 
األطراف األخرى  الطرف المتضرر فيسعى إلى إستعادة ما فقده عبر اإلنخراط في صراعات مع

 .40تتردد في دخول الصراع للحفاظ على مكتسباتها المنتفعة، التي ال
ن التناقض الذي نشهده في عالمنا يكمن في محاولة السياسيين والباحثين فإجورج قرم  بحسب
تغليف أسباب الصراعات باألسباب اإلنتروبولوجية  فياإلعالم والصحافيين في التركيز  ووسائل

دون اإلحاطة باألسباب الجوهرية للصراعات وكأن هنالك حالة تغليف من ثنية( )دينية أو إ
                                                           

 .9ص ، المرجع أعاله09
 19 للمزيد راجع:

 J.Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research", Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 
(1969), pp. 167-191. In Peace Studies: Critical Concepts in Political Science, Volume 1, edited by 
Matthew Evangelista, Routledge,U.S.A, 2005, pp21-50.  

 .02-3منير بدوي، مرجع سابق، ص 41
 للمزيد راجع:40

L. A. Coser, "Social Conflict and the Theory of Social Change", the British Journal of Sociology, Vol. 
8, No. 3, Sep 1957, pp197-207. 
http://links.jstor.org/sici?sici=0007-
1315%28195709%298%3A3%3C197%3ASCATTO%3E2.0.CO%3B2-H 

http://links.jstor.org/sici?sici=0007-1315%28195709%298%3A3%3C197%3ASCATTO%3E2.0.CO%3B2-H
http://links.jstor.org/sici?sici=0007-1315%28195709%298%3A3%3C197%3ASCATTO%3E2.0.CO%3B2-H
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األسباب  لىالمقابل نشهد إختفاء مصطلحات وتعابير واضحة للداللة عفي مفاهيم" ال"للصراعات و 
تعليبها  جرىوغيرها من المصطلحات التي  ،المادية للصراعات مثل "اإلمبريالية" و"اإلستعمار"

 .44ثل الحرب الباردة والحرب الساخنةوالترويج لها م
 إلىفي شن الحروب، حيث يستند أصحاب هذا المدخل  ا  كبير  ا  كذلك إن للعامل الديموغرافي دور 

أن الدول تمر في تطورها السكاني بثالث مراحل وهي: مرحلة النمو البطيء ثم مرحلة اإلنفجار 
دفع الضغط السكاني بهذه الدول إلى شن فمرحلة اإلستقرار والتوازن. وفي المرحلتين األخيرتين ي

غرافية" والتي تعتبر أن الدول و حروب للتوسع وهو ما يطلق عليه إسم "ديناميكيات العملية الديم
. إن التوزيع غير المتكافئ  للموارد الطبيعية  داخل 43كائن حي من حيث النمو والتفاعل والتوسع

اعات داخلية، عندها يلجأ القادة لتجنب ذلك إما إلى مجتمع ما يشهد تزايدا  سكانيا  كبيرا  يخلق صر 
ما عبر إرسال الشباب للقتال في صراعات ال شأن لهم بها )حالة  تحويله إلى صراع خارجي وا 

  .42للقتال في أفغانستان وغيرها( أرسلواالجهاديين الذين 
   ح هذه الظواهرالسياسية أصبحت غير قادرة على شر –د أن النظريات التقليدية اإلثنيةلكننا نج

مكن ألصحاب الصراع إذ كيف ي   ،دون تحليل كل منهامن النظريات  هذه مكن رفض أي منيُ  الو 
أال تخفي هذه الظواهر خلفها  بعض لعقود من الزمن؟مع اإلثني تفسير تعايش اإلثنيات بعضها 

 ؟إقتصادية ا  أبعاد

في العام   Hoefflerهوفلرو  Collierإن دراسة للبنك الدولي كان قد أعدها كل من  كولييه 
األول يتمحور حول أسباب داخلية تعود  تفسيرين:، أعطت الحروب األهليةحول أسباب  4110

أما الثاني فيربط . ثني، ديني، إجتماعي وغيرهاإإلى مطالب أو دوافع الكراهية المرتبطة بتعارض 
إلى هذه الدراسة  ُخلص تدية. و الصراعات الداخلية بالرغبة في تغيير آلية توزيع الموارد اإلقتصا

نهما ليسا فإ ،ثني كمصدر للصراعاتالرغم من أهمية اإلنقسام الديني واالعلى  نتيجة مفادها أنه
 ثنية والدينية داخل بلد ما الن وجود اإلنقسامات االأ. بمعنى أوضح بأهمية العوامل اإلقتصادية

األهلية. بل على العكس إن مستوى العائد،  إحتمال الحروب فييزيد  ومستقال   منفردا   شكل عمال  يُ 
كلما كان العائد ف ،الصراعنشوء خطر  فيمن العوامل التي تؤثر بشكل فعال  وه ،رتفاعه وبنيتهإ

 ، عالم نفس أميركي، Daniel Katzف دانيال كاتز عر  يُ  .45كان خطر الصراع ضئيال   مرتفعا  
                                                           

22 G.Corm, Pour une lecture profane des conflits : sur le "retour du religieux"  dans le conflit 
contemporain du Moyen-Orient, Paris, La Découverte, 2012, pp16-18. 

 .013ص ،مرجع سابق ،إسماعيل صبري مقلد 43
24 G.Corm, op.cit, pp 25-26. 

 : P. Collier, A. Hoeffler, Greed and Grievance in Civil War, World Bank, 2000للمزيد راجع 45 
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بلوغ الموارد الشحيحة. حيث يسعى كل  يشمل دوافع المنافسة على الصراع اإلقتصادي بأنه:"
طرف للحصول على أكبر قدر منها، وتتجه سلوكيات ومشاعر كل طرف نحو تعظيم 

 .46المكاسب"
متخصص في الصراع وسياسات  أستاذ وباحث أميركي ،Jeff.D Colganأما جيفري كولغان 

بر أن:" الدور المحوري إعتفقد الذي تناول دور النفط في الصراعات الدولية والداخلية، و  الطاقة
قتصاد العالمي يجعله من أهم القضايا في العالقات الدولية المعاصرة، ولألسف فإن للنفط في اال

أكثر الدول التي تشهد عنفا  في العالم وتشهد أيضا  نزاعات داخلية، بنسبة من الدول النفطية هي 
العالقة ما بين النفط . مما دفعه إلى التساؤل عن 27% أكثر من الدول غير النفطية51

 ، أستاذ وباحث في اإلقتصاد السياسي، David Keenأما دايفيد كين  .49والصراعات الدولية؟
رضاء غايات محلية، التي فقد وجد  أن الفوضى، التي تسببها الحروب األهلية، تؤدي إلى تلبية وا 

معرفة ب األهلية يجب العنف في الحرو أسباب لبيتها أهداف إقتصادية. وأنه بغية فهم اغفي  لها
 . 41العوامل اإلقتصادية التي تسببت بنشوئها وفهم

إلى من حرب الفليبين،  ،ربطها بالصراع حول البترولبعضهم  ا  كثيرة،حداثأشهد العالم لقد 
الحرب في اليمن بين الملكيين ف ،الثورات في أفريقيا )من نيجيريا إلى الكونغو إلى روديسيا(

-اع الحدودي بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، وأيضأ الحرب العربيةالنز ثم  ،والجمهوريين
 إلى 0161 من عاما   36 متدتا أهلية، حربا   شهدت التي غواتيماال إلى وصوال   .31اإلسرائيلية

 إيزكسكان إقليم في الحرب ترك زت حيث ،السكان من ألف 411 نحو مقتل إلى وأد ت ،0116

                                                                                                                                                                      

http://siteresources.worldbank.org/INTKNOWLEDGEFORCHANGE/Resources/491519-
1199818447826/multi_page2355.pdf 
26 R. Fisher, "Sources of Conflict and Methods of Conflict Resolution".  
http://www.ulstergaa.ie/wp-content/uploads/coaching/team-management-2012/unit-3/sources-of-
conflict-and-methods-of-resolution.pdf 
27M.L. Ross, The oil Curse how petroleum wealth shapes the development of nations", Princeton 
University Press, New Jersey, 2012, p145.  
28J.D Colgan, "Oil and Revolutionary Governments: Fuel for international Conflict", International 
Organization 64, fall 2010, p661. 

29 D.Keen," une analyse économique des guerres civiles: l'usage stratégique de la violence", 
problèmes économiques, n°2609, 24 mars 1999, pp27-29. 
30 J.Bergier, T.Bernard, La Guerre Secrète Du Pétrole, Editions Denoël, 1968, Editions Flammarion, 
1971, p3. 

http://siteresources.worldbank.org/INTKNOWLEDGEFORCHANGE/Resources/491519-1199818447826/multi_page2355.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTKNOWLEDGEFORCHANGE/Resources/491519-1199818447826/multi_page2355.pdf
http://www.ulstergaa.ie/wp-content/uploads/coaching/team-management-2012/unit-3/sources-of-conflict-and-methods-of-resolution.pdf
http://www.ulstergaa.ie/wp-content/uploads/coaching/team-management-2012/unit-3/sources-of-conflict-and-methods-of-resolution.pdf
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 نسحابا فور الشرقية تيمور إقليم إندونيسيا حتلتا ،أيضا   ،5013 العام يف .30بالنفط الغني
 ةيالرئيس حتاللالا دوافع أحد تيمور بحر مياه تحت النفط حتياطيا شكل حيث ،منه البرتغاليين

 43 مدى على النفط سبيل في اإلقليم سكان من ألف 411 نحو سقط وقد 4114 العام حتى
 .34عاما  

كما أن  .33ز قد ساهما في إندالع صراعات كثيرة حول العالمهكذا فإن كل من البترول والغاو 
 . 32سببها المباشر البترولكان من الصراعات الداخلية كبيرا   ا  عدد

فرنسي عمل لمدة وكاتب ، جيولوجي Rousselot Gilles جيل روسلو رىفي هذا السياق، ي
 ،إلى صراع مسلح مؤخرا  إال  أن الصراع على البترول لم يؤد  بطويلة في شركات نفط فرنسية، 

، رة وشركات البترول والدول المستوردةصد  بين الدول المُ  ففي معظم الحاالت كان الصراع مخفيا  
حيث إستطاعت هذه الشركات الوصول إلى مصادر الطاقة من خالل الضغوط التي مارستها 

تبار الغزو عا كان باإلمكان عما إذا مما دفعه إلى التساؤلدولها على الدول الُمصدرة. 
 من أجل جديدةٍ  لحروبٍ  ؟ وهل تشكل بداية  جديدةٍ  لمرحلةٍ  عراق بداية  للالبريطاني –األميركي
 .35البترول

أسس  إلىالعالم ظهور أشكال من الصراعات والنزاعات تستند شهد  ،منذ نهاية الحرب الباردة
 بحقها في طالبتهلية وعرقية خاضتها شعوب أظهرت حروب ، حيث 36ومفاهيم غير تقليدية

 .33ظلت متماسكة بسبب ظروف الحرب الباردةنفصال عن دول الا

                                                           
كانون  /93العدد  الوطني/ الدفاع /(تداعيات التحديات البيئية على األمن العالمي) /إلياس أبو جوده 30

 .52ص /4103الثاني
 .32-33، ص4112ل، العدد األول، ربيع حروب في سبيل النفط في العالم، مجلة بدائ 34

33  B.Hellendorff, "Ressources naturelles, conflits et construction de la paix en Afrique de l’Ouest", p 
6.  http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2012/Rapport_2012-7.pdf 

ألمازون اطالب سكان حيث  ؛الشعوب طالب بحصته من عوائد البترول عبر نزاعات مسلحة من هناك عدد 32
الحصول بهدف أو ها، ستغاللاراضي بغية منع شركات البترول من لأل تهملكيسندات م هم بإعادةن حكوماتو المحلي

ما  التي غالبا  بعدالة توزيع عائدات البترول  النيجر-كان الدلتاس كما طالبعلى التعويض العادل على األقل، 
 .G.Rousselot, op.cit, p88 :. للمزيد راجعقمعها بعنف من قبل الجيش جرييو  مسلحا   طابعا   تخذت

35 Ibid, p87. 
، مركز حمورابي 4110أيلول عام 00ستراتيجية األمريكية تجاه إيران بعد أحداثاالبهاء عدنان السعبري،  36

 .63، ص4104ستراتيجية، بغداد، للبحوث والدراسات اال

 .33ص، مرجع سابق ،رشديجمال  33

http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2012/Rapport_2012-7.pdf
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هتمام ليشمل الفي السابق، كانت العالقات الدولية تتمحور حول الدولة فقط، أما اآلن فتوسع ا
 المنظمات غير الحكومية والشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الدولية والقبائل واألفراد.

يعترف بها  وال يوم:" أهم القوى عبر الوطنية التي يعرفها العالم النفإريمون حداد وبحسب 
وقد  الشركات عبر الوطنيةالمجموعات و القانون الدولي كأشخاص في العالقات الدولية هي 

تعاظمت أهمية هذه الظاهرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأصبح مركزها أساسيا  في العالقات 
 .39"لعالميةالمالية واإلقتصادية ا

رات في السياسات والعالقات الدولية، برزت معها الحاجة ن، تغي  و القرن الحادي والعشر  ظهرألقد 
تساع النظرة التحليلية التي كانت تعترف في السابق بكون الدول هي الفاعل الوحيد في اإلى 

قات بين الدول جوهر العال تي تحكمهي ال مثل القوة والصراع، أن مفاهيم،بالعالقات الدولية، و 
ل بروز فاعلين جدد من غير الدو تحت تأثير االعتماد الدولي المتبادل. ولقد تجل ت هذه التغي رات ب

  Non State Actorsعالمية جديدة، اسياسية و موضوعات في  مهما   ا  دور ؤدون ي قتصادية وا 
 .الحدود والسيادة ىتتجاوز مستوى التفاعالت الحكومية الرسمية، وتتخط

المنظمات الدولية الحكومية و  الشركات المتعددة الجنسيات هي ز الفاعلين من غير الدولبر إن أ
جماعات الجريمة المنظمة عن  فضال   وغير الحكومية، وبعض الجماعات والتنظيمات المسلحة،

قائمة الفاعلين من غير الدول، هو  ىنوع جديد أضيف إل باإلضافة إلى ظهور .والمافيا الدولية
 .31في عالمنالدولي الفرد" الذي يمثل ظاهرة جديدة "الفاعل ا

لقد أثارت ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات اهتماما  عالميا  منذ السبعينيات، حيث برز دورها 
في السيطرة االقتصادية واالجتماعية والسياسية على مقدرات الشعوب في عدد من دول العالم، 

بدفعها شركات متعددة الجنسيات إلى بعض وخصوصا  بعد فضائح الرشاوى التي قامت 
الشخصيات العامة والتنظيمات السياسية في عدد من الدول النامية والمتقدمة، وأبرزها فضيحة 

، والدور الذي قامت 0136لصناعة الطائرات في العام   Lockhmedيد األميركيةمشركة لوكه

                                                           
 .323ص ،4111 ،بيروت ،دار الحقيقة ،العالقات الدولية ،ريمون حداد 39
39

 /096العدد السياسة الدولية/ /(الدولية تفاعالت"الفاعل الفرد" ظاهرة جديدة في ال مردوخ نموذجا :) رم حسام/كأ 
 .011ص /4100أكتوبر 
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للنحاس في انقالب  Anaconda نداشركة أناكو   I.T.Tبه كل من الشركة الدولية للبرق والهاتف
 .21شيلي واإلطاحة بالحكم الوطني فيها

كما شهد مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات عدة تعريفات من قبل عدد كبير من االقتصاديين. 
إذ إن تسمية الشركات المتعددة الجنسيات، بحسب ريمون حداد، هي من وضع هذه الشركات 

" األميركية، التي كانت تحتكر IBM  ت شركة ال" آي. بي. أمنفسها، وأن أول من اعتمدها كان
صناعة اإللكترونيات والكمبيوتر على المستوى العالمي، حيث كان هدفها تغطية االستغالل التي 

األمم المتحدة  . أهم هذه التعريفات هي تلك التي إعتمدها مؤتمر20تمارسه عبر فروعها في العالم
الشركات المالكة ألجهزة إنتاج وخدمات أو أنها تشرف عليها  وهي:"24"للتجارة والتنمية" األونكتاد

من الخارج بالنسبة لمكان وجودها. ويشمل هذا التعريف ليس فقط الشركات التابعة للقطاع 
وبأنها: "كيان  .23الخاص أو الشركات المغفلة بل أيضا  شركات القطاع العام التابعة للدولة"

تاج عبر القارات وله في دولتين أو أكثر شركات وليدة أو فروع إقتصادي يزاول التجارة واإلن
  .22تتحكم فيها الشركة األم بصورة فعالة وتخطط لكل قراراتها تخطيطا  شامال"

هولندا، إلمانيا، فرنسا، سويسرا،  تعود ملكية الشركات المتعددة الجنسيات إلى عدة دول، أهمها:
 .25كثرها يعود إلى شركات أميركية المنشأكندا، السويد، اليابان، لكن أ إيطاليا،

حدد برنامج األمم المتحدة للبيئة "يونيب" عشرات الصراعات المسلحة المرتبطة بالموارد لقد 
ن تورط الشركات المتعددة الجنسيات في ففي معظم هذه الحاالت تبي   .0111الطبيعية منذ العام 

                                                           
منظمة  ،الشركات المتعددة الجنسية وسياسات اإلستخدام والتكنولوجيا في البالد العربيةمحمد صبحي األتربي، 21

  .2ص ،0131 القاهرة، العمل العربية،
 . 329ص ،مرجع سابق ،ريمون حداد 20
ستخدمت منذ العام ا جرى24 وذلك بغية ، 0191طالق تسمية الشركات العبر وطنية من قبل األمم المتحدة وا 

، ويكمن جوهر اإلختالف 0161في العام   IBMتمييزها عن تسمية المتعددة الجنسيات التي أطلقتها شركة ال
المتعددة الجنسيات وطني، الشركة رأسمال أن . ففي حين المؤسس أسمالحول مصادر الر بالنسبة إليه،  ،بينهما
 للمزيد، راجع:  العبر وطنية عالمية.الشركة مصادر رأسمال  فإن

M.Rakić, T.Petković, "Transnational Companies a global Empires", Scientific review paper, Vol. 7 (2) 
2010, p292. 
43 "Effets des sociétés multinationales sur le développement sur le developpement et sur les relations 
internationales", ST/ESA/6, 1974, p27. 
44 http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx 

 45مجلة الدفاع الوطني/العدد  /(اإلجتماعية للشركات المتعددة الجنسياتاآلثار اإلقتصادية و )/حسن زعرور 25
/0-3-0119.http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4364  

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4364
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أجل معارضة سواء أم ن ع النزاعات، ندالاإطار سعيها للسيطرة على الموارد الطبيعية في 
من خالل تمويل جماعات مسلحة بغية  مجماعات تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية، أ

هذه من خالل إحباط جهود التسويات للحفاظ على الهيمنة على  مأ ،هذه المواردالسيطرة على 
 .26الموارد

، أن العقد الممتد 4103لسالم للعام ُيظهر التقرير السنوي الصادر عن معهد ستكهولم ألبحاث ا
، 4100صراعا  منه قائما  حتى العام  33صراعا  دوليا ، ما زال  33شهد  4100-4114من 

  .410023قائما  حتى العام منه صراعا   39 صراعا  داخليا  ما زال 443كما أن هذا العقد شهد 

راع الدولي من أهم المواضيع التي ُيعدُّ موضوع تأثير النفط على العالقات الدولية والسيما الص
ُطرحت من قبل الباحثين والمتخصصين في السياسة الدولية، نذكر على سبيل المثال كتاب 

الذي خصص فصال  كامال  لما وصفه بـ"تجدد االهتمام بدور  4100سيبري السنوي للعام 
 .29الموارد"

:  ن للجمعية العامةيورة الثالثة والستفي كلمته أمام الدذكر األمين العام لألمم المتحدة  كذلك فإن
أننا نحتاج إلى تفاهم جديد بشأن الناحية األخالقية في األعمال التجارية والحكم مع مزيد من "

 .21فتتان بسحر األسواق"االالتعاطف والتقليل من 

إن إشكالية البحث تكمن في تبيان الدور الذي يؤديه البترول في السياسة الدولية، وفي 
العوامل ومعرفة من الجهة أو الجهات المستفيدة من الصراع؟ وما  ات الدولية والداخلية،الصراع

 دولةيتم اللجوء إليه في  ما في حين ال دولةندالع الصراعات المسلحة داخل الى إالتي تؤدي 
  أخرى؟

                                                           
46 http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_session_politic_Rapport19_Ressourcesnaturelles.pdf. 
p5. 
47 http://www.grip.org/sites/grip.org/files/LIVRES_DU_GRIP/E-
BOOKS/SIPRI_2013/SIPRIYB13SummaryFR.pdf 

 :علىللمزيد اإلطالع  29
Sipri Year Book 2011, Armaments, Disarmaments and International Security, Solna, Suede, 2011. 

http://www.sipri.org/yearbook/2011 

49 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/515/68/PDF/N0851568.pdf?OpenElement 
 

http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_session_politic_Rapport19_Ressourcesnaturelles.pdf
http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_session_politic_Rapport19_Ressourcesnaturelles.pdf
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/LIVRES_DU_GRIP/E-BOOKS/SIPRI_2013/SIPRIYB13SummaryFR.pdf
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/LIVRES_DU_GRIP/E-BOOKS/SIPRI_2013/SIPRIYB13SummaryFR.pdf
http://www.sipri.org/yearbook/2011
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/515/68/PDF/N0851568.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/515/68/PDF/N0851568.pdf?OpenElement


14 

 

إن تحليل عناصر الصراعات تلك الصراعات يكشف عن أن الخطوط العديد منها تتقاطع حول 
ة، سواء فيما يتعلق بمصادر الطاقة في منطقة الخليج العربي، أو بعض الدول في أفريقيا، الطاق

من جهة أخرى بممراتها البرية أو البحرية، مثال  بحر الصين أو أميركا الالتينية، أو فيما يتعلق 
ت حدود دور البترول في تلك الصراعامما يثير التساؤل حول الجنوبي، وفي سوريا، وأوكرانيا. 

  51المحفز لها ؟ دور العاملوهل هو 

عملها ونشاطاتها، ومدى تأثير هذه  آلياتماهية الشركات المتعددة الجنسيات، و  سيتم دراسة
األساليب على القرار الدولي. كذلك القاء الضوء على الشركات على السياسة الداخلية للدول و 

. إن األسئلة التي تطرح نفسها عديدة ةوالوسائل التي تتبعها هذه الشركات لتأمين المواد األولي
الداخلية؟ هل هناك نموذج واحد الدولية و الصراعات ما الرابط بين عمل هذه الشركات و  منها:

ستراتجيات معتمدة؟ هل أن مصادر اهناك عدة أن متبع من قبل هذه الشركات في الدول كافة أم 
جة لها أم هي نقمة على تلك البلدان دان المنتلالطاقة والمواد األولية هي مصدر لرفاهية الب

هل هناك ضوابط تخضع لها وما دور القوى الخارجية في الصراع؟  وشعوبها والمحيطة بها؟
جتماعية على أداء عمل هذه الشركات المتعددة الجنسيات؟ وما ردود فعل القوى السياسية واال

 الشركات؟ وما جدلية السلطة والسلطة المضادة؟

تكمن أهمية المنهجية التوصيفية في القدرة و منهجية علمية تحليلية وتوصيفية. إعتمد البحث لقد 
ستراتيجية المعتمدة من قبلها، لمحاولة العلى وصف ماهية هذه الشركات، عملها، ووصف ا

 . أماما بينها ثنية والعرقية داخل البلدان المضيفة وفيبالصراعات والحروب اال ا  ربطها الحق
ضروري لدراسة التأثير المباشر أو غير المباشر على صنع القرارات و فهالمنهج التحليلي 

 السياسية الدولية والداخلية في العالم.

سمة مهمة من سمات العالقات الدولية وهو الصراع الدولي، ن أهمية هذا البحث في دراسة تكمُ 
لرأي العام وتسليط الضوء على األسباب غير المعلنة للصراع والتي يجري إخفاؤها وتضليل ا

الصراعات  أسباب معالجةالمحلي والدولي عن أسبابه الحقيقية. كذلك يهدف هذا البحث إلى 
سليط الضوء كما أن أهمية هذا البحث تكمن في ت ومعم ق. الدولية والداخلية بأسلوب معاصر

لن. في الصراعات، وتبيان أساليب عملها غير الظاهرة للع على دور الشركات المتعددة الجنسيات

                                                           
51

/ تحوالت (العامل المراوح: جدلية تأثير الطاقة في مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي)مالك عوني/  
 .3ص /4102 أبريل/016ملحق السياسة الدولية/ العدد -ستراتيجيةا
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، إن هذه الدراسة من شأنها تشخيص المشاكل الناتجة عن آليات عمل الشركات بشكل معمق
 بالتالي مناقشة الحلول المالئمة.و 

حيث  الداخلية،البترول في الصراعات الدولية و دور  البحث قسمين: القسم األول يتناول قسميُ 
سنعمد في ها. و وتحليل وليةدور البترول في العالقات الد أهميةخصص الفصل األول لشرح نس

عرض و الفصل الثاني إلى تبيان العالقة التي تربط ما بين الصراعات الدولية في العالم والبترول 
وتورطها في  أهداف الشركات المتعددة الجنسيات سنعالجالفصل الثالث ف فيأما  .بعٍض منها

 .صراعاٍت دولية و داخلية

بين الشركات المتعددة الجنسيات وآلية صنع القرارات  قة ماجدلية العال هلقسم الثاني سنعالج فيوا
خصص الفصل األول لمعالجة أهداف عمل الشركات المتعددة الجنسيات نحيث س ؛الدولية
، عمل الشركات المتعددة الجنسيات لىفي الفصل الثاني سنتناول اآلثار المترتبة عها، و وأساليب

 .مية لضبط أعمالهاالمبادرات العالرض سنعأما الفصل الثالث ف
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 لصراعات الدولية والداخليةباالبترول عالقة : األول القسم -
البترول، بالصراعات الدولية. كما  وصا  خصو تناول عدد من الباحثين عالقة الموارد الطبيعية، 

عد السيما بو نتهاء الحرب الباردة، ا، بعد حول هذا الموضوع األبحاث والدراسات غالبيةتكثفت 
ال أن دور البترول في الصراعات الدولية كان دائما  موضع إعدد الصراعات وحد تها.  تزايد

عدد بأن: " قالالذي  Gilles Rousselotجيل روسلو هم من من الباحثين،كبير هتمام عدد ا
محمد غانم إلى أيضا  بالنسبة ، 50"كبير من الصراعات الداخلية كان سببها المباشر البترول

غي ر النفط عالقات قانونية لقد :" قالالذي أستاذ وباحث إجتماعي وسياسي كويتي،  ،الرميحي
دة، وخلق تحالفات جديدة وفكك نقالبات داخلية متعد  ادولية، وأثار صراعات حدودية وثورات و 

إلى  أدى"حوله الدولي . فالصراع 54تحالفات قديمة وهو ما زال يفعل ذلك حتى الوقت الحالي"
. كذلك وجد كل 53ات والتوترات السياسية والعسكرية في مناطق عديدة من العالم"تنامي الصراع

أن الصراع ينتشر  Thomas Bernardد وتوماس برنار  Jacques Bergierمن جاك برجييه 
في كل مكان يتواجد فيه نفط، أينما وجد وأينما تدفق فإن حرية وحتى حياة األمم معرضة للخطر، 

الموارد أو المصادر الكافية من الطاقة، ستسعى للبحث عنه خارج ليس لديها  وأن كل دولة
حرب ، بعض الحروب المرتبطة بالبترول:دا، على سبيل المثالعد  كما  .52أراضيها
من نيجيريا إلى  )، الثورات في أفريقيا(0165-0165)مذابح أندونيسيا ،(0103-0911)الفليبين

والنزاع  ،(0131-0164)لملكيين والجمهوريينالحرب في اليمن بين ا ،الكونغو إلى روديسيا(
-، وأيضأ الحرب العربيةحتى اليوم(-0153)الحدودي بين الكوريتين الشمالية والجنوبية

  .55(0163)اإلسرائيلية

في آن. نعمة حين  قتصاد العالمي، وهو نعمة ونقمةستراتيجية تشكل عصب االاإن البترول مادة 
ستقرار البلد المتواجد فيه، ومصدر اث يمكن أن يهدد ونقمة حي ،توظيفه في التنمية جريي

                                                           
51 G.Rousselot, op.cit, p87.  

 ،0115 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،الجديد دار ،عربية النفط والعالقات الدولية وجهة نظر ،محمد غانم الرميحي 54
 .227ص
مركز حمورابي للبحوث و  ،حتالل في العراقالنفط واال ،دحام الجميلي كمال ،عبد علي كاظم المعموري53

 .040ص ،4100 ،بغداد ،ستراتيجيةالدراسات اال
54 J. Bergier, T. Bernard, op.cit, p3. 
55 Ibid. 



17 

 

جتذاب للتدخالت الدولية وللقوى العالمية الساعية إلى وضع اليد على هذه الثروة وموضع تنافس ا
 .56وصراع بين هذه القوى

األول( وما أبرز الصراعات الدولية  فصل)الالسياسة الخارجية للدول في  البترولفما دور 
 دورهاو  أهداف الشركات المتعددة الجنسياتما و  ،الثاني( فصل)ال في العالم بطة بهوالداخلية المرت
 فصل الثالث(.ال) دولية وداخليةفي صراعات 

 السياسة الخارجية للدولاألول: دور البترول في  فصلال
في حين أن للبترول في العالم حيث يتوافر في البلدان النامية  غير متساوٍ  ا  توزيعيشهد العالم 

آثارا   خل ف هالدول لتأمين البترول وحماية مصادر لذا فإن سعى  .53الدول المتطورة تكاد تفتقر إليه
ضعاف الحكومات بارزة  على السياسات الوطنية والدولية وأدى إلى إعاقة التنمية اال قتصادية وا 

 . 59وتهديد السلم واألمن الدوليين

ستراتيجيا  في موازين القوى اوسالحا   ،51مية والدوليةمحور السياسات والقرارات اإلقليوُيعد  البترول 
هتمام اوعلى  ،ستراتيجيينهتمام القادة العسكريين والمخططين االايستحوذ على فهو  ،العالمية

 .61رجال السياسة وعلماء االقتصاد

، 64، وعقب إنتهائها60مع نشوب الحرب العالمية األولىيتعاظم  ولهتمام الدولي بالبتر بدأ االلقد 
بفعل  0930هتمام الدولي بنفط الشرق، تحديدا  النفط العراقي، يعود إلى العام ال أنه يتبين أن االإ

                                                           
/ 4114/ شتاء 015/ شوؤن األوسط/ العدد (ي آسيا الوسطى والقوقازالصراع على الثروات ف)محمد دياب/56
 .051ص

57 N. Mazzuchi, "Emprises strategique de l’état et puissance internationale", Geoéconomie, n° 61, 
printemps 2012, pp118-119. 
58J.R.Kehl, "Oil water blood and diamonds: International Intervention in Resource Disputes", 
International Negotiation, n°15, 2010, p391.   

شركة المطبوعات  ،ستراتيجيا  وأمنيا  وعسكريا  وتنمويا  مصدر الثروة والطاقة واألزماتاالنفط  ،هاني حبيب51
 .003، ص4116 ،بيروت ،للتوزيع والنشر

و 61 / مجلة الدفاع (اع الدولي على البتـرول في الشـرق األوسطالحرب األفغانية حلقة في سلسلة الصر )/ جان شر 
  http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?1013.4114-3-0الوطني/ 

 ،دمشق ،النرس دار ،الدولية العالقات في وتأثيرها الجنسيات المتعددة النفطية الشركات ،خيتاوي محمد 61
 .35، ص4101

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?1013
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، 0120 العامفي و . 63ستكشافية التي قام بها األوروبيون في بلدان الشرق األوسطالرحالت اال
لسبب اركي على صادرات النفط إلى اليابان ياألمالحظر  كانلثانية، الحرب العالمية اوخالل 

كذلك كان الهدف الرئيسي لغزو ألمانيا لروسيا . 62األميركية مهاجمة قاعدة بيرل هاربرالرئيسي ل
ندلعت الحرب الباردة ا ،نتهاء الحرب العالمية الثانيةابعد و  .65حتالل باكو النفطية في أذربيجانا

 وصا  لعالم وخصتحاد السوفياتي سابقا  والواليات المتحدة للسيطرة على ثروات ابين كل من اال
ستخدام ا ، حيث تمالشرق األوسط، وتجسد الصراع اإلقليمي على البحر األحمر بينهما

 .66المتصارعة إلى معسكرهماقتصادية والعسكرية لجذب الدول المساعدات اال

إذ يقول يخالف هذا الرأي، ، أستاذ العالقات الدولية، Frederic Encelأال أن فريدريك أونسيل 
ببترول الشرق األوسط، وما يسمى بالحروب من أجل البترول، يشكل استثناء  وليس إن االهتمام 

 .63القاعدة

                                                                                                                                                                      
في تخلي بريطانيا عن الحكومة العربية التي أنشأها فيصل " دورا  أساسيا   أدى البترول بأن  العقاد صالحيرى  64
العراق بعد نتداب البريطاني في بيكو حيث ُضم ت الموصل إلى منطقة اال–دمشق مقابل تعديل إتفاقية سايكس في

البترول أثره العقاد،  صالح". للمزيد: راجع: نتداب الفرنسين سوريا الخاضعة لالجزءا  م عدهاتفاقية تأن كانت اال
 .3، ص0133، معهد البحوث والدراسات العربية، الجامعة العربية، في السياسة والمجتمع العربي

 أبريل /069/ السياسة الدولية/ العدد(متيازات النفط العراقيالجذور التاريخية ال)إسماعيل نوري الربيعي/ 63 
 .050ص /24/المجلد4113

64 Y.maclacha, "l’embargo pétrolier a-t-il provoque Pearl harbor?", Guerres et histories, n°9, pp 44-
45. 

، ترجمة عدنان حسين، دار الكتاب ، الحروب على الموارد الجغرافية الجديدة للنزاعات العالميةمايكل كلير 65
 .39، ص 4114العربي، 

/ تموز 90العدد الدفاع الوطني// (0191حقبة ما قبل  :الصراع على البحر األحمر)صبحي الحجار/  محمد 66
 .61ص /4104

السيما في األعوام بان الحرب العالمية األولى، إهتمام الدولي، لم يحظ  باال البترول يعتبر فريدريك لونسيل أن63
كُتشفت بعد. ففرنسا تنازلت عن البالستيكية، لم تكن السيما او كيميائية، -ن الصناعات البتروإإذ ، 0134و0131

الموصل وآباره النفطية مقابل لبنان وسوريا الخاليتين من البترول. كذلك لم تبد  الواليات المتحدة األميركية 
عتمدت بشكل كامل على الواليات المتحدة اهتمام بالمنطقة. أما اليابان فقد اتحاد السوفياتي حينها أي واال
كذلك لم يكن البترول هدف الجيوش المتحاربة في الحرب العالمية . ركية وغيرها في تأمين وارداتها النفطيةاألمي

، . للمزيد0153ن حينما أسقطت الواليات المتحدة حكومة محمد مصدق في العام ستثناء الوحيد يكمُ الثانية وأن اال
 راجع:

F.Encel, "le pétrole du moyen-orient est-il géopolitiquement si précieux? Réflexions autour 
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للصراع الدولي من حيث محاولة السيطرة  ا  منذ منتصف القرن العشرين، أصبح البترول موضوع
أو إخضاعها لنفوذ قوة دولية لضمان "أمن الطاقة" للدول الكبرى أو من  على المناطق الغنية به

مع بدايات القرن الحادي و . 69استخدامها كأداة للردع في مواجهة أطراف دولية أخرىحيث 
والعشرين، شهد النظام العالمي تحوالت في موازين القوى الدولي، وتنافس قوى دولية جديدة 
للسيطرة على مصادر الطاقة، وتأمين إمداداتها، وأصبح "أمن الطاقة" أحد محددات السياسة 

مداداتهاالخارجية للدول،  هذه  .61لذلك فإن محور الصراع المستقبلي سيكون الطاقة ومصادرها وا 
اإلمدادات أصبحت تقود تحالفات ونماذج جديدة للتعاون بين األطراف الرئيسة لسوقها، وصارت 

 .31حتياجات من الطاقة مصدرا  وسببا  لتوترات وصراعات دولية متعددة المستوياتاال

ي تحديد شكل ومضمون المنظومات الجيوبوليتيكية وما يتصل بها من يؤدي البترول دورا  مهما  ف
سنبي ن أهمية البترول وتأثيره في السياسة الخارجية الدولية  ،لذلك. 30ستراتيجيات دوليةابناء 

 الثاني( طلبالماألول( والدول األوروبية والصين ) طلبالموالسيما للواليات المتحدة األميركية )

البترول في السياسة الخارجية للواليات المتحدة دور : األول طلبالم
 األميركية

أن الواليات خصوصا  و إلدارات األميركية كافة، ليشكل البترول إحدى ركائز السياسة الخارجية 
، وُتع د أكبر مستهلك للبترول 34ستهالك العالمي% من إجمالي اال45المتحدة األميركية تستهلك 

. 32حتياجاتها اليومية من البترولانصف من تورد ما يقرب تسإذ إنها  ،33في العالموالغاز 

                                                                                                                                                                      

 D’une contestable centralité économique, stratégique et énergétique", Revue Management & Avenir 
n° 42, p282. 

 .3ص، مرجع سابق، (العامل المراوح: جدلية تأثير الطاقة في مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي)،مالك عوني69
 .090/ ص091و عبد العاطي/ )أمن الطاقة .... تكلفة اقتصادية متصاعدة/السياسة الدولية(/ العددعمر 69

السياسة /(لنفط بين الشمال وجنوب السودانأعراض اإلنفصال: الصراع على ا)نجالء مرعي/31
 .044ص /23/المجلد4104 أبريل/099الدولية/العدد

30
 الحوار المتمدن//(يريا: دراسة في األسباب واآللياتهتمام األميركي بالنفط في نيجاال)أمال/ وشنان

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395045.4331/2114العدد
 .013، ص مرجع سابق ،مالك دحام الجميلي ،عبد علي كاظم المعموري 34
مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية يوميا ، كما 09،6نحوالواليات المتحدة ستهلكت ا، 4104م في العا 33
تردد الصدى: حلم اإلكتفاء في الطاقة  )أحمد قنديل/ . للمزيد:تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي 45 ستهلكتا

 .03ص /4102 أبريل/016ملحق السياسة الدولية/العدد  /(ومستقبل الدور األمريكي عالميا  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395045
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ن، يالرؤساء األميركي لذا، فإنقتصاد األميركي. السيما الرخيص منه، أساسي لقوة االو البترول، ف
أنفسهم ملزمين بالقيام بما هو ضروري لضمان تأمين إمدادات  وننتماؤهم الحزبي، يجداأيا  كان 

متحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي ال تفرض قوانينها ن الواليات العلما  أ .35النفط
ن مالك األرض يملك إ، إذ 36ستخراج النفط على الموافقة من الدولةستحصال على تراخيص الاال

 . 33سطحها وباطنها أيضا  

ثانية منذ الحرب العالمية الالبترول في السياسة الخارجية األميركية الفقرة األولى: 
 4110لغاية 

تدرك الواليات المتحدة أنها مقبلة على إستنزاف إحتياطها  اتتالحرب العالمية الثانية بنتهاء ا بعد
البترول موردا   ُتعد  ستهالك المحلي، حينها أصبح النفط مسألة سياسة خارجية، وأصبحت لتلبية اال
 لجأتية. لذلك ستخدام القوة العسكر ازدهار األميركي ويجب حمايته بأي وسيلة بما فيها حيويا  لال

إلى شركات النفط األميركية لتأمين إمدادات البترول، إال أنها تحملت كامل المسؤولية لضمان 
تفاقيات والسياسات التي اال غالبيةقد برز ذلك في ول. 39ستثمارات هذه الشركات في الخارجا
  Agreementتفاقية كوينسيالعل أبرزها و  ،نتهجتها تجاه عدٍد من الدول المصدرة للبترولا

Quincy  31مع المملكة العربية السعودية 0125في العام . 

، صدر المبدأ الشهير للرئيس األميركي ترومان الذي تعهد فيه "بأال يبخل 0123في العام 
تحاد ستعباد السوفياتي"، وذلك للرد على محاولة االأمٍة مهددة باال بالمساعدة األميركية ألي  

                                                                                                                                                                      
عب ر هنري كسنجر عن أهمية البترول في السياسة الخارجية األميركية بأنه:" من يسيطر على الطاقة يسيطر  32

في من العالم  دةعدمتعلى األمم، والنفط كان العامل الحاسم في توجيه السياسة الخارجية األميركية في أجزاء 
الحرب الباردة حتى اآلن  العامل الحاسم في العمليات العسكرية منذ نهايةأثناء الحرب الباردة، كما أن النفط كان 

 العالقات األميركية الروسية بعد الحرب الباردة،طارق محمد ذنون الطائي،  راجع:أكثر من أي وقت مضى. 
 .16، ص4104مركز حمورابي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، بغداد، 

، 4100دار الساقي، بيروت، ، أحمد رموترجمة ، تراتيجيات الطاقة: إلى أينأميركا واسدم ونفط ، كلير مايكل35
 .03ص

76 P.Noël, "Les Etats-Unis et le pétrole: de Rockefeller a la guerre du golfe", Questions 
Internationales, n° 2 , juillet-août 2003, p30. 
77 Le gaz de schiste, nouveau trésor énergétiques, Problèmes économiques, mercredi 26 mai 2010, 
n° 2996, p10. 

 .02-03مرجع سابق، ص أميركا واستراتيجيات الطاقة: إلى أين، ،مايكل كلير، دم ونفط 39
79 A. Chouet, Au Cœur Des Services Spéciaux, La Découverte, Paris, 2010, pp 67-68. 
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وحينها العراق، والشرقين األدنى واألوسط. و في إيران،  بترولد الالسوفياتي السيطرة على موار 
يران  جرى  . 91لمساعدةإلى امن أكثر الدول حاجة  بأنها تصنيف كل من اليونان وتركيا وا 

ستخدام القوات المقاتلة ا، مبدأ آيزنهاور الذي أجاز للرئيس 0153كذلك صدر في العام 
 ،تحاد السوفياتيفي الشرق األوسط ضد معتدين يدعمهم االاألميركية للدفاع عن البلدان الصديقة 

، أعلن 0161في العام و  .90األسلحة والمساعدة العسكرية لألنظمة الموالية ألميركا وتوفير
 .94قتصادية عند الطلب"الرئيس نيكسون مبدأه في تصريح "سنقدم المساعدة العسكرية واال

قع الجيولوجي  ،ية أميركية ذروتهوال 29اإلنتاج النفطي في  بلغ، 0131في العام  كما سبق أن تو 
عتماد على البترول ، وبذلك ُحتم على الواليات المتحدة اال King hubbardالنفطي كينغ هوبارد

حينها عمدت الواليات المتحدة، لتلبية حاجات  .93المستورد لتحريك عجلة اإلنتاج القومي
ما أدى إلى تبدل  نفط أوال  ثم الغاز الطبيعي،ء الومتطلبات "أسلوب الحياة األميركي"، إلى شرا

ميزانها التجاري من إيجابي إلى سلبي بسرعة، وتحولت الواليات المتحدة بعد مدة قصيرة إلى البلد 
 المدين الرئيسي في العالم بعد أن كانت الُمقرض الرئيسي في العالم. 

المتحدة أهمية مصادر الطاقة ، أدركت الواليات 0133أثر أزمة الحظر النفطي عام  ولكنه على
 .92وتحول منذ ذلك الحين أمن الطاقة إلى أولويات سياساتها ،أمنها القومي فيومدى تأثيرها 

لذلك بادرت إلى وضع مخططات بغية االستيالء على المنطقة التي تقع بين الكويت وقطر 
تدخل في % من احتياطي النفط في العالم. حيث خططت لل21ميل وتحتوي على  211بطول 

الخليج في ست حاالت من بينها هجوم تشنه "دولة إقليمية مصنفة بأنها راديكالية على دولة 
منتجة للنفط مصنفة بأنها صديقة"، والذي إعتمدته الحقا  لشن حرب الخليج األولى. وبذلك حققت 

مية التي . إذ على الرغم من المبررات الرس85هدفها الرئيسي وهو السيطرة العسكرية على المنطقة
ُأعطيت لحرب الخليج األولى من قبل اإلدارة األميركية كتحرير الكويت وتدمير أسلحة الدمار 
الشامل العراقية ودعم العقوبات الدولية ضد العدوان، فإن الشهادات التي أدلى بها كل من الرئيس 

                                                           
 .95-92مرجع سابق، ص ،ستراتيجيات الطاقة: إلى أينأميركا وا ،دم ونفطمايكل كلير،  91

 .93-96المرجع أعاله، صأعلن المبدأ في خطاب رئاسي وتحول في ما بعد إلى قرار مشترك للكونغرس.  90
 .91ص المرجع أعاله،ُطبق هذا المبدأ في الخليج، في قرار تعزيز القوة العسكرية لكل من إيران والسعودية.  94
 .24، ص4115، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، حروب البترول الصليبيةعبد الحي زلوم،  93
 .094عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص 92
-51، ص0119، جروس برس، بيروت، مشكالت النفط في لبنان وغياب السياسة النفطيةعدنان الشه ال،  95
50. 
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مملكة العربية جورج بوش األب ومعاونوه تثبت بأن السبب الرئيسي هو تهديد منابع النفط في ال
 . 86السعودية وحرية تدفق البترول في الخليج

حتواء"، عتماد مفهوم "االاستراتيجية األميركية من خالل أهمية النفط في رسم وتوجيه اال برزت
وكل من سمه، أُ ا، في شكل وثيقة حملت 93وهو مبدأ ثابت تطور في عهد الرئيس جيمي كارتر

 . 99في الخليج العربي بطريقة حرةخالله للواليات المتحدة إنتاج النفط 
 ،وزير خارجية أميركا، Henry Kissenger أبلغ هنري كسنجر تخدمت هذه الوثيقة، عندماسُ ا

بأن الواليات المتحدة ، عقب الصدمة النفطية، Business Weekمحرري جريدة بزنيس ويك 
ستعمال القوة ادد بصدد التحضير للذهاب إلى حرب من أجل النفط وبأنها لن تتر في األميركية 

حينها و  ،011191تخدمت هذه الوثيقة الحقا  لتبرير حرب الخليج األولى عام سُ امن أجل ذلك. ثم 
هو حاجة قومية  يهاقتحام حقول النفط األجنبية والسيطرة علاأعلنت الواليات المتحدة صراحة بأن 

 .11تشكل مبررا  للتدخل العسكري
حاد السوفياتي منذ التمع االواليات المتحدة  صراع أهمية البترول هذه بشكل جلي في ظهرت

التدخ ل بشكل مباشر في كثير من  من خاللاالتحاد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط 
والحرب بين المقاومة الفلسطينية والمملكة األردنية  ،0163الستة عام منها حرب األيام  ،الحروب

جل المحافظة على أمن  سرائيلا  بين العرب و  0133كذلك حرب  ،0131الهاشمي ة في أيلول 
ل السريعحيث  ،البترول وقوامها نصف مليون جندي  (RDJTF) أنشأ الرئيس كارتر قو ة التدخ 

في حرب  ةفعاليوالتي جرى استخدامها ب ،مهمتها المحافظة على البترول في الشرق األوسط
91الخليج الثانية ضد العراق

.  

                                                           
 .013مرجع سابق، ص ،أين أميركا واستراتيجيات الطاقة: إلى دم ونفطمايكل كلير،  96
من جانب أي قوى للحصول على مركز مسيطر في منطقة الخليج  محاولة ةنص مبدأ كارتر على:" أن أي93

بكل الوسائل بما  يتم ردهوسوف  ،لها سوف ُيعد في نظر الواليات المتحدة هجوما  على المصالح الحيوية بالنسبة
 /لتواجد العسكري االمريكي في الخليج العربي )الدوافع الرئيسة(ا)/علي كاطع سليم: راجع. "المسلحة فيها القوة

  http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60675.024ص /25العدد /جامعة بغداد
 .003ص ،مرجع سابق ،هاني حبيب99

89
 Daron Acemoglu, Mikhail Golosov, Aleh Tsyvinski, PierreYared," A Dynamic Theory of Resource 

War," (December 31, 2010). MIT Department of Economics Working Paper No. 11-1. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1737990 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1737990. p1. 

 .03، ص 4115 العربية للعلوم، بيروت،ر الداترجمة انطوان عبداهلل،  سراب النفط،شارد هاينبرغ، ريت 11
و 10  ، مرجع سابق.جان شر 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60675
http://ssrn.com/abstract=1737990
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1737990
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"، لحماية  Centcomتأسيس القيادة المركزية األميركية "سنتكوم ، تم0193كذلك في العام 
التدفق العالمي للنفط، ولقد خاضت قوات السنتكوم أربع معارك رئيسية: الحرب اإليرانية 

. 4113، وحرب العراق4110، حرب أفغانستان0110، حرب الخليج 0199-0191العراقية
حبا ط أي  تهديدات الستمرارية إنتاج البترول في وهدفها األساسي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا  وا 

 .92الخليج ونقله

أسيا بمنطقة الشرق -للقرن الحادي والعشرين على منع ربط أورو الواليات هتماما كزتر   لقد
األوسط وتجلى ذلك في خوفها المتزايد من امتالك الدول المصدرة للنفط ألسلحة دمار شامل مع 

ة العسكرية والموارد النفطية معا ، إذ إن ذلك سيمكن تلك البالد ما يستتبعه ذلك من امتالكها للقو 
 .93 وثروته من التحكم بأسعار البترول والحصول على الجزء األكبر من أموال الغرب

 الفقرة الثانية: منذ عهد جورج بوش لغاية تاريخه

ستراتيجية البا للبترول ولمصادره وألمن إمداداته عمال   أولت إدارة جورج بوش االبن أهمية كبرى
وقد سم تقرير ديك تشيني. ارفت الحقا  بالتي عُ  ، National Energy Policyالوطنية للطاقة

تمحورت هذه االستراتيجية على مفهوم أمن الطاقة وعلى مخاطر اعتماد الواليات المتحدة على 
 . 94البترول المستورد

سياسة الخارجية األميركية في نقطة تحول أساسية في ال 4110وُيعد  الحادي عشر من أيلول 
العالم، والتي جرى في ضوئها إطالق استراتيجية "الحرب على اإلرهاب". غير أن عبد الحي زلوم 
يؤكد بأن استراتيجية الواليات المتحدة للسيطرة على العالم قد جرى وضعها قبل أحداث الحادي 

بول ، 4114ام في الع ،، وذلك من خالل الورقة التي أعدها4110عشر من أيلول
تحت عنوان" دليل التخطيط الدفاعي  مستشار للرئيس بوش اإلبن، ،Wolfowitz  Paulوولفوتز

التي تضمنت عدة أهداف تمحورت حول الحيلولة دون إعادة ظهور و "، 0116-0112للسنوات 
 . 95منافس جديد للواليات المتحدة األميركية

                                                           
 .40-01مرجع سابق، ص ، الطاقة: إلى أينأميركا واستراتيجيات  دم ونفطمايكل كلير،  14
 .04ص /23العدد / مجلة العلوم السياسية/(التنافس الدولي وضمان أمن النفط) سعد حقي توفيق/ 13
 /4116 أبريل /062 / السياسة الدولية /العدد(اللوبي النفطي األمريكي...النفوذ وآليات التأثير)خليل العناني/ 12

 .25ص 
 .25، صسابق مرجععبد الحي زلوم،  15
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 ألمن القوميا، مستشار Zbigniew Brzezinski زبغنيو بريجنسكينفسه، وبحسب  في السياق
تحتاج تهديدا   بأن الواليات المتحدة 0113الذي إعترف في العام ، في عهد الرئيس جيمي كارتر

مباشرا  لفرض سيطرتها على العالم، وبأنه:" مع تحول أمريكا، وبشكل متزايد إلى مجتمع متعدد 
ا السياسة الخارجية، إال في حاالت الثقافات، فإنها تجد صعوبة في تأمين إجماع على قضاي

  96التعرض لتهديد خارجي مباشر وكبير وحقيقي"

قد شكلت وسيلة وفرصة  4110لذلك، وبحسب آخرين، فإن هجمات الحادي عشر من أيلول 
هذه االستراتيجية دفعت  .97للهجوم على الدول الغنية بالبترول تحت شعار "الحرب على اإلرهاب"

إلى أستاذ ومؤرخ وناقد سياسي أميركي، طليعتهم نعوم تشومسكي،  بعدد من المفكرين، وفي
التأكيد على أن سياسية الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط هدفها السيطرة على نفطه ومن 

 .98خالله إحكام السيطرة على النظام العالمي

السعي إلى تحقيق لقد تركزت استراتيجية البنتاغون، التي تحمل اسم "طيف الهيمنة الكاملة"، في 
 . 99الهيمنة على كل شيء وفي كل مكان، ويأتي النفط العالمي في قائمة هذه األهداف

 "لقد أصبحت: ح بأنهصر   4116في العام في الخطاب السنوي للرئيس األميركي جورج بوش 
  .111الواليات المتحدة مدمنة للنفط الذي يستورد من أنحاء غير مستقرة في العالم"

تضع في سلم أولوياتها تأمين سالمة إمدادات  ،اإلدارات األميركية المتعاقبة كافة لذلك نجد أن
، وتعمل على إقصاء منافسيها عن المناطق المنتجة للنفط أو استيعابهم ضمن 111النفط

مخططاتها، بحيث تكون هي وشركاتها العمالقة المتعددة الجنسيات الجهة المسيطرة والتي لها 

                                                           
96 Z.Brzezinski, the Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, USA, 
Basic Books, 1998, p 211. 

عداد الئحة شملت جرى 13 متلكت جميعها قائمة أهداف تصل إلى خمسين دولة، اإعالن الحرب على اإلرهاب وا 
الرغم من أنهما ليسا على عالقة على ل من إيران والعراق هذه القائمة، للبترول. حيث تصدرت كمهمة مصادر 

 .036ص ،هاينبرغ، مرجع سابقريتشارد . للمزيد راجع: بأسامة بن الدن أو بتنظيم القاعدة
 تشومسكي: أمريكا تنهار.. والشركات متعددة الجنسيات تحكم العالم  19

http://www.gn4me.com/gn4me/details.jsp?artId=4178299 

 .24-20عبد الحي زلوم، مرجع سابق، ص 11
 .51ص ،مرجع سابق (،النفط في السياسة الخارجية األميركية) ،عمرو كمال حموده 011

101 The national security strategy of the United States of America, Washington, white house, May 
2010. http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf 

http://www.gn4me.com/gn4me/details.jsp?artId=4178299
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
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. لقد أكدت على ذلك استراتيجية األمن القومي األميركي للعام 112نائمالنصيب األكبر من الغ
، حيث ركز ت في التنمية االقتصادية وكيفية تحقيق نمو اقتصادي متوازن، الذي يعتمد 4101

تكمن أهمية السيطرة على البترول، ليس  .113بدوره على النفط كونه ركيزة األمن القومي األميركي
ة على العالم كقطب أوحد في العالم حاليا  فحسب بل في الحؤول دون في سيطرة الواليات المتحد

 :أنفي إدارة الرئيس بوش اإلبن،  ظهور أي أقطاب أخرى. رأى سبنسر إبراهام، وزير الطاقة
ن أساسي لألمن القومي" "أمن الطاقة مكو 

لذلك فإن القوات العسكرية أصبحت ُتستخدم أكثر  .114
وطرق اإلمداد التي تربط تلك الحقول بالواليات المتحدة وحلفائها لحماية حقول النفط في العالم 

ليس في منطقة الخليج فحسب، بل تمتد إلى مناطق البترول المضطربة في أنحاء أخرى من 
 .115العالم

، أصدر الرئيس األميركي وثيقة استراتيجية لوزارة الدفاع األميركية 4104بتاريخ كانون الثاني 
لقيادة العالمية: أولويات الدفاع للقرن الحادي والعشرين" وهي خطوة تدلل بعنوان" الحفاظ على ا

على العودة إلى التطويق االستراتيجي والوجود العسكري المباشر في المجال الحيوي المباشر للقوة 
. إذ إن هذه الوثيقة ُتعبر عن تحول في ُسل م أولويات الواليات 116المنافسة لواشنطن عالميا

ركية من الشرق األوسط وأوروبا إلى حوض الباسيفيكي وآسيا بسبب تناقص األهمية المتحدة األمي
النسبية لهما إذا ما قورنتا بآسيا، حيث أصبحت الصين مصدر التهديد الرئيسي للواليات المتحدة. 

                                                           
 للمزيد راجع: 014

J.Deutch, J.R.Schlesinger, D.G.Victor, National security consequences of us oil dependency, council 
on foreign relations, October 2006. 

يتصل  فحسب، بلإن األمن القومي يعني قدرة الدولة ليس على حماية الوطن من التهديدات التي تواجهه  013
ل من ثالثة كل من نوعية الحياة وجودتها ومستواها، وهو يتشك   كذلك بقدرة الدولة على حماية مواطنيها وتحسين

البعدين األول ل برنامج األمم المتحدة للتنمية قد فص  لأبعاد: مفهوم التوازن، الرفاهية، والقدرات العسكرية للدولة. 
ي، األمن قتصادي، األمن البيئي، األمن الغذائي، األمن الشخص: األمن االهي ،عةبلهما إلى سوالثاني وحو  

األمن  4119ة، األمن السياسي. كذلك أضاف التقرير الصادر عن اليونيسكو عام عماجالصحي، أمن ال
قتصادية يعني قتصادي أو الدفاع عن السيادة االمن االاألاإلنساني والذي تطور إلى األمان اإلنساني. لذلك فإن 

عبد  راجع: وية الالزمة للدولة مثل البترول.الحيمواجهة التهديد المتعلق بعدم الحصول على الموارد الطبيعية 
/السياسة (الدولة العربية الجديدة"سياقات مغايرة: تعريف األمن القومي في ظل )المنعم المشاط/

 .35ص /23المجلد /4104/أكتوبر 011الدولية/العدد
 .36مرجع سابق، ص ،أميركا واستراتيجيات الطاقة: إلى أين دم ونفط، مايكل كلير 012
 .49المرجع أعاله، ص  015
 أبريل/099/السياسة الدولية/العدد(تقدم نحو الماضي: تفاعالت جديدة بأدوات قديمة)سامح راشد/016

 .99/ ص23/المجلد4104
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لذا فإن إدارة الرئيس باراك أوباما األولى إتبعت استراتيجية لتحقيق االكتفاء الذاتي في مصادر 
قة وهو يعني تراجع أهمية منطقة الشرق األوسط بصفتها مصدرا  مهما  للطاقة في العالم الطا

 .117بالنسبة إلى الواليات المتحدة 

بسبب إدمان االقتصاد  :"يرى أنهأستاذ وباحث سياسي،  ،عبد اهلل عبد الخالقالدكتور أال أن 
 يتجزأ من األمن القومي أمن العدو اإلسرائيلي كجزء الوجود العالمي على النفط العربي، و 

على رأس أولويات السياسة الخارجية للواليات باستمرار سيظل و ن الوطن العربي كااألميركي، 
 .019"المتحدة األميركية

كذلك يندرج تأسيس قيادة عسكرية في أفريقيا، ُيطلق عليها القيادة األفريقية أو اختصارا  " أفريكوم 
Africom"119واليات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول  ، ضمن استراتيجية جديدة لل

، حيث خططت الواليات المتحدة الستيراد 111في تأمين الوصول إلى مصادر النفط األفريقي
وذلك للتقليل من االعتماد على  4101في العام 111% من احتياجاتها النفطية من أفريقيا45

أصبحت تحتل موقعا  مهما  على  وبهذا فإن إفريقيا .112بترول الشرق األوسط وتنويع مصادره

                                                           
/السياسة (أولويات متجددة: توجهات إدارة أوباما الثانية إزاء الشرق األوسط)مد مطاوع/مح013

 .24-20/ص29/المجلد 4103/يوليو013الدولية/العدد
/السياسة (السياسة األميركية في العالم العربي بعد الثورات :ستراتيجيةاتغييرات /)عبد الخالق عبداهلل019

 .03ص /29/المجلد4103يوليو /013الدولية/العدد
ستراتيجية األميركية الثالث في أفريقيا والمحيطات حولها حدد البنتاغون أهداف القيادة في تحقيق المصالح اال011

وأهمها تأمين موارد الطاقة. اقتصاديا  في القارة، وأخيرا  حتواء النفوذ الصيني سياسيا  و ااإلرهاب، وهي: مكافحة 
 /030/السياسة الدولية/ العدد(والتداعيات األميركية في أفريقيا....األبعادالقيادة )عبد المنعم طلعت/راجع: 

 .13ص /25/المجلد 4101يناير
أنه بحلول العام "تقرير تشيني" حل لمشكلة النفط في أمريكا، إذ توقع تم النظر إلى النفط في أفريقيا ك 001

% من الواردات النفطية األميركية، مما دفع الرئيس األميركي األسبق 45، سيشكل خليج غينيا نسبة 4105
بد ععصام محمد للمزيد راجع:  .جورج بوش إلعالن أن النفط في أفريقيا يشكل مصلحة قومية إستراتيجية ألميركا

 أبريل/016الدولية/العدد السياسة/(ى ومعضلة األمن في شمال إفريقياإستراتيجيات متعثرة: القوى الكبر )/الشافي
  .31ص /4102

 مليون برميل يوميا   3ن" الواليات المتحدة األمريكية سوف تستورد أكثر من إإلدارة معلومات الطاقة ف وفقا   000
اإلهتمام األميركي بالنفط في نيجيريا: دراسة في ) ،وشنان أمالجع: للمزيد رامن النفط اإلفريقي"  4141سنة 

 . مرجع سابق(، األسباب واآلليات
 السياسة الدولية/ /(فريقياإإدارة بوش وعسكرة السياسة األميركية تجاه ) حمدي عبد الرحمن الحسن/004

 .092ص /23المجلد /4119/ يوليو033العدد



27 

 

% من 00، حيث بلغ إنتاجها بحسب اللجنة األفريقية للطاقة 003خريطة إنتاج النفط العالمي
 .   4115114اإلنتاج العالمي عام 

قد سياسة الواليات المتحدة األميركية الذين يعد ون أن ستراتيجيين بعض الخبراء االوهناك 
ستراتيجية األميركية للقرن الحادي إحدى دعائم اال ،اقيةستبأصبحت بعد إقرار مبدأ الحرب اال

والعشرين، إذ شملت توسيع الوجود العسكري األميركي في العالم الذي بلغ نصف مليون جندي. 
كذلك اإلعالن عن مشروع فرض الوصاية على منظمة األوبك من خالل إقرار الكونغرس 

 .005" الذي يهدف إلى التحكم في النفط العالميسم "النوبك األميركيااألميركي القانون المعروف ب

هو  ،إن التحدي األساسي الذي تواجهه الواليات المتحدة األميركية، ومعها الدول الصناعية
ستخرج من النفط الخام اإمكانية تعويض ما  أنإدراكها أن إنتاج العالم من البترول آخذ بالتراجع و 

. هذا التراجع في إنتاج البترول يؤكده 006دومةأصبحت مع على مدى السنوات العشرين الماضية
، حيث يتبين أن  IHS Energy Groupأي.إتش. أس غروب التقرير الذي نشرته مجموعة

خالل السنوات ثنتي عشرة دولة مسؤولة عن إنتاج ثلث اإلنتاج العالمي من النفط لم تستطع ا
 . 003حتياطياتها إال بنسب ضئيلةاتعويض ما نضب من  4110-0114العشر

 هاتطوير و إيجاد البدائل  نحوتتجه الواليات المتحدة والدول األوروبية قد ورد أعاله،  على مابناء  
، 009الرغم من كل المخاطر التي تحيط بهاعلى من خالل عدة وسائل من بينها الطاقة النووية 

ة من قبل الشركات األميركي الذي يلقى دعما  ، ستخراج البترول الصخرياأيضا  من خالل و 

                                                           
ميركية ُمنحت حق إمتياز إستكشاف المياه العميقة لخليج غينيا الذي يتشارك الحقا  أن شركات البترول األ نتبي  003

حصول للشكل ضعف ما تسعى هذه الدول برانسيس، أي ما يُ -تومي -اإلستوائية وساو-من نيجيريا وغينيابه كل 
 للمزيد راجع: .عليه

P. Abramovici," Activisme militaire de Washington en Afrique", le monde diplomatique, juillet 2004. 
 /41/ المجلة العربية للعلوم السياسية/ العدد(والوسائل... التنافس الدولي في أفريقيا األهداف)حسن الحسناوي/002

 .011/ ص 4100شتاء 
115

 .22إلياس أبو جوده، مرجع سابق، ص 

116
% 2( إلى4119)العام  ا  % سنوي4رفع معدل النضوب من دعوة دول األوبك إلى يعتبر حسين عبداهلل أن  

ص عمر قل  % فإنه يُ 3عاما ، أما رفع معدل الى  45حتياطات النفطية من خمسين عاما  إلى فإنه يقلص عمر اال
/ (المخاطر المحيطة بنفط الخليج)حسين عبداهلل/ راجع: .4141العام أي إلى  ،عاما   02طات األوبك إلى حتياا

 .31-32ص  /23المجلد /4119يناير  /030السياسة الدولية/العدد

 .32 المرجع أعاله، ص003
118

 G. Mestrallet, "Un monde sans pétrole", enjeux les Echos, hors série n°1, décembre 2005, p14. 
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سرعة وحجم توسعه وتوافره في عدة بقاع من العالم والسيما الواليات  منواألجنبية، لما يتميز به 
حتجاجات االرغم من حذر السلطات الحكومية الفدرالية والمحلية و ، على المتحدة األميركية

كن تمتالواليات المتحدة س هذا في أنن أهمية البترول الصخري تكمُ و منظمات المجتمع المدني. 
 .4105001الغاز في العام و  4145ط في العام فتصدير كل من النخالله من من 

للبرميل،  دوالرا   53ـالتي تقدر ب 041ستخراجال أن ذلك غير مؤكد نتيجة التكلفة العالية لعملية االأ
ستخراج التي تلحقها عملية اال ، فضال  عن األضراربقاء أسعار البترول مرتفعةإما يتطلب وهو 
 .040ستخدام مواد كيماوية في عمليات الحفر والتنقيبإلى انظرا   بالبيئة

حت وكالة الطاقة الدولية أن الواليات المتحدة أخطرتها بخططها ، صر  04/3/4102بتاريخ 
ماليين برميل من  5ستراتيجي، وبأنها ستبيع ما يصل إلى حتياطي البترولي االللسحب من اال

 .0111044منذ العام حتياطيات االتلك  ختباري" مناأن ذلك سيكون أول بيع "و النفط هذا 

 : دور البترول في السياسة الخارجية ألوروبا والصينمطلب الثانيال

بصماته في مجمل العالقات الدولية بشكٍل عام وداخل  ،حيوية  ، بصفته مادة   البتروللقد ترك 
جاه العديد من الدول القارة األوروبية بشكل خاص، وقد انعكس ذلك أيضا  على سياسة أوروبا ت

 )الفقرة األولى(. كذلك ط بع  السياسة الخارجية للصين )الفقرة الثانية(. 

                                                           
 المستقبل العربي/ /(البترول الصخري وفرص اإلستقالل االطاقي للواليات المتحدة االميريكية)وليد خدوري/ 119

 .11-94ص /4103فبراير -شباط امسة و الثالثون/السنة الخ /219العدد 
ن إستخراج، إذ الشركات النفطية الكبيرة مثل إكسون موبيل وشيفرون وغيرها لم تشارك في إعمال االإن 041

، continental resources سطة الحجم مثل كونتينتال ريسورسأو متو  ةالشركات المشاركة هي صغير  غالبية
ستثماراتها في حال تراجع األسعار العالمية للنفط الخام. ففي الصغيرة إلى خفض ما سيدفع هذه الشركات اوهو 
دوالرا  من  61" أن وصول برميل النفط إلى  bernstein research، أوردت "برنشتاين ريسيرش" 4103أيلول 

نتاج النفط في أميركا الشمالية بنسبة اص اإلنفاق الرأسمالي لشركات قل  شأنه أن يُ  راجع: أحمد  %.21ستكشاف وا 
 .01ص / مرجع سابق/(تردد الصدى: حلم اإلكتفاء في الطاقة ومستقبل الدور األمريكي عالميا  )قنديل/

040
 /4103ربيع/ 053عدد / شؤون عربية/(على العالم العربي التنافس الدولي وأثره)لهباس/ا خالد بن نايف 
 .014ص

ختبار القدرات التشغيلية للشبكة الوطنية لمخزونات الطوارئ ا يهدف هذا البيع وفقا  لوزارة الطاقة األميركية إلى 044
 .في ضوء تغيرات سريعة في سوق النفط وسط زيادة حادة في اإلنتاج المحلي من النفط الصخري

sinessNews/idARACAEA2B0E020140312http://ara.reuters.com/article/bu 

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAEA2B0E020140312
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAEA2B0E020140312
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 التحاد األوروبي وروسيالدور البترول في السياسة الخارجية : الفقرة األولى

تباين المواقف بين مع من دولها  د كبيرتشهد القارة األوروبية تغيرات في السياسات الخارجية لعد
من القضايا العالمية، حيث تؤدي إمدادات  كثيرتحاد األوروبي إزاء الالسيما دول االو  دولها

   .يترافق ذلك مع تبدالت في السياسة الخارجية الروسية )ب()أ(  رئيسيا  في ذلك ا  الطاقة دور 

  التحاد األوروبيلفي السياسة الخارجية  أهمية البترول-أ

ستثناء النرويج وبريطانيا ورومانيا، حيث االفقيرة بالنفط، بتحاد األوروبي من المناطق اال ُيعد  
ومن المتوقع أن تتصاعد هذه النسب لتصل إلى  ،غازمن ال% 21لنفط وا% من 31ستورد ي

 % والنرويج 45ا دين روسيأبرز المزو  ومن . 4141لغاز في العاممن ا% 31لنفط ومن ا% 11
 . 043%42% والخليج العربي44

زدهارها، في القرن التاسع عشر على الفحم الحجري، وفي القرن العشرين اقامت نهضة أوروبا و 
تدريجا  إلى تتحول أوروبا  بدأتبسبب كلفة البترول العالية، و ال أنه إعلى الغاز والبترول. 

% 31حيث من المتوقع أن يصل إلى  ،042من روسيا في معظمهعتماد على الغاز المستورد اال
رتهان ما يعرض أوروبا لخطر التبعية واالوهو ، 4131ول العام ستهالك الطاقة بحلامن مجمل 

قتصادية امدادات سيؤدي إلى أزمات نقطاع في االان أي إ. إذ 125للقرار السياسي لروسيا
ستهالكه الحالي وهذه النسبة ا% من 61أنه يستورد  وخصوصا  تحاد األوروبي، جتماعية في االاو 

 .4145046% في العام 91مرجحة أن ترتفع إلى 

ستعملت الغاز كوسيلة ضغط سياسية اأن لها تحاد األوروبي إلى أن روسيا سبق يعود ت خو ف اال
من الوصول الغاز الروسي  منعخالل "األزمة األوكرانية"، حين قامت أوكرانيا ب 4116في العام 

كان  أوروبا ردا  على القرار الروسي القاضي ببيع الغاز إلى أوكرانيا بسعر السوق بعد أنإلى 

                                                           
فط والغاز لنافي كتاب، ، (ستثمار لشركات النفط األجنبية: المخاطر واإلتفاقياتآفاق اال)جان بيار فافينك، 043

، بو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، في الخليج العربي نحو ضمان األمن اإلقتصادي
 .401، ص4113

 124 Gerard Mestrallet, op.cit, pp12-13. 
125

الدار العربية للعلوم ناشرون  ،، ترجمة أمين األيوبيمأزق الطاقة والحلول البديلةديفيد هويل وكارول نخلة،  
 .034، ص4119 ،بيروت ،ش.م.ل

126Ch.Stoffaes, D.Auverlot, H.poliquen, "La sécurité gazière de l’Europe à la dépendance à 
l’interdépendance", problème économique, 26 mai 2010, p15. 
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تحاد ستمرت لمدة أربعة أيام، دفعت باالايقدم لها بسعر رمزي ومدعوم. إن هذه األزمة، التي 
 ا  من حيث أنواع الوقود، ومصادره، وطرق إمداداته" مقترح الطاقةتنويع مصادر " األوروبي إلى

ضا  يأقترح اتحاد أزمات طاقة مستقبلية. كما طرقا  للتدخل في حال واجهت دول معينة في اال
قامة تحالفات مع الدول المنتجة الرئيسية األخرى وخو إجراء حوار ناجح مع روسيا  مع  صوصا  ا 

جيرانه الشرقيين، وحوض قزوين، وآسيا الوسطى، وجنوبي المتوسط، والشرق األوسط، ومنطقة 
. أيضا  عمد إلى تأسيس هيئة حكومية 043دول األوبكلمزيد من المباحثات مع النرويج و الخليج وا

يوما  ويسعى إلى زيادة حجم هذا  21حتياطي يغطي فترة التقل عن دارة التخزين النفطي االإل
 .049يوما  041ستهالك بما يعادل المخزون ليالئم حاجة اال

تحاد األوروبي من أجل ستراتيجية االالمبادرة "  4115تبني المفوضية األوروبية في العام  إن
في سياق إيجاد سبل جاء التعجيل بالتنمية في أفريقيا"  أفريقي من أجل-أفريقيا: نحو ميثاق أورو

قتصادية ضمن أولويات السياسة اال قارةالقارة األفريقية، بعد أن أضحت هذه البجديدة  قاتعال
السيما الواليات المتحدة والصين نتيجة  للتنافس الدولي على موارد و والخارجية لعدد من الدول 

فرنسا وتهديدا   وخصوصا  في مناطق النفوذ األوروبي  تدخال  ما يشكل وهو الطاقة األفريقية, 
ستراتيجية، على إن مصالح األوروبيين في هذه االإذ . 041لمصالحها )مثال  التنافس على جيبوتي(

 .031ضمان تدفق الموارد الخام من الدول األفريقية تكمن في ،قتصاديالمستوى اال

تحاد األوروبي والسيما في فرنسا دول اال كتشاف كميات ضخمة من البترول الصخري داخلاإن 
تحاد األوروبي وألمانيا وهنغاريا وبولونيا، من شأنه أن ُيغ ي ر في موازين القوى الدولية، داخل اال

 . 030استقاللية تجاه مصادر البترول والدول المصدرة لهاوخارجه، مما يمنحه 

السيما األزمة األوكرانية الحالية، و تحاد األوروبي تجاه عدد من القضايا العالمية، ينقسم اال
همية ألوتتفاوت المواقف فيه بخصوص فرض العقوبات على روسيا ويعود ذلك إلى تفاوت ا

                                                           
 .032-061ص مرجع سابق، ديفيد هويل وكارول نخلة، 043
المخاطر والغموض في أسواق  ،كتابفي ، (سياسات الطاقة في اإلتحاد األوروبي)جياكومو لوشياني،  049

مركز اإلمارات للبحوث والدراسات ، أبو ظبي، اإلنعكاسات على منطقة الخليج العربي الطاقة العالمية المتغيرة:
 .021-029، ص4116اإلستراتيجية، 

يناير  /063العدد السياسة الدولية/ /(ستراتيجية جديدة للتنافساقيا...أوروبا وأفري)جورج ثروت فهمي/041
 .054ص  /20/المجلد4116

 .003ص ،مرجع سابق(، لتنافس الدولي في أفريقيا األهداف...والوسائل، )احسن الحسناوي 031
131 P.Deplanche," l'enjeu stratégique du schiste", 18/4/2011, p6. www.aege.fr 

http://www.aege.fr/
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ناال لترا إيقاف التعاون كقتصادية لروسيا عند كل دولة أوروبية. ففي حين تدعم كل من فرنسا وا 
قتصادية على موسكو. أما البولندا والسويد أهمية فرض العقوبات ا تؤكدالعسكري مع روسيا، 

ألمانيا، التي يربطها بروسيا خط أنابيب الغاز "جازودوج نورث ستريم" الذي تم إنشاؤه عام 
ذلك خوفا  من أن تؤدي هذه العقوبات و  .قتصادية الجدوى منهارأت أن العقوبات االفقد  ،4100

 . 034قتصاديةاما سيكبد البلدين خسائر وهو إلى إغالق خط األنابيب 

 اروسيلفي السياسة الخارجية أهمية البترول في  -ب

حتياطي نفطي في العالم بعد دول افهي تملك سابع أكبر  ،ُتع ُد روسيا عمالقا  في مجال الطاقة
% 2،6مليار برميل أي ما يعادل  61حتياطها من النفط الخام بنحو االخليج وفنزويال، و يقدر 

وُتعد  . 033حتياطات الغاز الطبيعيال العالم من حيث حتياطي العالمي، كما أنها أكبر دو من اال
در للنفط في العالم وتستأثر بنحوأيضا   % من إجمالي الصادرات 21أكبر ُمنتج وثاني أكبر ُمص 

ت ُمد عوائد صادرات النفط والغاز الموازنة الروسية بأكثر و . 032الغاز في العالمو العالمية من النفط 
األمر  ،% من إجمالي الناتج المحلي الروسي03م النفط بنحو % من وارداتها، كذلك ُيسه55من 

 أداة تأثير مهمة من أدوات السياسة الخارجية الروسية بالنظر إلى الدور المحوري الذي يجعله
ستقاللية قرارها الخارجي وتطوير اروسيا في سوق الطاقة العالمي. وهو يضمن  ؤديهالذي ت

على التأثير وممارسة دور فاعل على الصعيدين الدولي  متالكها القدرةاقدراتها الدفاعية، و 
واإلقليمي. كذلك يبرز البترول والغاز كدعامة أساسية لألمن القومي الروسي والعمود الفقري 

 .035قتصادلال

بعد انتهاء الحرب الباردة، أولت روسيا أهمية كبرى لضمان أمن إمدادات الطاقة، من خالل 
بأن ، 4111نيسان  40أعلن عنها الرئيس فالديمير بوتين في تطبيق العقيدة العسكرية التي 

قتصادي وحماية وظائف القوات المسلحة الروسية تتضمن خلق الشروط ألجل ضمان النشاط اال
المصالح القومية الروسية في البحار االقليمية، وعلى الجرف القاري وفي النطاق االقتصادي، 

 البحار وفي بحر قزوين. تحاد الروسي وفي أعاليالء اىقبالة شواط
                                                           

 /016/ السياسة الدولية/ العدد (خيارات محدودة: أبعاد الموقف الغربي من أزمة أوكرانيا)س/مريم الباسو  034
 .049ص  /4102 أبريل
 .16مرجع سابق، صطارق محمد ذنون الطائي،  033
/ السياسة (ستعادة المكانة الدولية؟الخيار المتردد: هل تصبح "الطاقة" سالحا  روسيا  ال)نورهان الشيخ/ 032

 .43ص /4102أبريل /016/ ملحق تحوالت استراتيجية/ عددالدولية
 .43المرجع أعاله، ص 035
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حيث  ،ستراتيجية المعتمدة من قبل روسيا إزاء العالم العربيكذلك يبرز دور البترول في اال 
في شهدت العالقات وقد قتصادية وتقنية مع العالم العربي. استراتيجية اتسعى روسيا إلى شراكة 

ر خالل التسعينيات والقرن نحسااسنوات العشر الماضية بعد الما بينهما إعادة تفعيل على مدى 
 .036العشرين

ستخدام القد أثار النفوذ الروسي المتزايد في سوق الطاقة العالمي مخاوف الواليات المتحدة من 
الرغم من تأكيد على روسيا إلمدادات النفط كسالح سياسي في مواجهة أوروبا والواليات المتحدة، 

في إمداداتها من الطاقة إلى أوروبا أو  موسكو مرارا  عدم وجود أي أهداف سياسية قد تؤثر
ستعادة دورها ونفوذها في ا. أال أن األزمة األوكرانية الحالية أكدت أن روسيا تسعى إلى 033غيرها

متداد طبيعي لها، اتحاد السوفياتي السابق دول االتعتبر  هاالنظام الدولي كدولة كبرى، وأن
ألوكرانيا كونها الممر الروسي إلى أوروبا لتمرير ستراتيجي باإلضافة إلى التأكيد على الموقع اال

 .039الغاز

قتصاد الروسي من أن الواليات المتحدة صنعت األزمة األوكرانية بهدف ضرب اال هميرى بعض
كذلك تسعى الواليات المتحدة إلى كسر . 139وروباإلى أخالل تقويض صادرات روسيا من الطاقة 

قامة خطوط أنابيب    ستثمارات البترولية،تشجيع اال من خالل   حتكار روسيا لنفط بحر قزوين،ا وا 
ستطاعت الحفاظ اال أن روسيا إ  . غربا     غاز ونفط بحر قزوين عبر خطوط تتفادى روسيا   لنقل

في   ، حتياطي الهائل لديهاحجم االإلى نظرا     ،األولى عالميا   على مكانتها في السوق األوروبية
  . 021ضل طبيعة صناعة الغاز التي تعتمد على عقود طويلة األمدوأيضا  بف   حتياطي الغاز،ا

                                                           
التعاون التقني في  قة )النفط والغاز(،ترتبط المصالح الروسية في العالم العربي بثالثة قطاعات هي: الطا 036

المجاالت الصناعية والتنموية، والتعاون العسكري. يحتل التعاون في مجال الطاقة أولوية سياساتها تجاه المنطقة 
مصالح ثابتة ومعطيات جديدة: السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات )نورهان الشيخ/. راجع: العربية
 .002-004ص /4100أكتوبر / 096الدولية/العدد/ السياسة (العربية

 مرجع سابق (،ستعادة المكانة الدولية؟الالطاقة" سالحا  روسيا  "الخيار المتردد: هل تصبح ،)نورهان الشيخ 033
 .45ص
 /016/السياسة الدولية/العدد(حسابات القطب الروسي في األزمة األوكرانية تهديد جيوستراتيجي:) باسم راشد/039

 .044ص /21/المجلد4102 أبريل
139

 مرجع سابق، (،ستعادة المكانة الدولية؟الالطاقة" سالحا  روسيا  "الخيار المتردد: هل تصبح ، )نورهان الشيخ 
 .45ص

 .3ص /4102 أبريل/016العدد /(السياسة الدولية /أحداث "القرم" والحرب الباردة الجديدة/)قيأبو بكر الدسو  021

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/12/3630/من-المجلة/الافتتاحية/افتتاحية-العدد-.aspx#desc


33 

 

 ةالصينيالسياسة الخارجية  أهمية البترول في: الفقرة الثانية

تحتل الصين المرتبة الثانية بين أكبر مستوردي النفط في العالم بعد الواليات المتحدة 
% 23ج، ويأتي ما يقارب حتياجاتها النفطية من الخار ا% من 55، فالصين تستورد 020األمريكية

ن يزداد معدل من المتوقع أو برميل يوميا .  يينمال 6،3تستهلك  ذلكمنه من المنطقة العربية. ك
ماليين برميل يوميا  في العقدين المقبلين، وأن يزداد الطلب الصيني على 01ستهالكها ليصل إلىا

 . 4141024% زيادة سنوية حتى العام 04الخام بوتيرة 

ستهالك عتماد على البترول المستورد لإليفاء بمتطلبات االبدأت الصين باال ،0113منذ العام 
قتصاد القومي، . ويعود سبب هذه الزيادة إلى زيادة أهمية قطاع النقل في اال023المحلي المتزايد

ن برميل في العام ييمال 5،9حيث ُيتوقع أن يزداد الطلب على قطاع النقل في الصين ليصل إلى 
. ويحتل مكانة  025مدادات النفط هو المحدد لسياسة الصيناح تحقيق أمن أصبو . 4131022

مكانية ديمومته.   مهمة  في السياسة الخارجية الصينية وفي تحديد فرص النمو الصيني وا 

:        (، التي عر فت أمن الطاقة بأنه4115-4110الخمسية العاشرة )الصين قد ركزت خطة ل
قتصادي والتحديث في ستمرار النمو االاالخارج، بما يضمن  " ضمان وتأمين مصادر الطاقة من

. 146والتوجه للخارج ، في "أمن العرض" من خالل ضمان الدخول لموارد الطاقة، والتنوعالصين"

                                                           
السياسة الدولية/ العدد  /(منطقة الشرق االوسط غاز الشرق: خريطة جديدة للطاقة في)/إبراهيم نوار 020

 . 06ص  /23/المجلد 4104أبريل /القاهرة/ 099
142

الصين والهند  كتاب، ، في(الصين وسعيها إلمن الطاقة في أنحاء العالم النمو اإلقتصادي في)جيانج،  وينران 
، اإلمارات ةستراتيجي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االوالواليات المتحدة األميركية التنافس على موارد الطاقة

 .343-345، ص4119المتحدة، 

 /أبريل062لسياسة الدولية/العدد/ا(رؤية مستقبلية. ... الصين وأمن الطاقة)خديجة عرفة محمد/023
 .56/ ص20/المجلد4116

تحديات  :4131الصيني في مجال النفط والغاز الطبيعي حتى عام -آفاق التعاون العربي)جميل طاهر/022
 .00-1ص /4119شتاء  /042/العدد32المجلد /(وفرص، النفط والتعاون العربي

 .56، صمرجع سابق (،تقبليةرؤية مس. .... الصين وأمن الطاقة) ،خديجة عرفة محمد025
/ ملحق تحوالت (قيود الصعود: الظمأ إلى الطاقة ومستقبل سياسة الصين الخارجية)خديجة عرفة محمد/  026

 .43ص /4102 أبريل/016إستراتيجية/ السياسة الدولية/ العدد 
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ستثمارات ما وراء اال أو "going out strategy" الخارجوهو ما عرف باستراتيجية التوجه نحو 
 .Overseas investments"023" البحار

تكز االستراتيجية الصينية ألمن الطاقة على: تنويع مصادر الطاقة والسيما المتجددة والنظيفة تر 
تطوير مسارات االستيراد بتخفيض االعتماد على نفط الشرق األوسط، و وتنويع اإلمدادات و 

عمليات ترشيد الطاقة، وتعزيز عمليات التنقيب واإلنتاج من حقول النفط الصينية، وتشجيع 
 . 148الدولي في عمليات البحث واإلنتاج الخارجية التعاون

، بدأت الصين وروسيا تتعاونان في مجال الطاقة، حيث وقعت الشركة الوطنية 4110منذ العام 
الصينية للنفط مع شركة "يوكوس" الروسية اتفاقا  إلنشاء خط أنابيب لنقل النفط الروسي من 

الصيني في –قد يفسر التقارب الروسي وهو ماسيبيريا إلى حقل دجنج شمال شرقي الصين. 
 .021من الملفات واألزمات التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق األوسط خصوصا   كثيرال

ستراتيجية أفريقيا أولوية من أجل تنويع وارداتها وفقا  ال االستراتيجية الصينية كذلك أعطت
قتصادية، السياسية، واال"المساعدات مقابل النفط"، بحيث سخ رت كل مواردها الدبلوماسية، و 

ستراتيجية تميزت هذه االقد و  ،051بهدف السيطرة على الموارد النفطية للقارة األفريقية ،والعسكرية
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األفريقية، والبحث عن مناطق جديدة وبعيدة عن منافسة 

 . 050الشركات الغربية

 191 اتها المباشرة في القارة األفريقية، إذ بلغتستثمار ا إلى مضاعفة، 4113 عامعمدت  ماك
في القطاع النفطي. ولم تقتصر  وتركزت، في غالبيتها،، 4116مليون دوالر في العام 

، حيث 152بل تنوعت إلى مناطق مختلفة في العالم فحسب،ستثماراتها على القارة األفريقية ا

                                                           
 أبريل /016العدد لدولية/السياسة ا /(إستراتيجية "عقد اللؤلؤ" لتأمين ممرات الطاقة الصينية)عبد القادر دندن/ 023

 .053ص /4102
 /4102 أبريل /016/ السياسة الدولية/ العدد (النفط وعالقات الصين مع دول الجوار) ب/مدحت أيو  029
 .029ص
 .59المرجع أعاله، ص  021
تها النفطية، وأبرز الدول التي تستورد منها هي: احاجيمن % 45ستورد الصين من القارة األفريقية أكثر من ت 051
 .041حسن الحسناوي، مرجع سابق، صراجع:  .لجزائر، أنغوال، التشاد، والسودانا

 .042-043ص ،مرجع سابق ،نجالء مرعي 050
والمؤسسة الوطنية  ،CNPCكذلك قامت كبرى الشركات الصينية من بينها: الشركة الوطنية الصينية للنفط  054

من  عددستثمار في ، باالSINOPECوت للبتروكيميا، والمؤسسة الوطنية العامة CNOOCللنفط البحري 
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 China National Petroleum Corporationعمدت شركة الصين الوطنية للبترول 
(CNPCإلى اال )053والبيرو استثمار في كل من كند. 

ستراتيجية "عقد اللؤلؤ"، التي تهدف إلى اسم "استراتيجية عرفت باإلى تطوير أيضا  عمدت الصين 
حماية اإلمدادات النفطية المنقولة بحرا  عبر المحيط الهندي إلى بحر الصين الجنوبي، ما أثار 

. 052واليات المتحدة والقوى اإلقليمية في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيامخاوف أمنية لدى ال
 نزلةتتناسب هذه التسمية مع شكل المنشآت الموضوعة على شكل عقد، تكون كل منشأة فيه بمو 

لؤلؤة في عقد واحد، وكل لؤلؤة في عقد اللؤلؤ هي محور للنفوذ الجيوبوليتيكي الصيني أو الوجود 
 . 055العسكري

حتياجاتها من النفط والغاز، تفاوت بين التعاون والتصارع  اين، من أجل تأمين سلوك الص لكن
نتهجت سلوكا  صراعيا  في حالتي بحر الصين الشرقي افي حين أنها تجاه الدول المجاورة لها. 

لت عد  ثم . 053سلوكا  تعاونيا  في آسيا الوسطى عتمدتإ إال أنها ،056وبحر الصين الجنوبي
قلصت من قوتها على الحدود مع روسيا ووسعت نفوذها إلى بحر  حيثية، الصين سياستها األمن

أعلن رئيس الوزراء الصيني  ،في اشارة إلى مطالب الصين في هذه المنطقةو  .الصين الجنوبي
ن ُيقوي أ)الجيش الصيني(  جيش التحرير الشعبيعلى أن  0115في العام Lee Beng  لي بنغ

                                                                                                                                                                      

مليارات في خالل النصف الثاني من  9ستثمارات الشركة الوطنية الصينية للنفط ما قيمته االدول، حيث بلغت 
عقد التسعينيات، وذلك في عدة دول من بينها السودان وكازاخستان وفنزويال وبيرو وكندا والعراق وتايالند 

 .53ص ، مرجع سابق، الصين وأمن الطاقة ...رؤية مستقبلية ،عرفة محمد خديجة. راجع: والكويت وسوريا
153 M.Meidan, "le pétrole et la chine-Afrique: plus qu'une relation commerciale", problème 
économique, n°2996, 26 mai 2010, p 9.   

 .054ص ، مرجع سابق، عبد القادر دندن052
بر الرئيسي الصيني مرورا  بالمسطحات المائية لبحر الصين الجنوبي، ومضيق تمتد الآللئ من سواحل ال 055 

 .052، ص أعالهالمرجع  .وبحر العرب والخليج العربي ،ملقا، وعبر المحيط الهندي
يعود سبب النزاع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي إلى ثروات هذه البحار من الغاز الطبيعي  056

متداد الطبيعي للرصيف القاري للصين يمتد إلى قاع البحر زارة الخارجية الصينية بأن االوالنفط. إذ صر حت و 
مت الصين إلى األمم المتحدة الحدود الخارجية لرصيفها القاري. ، قد  4104عند جزيرة أوكيناوا اليابانية. في العام 

كتشاف الصين حقال  للغاز اكذلك أدى  أن ما تدعيه الصين يمتد إلى داخل مياهها اإلقليمية. فتعد  أما اليابان 
للمزيد من اإلطالع: مدحت أيوب، مرجع الطبيعي تحت قاع بحر الصين الجنوبي، إلى تسعير النزاع مع اليابان. 

 .051-021سابق، ص 
 .021ص المرجع أعاله،  053
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م وحقوقها ومصالحها ألسيادة وسالمة أراضي الوطن ا قدراته الجوية والبحرية لكي يصون
 البحرية.

ال يبدو يسيرا ، فإن ذلك الرغم من الجهود الصينية المتواصلة لتحقيق أمن الطاقة، على أال أنه 
ستبعد أن تلجأ الصين للقوة العسكرية في في ظل التنافس الدولي على البترول. إذ من غير المُ 

 . 059هذا الشأن

                                                           
 ،رجع سابقم ،(قيود الصعود: الظمأ إلى الطاقة ومستقبل سياسة الصين الخارجية) ،خديجة عرفة محمد 059
 .30ص
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في  لبترولالمرتبطة باوالداخلية الصراعات الدولية  :نيفصل الثاال
 العالم

ما بين مصادر هتمام بالعالقة مع تزايد حدة التنافس الدولي حول مصادر الطاقة، توالى اال
مداداتها،  كأحد مصادر الصراع الداخلي  البترول، وخصوصا  والصراع العسكري، الطاقة وا 

شترك لمعظم الصراعات والحروب ليس في الشرق شكل النفط القاسم الملقد . 051والخارجي
سببا  للحروب في القرن كان البترول  إذ إن. 061من العالم متعددةبل في مناطق  ،األوسط فحسب

منظمة إلى  ستنادباإل. 060ستثمار هذه الموارداتحولت إلى صراعات خالل فترة  التيو العشرين، 
هب األسود"، كما تشاع تسميته، يجلب في إن البترول أو "الذف Policy Globalغلوبال بوليسي 

الصراعات أن  مكن لهذهيُ . فيها كثير من األحيان البؤس إلى المجتمعات التي يتم العثور عليه
كذلك  حتجاج شعبي،اتكون نتيجة تقاسم حصص في دول فاسدة وضعيفة أو نتيجة أزمات بيئية و 

تمثل حلقة أخرى من عالقة البترول حتياطيات النفط اإن النزاعات الحدودية بين الدول على ف
 . 064والعنف

ورة متلك منذ البدء، وبصاستثمار النفط اأن:"  ، مفكر إقتصادي وسياسي مصري،سمير أمين رىي
متلكت السياسات الطاقية للبلدان الكبرى المسيطرة على اوعلى هذا، شبه فورية، طابعا  عالميا . 

عسكري( الذي -وحتى الجغراسكري )الجغراسياسي( -العالم ذلك البعد الجغراسي )الجغرا
 . 063حد"اليُ 

                                                           
 .33ص، مرجع سابق، عصام محمد عبد الشافي051
، شركة المطبوعات لنفط والحرب والمدينة مصير الحياة الحضرية ...إلى طريق مسدودافيصل حميد،  061

 .049 ، ص4113للتوزيع والنشر، بيروت، 
 .1ص ،مرجع سابق سعد حقي توفيق 060

162 http://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28126.html.  
، ترجمة سمير سعد، دار الفارابي، بيروت، تحدي الطاقة في حوض المتوسطإسماعيل خناس، ورد في كتاب  063

 .9 ، ص0112

http://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28126.html
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28126.html
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 .062ورويك موراي" دورا  رئيسيا  في الجغرافيا السياسية العالميةإلى إمدادات النفط بالنسبة  ؤديت
المطلب من الحروب والصراعات الدولية التي طغى عليها عامل البترول ) كثيرالتاريخ حافل بالف

  الداخلية )المطلب الثاني(. من الصراعات  فضال  عن عدد( األول

 الصراعات الدولية المرتبطة بالبترول-األول طلبالم
ن العالم يشهد ظهور نقاط ساخنة جديدة فإ، كاتب ومحلل سياسي مصري، سامح راشد بحسب

عالمية )القطب الشمالي مثال ( حيث تتوافر فيها  تتقاطع فيها مصالح وأدوار أطراف إقليمية أو
كانت الثروات، خصوصا  الطاقة، هذه النفط والموارد المعدنية.  عية خصوصا  موارد وثروات طبي

 .  065محل تنافس وصراع سياسي بل مسلح أيضا  

 راسته تحت عنوان "النفط والصراع:د فيJames E McGinley جايمس ماكينلي ال أن إ
كمعيار للصراع نفط يتفق على وجود ال رتباطية بين النفط والصراع"جاذبية قاتلة...العالقة اال

بذلك يختلف مع الباحثين  .066حافزا  للصراع نلكنه يؤكد على أن وفرة النفط وأيضا  ندرته تشكال
  .063اآلخرين لجهة وضع معيارين لربط النفط بالصراع سواء لجهة الندرة أم الوفرة

كان سواء أ ،من خاللها دور البترول في الصراعات الدولية يتأكداألمثلة التي  عدد منهنالك 
)الفقرة  القطب الشماليفي  وأ بحر قزوينأم في  )الفقرة األولى( أم في العراق تانذلك في أفغانس

 العالم.  منفي مناطق مختلفة أم  الثانية(

 

                                                           
من النزاعات  لعددحت هذه اإلمدادات أكثر أهمية وقد كان نتشر نموذج التنمية الصناعي أصبامنذ أن 062

الحديثة مثل حرب الخليج األولى، أو تدخالت غير مباشرة مثل التدخل األميركي في فنزويال "رابط نفطي" نوعا  
فبراير  ،313العدد  ،الكويت ،عالم المعرفة ،ترجمة سعيد منتاق ،جغرافيات العولمة ،ورويك موراي. راجع: ما

 .433ص ،4103
 .11ص /4100أكتوبر  /096العدد السياسة الدولية/ /(تحديات جديدة وظواهر متصاعدة) سامح راشد/ 065

166J.E.McGinley, (Oil and Conflict: Fatal Attraction?: A Correlation Examination of Oil Resources and 
Armed Conflict), Strategic Insights, Volume VIII, Issue5 (December 2005).  

167
فع من النفط ربع دول من سبع عشرة دولة ذات إنتاج مرتأن أ( 4115) يؤكد جيمس ماكينلي في دراسته 

، وئالث دول أخرى تشارك في صراعات عسكرية خارجية. أما بالنسبة 4113شهدت صراعات داخلية في العام 
تشهد صراعات عسكرية، وست دول أخرى منها إلى أكبر خمس عشرة دولة مستوردة للنفط، فإن ثالث دول منها 

 تشارك في صراع عسكري خارجي. 
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 :العراقو  أفغانستان :الفقرة األولى

السيما و ل جديدة في تاريخ العالقات الدولية شكل غزو أفغانستان والحرب على العراق نقطة تحو  
 صراع على كل من أفغانستان)أ( والعراق )ب(. للباردة، فما األسباب الحقيقية نتهاء الحرب الابعد 

 أفغانستان-أ

لم  ،من قبل اإلدارة األميركية سبقا  دعاء به مُ على عكس ما تم اال ،على أفغانستانلحرب اإن  
ن إإذ  .4110 ولأيل الحادي عشر منرد فعل تلقائي على هجمات أو كن حربا  على القاعدة ت

 من قبل وتحت أي ذريعة. ة سابقا  عد  جهزة ومُ وخطط العمليات العسكرية كانت مُ لها التحضيرات 
أغنى منطقة في  د  عالتي تُ  ،إحكام السيطرة على حوض "أوراسيا" كان أهم أهداف هذه الحرب

خلها بحر قزوين من موارد الطاقة العالمية ويقع دا %35مي ولمن الناتج العا %61ففيها  ،العالم
  .069حتياطي النفط والغازابأهميته من 

السيطرة على نفط الشرق األوسط إلى غزو أفغانستان، تحت ذريعة الحرب على اإلرهاب، هدف ي
ما هي في ، حربالهذه إن . 061تحاد السوفياتي السابق وتحييدهاحتواء دول االاوجنوب آسيا، و 

لبترول في أماكن تواجده بشكل عام وفي منطقة محاولة تهدف إلى السيطرة على ا إالالحقيقة 
  .031الشرق األوسط بشكل خاص

 Jean- Charlesبيرزاروجان شارل  Guillaume Dasquié يهم داسكييو كل من غ يؤكد
Birsardالحرب على أفغانستان هدفت إلى تمرير أنابيب الغاز عبر  بأن فيان فرنسيان،ا، صح

برز ذلك من خالل التهديدات التي تلقاها ممثلو حيث  ،ناألراضي األفغانية للوصول إلى باكستا
سفير طالبان في باكستان  ُأخبر لقدفي مفاوضات تمرير خط الغاز.  شاركواحركة طالبان الذين 

المسؤولة عن مركز الشؤون اآلسيوية التابع  ، Christina Roccaلتقى كريستينا روكااالذي 
م على طبق من ما أن تقبل عرضنا المقد  إبأنه:"  4110 عام ،للواليات المتحدة في إسالم أباد

 . 030ذهب أو أن ندفنك تحت أرض تحرقها قنابلنا"

                                                           
القاهرة/  مؤسسة األهرام/ السياسة الدولية// (األميركيةالخارجية النفط في السياسة /)عمرو كمال حمودة 069

 .51ص /4116 أبريل /062العدد
 .51عبد الحي زلوم، مرجع سابق، ص 061
و 031  .مرجع سابق ،جان شر 
 .035 -032ص ،مرجع سابق ،هاينبرغ ريتشارد 030
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 Jean- Charlesوجان شارل بيرزار Guillaume Dasquiéغيوم داسكييه كل من  كشف لقد
Birsard،  ختلطتا نهاحي ،172أفغانستان غزولى إبالوثائق واألسماء كل المالبسات التي أد ت 
الفريق  وخصوصا  ، على أسماء مهمة في اإلدارة األميركية ادشد   ، حيثاألسلحةو النفط بالسياسة 

من  ؛قطاع الصناعة النفطيةضمن لبيته اغفي الذي عمل  ،المقر ب من الرئيس جورج بوش
 هاليبرتون شركة الذي ترأس طويال  إدارة  ،Dick Cheneyنائب الرئيس ديك تشيني ك

Halliburton رايسدوليزا وغون ،النفطية  Condoleezza Rice مديرة مجلس األمن القومي
 0110من سنة  تهاتول ت إدار النفطية و  Chevron شفرونشركة  التي عملت تسع سنوات مع

السيما و  ،في الملفات المتعلقة بآسيا الوسطى ستمراراب لتدخكانت ت التيو  ،4111العامحتى 
وزلماي خليل زاده سفير أميركا في أفغانستان  ،شفرونشركة ستثمارات ار حيث تكثُ  ،كازاخستان

الذين راحوا يدفعون  ،بارزةأسماء أخرى  فضال  عن، 173والذي عمل سابقا  في شركة أونوكال
باتجاه غزو أفغانستان لغايات مرتبطة بمصالحهم في مشاريع خطوط النفط، بغض النظر عن 

 .174ارتباط ذلك أو عدمه باألمن النفطي مباشرة  

أساس الحرب  بأنصحافي وكاتب أميركي،  ،Heinberg Richardهاينبرغ تشارد رييؤكد كما 
موضوع الشرق بهتمت الواليات المتحدة اأجل النفط لما  لم تكن الحرب منلو " بأنه:هو البترول و 

ى تدمير األوسط )المملكة العربية السعودية خصوصا ( ولما وجد أسامة بن الدن نفسه مجبرا  عل
من خالل  ،جية الواليات المتحدةيستراتا وبأن، 035"قتصادي والعسكرياال ميركييننفوذ الرمزين األ

تأمين الدعم للسيطرة على  غيةفي آسيا الوسطى بإلى بناء قواعد عسكرية  هدفت ،حربهذه ال
  .036موارد أخرى للنفط والغاز في بحر قزوين

يقية للحرب على أفغانستان أن الدوافع الحق مستشار نفطي،، عبد الحي زلومالدكتور كذلك يؤكد 
 الواشنطنصحيفة و C.N.N السي.أن.أن محطة كانت واضحة من خالل التقارير الصادرة عن 

 السفير األميركي في باكستان ويندي شامبرلينالتي أفادت بأن  Washington Post بوست

                                                           

    ,G. Dasquié, Ben Laden : La vérité interdite, Editions Denoël, 2002. J Brisard للمزيد، راجع: 034

173 J. Ziegler, les Nouveaux Maîtres du Monde et ceux qui leur resistent, La fayard, Paris, 2002, pp 
49-50. 

-2/ نيسان 201المستقبل العربي/ العدد )/ نقاشية حول العرب ومستقبل النفطحلقة )/فارس أبي صعب032
 .005ص /4103

 .035ريتشارد هاينبرغ، مرجع سابق، ص  035
 .036ص  ،المرجع أعاله 036
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Windy Chamberlyn 4114في العام  ،جتمع مع وزير النفط الباكستاني عثمان أمين الدينا، 
 .033ستكمال مناقشة الخطط الخاصة بإنشاء خط النفط والغاز عبر أفغانستان وباكستانال

قد طلب لسابقا .  تحاد السوفياتياالعن مطامع  ، أيضا ،تاريخيا ، لم يغب نفط الخليجعلما  أنه 
حتالل منابع النفط في الخليج. وتأمن لهذه من هيئة أركانه إعداد خط ة عسكري ة ال ،ستالين

الذي  ،الحقا  في عهد بريجنيف إسُتخدمتأن  لىلكنها لم تُنفذ. إ ،لخطة خمسون فيلقا  عسكريا  ا
كتشفت ابعد أن  .039مهمستراتيجي الموقعه االإلى نظرا   0131حتالل أفغانستان سنة اقام ب

أهمية أفغانستان كطريق لألنابيب التي ستنقل النفط إلى موانئ  تموسكو حقول بحر قزوين وأدرك
031محيط الهندي مباشرة  عبر األراضي األفغانية والباكستانيةال

. 

  العراق -ب

 جرىت األسباب الرئيسية التي دت األسباب المعلنة لتبرير الحرب على العراق، حيث تركز  تعد  
، نشر 091متالك العراق أسلحة دمار شاملابما يلي:  للحرب إعالنها من قبل قوات التحالف

تضح، اال أنه إ .090راق لحقوق اإلنسان، صلة النظام العراقي بالقاعدةنتهاك العاالديموقراطية، 
عراق، والذي للمخزون النفطي الالسيطرة على  كانوبشكل مؤكد، أن السبب الرئيسي للحرب 

يحتل  العراق المرتبة الرابعة عالميا  بعد كل من  حيث. 094في العالم يحتياطي نفطا ثانييشكل 
يران و المملكة العربية السعودية  .093فنزويال وا 

                                                           
 .53-54عبد الحي زلوم، مرجع سابق، ص 033
و 039  . مرجع سابق ،جان شر 
 .51عبد الحي زلوم، مرجع سابق، ص 031
نائب وزير الدفاع األمريكي عندما قال "لقد تفاهمنا على نقطة واحدة هي أسلحة  ويتزوولفهذا ما أكده بول  091

إنياسيو رامونيه: "الحرب . الدمار الشامل، ذلك ألنها تشكل الحجة الوحيدة التي يمكن أن يتوافق عليها الجميع"
 ورد في: .www.mondiploar.com ،4113مستمرة"، مجلة لوموند ديبلوماتيك، مارس 

-14-13/ اللجنة العربية لحقوق اإلنسان/(حق إستخدام القوة ودوره في العالقات العامة)د وليد سكاف/محم
  http://www.achr.eu/art575.htm راجع: .4111

181 I.Ramonet, Guerres du XXI Siècle, Gallilee, Paris, 2002, p160. 
عاما  على مستوى اإلنتاج  029مليار برميل من النفط وفق تقارير منظمة أوبك، ما يكفي  005الي يقدر بحو  094

 .442مرجع سابق، ص  ،ماالك دحام الجميلي ،عبد علي كاظم المعموريمليون برميل. راجع:  (4,29)الحالي 
، قتصادفي تنمية اال اإلستثمار األجنبي المباشر عقود التراخيص النفطية وأثرهاباسم حمادي الحسن،  093

 .001 ، ص4102منشورات الحلبي الحقوقية، 

http://www.achr.eu/art575.htm
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السبب  كانالبترول  أن  le monde diplomatiqueبرهنت صحيفة لوموند ديبلوماتيك لقد
على ، WikiLeaks  ويكيلكس  من خالل ما نشرته من وثائقاألساسي للحرب على العراق، 

ونائبه ريتشارد ديك  Georges.w Bushجورج بوش الرئيس الرغم من إنكار كل من 
وزراء  رئيسو Donald Ramsfeld رمسفيلد ووزير دفاعه دونالد  Dick Cheneyنيتشي

عتراف كل من وزير الدفاع اذلك . كما أك د 092لذلكAnthony Blair  بريطانيا أنتوني بلير 
 جرىأنه Paul Wolfowitz  بول وولفويتزمساعده و  Donald Rumsfeld دونالد رمسفيلد

 . 4110185 أيلول 00 ثأحدا يومين من العراق بعد علىحرب التخطيط لل

 U.S. Energy Informationاألميركيةيتبين من التقارير التي قدمتها وكالة معلومات الطاقة 
Administration (EIA)،  على إلى الحكومة األميركية ضرورة العمل ، 4110في العام

بأنه يتوجب و  ،4141و 0111بين عامي ما مواجهة تحدي تزايد الطلب العالمي على النفط 
خرجت الوكالة الدولية للطاقة  .096مدادات النفط اإلضافيةا، أن تحدد من أين ستأتي على الوكالة

 نحوستثمار ب، يجب اال4131ولغاية  4114الممتدة ما بين  بحسابات مفادها بأنه، خالل الفترة
 .  093مليار دوالر لتحقيق التوازن ما بين الطلب والعرض الدوليين على النفط 06

أنه بات ورد  ،4110في العام الصادر عن المجلس األميركي للعالقات الخارجية التقرير في 
 ،في الخليج جديدة  تطوير حقول نفط تعيق  عدم وجود عوامل سياسية ضمانعلى العمل واجبا  

 تعاونالوزارة الخارجية ومجلس األمن القومي ووزارة الطاقة ووزارة التجارة كل من ن على يتعي  أنه و 
ستثمار ليج الشرق األوسط أمام االستراتيجية لتشجيع إعادة فتح الدول المهمة في خاوضع خطة ل

سوف  ،عندئذٍ  ،النفط الغربيةنفتاح على شركات الخليج اال ت دولذا رفضإأما  .099األجنبي
ما بين القوى الكبرى على تثبيت حصصها المرغوبة  ستراتيجي فيايصبح المشهد مهيئا  لصراع 

 .091ظيفة أم غير نظيفةنبأي وسيلة كانت  في إمدادات النفط

                                                           
184 J.Séréni, "Echec d’une guerre pour le pétrole", Le Monde Diplomatique, n°708, mars 2013, p8. 
185

 http://www.utne.com/community/wolfowitz-admits-iraq-war-planned-two-days-after-9-11.aspx 

 .444ج، مرجع سابق، صدأيان رتيل 096
187 J.Chevalier, "Pétrole : dépendances et turbulences", Politique Internationale, La Revue n°105, 
Automne, 2004. 
http://www.politiqueinternationale.com/revue/read2.php?id_revue=19&id=96&content=texte 

188E.L.Morse, A. M.Jaffe, Strategic Energy Policy Challenges for the 21st Century, Council on Foreign 
Relations Press, USA, 2001, p84.  

 .443ج، مرجع سابق، صدأيان رتيل 091

http://www.utne.com/community/wolfowitz-admits-iraq-war-planned-two-days-after-9-11.aspx
http://www.utne.com/community/wolfowitz-admits-iraq-war-planned-two-days-after-9-11.aspx
http://www.politiqueinternationale.com/revue/read2.php?id_revue=19&id=96&content=texte
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األسباب  ، صحافي وكاتب إسباني،Ignacio Ramonet إغناسيو رامونيهر حصُ ي  أيضا  
 : 011الحقيقية للحرب بما يلي

الرغم من عدم وجود عالقة بين تنظيم على ، 4110أيلولالرد على أحداث الحادي عشر من -0
 القاعدة والنظام العراقي. 

ات النفط في يحتياطاجد فيه ثلث او تج الفارسي الذي ييع الخلو مجميطرة على ستعادة السا-4
 العالم. 

  .كافة الشرق األوسط إلىقراطية في العراق بغية نشر ذلك النموذج ليمتد و إقامة ديم-3

يجاد أفضل وضع لدمج الدول-2 العبرية  ةحماية إسرائيل من أي هجوم عراقي غير محتمل، وا 
 أوسط تسيطر عليه الواليات المتحدة عسكريا .في المنطقة في شرق 

، قبل حرب الخليج األولى اإلدارة األميركية ترصد أهمية الشرق األوسط والعراق خصوصا   كانت
، الذي قاد الهجوم Norman Schwarzkopf هربرت نورمان شوارزكوفأبلغ الجنرال  حين

أن:" نفط الشرق األوسط هو دم ب 0111في العام األميركي الكونغرس  ،0110على العراق عام 
حتياطات النفطية % من اال 33لغرب، فهو مصدر الطاقة لنا حاليا ، ويشكل إلى االحياة بالنسبة 

 . 010في العالم الحر، وسيبقى مصدرنا للطاقة عندما تجف المصادر األخرى في العالم"

 بين وثيقة صلة قتصاداال وخبراء الباحثين بعض يرى "هنفإ ،جوده أبو إلياس الدكتور بحسب أما
 نبعاثا على السيطرة إلى يرمي الذي ،كيوتو بروتوكول على المصادقة األميركية اإلدارة رفض

 تلك يضعون إذ العراق. على الحرب وبين تخفيضه، تجاهاب الحراري حتباسلال المسب بة الغازات
 ا  يفعل يراد وما .النفط تحتياطاا من تبق ى ما آخر على للسيطرة الدولي الصراع سياق في األخيرة

 الضرورية ستثماراتالا توظيف األميركيين الصناعيين وتجنيب القائمة، الجمود حالة تمديد هو
 .014" الغازات نتشارا لتخفيض

  IFP للبترول الفرنسية المؤسسة في ،4113 العام في نعقدا الذي "هوبير قمة "مؤتمر نذلك أ
 بشكلٍ  بالتراجع بدأ بتروللل العالمي اإلنتاج أن :مفادها بخالصة خرج ،مالميزون –روي في

                                                           
دار العالم  ،ترجمة خليل كلفت ،حروب القرن الحادي والعشرين مخاوف وأخطار جديدة ،إيغناسيو رامونيه 011

 .069-063، ص4115القاهرة،  ،الثالث
 . 23عبد الحي زلوم، مرجع سابق، ص 010
 .29 ص ،مرجع سابق، جودهإلياس أبو  014
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 للبترول الوشيك االنقطاع أنو  ،كله العالم صعيد على كبرى تحو الت توق ع يجب بأنهو  ،حتمي
 "شرمؤ  يشكل النفط. حتياطاتا آخر على السيطرة أجل من الدول بين الحروب وقوع إلى سيؤدي

 في ا  يرئيس سببا  و  المتحدة للواليات هاجسا   قصى،األ حده إلى البترول وصول أي "هوبير قمة
 البترول ستمرارا لضمان األميركية ستراتيجيةاال ركيزة إلى لتحو   فالعراق .العراق على الحرب

 . 013الرخيص

"قانون إدارة  على ،حربقبل التفاق اال، للحرب على العراق التخطيط المسبقأيضا ،  ،مما يؤكد
 ي وضعه البروفسور األميركي )من أصل عراقي( نوح فيلدمانالقانون الذوهو  ؛الدولة المؤقت"

Noah Fildman، المستشار القانوني لبول بريمرPaul Bremer،  المتخصص بما يسمى
وأقره مجلس الحكم في  ،4113في تشرين الثاني الحقا   هذا القانونلقد جرى طرح  "اإلرهاب".

ومن  05/01/4115في  قر  أُ  ستور الذيوالذي اعتمد على مواده األساسية في الد ،6/3/4112
 . 012عتماد المحاصصة الطائفية والعرقيةاأهم بنوده إلغاء هوية العراق العربية، تقسيم العراق، و 

صر ح به بول وولفويتز ما من خالل الصلة الوثيقة بين الحرب على العراق والبترول  كذلك تتأكد
Paul Wolfowitz،هذه الحرب  الحرب على العراق بأن:عشية  ، مستشار للرئيس بوش اإلبن"

ف الخزينة األميركية أية أعباء إذ سيتم تمويلها من مبيعات البترول كل  التي ستكون سريعة لن تُ 
صرح به الرئيس األميركي جورج بوش آنذاك بأن الواليات  من خالل ما أيضا  . 015العراقي"

  .016حتياطي النفط في العالماالمتحدة لن تسمح لصدام حسين بأن يسيطر على ما يقارب ربع 
بنشر قوات في محيط  4113نيسان  1بغداد في  قواتها اإلدارة األميركية فور دخول أمرتلذلك 

في حين أن باقي الوزارات والمرافق العامة والمتحف  ،دون سواها ،وزارة النفط العراقية لحمايتها
ركية التي لم تتدخل عرضة للنهب والتدمير والحرق على مرأى من القوات األميكانت 
  .013الحمايته

حراق المكتبة القومية كل من بغداد في إن نهب متاحف اآلثار ونهب متحف  والموصل وتكريت وا 
مستشار الرئيس جورج   Martin Solivanسوليفانستقالة مارتن اأدى إلى الفن الحديث وغيرها، 

                                                           
193

 .21-29أعاله، ص المرجع  

 .31/ ص 4100نيسان /396العدد /المستقبل العربي/(العراق: المأزق والخالص)وليد الزبيدي/ 012
195 P.Claude, "L'Irak souverain le 31 décembre", Le Monde Dossiers &Documents, juillet-Aout 2008, 
p5. 

 .014صجع سابق، ، مر خالد بن نايف الهباس016
197 Chapour Haghigat, op.cit, p30. 
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لى  بوش للثقافة، نة األميركية للملكية عضو اللج ،Gary Vicanستقالة غاري فايكان اوا 
 . 019الثقافية

فالعراق يملك أكبر  ،حربالسبب الرئيسي لل يالمياه وليس النفط ه أن، يعتبر لكن هناك من
ما وهو مصادر وأهم منابع للمياه، وأن الحرب المقبلة ستكون على المياه وليس على النفط. 

 إذ قال 0191الي في العام ما صرح به أمين العام السابق لألمم المتحدة بطرس بطرس غ يعزز
 باإلضافة إلى أن .011بأن" الحرب المقبلة في منطقتنا سيكون سببها مياه النيل وليس السياسة

 حيث سجلت ،من التقارير أدرجت مشكلة شح المياه كمصدر أساسي للصراعات المقبلة عددا  
 الحرب العالمية الثانيةندالع العنف بين الدول منذ نهاية احالة من حاالت    33   األمم المتحدة
   .411المياهكان سببها 

  ورد في العالم،أهم م   يأن المياه هBrahma Chellaney  براهما تشيالنيالدكتور  يؤكدكذلك 
أو    د المياه،أن تستور لكن ال يمكنها و   ،لو ر تبلا در و تست نأ عيطتست لو دلا نأ امك ،اهنع ليدب ال ذإ

 . 410والشحن رتفاع تكلفة سعر المياه عند النقلانتيجة    على األقل ليس بطريقة مستدامة،

 والقطب الشمالي قزوينبحر  الفقرة الثانية:

متد أيضا  ليشمل عمق ابل فحسب، ية الصراع على النفط ومصادره على األراضي البر  لم يقتصر 
  .ولوال القطب الشمالي )ب( من التنافس على البتر أ( ) لم ي سلم عمق بحر قزوينحيث البحار. 

 نفط بحر قزوين -أ

على ف الصراع على نفط قزوين والمنطقة المحيطة به المثل األبرز للصراع على النفط، شكلي
ن بأنه صراع ما بين الواليات نه تبي  فإتخاذه شكل أو راية "الحرب على اإلرهاب" االرغم من 

                                                           
 .031مرجع سابق، ص  ،إيغناسيو رامونيه 019

199 D. Acemoglu, M. Golosov, A. Tsyvinski, P. Yared, op.cit, p1.  
200 Revoir le rapport de l’ONU en mars 2000 à La Haye; le Congrès mondial de l’eau en mars 1998 
à Paris. 

 لمزيد راجع:ل 410
 B. Chellaney, Water Peace and War: Confronting the Global Water crisis, USA, Rowman   & Littlefield 
Publishers, 2013. 
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يران والص ين من جهة أخرى على المتحدة وبعض حلفائها الدوليين واإلقليميين من جهة وروسيا وا 
 .414مهمستراتيجي الثروات المنطقة وحوض بحر قزوين وعلى موقعها الجيوسياسي واال

 2.و 05ة الدولية، تتراوح ما بين لتقديرات وكالة الطاق وفقا  إن ثروات بحر قزوين النفطية، ذ إ
عن  فضال  ، 413ات العالمية النفطيةيحتياط% من اال2% إلى 0،5مليار برميل وهو ما يمثل 

تريليون متر مكعب وهو ما يمثل  1،4و  6،3تتراوح ما بين  يالت يحتياطيات الغاز الطبيعإ
 يهتمام األمريكيفسر االما إلنتاج الغاز، ولعل ذلك  حتياطيات العالمية% من اال3% إلى 6

تتوقع وزارة الطاقة األميركية أن  ، حيث412 هاوبعد 4110أيلول 00المتزايد بالمنطقة قبل أحداث 
 .415مليار برميل 411 نحوحتياطي الطاقة في بحر قزوين ايبلغ 

تتقاسم منطقة بحر قزوين خمس دول هي: إيران وروسيا وكازاخستان وتركمنستان وأذربيجان، 
كذلك تتدخل دول أخرى من خارج  .ما بينها حول األساس القانوني لتقسيم ثرواته وتختلف في

مع تلك الدول من جهة، وتغذي خالفاتها من جهة  قتصادية وسياسيةاالمنطقة لترتبط بمصالح 
 عد الوالياتتُ  .أخرى بصورة تضمن بقاء مصالحها فى بحر قزوين وآسيا الوسطى والقوقاز كلها

من الدول األوروبية التي تعاني نقصا  فى  فضال  عن عددالمتحدة وتركيا أهم هذه األطراف 
تنافس والصراع كنتيجة للتنافس السياسي األمر الذي أدى إلى المزيد من ال ،مصادر الطاقة

ما بين  وصل التنافس والتصارع فيلقد  .416قتصادي والعسكري بين األطراف المتصارعةواال
التي تنتمي إلى عدة و الشركات المتعددة الجنسيات في مجال النفط والغاز والخدمات البترولية، 

السيطرة على المقدرات األفغانية من دول غربية وروسية وصينية، إلى حد الحياة أو الموت بغية 
من  %21حتياطي العالمي و%من اال 6حتياطي أفغانستان من النفط االنفط والغاز. حيث بلغ 

 .413حتياطي العالمي للغازاال

                                                           
 .050مرجع سابق، ص ،محمد دياب 414
كما ُيتوقع أن يحتل الموقع الثالث بعد الشرق األوسط وسيبيريا من حيث إنتاج النفط والغاز بالرغم من  413

مرجع ال .إحتوائه على مواصفات تقنية غير مالئمة بالمقارنة مع نفط الشرق األوسط )بإستثناء النفط األذربيجاني(
 أعاله.

.  4115ناير ي السياسة الدولية/ /(آسياتنافس دولي في وسط  ،ثروات بحر قزوين)/صافيناز محمد أحمد412
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221335&eid=471 

  .51إلياس ابو جوده، مرجع سابق، ص 415
 .أعالهمرجع ال 416
 .51ص ،إلياس أبو جوده، مرجع سابق 413

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=471
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221335&eid=471
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221335&eid=471
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 ُأعلنأن  ىإل ،ستراتيجيات الدوليةفي السابق، كانت هذه المنطقة أقل مناطق العالم تأثيرا  في اال
تركمنستان وعن قدرة في العالم في كل من كازاخستان و  غاز الطبيعيحتياطي للاعن وجود أكبر 

دفع بريتشارد  األمر الذي .419تصديرية ألذربيجان تبلغ عشرة ماليين برميل من النفط يوميا  
، إلى التصريح بأنه:" ال أعرف يوما  ظهرت فيه فجأة  منطقة ما لتصبح 0119تشيني، في العام 

ز ذلك ما نشرته وكالة الطاقة العالمية ولقد . 411زوين"ستراتيجية كبحر قاذات أهمية  عز 
Energy Information Administration ((EIA  بأن "حوض قزوين منطقة ذات موارد كامنة

 .401ضخمة"

 .400تحاد السوفياتيهذه المنطقة بمنأى عن مطامع شركات النفط العالمية في عهد اال ظلتلقد 
يران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان تحاد نشأ الصر نهيار االاأال أنه بعد  اع ما بين روسيا وا 

مكان إفساح المجال للشركات ودول أخرى لدخول المنطقة  على خلفية تقاسم البحر وثرواته وا 
ستغالل المشترك للبحر األول تتبناه إيران بضرورة اال :إذ يوجد موقفين متباينين 404.والعمل فيها

تتبناه كل من أذربيدجان وكازاخستان  ذيف الثاني المن قبل الدول الخمس، أما الموق
بحيث للحدود الوطنية للدول بضرورة تقسيم البحر وحوضه إلى قطاعات تبعا  فهو وتركمانستان 

 .403تحصل كل دولة على قطاع يتناسب حجمه مع طول شاطئها

أن لينتون عتبر الرئيس بيل كا، 0113 في العام ،في لقاء مع الرئيس األذربيجاني حيدر علييف
وأنه:" لن تستطيع أمتنا التعويل على منطقة واحدة من قومي مصادر الطاقة في المنطقة مسألة أ

زدهار فقط، بل أيضا  نساعد على تنويع إلمداداتنا بالطاقة، وأننا نساعد أذربيجان ليس على اال
تحدة العالقات على هذا األساس أنشأت الواليات الم. 402إمدادنا بالطاقة وتعزيز أمننا القومي"

                                                           
األميركي على منطقة القوقاز ودوره في خلق توازن جديد -الصراع الروسي)الجبوري/ صفاء حسين علي 419

 .221ص/ 4101ونية والسياسية/ العدد األول/ مجلة جامعة األنبار للعلوم القان /(للقوى الدولية
 .062أيان رتيلدج، مرجع سابق، ص 411
 المرجع أعاله. 401
يران عامي بين اال تفاقيتين الموقعتينحيث كانت خاضعة ألحكام اال 400 . اللتين 0121-0140تحاد السوفياتي وا 

يحق ألي دولة ثالثة القيام  عتبار البحر المذكور "بحيرة مقفلة" مشتركة بينهما والاتفاق بموجبهما على االجرى 
 .052-053محمد دياب، مرجع سابق، ص  . راجع:ستثمار فيه أيا كان نوعهبأي نشاط أو اال

 .052ص، أعالهمرجع ال 404
 المرجع أعاله. 403
 .453ص مرجع سابق،، دم ونفط أميركا واستراتيجيات الطاقة: إلى أينكل كلير، يما 402
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العسكرية مع حكومة جورجيا معتبرة  أن حماية تدفق النفط من تلك المناطق وظيفة حيوية للجيش 
 . 405األميركي

من منطقة قزوين وآسيا 406بناء شبكة أنابيب لنقل النفط والغازستراتيجية األميركية االتضمنت 
يران والصين ؤمن وصول نفط المنطقة والتي ت ،الوسطى من دون المرور عبر أراضي روسيا وا 

 كذلك تسعى إلى ،403إلى األسواق العالمية حيث يدور صراع عنيف عرف ب"حرب األنابيب"
واليات للستثناء أرمينيا( في تبعية باإدماج شعوب بحر قزوين وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز )

ت صانعي هي التي جعل إن المصالح التجارية لشركات النفط األميركية .409المتحدة األميركية
، حيث تسعى الواليات المتحدة إلى 401السياسة األميركية يهتمون بحماية القوقاز وآسيا الوسطى

 .  221توفير الظروف المالئمة لسيطرة شركات النفط األميركية على ثروات المنطقة

 الطاقة اتيحتياطا إلى الوصول هو المنطقة في المتحدة للواليات األساسي الهدف أنروسيا رأت 
 خطوط بناء على تعمل أنها كما .الوسطى آسيا في اإلرهابيين تعق ب وليس قزوين حرب في

 البحر على سيجيك نوفور ميناء تجاهاب القوقاز جبال شمال أراضيها عبر قزوين بحر أنابيب
 آسيا في حديثا   المستقل ة الدول على قتصاديةاو  سياسية سلطة لها يضمن الذي األسود
 .440ىالوسط

 هاتعزيز قدرات، سعت إلى ستراتيجيالمنطقة بحر قزوين من مناطق أمنها اا ُتعد  وبما أن روسي
عن رفضها إخالء  4112 في العامذلك مع إعالن روسيا لقد تزامن . 222العسكرية فى المنطقة

                                                           
 .221ص ،مرجع سابق، صفاء حسين علي الجبوري405
إن خطوط أنابيب الغاز والنفط تمر عبر ممر يربط كل من تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، 406

 لهند. تركمنستان، أفغانستان، باكستان، وا
 .059محمد دياب، مرجع سابق، ص  403
 .069أيان رتيلدج، مرجع سابق، ص  409
 .066المرجع أعاله، ص  401
 .059محمد دياب، مرجع سابق، ص  441
 .50-51إلياس أبو جوده، مرجع سابق، ص440
إن أهم األهداف االستراتيجية الروسية فى بحر قزوين هو ضمان االحتياطي النفطي الالزم للتنمية  444
% من الغاز الطبيعي، 35% و 6تصادية، السيما وأن حصتها من االحتياطي النفطي العالمي تتراوح ما بين االق

وهو ما يفرض عليها السعي لتأمين حقول النفط والغاز وخطوط نقلهما، وذلك من خالل إيجاد صيغ قانونية تعالج 
لتدخل األوروبي الذي يعمل على ضمان التقسيم العشوائي لثروات بحر قزوين بين دوله أو من خالل مواجهة ا

و، مرجع سابق.  "أمن الطاقة" األوروبي المستقبلي. راجع: جان شر 
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منطقة بحر قزوين من األسلحة فى ظل الظروف الدولية الراهنة، حيث طالبت بضمان حد أدنى 
ذلك فإن روسيا تتبع سياسة نفطية  عن فضال  لحفاظ على أمن المنطقة، من القدرات العسكرية ل

من  تعمل على دعم سيطرتها على المنطقة على الرغم من وقوعها على األجزاء األكثر فقرا  
  .443البحر

)التي تضم كل من الصين وكازاخستان  SCOمنظمة شنغهاي إلى نضمامها اوجدت في  كذلك
ن المبرر الحقيقي إ إذ ،اكستان(، فرصة  للحفاظ على مصالحهاوقرقيزستان وطاجاكستان وأوزب

 .442هذه الدول السيطرة على موارد النفط والغاز في بحر قزوين مشاطرة هولقيام هذه المنظمة 

 القطب الشمالي-ب

% من المخزون 45ترتبط دوافع الصراع على القطب الشمالي في كونه يضم ما يقرب من  
والتكونات الغاز الطبيعي، فضال  عن مليارات األطنان من الرواسب العالمي من النفط الخام و 

دول مشاطئة للقطب الشمالي وهي: الواليات المتحدة  ثمانيتتنافس  الجيويولوجية النفطية.
حيث . 445األميركية، روسيا، كندا، النرويج، الدنمارك، أيسلندا، السويد وفلندا على هذه الثروة

 من ستفادةاال من بحقها وتطالب الشمالية، القطبية الدائرة ساحةم من جزء على منها كل لط  تُ 
القطب أصبح لقد  .446العالم في النفط حتياطيا نخفاضا مع خصوصاُ  الشمالي القطب ثروات

إمكانية  من لحد  لقتصادية لهذه الدول، االشمالي ذا أهمية خاصة من الناحية الجيوسياسية والجيو 
  .443ة كل منها بسط سيطرتها على هذه المنطقةحدوث مواجهات عسكرية في ظل رغب

  ذلك أن السيماو  ،الدول هذه لحكومات الخارجية للسياسة أساسية أولوية المناخ يرتغُّ  أصبح لقد
مكان ظهور طرق مالحية جديدة تربط و  ،جديدة موارد على الحصول فرص نفتاحا إلى سيؤدي ا 

 .449اتيجي يساعد على السفر بأقصر الطرقستر اوأميركا، ما يجعل المنطقة ذات موقع  بين آسيا
ؤدي إلى تحويل أجزاء كبيرة من منطقة القطب الشمالي من منطقة جليدية إلى أن ي كما من شأنه

                                                           
 أعاله.المرجع  443

 أعاله.المرجع  442
 السياسة الدولية/ /(لشماليالتنافس على قمة العالم: صراع القوى الكبرى على القطب ا/)هشام بشير445

 .015-012ص /4100أكتوبر  /096العدد

 .56س أبو جوده، مرجع سابق، ص إليا 446
 .012ص ،هشام بشير، مرجع سابق 443
 .56إلياس أبو جوده، مرجع سابق، ص 449
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لى كشف مساحات واسعة من األراضي الغنية بالموارد الطبيعيةو مسطحات مائية   حيث .441ا 
 األقمار بواسطة القياسات بدء ذمن جليده ثلث خسر قد الشمالي القطب أن إلى البيئة علماء أشار

 .431عاما   31 قبل االصطناعية

 القطبية المنطقة قاع تحت المحتملة الثروات عن التنقيب حق سيملك من حول الصراع يتمحور
 النفط، من برميل مليار 11 يعادل ما وجود الجيولوجي األميركي المسح يقد ر التي الشمالية
 الغاز من قدم ترليون 631و ألف إلى باإلضافة لسائل،ا الغاز من برميل مليار 22 من وأكثر

 المكتشفين غير الطبيعي والغاز النفط من % 45 نحو يوازي ما أي القطبية، الدائرة في الطبيعي
 .430العالم في

 دول بين ا  صراع الدائم، تجمده بسبب حاليا   الممر هذا استخدام لصعوبة ،المنطقة هذه ستشهد
من الثلج في  لكن العلماء شهدوا ذوبان مساحات كبيرة الثروات، ههذ على السيطرة إلى تسعى
القطب الجنوبي، التي  ختفاء الثلج في السنوات المقبلة. على غرار قارةا، ويتوقعون 4113العام 

تطب ق في منطقة القطب الشمالي  ُيحر م فيها القيام بأي إجراءات ذات طبيعة سياسية أو عسكرية،
قتصادي في الثروة البحرية لكل البتحديد الحق ا ة لقانون البحار، وهي المعنيةتفاقية األمم المتحدا

 تهادعاء بسيادالحرية الحق في االقانون، فإن لكل دولة ب   دولة مطلة على البحر. وفق هذا
، وهو ما ُيعرف بالمنطقة االقتصادية ميل بحري أمام سواحلها 411حرية تمتد إلى لمساحة ب  
 . 232الخالصة

روسيا الحق في ملكية سلسلة جبال  أ النزاع حول ثروات المحيط المتجمد الشمالي بإدعاءقد بدل
من أن البنية الدفاعية، بما فيها  حذ رت هيلومونوسوف الضخمة في قاع القطب الشمالي. و 

ستراتيجية، قد تتعر ض للتدمير بالكامل الالنفطية ا اتيحتياطالتخزين النفط وا المطارات ومنشآت
يحاول كذلك . 4131يغطي أقصى شمال روسيا بحلول العام  ذوبان الجليد الدائم الذي في حال

عن جرفهم  ا  يلهم من سلسلة الجبال هذه، والمنفصل حال نماركيون إثبات أن الجانب التابعاالد
قد فالمتحدة  الواليات أماجزيرة غرينالند التي تملكها الدنمارك.  من جزء   السابقالقاري، كان في 

حقوق  تفاقية أيضا  الهذه ا تحكمتفاقية الجرف القاري الممتد شماال  من أالسكا. اعلى صد ق تُ 
للمرة  "الشمالي الغربي الممر  "نفتاح الكامل لـالهتمام كبير اليوم بعد ااالمالحة، التي هي مثار 

                                                           
 .012ص  ،هشام بشير، مرجع سابق 441
 .56إلياس أبو جوده، مرجع سابق، ص 431

 .أعالهمرجع ال 430
232

 .أعالهمرجع ال 
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مالحة يصبح هذا الممر قناة  حترار العالمي وذوبان الجليد، قدال. فمع ا4113األولى في صيف 
ر إلى حد كبير مسافة اإلبحار بين المحيط  . 233األطلسي والمحيط الهادئ تجارية تقص 

 العامفي فأرخبيلها الشمالي.  بحقوق في هذا الممر، الذي يتعرج بين جزر تطالبكندا أن  ماك
المسل حة الكندية من أجل حماية سيادة  تعزيز قدرة القوىب، تعهدت الحكومة الكندية 4119
ُتصر على ما زالت الواليات المتحدة،  والسيماأخرى،  ناالقطبية الشمالية وأمنها. لكن بلدا المنطقة

 .فتح هذا الممر لحركة المالحة العالمية

 فيالمتجمد الشمالي  منطقة المحيط لمنع دخولللتوصل إلى حل دبلوماسي يوجد مساعي دولية 
ثروات القطب الشمالي قد تكون في يد  ىبعض الخبراء، أن السيطرة عل د  عيُ حيث ح. سل  مُ  نزاعٍ 
 . روسيا، التي تمتلك كسارة متقدمة في تكسير الجليدوخصوصا  والتنقيب،  ك أدوات الحفرلتيممن 

حال  سيطرة على ثروات القطب، فينحو اليدفع بالدول أكثر قتصادي في العالم الالوضع اف
المنطقة  في دينامية حدث تغيير  يُ س ماوهو  ،للبرميل دوالرا   051رتفاع سعر النفط إلى ا

هو ما و  ،الطاقة جية، بحيث تتزايد المنافسة بين الدول الصناعية للوصول إلى مصادريتاستر االجيو 
دليل  وجود العلم الروسي في القطب الشمالي، خير وُيعدُّ ستقرار العالمي. على اال سلبا   نعكسيس

المجاورة للقطب  للنزاعات بين البلدان ا  يادستراتيجية جديدة في المنطقة. تفابلور مصالح على ت  
أمن طرق اإلمداد  قتصادية مشتركة، من الضروري تناول مسألةاالشمالي والتي لها مصالح 

 .432وسالمتها في إطار مباحثات متعددة األطراف

عمدت روسيا إلى تسليم األمم المتحدة وثائق تزعم من خاللها أن حافة  ،4110في العام 
لسيبيريا ي توجد تحت مياه القطب الشمالي المتجمد هي جزء من الرصيف القاري لومونوسوف الت

تفاق مع شركة إكذلك عمدت إلى توقيع ضمها إلى األراضي الروسية. ما يتعين وهو التابعة لها 
تعتمد روسيا  كذلك .435مليار دوالر في منطقة القطب الشمالي 39ستثمار اتوتال الفرنسية على 

تعلن أنها تسعى إلى تسوية النزاعات في المنطقة مع  إذلة من شقين متناقضين ستراتيجية متكاما
تعزز وجودها العسكري في المناطق  ،في المقابل ،الدول القطبية، وفق القوانين الدولية، إال أنها

 .236ملكا  لها عد هاالتي تُ 

                                                           
233

 .أعالهمرجع ال 

 .المرجع أعاله 432
 .015ص ،، مرجع سابقهشام بشير435
236

 .013رجع أعاله، ص الم 
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ستراتيجية والسيما أن اية منطقة القطب الشمالي ذات أهمعد  أما الواليات المتحدة األميركية فإنها تُ 
الجيش األميركي يتوقع أيضا  أن يصبح القطب الشمالي خاليا  من الجليد لبضعة أسابيع خالل 

فة بتغيير المناخ التابعة للبحرية لاللجنة المك التقرير الصادر عنذلك يعزز . 4131صيف 
عن مخطط لمدة ، وهي عبارة خريطة طريق القطب الشمالي"" أصدرت وثيقةالتي األمريكية 

 .433خطوة بشأن متطلبات العمل في المنطقة 35خمس سنوات تحدد بموجبها 

نها وضعت القطب الشمالي ضمن فإعدها الجغرافي عن المنطقة الرغم من بُ على أما الصين، ف
 .439هتماماتها، وقامت بتعزيز وجودها الدبلوماسي مع دول المنطقةا

  بترولطة بالعات الداخلية المرتباالصر  -طلب الثانيمال

، 4101للعام  " sipriسيبري"ظهر التقرير السنوي لمؤسسة ستوكهولم الدولية ألبحاث السالم يُ 
وما  4110 عشر صراعا  مسلحا  مقابل تسعة عشر صراعا  مسلحا  في العام خمسةوجود 

. كما يظهر أن ستة القرن العشرينصراعا  في خالل العقد األول من  تسعة وعشرونمجموعه 
الطرفين، كما  أحدتدويلها، أي تدخلت قوات مسلحة غربية لمساندة  جرىهذه الصراعات من 
 .431الثالثينالحال خالل العقد المذكور في عشرة صراعات من أصل الصراعات  تكان

 قولمعطيات هذه الدراسة في ، صحافي وباحث فرنسي،Dominique vidal دومينيك فيدال يحلل
نخفضا ان عدد الصراعات ودرجة خطورتها أ، مفادها النزعة األولى هذه الدراسة تؤكد ما يلي: إن

فالحروب الخارجية بين الدول حل  .منذ نهاية الحرب الباردة إال أن أنواعها تبدلت بشكٍل جوهري
جتماعي تحت غطاء األسباب احروب داخلية مستندة في أغلب األحيان إلى أساس  حلهام

تتعلق باألهداف المنشودة من الصراع والتي فالنزعة الثانية أما . ثنية أو كالهما معا  الدينية أو اال
هي فأما النزعة الثالثة و لبيتها تهدف إلى السيطرة على أرض معينة أو على السلطة ذاتها. اغفي 

أسيء تقدير هذا البعد منذ حيث كثر شراسة لوضع اليد على الثروات الطبيعية أظهور لصراعات 
أنه كيف لنا أن ننكر أن  ويتساءلستعماله، اغم من المبالغة أحيانا  في الر على الحرب الباردة، 

 . 421جزءا  أساسيا  من تفسيراتها في هذا البعدعددا  من التمزقات في جميع أرجاء العالم تجد 

                                                           
 .015المرجع أعاله، ص  433
 .016المرجع أعاله، ص  439

239
 Sipri Year Book 2011, Armaments, Disarmaments and International Security, Solna, Suede, 2011.  

إشراف برتران بادي  ،4103أوضاع العالم في كتاب،  (،نزاعات وجيوسياسية جديدة،)دومينيك فيدال 421
 .93-96ص ،4103 ،بيروت ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،ترجمة هدى مقن ص ،يك فيدالودومين
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 في " نعيشنابأن أستاذ وباحث في العلوم السياسية،، Bruno Tetrisبرونو تيتريس الدكتور  قولي
اإلمبراطورية  منذ منقطع النظير ربما الخمسة الماضية في القرون لطو األ السالم عصر

تشكل حاالت السيما المرتبطة بالبترول، و ، على المواردالدولية  اتصراعوبأن ال ،420الرومانية
 .242الداخلية دورا  أساسيا  في الصراعاتتؤدي )غزو الكويت( غير انها  ستثنائيةاو نادرة 

على دور  ،في العلوم السياسية وباحث ، أستاذMichael Rossمايكل روس الدكتور يؤكد كذلك 
طالة أمدهاموارد الطبيعية والسيما البترول ال من  عددن إإذ  .423وتمويلها في نشوء الصراعات وا 

دون وجود من لغاية اليوم متدت زمانيا  منذ التسعينيات االصراعات والسيما في القارة األفريقية، 
ترافق ذلك مع ظهور عدد من  ،422طول أمد هذه الصراعاتلمواجهة إيديولوجية تفسر 

القارة الغنية بالبترول بهدف هذه كتشافات النفطية الجديدة في الصراعات على الحدود نتيجة  لال
 . 425السيطرة عليه

 بترول فيها دورلل كانالتي  ،على سبيل المثال ال الحصر ،سنعمد إلى عرض بعض الحاالت
أم في جمهورية الكونغو  السودانفي  ذلك سواء أكان لها،في تأجيج الصراع داخ كبير

  .(الفقرة الثانية) (، أم في نيجيرياالفقرة األولى) الديموقرطية

  وجمهورية الكونغو الديموقرطية السودانالفقرة األولى: 

( صراعات داخلية إرتبطت بشكٍل ب( وجمهورية الكونغو الديموقراطية )أ) كل من السودانشهدت 
 كتشاف البترول وبالصراع على عائداته.ابوثيق 

 
                                                           

 Upsala Data Conflictالبيانات الصادرة عن مشروع أوبساال للصراعات المسلحة  إلىيستند في ذلك  420
Project( UDCP)لحروب شير إلى أن ا، والتي ت4104جرى اعتمادها في كتاب سيبري للسالم للعام  ، التي

 0111صراعا  مسلحا  في العام  33بحيث كان هنالك ، 0111% عما كانت عليه في العام 51نخفضت بنسبة ا
 راجع: . 4101في العام  05وانخفض إلى 

B.Tetris, "The Demise of Ares: End of War as we know it?", The Washingthon Quarterly Summer, 
35:3, 2012, p 8. 
 
242

Ibid, pp 16-17.  
الموارد الطبيعية في كتاب/  (/جعل منك فقيرا  أن تالطبيعية كيف يمكن للثروة  لعنة الموارد)/مايكل روس 423

 . 23ص /4115 /األهلية للنشر والتوزيع/روغيترجمة فؤاد س /أيان بانون وبول كوليير /والنزاعات المسلحة
244 http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2012/Rapport_2012-7.pdf.   op.cit. 

245 P. Airault, S. Ballong, J.Meyer, M. Pauron, Les Frontieres de la Discorde, Jeune Afrique, n° 2567, 
Mars 2010, p79.  

http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2012/Rapport_2012-7.pdf.
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 السودان -أ

 جر  ات نفطية غنية لم ييحتياطمتالكه الاالرغم من على السودان أكبر دولة أفريقية وأفقرها، 
ات يحتياطفإن انه وفقا  لتقديرات معلومات الطاقة في الواليات المتحدة، إ. إذ 426عنها بعد الكشف

لف برميل أ 231مليارات برميل ويبلغ إنتاجه 5حو نتبلغ  4100النفط المؤكدة في السودان في 
بأكثر  يالسودان يالنفط ييقدر االحتياطو  ،الصادرات السوداني% من 31يشكل النفط  .423يوميا  

مليون برميل وتقع حقول النفط بشكل  311مثبت قدره  يبرميل، من ضمنها احتياط يمن مليار 
 .429فى وسط البالد وجنوبها يرئيس

 أسباب إلى ،0156 عام ستقاللها منذ ،السودان تاريخ معظم ستغرقتا التي األهلية ربالح تعود
 سيالرئي السبب كان الجنوبية المناطق في النفط كتشافا أن إال ديني. أو عرقي بعضها عديدة
 تباعاب الحكومة تتهم السودان لتحرير الشعبي الجيش فحركة .249حاليا   يدور الذي الصراع في

 في ،بترولال عن التنقيب لعمليات تسهيال   سكانها من المنطقة إلخالء المحروقة األرض سياسة
 يمليون نحو قضى حيث ،مواردها من البالد حرمان ُبغية نفسه باألمر تتهمها الحكومة أن حين

 .451الحرب تلك ضحية سوداني

ن عام كية والفرنسية في جنوب السوداير كتشافه من قبل الشركات األمامنذ  لبترول،ل كان 
 ين أهليتينالبالد حربشهدت  حيث ،دور سلبي 4115 تفاقية السالم عاما، وحتى توقيع 0191

تقسيم الثروة والموارد من أشد الموضوعات الخالفية بين  عد  يُ إذ  .450بين الشمال والجنوب
الجنوبيون أن هذه الثروة من حقهم، ترى الحكومة أن هذه الثروة تعد  عد  الجانبين، ففي حين يُ 

 . كافة أن تستفيد منه أقاليم السودانمن موردا  قوميا  البد 

                                                           
الموارد الطبيعية والنزاعات في كتاب،  ،جذب الشركات ذات السمعة الجيدة إلى المناطق الخطرة) ،جون براي426

 .256ص ، مرجع سابق، المسلحة
 .041ص ،مرجع سابق ،نجالء مرعي 423
 أبريل ة/السياسة الدولي /(نفصال؟تفاق تقاسم الثروة: هل يؤدي للوحدة أم يشجع على اال)اخالد حنفي علي/ 429

  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221380&eid=4846اإللكتروني.الموقع  /4115
249

/ 093/ السياسة الدولية/ القاهرة/ العدد (دور التدخالت األجنبية في أزمة السودان) حمدي عبد الرحمن/ 
 .062/ ص26/المجلد4100يناير

 .53إلياس أبو جوده، مرجع سابق، ص 451
251J.Lalumière, A.Richard, "Le pétrole: l’or noir du XXe siècle", Université du Québec à Montréal – 
UQÀM, Montréal, 15 mai 2002, p38. http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/KAIROS_1__final.pdf  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221380&eid=4846
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/KAIROS_1__final.pdf
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لقد عانت منطقة الجنوب من عمليات تهميش فى برامج التنمية للحكومات السودانية بعد 
سيطر الشمال على و جتماعية، اوطبقية  قتصاديا  ا خلق تشوها  األمر الذي  ،0156ستقالل عام إلا

وجب على الدولة فى مادته الحادية عشرة يُ  يدستور السودانأن المن رغم العلى  السلطة والثروة،
 ألبلغ مستوى من العيش الكريم، وتوزيعا   توفيرا  عا  يجمبين مواطنيها كافة أشكالها بمراعاة العدالة 

جون دانفورث الخاص  يركيدفع المبعوث األم وهو ما .للدخل على مختلف مناطق السودان
  .454يثناأنه فضال  عن  ا  نفطيالسودان جنوب في  صراع تبار البالسودان فى أحد تقاريره إلى إع

، ومجلس كنائس WCC يمنظمات غير الحكومية مثل مجلس الكنائس العالمكانت لل كذلك
قتصادية، من بينها القيام بوظائف البنية اوغيرهما، أدوار متعددة سياسية و  AACCعموم إفريقيا 

ن على الحكومة، حتى بيينقمة الجنو  فيزاد  ر الذياألمالتحتية فى الجنوب من تعليم وصحة، 
  .453يللتمرد الجنوب تحولت إلى أداة يركييهيمن على معظمها الدعم األم ين هذه المنظمات التإ

 % من نصيبها من كل من عائدات البترول91شمال نسبة الإنفصال الجنوب إلى فقدان  أدى
شمال مقابل مرور بتروله وشحنه من للدفع رسوم الجنوب سيتوجب على  هالرغم من أنعلى 

تجاه ميناء مومباسا في كينيا، باإال أن الجنوب يسعى إلى تغيير مسار بتروله  .ميناء بورسودان
عن ستغناء ا لتكرير البترول بغية االتخطط حكومة الجنوب إلى بناء معمل خاص بهحيث 
 .4100السودان في العام لة جنوب و ستقالل دالقد أدت الحرب األهلية إلى إعالن  .452الشمال

الدولتين بحرب ثالثة وذلك لكن البترول قد يتحول من قوة دافعة للتنمية إلى آلة للصراع، تهدد 
 . 455عتمادهما على البترول لتحقيق التنميةال

ستخراج النفط الخام مع اعائدات النفط تشكل أكبر عقبة أمام حل النزاع، إذ يترافق  تزال ال
ف من المواطنين من قبل القوات الشمالية التي حظيت بتأييد واسع من قبل التهجير القسري لآلال

الشركات الدولية. كما أن عشرات اآلالف من السكان األصليين قتلوا، وأكثر من مئتي ألف 

                                                           
  مرجع سابق.(، نفصال؟تفاق تقاسم الثروة: هل يؤدي للوحدة أم يشجع على اال، )اخالد حنفي علي454
 المرجع أعاله. 453
/السياسة (أزمة الشمال: تحديات ما بعد انفصال الجنوب في السودان/)سامي صبري عبد القوي452

 .025/ ص4100كتوبر أ/096دالدولية/العد
% من احتياطي النفط السوداني، وينتج حوالي ثالثة أرباع النفط الخام 35يستحوذ الجنوب على نحو  455

مليار دوالر في النصف األول من  3،5% من عائدات التصدير التي بلغت95السوداني، أي ما نسبته أكثر من 
 .040ص ،مرجع سابق، نجالء مرعي. راجع: 4100
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 ،456روا، علما  أن أكثر من ثالثين شركة أجنبية تتقاسم األراضي السودانية بموافقة الحكومةهج  
التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية البارزة تورط هذه  من د كبيرحيث أفاد عد

 الشركات المتعددة الجنسيات بالصراع المدني. 

تؤدي في  الغني بالنفط أبرز نقاط التوتر بين الشمال والجنوب التي يمكن أن بييأما زال إقليم 
تقرير  يفترض بهوالذي  ،هجديدة. إذ يتمسك كل الطرفين بتبعية اإلقليم ل نفجارها إلى حربٍ احال 

نتاجه وترحيله ) اء العشرة"تستفيا ما بعد االمصيره ضمن ما عرف "بقضا من أبرزها حقول النفط وا 
، صرح الرئيس أبييداللة على أهمية إقليم  وفيوتصديره، عقود البيئة في حقول النفط وغيرها(. 

ن لم يتم ذلك عن طري أبييعمر البشير بأن: " قتراع، فإنه سيتم ق صناديق االستبقى شمالية، وا 
 . 453عبر صناديق الذخيرة"

  الديموقراطية الكونغو جمهورية -ب

 .صراعات خمسة الديموقراطية الكونغو جمهورية شهدت ،0161عام بلجيكا عن اللهاقاست منذ
 هاأبنائ من مليون ونصف مليونين فقدان إلى أدت التي الصراعات، لهذه الرئيسية األسباب من
 النفط. فيها بما ،459الهائلة المعدنية ثرواتها ،0119 امالع منذ

 في رغبته بعد لومومبا باتريس ضحيته راح حيث الستينيات، مطلع في كان األول الصراع إن
 نفصاللال سعى الذي شابا إقليم أزمة والثاني والذهب، الماس مجال في العاملة الشركات تأميم
 ،0113 -0116 عام سيسيسكو موبوتو السابق تاتوربالديك اإلطاحة أزمة والثالث ،3013 عام

 األخيرة األزمة حتى ،4113-0119 أغسطس كابيال لوران الرئيس بخلفه اإلطاحة أزمة والرابع
ن الصراع، أسباب إن .451حاليا    والهوتو نكوندا، بزعامة التوتسي بين )مواجهة ثنيةا بدت وا 

 أهمية، األكثر هي االقتصادية األبعاد أن إال كابيال(، جوزيف الرئيس قبل من المدعومين
 .461الحكم مؤسسات حيث العاصمة نم بعيدا   الشرق في يدور الصراع أن وخصوصا  

                                                           
256J.Lalumière, A. Richard, op.cit, pp 38-39.  

 .026سامي صبري عبد القوي، مرجع سابق، ص 453
 تصنيع في يستخدم الذي الكولتان الكوبالت، اليورانيوم، الذهب، الماس، مقدمتها في هائلة بثروات يتمتع459

 العالمي(. االحتياطي من % 31) المحمولة الهواتف
 .4119-04-3/(النهب تؤجج الصراعاتالكونغو.. شركات )بدر حسن شافعي/ 451

50.html-25-03%2012-12-2008-www.onislam.net/.../110887 
 المرجع أعاله. 461

http://www.onislam.net/.../110887-2008-12-03%2012-25-50.html
http://www.onislam.net/.../110887-2008-12-03%2012-25-50.html
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 نفط على حاليا   سيطرتُ  حيث ،وتسليحهم الصراع أطراف تمويل للمعادن الدولية حتكاراتاال تول ت
 الفرنسية الشركات الفئتا جانب إلى وغيرهما، وأونوكال شيفرون األميركية الشركات الكونغو
 من الكونغو شهدتها التي الصراعات في الجنسيات متعددة الشركات تورطت .460إلف فينا توتال
 على المتعاقبة الحاكمة األنظمة مع تفاقباال األجل طويلة متيازا عقود على الحصول أجل

 الشركات. هذه من كبيرة عموالت على تحصل كانت التي البالد،
 عقود خالل من سواء الكونغو، ثروات بنهب جنسياتها، ختالفا على ،الشركات هذه تقوم

 أو الحاكمة، ةنظماأل مواجهة في التمرد قوى مع التحالف خالل من أو عادلة، غير ستغاللا
 في وللمشاركة والتنقيب التعدين أعمال لتأمين "المرتزقة" خاصة أمن بشركات ستعانةاال عبر

 مع تتحالف الشركات هذه أن كما إذعان. عقود على لحصولا مقابل النظام ضد أو مع الحرب
 دفع يتم حيث األجل طويلة التنقيب عقود على الحصول أجل من 262الحاكم النظام أو المتمردين

ماو  النظام، إلى إما تذهب التي قيبالتن عوائد من نسبة  أو الداعمة المسلحة العسكرية القوى إلى ا 
 .463له المعارضة
 ،كابيال للوران والمؤيدة رواندا من المدعومة الكونغو لتحرير قراطيةو الديم التحالف قوات حصلت

 سنوات أربع خالل دوالر مليون 411 إجمالي من دوالر مليون 51 بنحو تقدر أولى دفعة على
 يبلغ والتي والكوبالت النحاس في ستثمارلال الكندية Group London جروب الندن شركة من

 .462ردوال يونبل 0,5 ستثماراتهاا حجم
طالة الصراع في الشركات تورط نبي  تي  أثناء في نكوندا لوران المتمردين زعيم طاشتر ا في أمده، وا 

   ،أوباسنجو أوليسجون ،السابق النيجيري الرئيس المتحدة لألمم العام األمين بمبعوث لقائه
 لألمم التابعة ءالخبرا لجنة تقرير كشفه التورط، هذا .الصينية الشركات عقود مراجعة ضرورة
 وتدخل الكونغو في الحرب بشأن ،4111 العام في األمن مجلس من بقرار لةشك  المُ  ،265المتحدة

                                                           
 .52إلياس أبو جوده، مرجع سابق، ص 460
 في ومقرها كندا في )مسجلة ركيةياألم التعدين لشركة الرئيسي الكالم قيام أبرزها ،كثيرة ذلك على ألمثلةا إن 262
 الجيش عليها يسيطر التي المناطق لتفقد كابيال الراحل للرئيس الخاصة طائرته بإعارة األمريكية( أركنساس والية
 عن تنقيب عقود على الحصول مقابل األفارقة نظرائه للقاء الخارجية زياراته في وكذلك التمرد، قوى مواجهة في

 مرجع سابق.، الكونغو.. شركات النهب تؤجج الصراعات ،بدر حسن شافعي :راجع المعدنية. الثروات
263

 .المرجع أعاله 

264
 المرجع أعاله. 

265
 لهم شخصا   52و الشركات هذه من شركة 41 على مالية عقوبات بتوقيع طالب التقرير أن من الرغم على 

 التي الضغوط بسبب به العمل جريي لم نهفإ ذاتها، والكونغو وزيمبابوي وأوغندا رواندا برؤساء وطيدة عالقات
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 تجاوزت (،4113-0119) الرابعة الحرب فترة خالل أنه إلى التقرير أشار بها. اإلقليمية القوى
 العمل معايير ،شركة متعددة الجنسيات، مقرها أوروبا والواليات المتحدة وجنوب أفريقيا 95

 9و بريطانية، شركات 01و بلجيكية، شركة 40 الشركات هذه بين من عليها. المتعارف الدولية
 04و كندية، شركات 5و بما في ذلك بنك باركليز ودي بيرز وأنجلو أمريكان، أمريكية شركات
يل وبأنها قامت بتسه ألمانية. شركات 2و زيمبابوي، من شركات 2و أفريقيا، جنوب من شركة

نتهكت المبادئ التوجيهية األخالقية في التعامل مع اقراطية و و ة جمهورية الكونغو الديمنهب ثرو 
 .466قراطيةو الشبكات اإلجرامية التي نهبت الموارد الطبيعية من جمهورية الكونغو الديم

 ،الطرفين لكال السالح بيع في السالح، كاتشر  والسيما اإلسرائيلية، الشركات تورط أيضا   يتبين
 كبراأل الدور لها كان التي كونسلت، إيردفينيس شركة مثال   سواء. حد على والمتمردين الحكومة

 وبوروندي رواندا جيشي تزويد خالل من 0113 عام سيسيسكو موبوتو بالرئيس اإلطاحة في
 .آنذاك كابيال للوران الداعمة التمرد قوى وكذلك بالسالح، للتوتسي الخاضعين

 الدور بشأن الفرنسية المخابرات معلومات على بناء 0 رقم الدولي فرنسا راديو أذاعه لتقرير أوفق
 قامت الشركة هذه فإن حاليا"، قراطيةو الديم "الكونغو سابقا   زائير في األزمة تحريك في اإلسرائيلي

 .463وبوروندي رواندا نظامي ضد هجماتهم لشن الكونغو شرق في الهوتو متمردي بدعم ا  أيض
 هذه أن من الرغم علىف الصراعات، هذه تغذية في الخارجية األطراف دور الإغف عدم يجب

 عامال أزمة في ذلك تجلى الدولي. المجتمع يغذيها إقليمية صراعات نهافإ داخلية، تبدو صراعات
 مواجهة في المتمردين لصالح عسكريا   وبوروندي ورواندا أوغندا من كل تدخلت عندما ،0119
 بنود أهم من كان لذلك .وناميبيا وأنجوال زيمبابوي من بكل بدوره ستعانا الذي كابيال، الرئيس

 .469المتدخلة القوات نسحابا ،4113 العام في المصالحة تفاقا
 أكانت سواء األم، دولها مع وثيقة عالقات الجنسيات المتعددة شركاتلل فإن ذلك، عن فضال  

 األمر وغيرها. والرواندية الزيمبابوية كاتالشر  مثل إقليمية، حتى أو أوروبية أو ركيةيأم شركات
 على على األزمة في بقوة التدخل عن الدولي المجتمع أو الخارجية الدول متناعا يفسر الذي
 .461هناك الموجودة السالم حفظ لقوات الواضح الضعف من الرغم

                                                                                                                                                                      

ومن المتوقع أن تتخذ  الشركات. هذه تتضرر ال حتى تفعيله لمنع بريطانيا، بينها من الغربية، الدول مارستها
 .شركة متورطة من الشركات المسجلة في بريطانيا  04الحكومة البريطانية إجراءات ضد  

http://www.theguardian.com/world/2002/oct/22/congo.rorycarroll 
266

 مرجع سابق.، الكونغو.. شركات النهب تؤجج الصراعات، بدر حسن شافعي 
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 المرجع أعاله. 
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 مع لداخلا فيها يتشابك التعقيد، بالغة أزمة هي الكونغو أزمة أن إلى يشير ذكره، سبق ما إن
 نهب شركات بل ،فحسب دوال   ليست بها األساسيين الفاعلين أن كما والدولي، اإلقليمي الخارج
 دولها. في القرار صنع عملية في تتحكم صارت ضخمة

  نيجيريا: الفقرة الثانية

فنيجيريا أول منتج  .431رتبطت والتزال بالبترول وتوزيع عائداتهالقد شهدت نيجيريا عدة صراعات 
% من مجموع صادراتها 11رول في أفريقيا، والخامس بين الدول األوبك، ويشكل البترول للبت
قتصادها اقتصاديا  في القارة األفريقية، إذ يحتل اعمالقا   وُتعد  . 430% من واردات الحكومة91و

مثل  ستغلةكما تمتلك أيضا  الكثير من الموارد الطبيعية غير المُ  ،المرتبة الثانية بعد جنوب أفريقيا
 .434الغاز والفحم والذهب والبوكسيت

، هستغالل ثرواتالقوى الدولية واإلقليمية، التي تسعى ال عليه تتنافسفريقيا أإقليم غرب  إن
قتصادي غير رسمي وغير قانوني، حيث اقتصاد "الظل" وهو نظام اما يعرف بفي ا  وصصخو 

ن أنظار م ا  لها بعيد ُيمكن لبعض المنظمات والشركات الحفاظ على األنشطة التمويلية
  .433الحكومة

حيث  الحكومي، الفساد بين ما السنين، مدى على النفط من نيجيريا عائدات معظم تبد دت لقد
، 274مليار دوالر 11بنحو  4111لغاية  0123المهربة خالل الفترة الممتدة من قدرت األموال

 غير بدعم العائدات، تلك لىع الصراع ضمن األهلية الحروب من تنتهي ال لسلسلة نتيجة   وأيضا  
                                                           

من الصراعات الداخلية.  كثيرا أزمة توزيع حقيقية لعوائد البترول، وكانت هذه األزمة محركا  للشهدت نيجيري431
تحاد التي يتألف منها اال 36فقد وضعت الدولة الفيدرالية يدها على عوائد النفط وتوزيع ثرواته على المقاطعات الـ

ادرة أراٍض واسعٍة في الجنوب تتضمن حقول الفيدرالي النيجيري. كما عمدت الحكومات العسكرية السابقة إلى مص
ستئثار بعوائد النفط. األمر الذي ( لمنع الحكومات المحلية من سن قوانين لال0133)قانون  كثيرةنفط ومناجم 

سترجاع أراضيهم المصادرة. كما طالب سياسيو المقاطعات الثالث، التي تنتج ادفع بسكان الجنوب للمطالبة ب
ستخدامه في التنمية وبايلسا، وريفرز(، بالحصول على القسم الرئيسي من العوائد النفطية ال دلتا النيجر، النفط )
 ستقرار/السياسة الدولية/النشرة اإللكترونية.ستعادة االاأميرة عبد الحليم/ نيجيريا.... . راجع:المحلية

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=639909&eid=122 
271 J.Lalumière, A. Richard, op.cit, p34. 

  (، مرجع سابق.ستقرارستعادة االانيجيريا....) ،أميرة عبد الحليم 434
اسة السي/(ن الداخل الديني والخارج النفطيالغرب األفريقي: نيجيريا بي)أميرة عبد الحليم/ 433

 .025ص /23/المجلد4104 أبريل/099الدولية/العدد
274

 مرجع سابق. (،ستقرارستعادة االانيجيريا....، )أميرة عبد الحليم 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=639909&eid=122


61 

 

ففي الوقت الذي وصلت عائدات نيجيريا  .435هناك العاملة النفط شركات بعض من مباشر
 .436مليار دوالر، لم يتجاوز فيها متوسط دخل الفرد دوالرا  واحدا   311النفطية خالل ربع قرن إلى 

فإن  ،4115 في عامبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التنمية البشرية ل لمؤشر وفقا   .436واحدا  
 وكالة لتقريروفقا  ، و 433في جميع أنحاء العالم بلدا   033من أصل  059 المرتبة تحتلنيجيريا 

 .4104439في العام  في أفريقيا للتنمية االمم المتحدة

"حركة تحرير دلتا النيجر"، لمواجهة الحكومات الفيدرالية التي  ةتكونت جبهفي التسعينيات 
ستهدفت هذه الحركة منشآت النفط والعاملين افط في الجنوب، حيث أهملت تنمية مناطق إنتاج الن

% من العائدات النفطية إلى الواليات المنتجة 51في الشركات النفطية، وهي تسعى إلى تحويل 
 .431%03في هذه المنطقة، في حين ال يقر دستور نيجيريا الحالي سوى معدل 

-ندلعت الصراعات العرقية في دلتاافهذه الصراعات سلطة الدولة وشككت بشرعيتها، أضعفت 
في المناطق المنتجة بين الجماعات العرقية  أيضا   النيجر النفطية، بين اإليجاو واإلتسيكيري،

 . Shell491 شركة شل خصوصا  والشركات النفط العالمية، للنفط 

 وصا  خصو  ،قدمت ذريعة للقوى الدوليةو عدا  دينيا  )المسلمين والمسيحيين( بُ أخذت هذه الصراعات 
  للتدخل في إقليم غرب أفريقيا.  ،490للواليات المتحدة األميركية

                                                           
 .53إلياس أبو جوده، مرجع سابق، ص 435
 .4116 يناير / / السياسة الدولية(النفط اإلفريقي..بؤرة جديدة للتنافس الدولي)خالد حنفي على/ 436

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221653&eid=4846 

277 P. Sébille Lopez, "les hydrocarbures au Nigéria et la redistribution de la rente pétrolière", Afrique 
contemporaine, n° 216, avril 2004, p157. 

278 PNUD, rapport sur le développement en Afrique 2012: Vers une sécurité alimentaire durable, 
PNUD 2012. 

 مرجع سابق. (،ستقرارستعادة االانيجيريا....) ،أميرة عبد الحليم 431
280 S. Lalumière, A. Richard, Le pétrole, op.cit, pp 35-36.  

ن الواليات إستفادة  من موارد وثروات اإلقليم، إذ المتحدة األميركية والدول الغربية هما األكثر الواليات اإن  490
% من نيجيريا 5% من مجموع وارداتها من القارة األفريقية من غرب أفريقيا و05المتحدة األميركية تحصل على 

. 4111 المئة في العامفي  96ي مليون برميل أ 4،4مليون برميل من أصل  0،1 رت نيجيرياحيث صد   ،وحدها
 مرجع سابق. (،اإلهتمام األمريكي بالنفط في نيجيريا)، وشنان أمال

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221653&eid=4846
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ة عبور لألنابيب النفطية نيجيريا منطق د  عتُ  حيثواليات المتحدة إلى اللنيجيريا أهمية كبيرة بالنسبة 
حو ن ا  يقو  فريقيا ونيجيريا دافعا  أغرب في حتياطي النفطي الا د  عيُ و  من التشاد والكاميرون. القادمة

ستراتيجية في المنطقة وتغيير الحسابات الجيوسياسية التقليدية فيما األولويات االإعادة تقييم 
فريقيا تسمح للشركات النفطية فيها أوأن منطقة غرب  وخصوصا   يخص قطاع النفط في المنطقة،

 .282 من النفط هوحاجياتبرفع القدرات اإلنتاجية لتلبية متطلبات العالم 

قتصادية اميزانيات ضخمة متمثلة في برامج مساعدات  رُ خ  ُتس  ركية يتحدة األمالواليات المإن 
قتصادية الالمساعدات ان إإذ  .493بهدف تحقيق األهداف التي تعجز عن تحقيقها القوة العسكرية

ركية تستهدف الصراعات في المنطقة يالممنوحة للحكومة النيجيرية من الواليات المتحدة األم
ركي في يستثمار األمالدعم ا فضال  عنركي، يمناسب للمستثمر النفطي األم مناخ توفيربهدف 

مع  وصا  قتصادية خصايواجه المستثمرون في نيجيريا مخاطر سياسية و  حيثالقطاع النفطي، 
دفع الواليات المتحدة  األمر الذيعلى منابع النفط،  ا  شكل خطر ي مماتفشي الفساد والصراعات 
ات لتحسين الوضع بغرض حماية األمن النفطي بدخولها في شراكة األمريكية لمناقشة اآللي

 .284قتصادية وسياسية مع الحكومة النيجيريةا

 

 

 

 

 

                                                           
282

 أعاله.مرجع ال 

ستثمار األجنبي المباشر معظمه من الواليات مليار دوالر من اال 2,5ستثمارات بقيمة الى نيجيريا اوردت 493
بالمئة من إجمالي رأس المال الثابت مما يفسر  9،32ستثمار األجنبي المباشريشكل اال .ركيةيالمتحدة األم

تأمل نيجيريا في كما ستثمار األجنبي نحو قطاع الطاقة، إليوجه معظم او ستثمار المحلي، النخفاض مستويات اا
 .أعالهمرجع . ال4141و4119ستثمارات األجنبية المباشرة بين عامي المليار دوالر من ا 611جلب 
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في  دورهاو  أهداف الشركات المتعددة الجنسيات: لثالثالفصل ا-
 .داخليةالدولية والصراعات ال

ل إلى ما ُأطلق عليه مجازا   عالمال شهد ، التي نتجت 285العالمية" سم" القريةاتغيراٍت هائلٍة وتحو 
هذه ختراعات وغيرها. تصاالت واالعن ثورٍة في المعلومات وتقدٍم هائٍل في التكنولوجيا واال

التغي رات تستدعي بنا دراسة أحد أهم الظواهر التي نشهدها اليوم، المتمثلة بظاهرة الشركات 
سيات". ومعالجة تزايد الكبرى بوضعها الحالي، أو ما يعرف "بظاهرة الشركات المتعددة الجن

 جتماعية والسياسية المحلية والدولية. قتصادية واالنفوذها في مختلف النشاطات اال

من التساؤالت واإلشكاليات التي  عددا  كبيرا  كما أن هذه التحوالت في بنية المجتمع الدولي تفرض 
لنظرية الواقعية إال تتمحور حول النظرية الواقعية في العالقات الدولية. ففي حين ال تعترف ا

ستخدامها شرعيا  وتتمتع احتكار القوة و اصالحية فرض األمن والسلم و المنوطة بوجود الدول، 
تخاذ قرار الحرب، نجد أنفسنا أمام فاعلين جدد من غير هذه الدول. فالدولة لم ت ُعد ابسلطة 

لدول، والشركات المتعددة محور العالقات الدولية بل هنالك تزايد لنفوذ هؤالء الفاعلين من غير ا
ُيش به جوزف ناي السياسة العالمية في القرن الحادي والعشرين "حيث  الجنسيات من أهمها.

خشبة مسرح لم ت ُعد فيه الدولة الممثل الوحيد، إذ بدأ يزاحمها ممثلون آخرون كالفاعلين من غير ب
  .496"الدول

:" بأنه القومي عبر الفاعللعلوم السياسية، أستاذ ا، Marcel Miller ميلر مارسيلالدكتور  فعر  يُ 
 بعمل القيام بهدف واحد إطار في مختلفة دول من ممثلين بين تجمع خاصة جماعة عن عبارة

 ...جتماعيةاالأو  ،المهنيةأو  ،العلميةأو  ،الدينيةأو  ،السياسية) الهيئات شكل يأخذ وقد. مشترك
 في ،دول عدة داخل قتصاديةاال أنشطتها بين نسقتُ  شركات شكل أو ،نقابات شكل أو( الخ

                                                           
في الستينات من القرن « القرية العالمية»حلل وسائل اإلعالم، مارشال ماكلوهان، المصطلح الشهيرإبتكر م 495

الماضي، الذي أطلقه على وصفه للتحول الثقافي العميق في عالم تصل فيه موجات الراديو كافة أرجاء كوكبنا 
ي مز قت المجتمعات التقليدية كما مع بعضها البعض. حل ل لوهان مجاالت التقد م في تكنولوجيا اإلتصاالت، الت
 الحديثة، قبل وقت طويل من ظهور العالم المترابط سلكيا  الذي نعيش فيه اليوم.

 /السياسة الدولية/(متطلبات فهم الموجة الجديدة للفاعلين من غير الدولما بعد الدولة: ) /خالد حنفي علي496
 .3 ص/  ملحق اتجاهات نظرية /4103 أبريل /014عدد



63 

 

 عابرة أو الجنسية متعددة شركات صورة في األنشطة هذه بين دوح  تُ  أو ،)كارتل( حتكاراتا صورة
 .287"للقوميات

فُيركز عند مقاربته للفاعلين من غير ، في العلوم السياسية، باحث خالد حنفي عليالدكتور أما 
تأثيرات الموجة األولى من الفاعلين  قد كان جل  بأنه:"  قولفيتأثيرها على سيادة  الدول  فيالدول 

ذا  وغيرها( ، غير الحكومية والمنظمات الدولية  كشركات النفط متعدية الجنسية،   غير الدول )من  
تجلت في إضعاف قد الفاعلين  هؤالءمعظم تأثيرات ن إللدولة، أي  ختراقية تساومية" ا طبيعة "

بها، من أجل خلق أنماط تساومية تجعل  المنوطة مها، وممارستها للوظائفإقلي ىسلطة الدولة عل
 .288"بشراكاتهم في ممارسة تلك الوظائف رُ الدولة تق

يهدف المطلب األول إلى تحديد مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات، أما المطلب الثاني فيهدف 
 الداخلية. إلى شرح تورط هذه الشركات في عدد كبير من الصراعات الدولية و 

 وخصائصهاوأهدافها  المتعددة الجنسياتالشركات  مفهوم: المطلب األول
 قتصادنتشار وذات تأثير كبير في االمتعددة الجنسيات ظاهرة واسعة االالأصبحت الشركات 

ه نحو عدد من الدول نشاط الشركة موج  حقيقة إن  الدولي، نتيجة لما تتميز به من خصائص.
م نامية، مما جعلها تتحول إلى كيانات دولية عمالقة، وليس مجرد شركات سواء أكانت متطورة أ

الفقرة األولى( (وأهدافها ما مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات. 289قتصادية وماليةاأو مصارف 
 .الثانية( الفقرة) قتصادي العالمي الجديدودورها في النظام االوما خصائصها 

 المتعددة الجنسيات كاتأهداف الشر و تعريف  :ىاألول الفقرة

 الُكت ابُ  من التعاريف المتضاربة. حيث لم يستقر   كثيرمفهوم الشركات، كما أشرنا سابقا ، ال شهد
 الُكت اب واإلقتصاديين دتع دُّ  بقدر التعريفات وتعددت الشركات. لتلك موحد تعريف على ونوالمفكر 
  .()ب أهدافهاوكذلك تنوعت )أ( المجال هذا في أسهموا الذين

 

                                                           
 .55، ص0111 ،القاهرة ،دار العالم الثالث ،ترجمة حسن نافعة ،العالقات الدولية المعاصرة ،سيل ميلرمار  493

 المرجع أعاله. 499
 ،4104، منشورات زين الحقوقية، بيروت، القانون الدولي لحقوق اإلنسان في ظل العولمةعماد خليل إبراهيم، 491
 . 032ص
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 وأهدافها المتعددة الجنسياتالشركات  مفهوم -أ

التسميات التي  عددُّ للباحث عند دراسته لمفهوم الشركات العمالقة أن يصطدم بت   فتاللمن ا 
إذ  ،ُتطلق على هذه الشركات، من قبل الُمتخصصين والمنظمات الدولية، وتضارب اآلراء حولها

ء حول تعريف وتسمية الشركات وكذلك عدم التوصل بأن تضارب اآلرا عبد الوهاب الكيالي جدي
 ختالفاسم واحد ُيت فق عليه من كل األطراف يعود إلى اأو ومختصر إلى وضع تعريف شامل 

لنظرة إلى تلك الشركات حيث يسميها البعض متعددة الجنسية أو عابرة للحدود القومية أو الدولية ا
  .411أو الوطنية ذات األفق الدولي"

بأن:" الخالف حول المصطلح لم يكن نوعا  من  قولي محمد السيد سعيدكتور الدال أن إ
 همبعض عد  ففي حين يُ  .410"ذاتها المنازعات اللغوية. إذ ي كمن جوهره في تشخيص طبيعة الظاهرة

  (.4متعددة الجنسيات ) بالنسبة إلى بعضهم(، فهي 0أن هذه الشركات عبر وطنية )

 الشركات عبر وطنية-0

الشركات  بأنها:"عبر وطنية الشركات  292األمم المتحدة للتجارة والتنمية" األونكتاد" تمرُيع رف مؤ 
مكان وجودها. إلى المالكة ألجهزة إنتاج وخدمات أو أنها تشرف عليها من الخارج بالنسبة 

ويشمل هذا التعريف ليس فقط الشركات التابعة للقطاع الخاص أو الشركات المغفلة بل أيضا  
                                                           

نها هي التي تسيطر إها التي ُتمارس نشاطاتها في أكثر من بلد أي هذه الشركات أيضا  عدة تعريفات منها، أنل 291
من السلع والخدمات وتسيطر على منافذ التوزيع في كثير من البلدان، أو هي  كثيرعلى عدة وحدات إنتاجية لل

التي تستثمر مباشرة في عدة بلدان أو هي التي يكون المساهمون في رأسمالها وفي إدارتها ينتمون إلى عدة 
 .259-253ص ،مرجع سابق ،عبد الوهاب الكياليراجع:  جنسيات".

فى الكتابات  ةالمالحظ أن االستخدام لعدة مصطلحات للتعبير عن هذه الظاهر  أنه:" من رضا محمد هالل يرى
 :تضم يكتابات األجنبية التى تستخدم ذات المصطلحات والتللستخدام نفسه العكاس لان العربية، هو

Multinational Corporations, Transnational corporations, Global corporations ..........." .  

 أبريل/ السياسة الدولية/(الشركات المتعددة الجنسيات والديموقراطية في الدول الناميةراجع: رضا محمد هالل/)
4110.http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=793951&eid=370  

العرب ...واألزمة في كتاب،  (،الشركات المتعددة الجنسيات في الوطن العربي)،محمد السيد سعيد 410
هلل هدية، عبدا، حوار الشمال والجنوب وأزمة اتقسيم العمل الدولي والشركات المتعددة الجنسية قتصادية العالميةاال

 .005، ص 0196دار الشباب للنشر، الكويت، خالد محمد خالد، محمد السيد سعيد، 
292 "Effets des societes multinationales sur le developpement et sur les relations internationales", 
ST/ESA/6, 1974, op.cit, p27. 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=793951&eid=370
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قتصادي يزاول التجارة واإلنتاج عبر اوبأنها: "كيان  .413طاع العام التابعة للدولة"شركات الق
القارات وله في دولتين أو أكثر شركات وليدة أو فروع تتحكم فيها الشركة األم بصورة فعالة 

  .412وتخطط لكل قراراتها تخطيطا  شامال"

جتماعية باألمم المتحدة في تقريرها قتصادية واالرتأت لجنة العشرين التي شكلتها اللجنة االاكذلك 
أي عبر وطنية بدال   Transnationalستخدم كلمة تُ الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات أن 

أي شركة بدال  من كلمة  Corporationأي متعددة الجنسيات وكلمة  Multinationalمن كلمة 
Enterprise  تها على سوق متعدد تضح أن هذه الشركات تعتمد في أنشطاأي مؤسسة، حيث

ختياراتها ذات طابع دولي بل عالمي وبهذا المفهوم فهي عابرة االدول. كما أن قراراتها و 
 .415للقوميات

ستعمال ابأن:"  قولحيث ي بالعبر وطنيةلجهة تسميتها ما سبق ريمون حداد مع الدكتور يتوافق 
قتصادي هو أن هذه الواقع االعبارة شركة أو مجموعة متعددة الجنسية له طابع قانوني بينما أن 

الشركات تخضع لمركز رئيسي موجود في دولة ما يوجه ويخطط سياسة الفروع المتواجدة في 
 .416دول أخرى"

إلى تسمية شركات بعبر وطنية أو عابرة الجنسيات  محمد عبد الشفيع عيسىالدكتور كذلك يميل 
بية األسهم فيها إلى مواطني دولة " تلك الشركات تعود ملكية غالبأن قولفيلغويا  وموضوعيا  

واحدة بعينها، في معظم األحوال، أو مواطني دولتين في بعضها، أو عدة دول في حاالت نادرة، 
ن -في حقيقة األمر وفي أغلب األحوال-أي أنها ليست متعددة الجنسيات بالمعنى الدقيق، وا 

ي والتسويقي في أي دولة من كانت عابرة الجنسيات من حيث النشاط، إذ تمارس نشاطها اإلنتاج
 .413دول العالم"

  

                                                           

 
294 http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx 

كريم نعمة/ )أهمية ودور الشركات المتعددة الجنسيات في النظام اإلقتصادي العالمي الجديد(/مجلة العلوم  415
 www.uluminsania.net. 4116/ آذار 43ثة/ العددمجلة شهرية إلكترونية/ السنة الثال اإلنسانية/

 .329ص ،مرجع سابق ،ريمون حداد416
 /030العدد / السياسة الدولية/(الخليج واإلقتصاد السياسي لإلستثمارات األجنبية) محمد عبد الشفيع عيسى/413

 .31/ ص23/المجلد 4119يناير 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx
http://www.uluminsania.net/
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 الشركات المتعددة الجنسيات-4

لقد نشأ مصطلح الشركات المتعددة الجنسيات في دوائر القانونيين الدوليين، وهو يتالئم مع قيام 
شركات معينة بإنشاء فروع أو شركات تابعة ومنتسبة لها في الخارج يتم وفقا  للقانون الداخلي 

الهدف  يكمن .419يضفي على الشبكة التي تتكون تعددا  في الجنسية األمر الذييفة، للدول المض
ع بها تلك الشركات فأغلب تحديد مدلول صفة "تعدد الجنسية" التي تتمت"في الشركات من تعريف 

غالبا  ما يفتقرون إلى اإلدراك الكافي للطابع واألساس القومي لهذه الشركات، إذ يقصدون اب ت  الكُ 
بقدر ما تمتلك وتسيطر  عديدةكتسبت جنسيات اعدها القومي و خلصت من بُ قد تن الشركة بها أ

 .299"على المشروعات والشركات في بالد العالم

أشرف العربي الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات متعدية الجنسيات بأنها:" الدكتور ف عر  يُ 
ستثماريا  )إنتاج، اغير مباشرة نشاطا  الشركة التي تملك أو تدير أو تمارس بصورة مباشرة أو 

 .311تسويق، خدمات..( خارج حدود الدولة األم بصرف النظر عن عدد الدول المضيفة لفروعها"

جاسم زكريا وفراس عبد الجليل الطحان الدكتور أحمد عبد العزيز و الدكتور ينسجم تعريف كل من 
نوعه باإلضافة إلى مركزية الدولة مع التعريف السابق، من حيث التأكيد على توسع نشاطها وت

"الشركات المتعددة الجنسيات هي شركة مقرها الرئيسي في الدولة األم، ولها  بأن: قولوناألم، في
قتصادية متعددة في مجاالت تجارية وصناعية ومالية، وعمليات موزعة على أكثر من انشاطات 

ما تندمج مع شركات من دول  دولة سواء عن طريق مشاريع خاصة أو شركات تابعة، وكثيرا  
ستثمار األجنبي المباشر في مجموعة كبيرة من البلدان اللأخرى، وتلعب دورا  في التدفق العالمي 

. إال أنه 310تتوزع في أرجاء العالم، مما جعلها تسيطر حاليا  على حوالي ثلثي التجارة العالمية"
 طرة على التجارة العالمية.ندماج ما بين الشركات ودورها في السياال فييركز أيضا  

الشركات المتعددة الجنسيات  ، باحث وكاتب بريطاني،Peter Dicken ديكن ف بيترعر  يُ  كذلك
 بأنها: "شركة لها قوة التنسيق والتحكم في العمليات في أكثر من بلد واحد، حتى إن كانت ال

                                                           
 .005مرجع سابق، ص  (،الشركات المتعددة الجنسيات في الوطن العربي) ،سعيدمحمد السيد  419
الهيئة المصرية ، وآثارها اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية ةالشركات متعددة الجنسيمحمد السيد سعيد، 411

 .44، ص0193،العامة للكتاب
  .34ص ،4104 ،بيروت ،الكويت-المعهد العربي للتخطيط ،اإلستثمار األجنبي المباشر ،أشرف العربي 311

الشركات المتعددة الجنسيات وأثرها على الدول )فراس عبد الجليل/  ،الطحان جاسم زكريا ،عبد العزيزأحمد  311
  .001ص /4101مجلة اإلدارة واالقتصاد /العدد الخامس والثمانون/  (/النامية
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ة مع شركات أخرى مستقلة تملكها ... وعادة ما تشارك في شبكة عنكبوتية من العالقات التعاوني
 .بعض مع . وبذلك تأكيد على عالمية هذه الشركات وتعاونها بعضها314قانونيا  عبر الكوكب"

رأفت شفيق بسادة عنصر جديد في الدكتور علي أحمد عتيقة و الدكتور كما يضيف كل من 
مع كبير من على تج تسيطر شركة أم   أنها:"بستراتيجية المشتركة"، فيعرفانها التعريف وهو "اال

مدخال  له المؤسسات في توصيات عديدة وهي المؤسسة التي تجعل كل تجمع يبدو كما لو كان 
ستراتيجية مشتركة رغم الية ويبدو حساسا  لعناصر المصب مشترك من الموارد البشرية والم

 .313"نتشار الجغرافي الكبير لهذه الشركاتاال

د في أنشطتها على سوق متعدد الدول، كما أن بأن:" هذه الشركات تعتم قولأما كريم نعمة في
، الجنسيات يةمتعد   ستراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي، ولهذا فهي تكون شركاتا

حيث تتعدى القوميات، ذلك ألنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد ومن ثم 
التقنية أي نقل التكنولوجيا بين الدول  عناصر اإلنتاج من رأس المال والعمل فضال  عن المزايا

المختلفة وهي مستقلة في هذا المجال عن القوميات أو فوق القوميات، وهي بالتالي تساهم ومن 
قتصادي العالمي الجديد والتأكيد على خالل تأثيرها في بلورة خصائص وآليات النظام اال

عد ى القوميات وتؤثر في تأسيس نظام هي متعد ية للجنسيات ألنها تتف. بالنسبة إليه 312عالميته"
 قتصادي عالمي جديد.ا

الذي يعرف:  Global Corporationsمصطلح الشركات العولمية أو الكونية  همإعتمد بعض
"بأنها أي مؤسسة ذات فروع أو شركات، منتسبة أو شركات تابعة أجنبية وتنخرط في االستثمار 

يل الفروع والتسهيالت األجنبية. وهناك عدة شروط فى أصول إنتاجية أو مبيعات أو إنتاج أو تشغ
الستيفاء أحكام التعريف مثل نمط النشاط فهي شركات إنتاجية، وحد أدنى من الشركات المنتسبة 

مليار دوالر، وقوى عاملة تضم  05شركة، وحد أدنى لرأسمال الشركة ال يقل عن  04وليكن 
 .315عشر ألف عامل وفني واداري"ال يقل عددهم عن ثالثة  مديرين وفنيين وعماال  

                                                           
302 P.Dicken, Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21 st Century, Sage 
publications, 2003, p7.  

، المعهد العربي للتخطيط، النفط والتنمية الصناعية في الوطن العربيعلي أحمد عتيقة، رأفت شفيق بسادة،  313
 .33، كاظمة للنشر والتوزيع والترجمة، ص0195الكويت، 

 مرجع سابق. ،نعمة كريم 312
  مرجع سابق.  ،رضا محمد هالل315
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ن تعددت تسميتها أتنستن وسواء أكانت  ،ختلف تعريفهاا وج مما ورد أعاله أن هذه الشركات، وا 
مترابط ، هي شركات تعمل ضمن إطار عالمي متعاون و أم كونية قومية أم متعددة الجنسيات

 هدفها الربح الالمتناهي.و 

 المتعددة الجنسياتالشركات  أهداف -ب

تسعى من خالل تواجدها في حيث  لهدف األساسي للشركات المتعددة الجنسيات هو الربح،إن ا
 ستخراج المواد األولية، تخفيض الكلفة، البحث عناالدول المضيفة إلى تحقيق عدة أهداف منها: 

ستراتيجياتها على ا. وتعتمد الشركات في 316أسواق جديدة، والتواجد قرب المستهلكين العالميين
ستجابة لها، إذ إن معظم الشركات ما لي قوي من خالل تحسس الفوارق القومية واالحضور مح

. غالبا  ما تثار قضية التنازع ما بين 313زالت محصورة في البلد المنشأ في كثير من الميادين
ألسواق ختراق ااأهداف الشركات وغايات الدول أو الدول المضيفة، فالشركات تسعى إلى 

حتياجات مواطنيها من سلع اإلى إشباع تسعى ات مالحكو  في حين أنرباح الخارجية وتعظيم األ
 .319كتساب القدرات العلمية والتكنولوجيةادخار، و الوخدمات أساسية وسد فجوة التمويل وا

 :التالية هيأهدافها و أبرز أسباب نشوئها  إن

 توفير أفضل الشروط للعرض من خالل:-0

خالل االستفادة من يد عاملة رخيصة أو من خالل  تحقيق أقل كلفة ممكنة في االنتاج من-
 إنشاء مصانع قرب مصادر المواد االولية. 

ستيالء على ثروات الشعوب. وتعود السيطرة على الموارد: وهي من أقدم األسباب وهدفها اال-
ستعمارية، مثل شركات الهند الشرقية والغربية، ثم إلى القرن السابع عشر ببروز الشركات اال

 في قطاع النفط والمعادن والمواد األولية. تركز

ومن أبرز األمثلة عبر االستثمار في مناطق متطورة تقنيا ، ستفادة من التكنولوجيا المتوافرة: اال-
 .311المتخصصة في صناعة الكومبيوتر والمعلوماتية silicom valleyعلى ذلك 

                                                           
306 M. Busse, "Democracy and FDI", HWWA Discussion Paper 220, p16. 

 .50ص ،4111 ، دار المنهل اللبناني، بيروت،النفوذ العالمي للشركات عبر الوطنية ،سالم الربضي 313
 .31ص ،مرجع سابق، محمد عبد الشفيع عيسى 319
 .350ص ،مرجع سابق ،ريمون حداد 311
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 توفير أفضل الشروط للطلب من خالل: -4

عيقها من تحقيق أقدر ربح ممكن: من بينها التعريفات الجمركية كية التي تُ الحواجز الجمر تجاوز -
 عفاءات الضريبية وغيرها.ستفادة من االقتصادية واالوسياسة التقنين والحواجز اال

: إن التنافس بين الشركات لكسب األسواق فرض عليها التحول إلى التواجد قرب المستهلكين-
رتهان لسوق محلية ستفادة من عالمية األسواق وعدم االية االشركات متعددة الجنسيات وذلك بغ

 .301وكسب ثقة المستهلكينواحدة 

تخفيض كلفة اإلنتاج: إن السعي من أجل تخفيص كلفة اإلنتاج وكلفة األجور والنفقات -
جتماعية شجع الشركات للتحول إلى متعددة للجنسيات، مستفيدة من ضعف نظام الضمان اال
ن العمل وضعف آداء النقابات العمالية في البلدان النامية. وتنتهج الشركات جتماعي وقوانياال

ستيراد الموارد األولية من الدول ابعض السياسات التي تمكنها من تحقيق أرباح عالية ومنها 
ستخدام األيدي العاملة الرخيصة وبيع منتجاتها في المناطق التي االنامية وبأسعار منخفضة و 

 . 300ار تكفل أقصى األرباح المتزايدة سنويا  تتاجر فيها بأسع

قتصادي النظام االودورها في  خصائص الشركات المتعددة الجنسيات: ةالثاني الفقرة
  .الجديد العالمي

أو النظام 312تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تعد من أهم مالمح ظاهرة العولمة 
( وُتحدد دورها وتأثيرها أسمات التي تميزها )من الصفات والكبير قتصادي المعاصر، بعدد اال

 (.ب) الجديد قتصادي العالميعلى النظام اال

 
                                                           

310
 G. Duval, "Rester ou délocaliser?", problèmes économiques, n°3014, 2 mars 2011, p10. 

 .033خليل إبراهيم، مرجع سابق، ص  300
312

في الواليات المتحدة وفي الدول العشر، أو ما يقاربها، األكثر ثراء في العالم ُتشك ل العولمة كلمة طنانة  
يجابية لدى أفراد النخبة في الشركات، التي ُيطلق عليها  ات الكبرى، ولدى حلفاء النخبة السياسيين. سم الشركاوا 

سم أهل ا« الشمال»مهاجرين، والملونين، وغيرهم من الناس الُمهم شين، الذين ُيطلق عليهم في إلى اللكن بالنسبة و 
. شتمال، والوظائف، وزيادة عمق التهميش للناس، ُتشك ل العولمة مصدرا  للقلق إن فيما يخص اال«الجنوب»

 .5-2ص، يو أس أيه -المجلة اإللكترونية  ،4116شباط/فبراير، ، ميةقضايا عالراجع: 
http://usinfo.state.gov/journals/journalsarab.htm 

http://usinfo.state.gov/journals/journalsarab.htm
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 خصائص الشركات المتعددة الجنسيات-أ

 تختص الشركات المتعددة الجنسيات بالتالي:

)ضخامة زدياد حجمها بسرعة كبيرة ابالمتعددة الجنسيات الشركات  ضخامة الحجم: تتميز -0
ستثماراتها وتنوع إنتاجها وأرقام المبيعات واإليرادات التي تحققها، والشبكات ام وحجمالها حجم رأس

التسويقية التي تملكها، وحجم إنفاقها على البحث والتطوير، وهياكلها التنظيمية وكفاءة إدارتها(. 
يطلق  أو ما Sales Figure وأهم المؤشرات للداللة على ضخامة حجمها يتمثل برقم المبيعات

، Ian Davisإيان دافيس  وبحسب، 303باإلضافة إلى حجم اإليرادات ،رقم األعمال" عليه"
ل الشركات المتعددة الجنسيات إلى شركات عمالقة تحوُّ فإن مستشار وخبير إقتصادي بريطاني، 

 .302التكنولوجيا الجديدة، التوسع الصيني ،إلى عدة عوامل منها: العولمةيعود 

عدد المنتجات: تتميز الشركات المتعددة الجنسيات بالتنوع في زدياد درجة تنوع األنشطة وتا-4
نها إحتماالت الخسارة بحيث اأنشطتها وتعدد منتجاتها، ويعود ذلك إلى الرغبة في التقليل من 

حيث قامت الشركات بإحالل وفورات  عوض خسارتها في نشاط ما بالربح من أنشطة أخرى.تُ 
إن أهم ما  .315نتهجتها بعد الحرب العالمية الثانيةالتي تنوع مجال النشاط محل وفورات الحجم ا

انطوت عليه سياسية التنويع أن شركات النفط العالمية أخذت تتحول إلى شركات للطاقة وتبذل 
 .316جهود للسيطرة على بدائل النفط مثل الفحم والطاقة النووية و الغاز الطبيعي وغيرها

                                                           
ر دوالر، المرتبة مليا 261,4، بإجمالي إيراداتها الذي بلغ األميركية  walmartحتلت شركة وال مارتا 303

يليها شركة إكسون بإجمالي إيراداتها الذي  4103 عامالاألولى بين أكبر خمسمائة شركة متعددة الجنسيات في 
 % من حجم المبيعات على المستوى91مليار دوالر. وتستحوذ هذه الشركات الخمسمائة على نحو  221,1بلغ 

  راجع: العالمي.
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2013/full_list/index.html?iid=F500_lp_toprr 
314 J.Cedro, "Multinationales L'effet XXL", Enjeux hors série, n°1, décembre 2005, p38. 

 كلية مجلة/(العالمي قتصاداال في الجنسيات المتعددة الشركات دور)/جاسم محمد ، أحمدعبداهلل عباس أحمد 305
 .61ص /4104/ 41الجامعة/ العدد قتصاديةإلا للعلوم بغداد

  &aId=53458http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext 
316

     ، 4116، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مستقبل النفط العربيحسين عبداهلل،  
 .56-55ص 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2013/full_list/index.html?iid=F500_lp_toprr
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53458
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ركات المتعددة الجنسيات بضخامة مساحة السوق نتشار الجغرافي )األسواق(: تتميز الشاال-3
متدادها الجغرافي، خارج الدولة األم، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق، االتي تغطيها و 

 . 303وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم

عن كون هذه الشركات  جمةعلى مستوى العالم: هي نا ستثمارالقدرة على تحويل اإلنتاج واال-2
ستثماري الواسع في العالم، كذلك كونها كيانات عمالقة متنوعة األنشطة ز بنشاطها االتتمي

  .318تسودها عمليات التكامل األفقي والرأسي

تصاالت لمواجهة المنافسة التي ترافقت مع ثورة اال ندماج:ستراتيجية واالاال التحالفات إقامة-5
ما بينها  ستراتيجية فياقامة تحالفات الشركات المتعددة الجنسيات إلى إ والمعلومات، تسعى

ستفادة المشتركة من رأس المال الفكري القابل تعزيز نشر اإلنتاج كونيا  وتوسيعه واال بهدف
نتقال سعيا  للحصول على أفضل الفرص الممكنة للعمل، فاإلنتاج تخطى الحدود القومية لتديره لال

رتفعت قيمة االشراء بين هذه الشركات إذ ندماج و تزايدت عمليات االد قل. 319الشركات ال الدول
أي  4111مليار في العام  0022إلى  0116مليار في العام  443من  هابين افي مالصفقات 

. تتجاوز قيمة بعض الشركات العمالقة نتيجة التحالفات الدخل السنوي لمجموعة 341%11بنسبة 
فت سلطة جديدة للشركات . إن هذه التحالفات أضا321من الدول ومن بينها المتطورة نسبيا  

هذه . 322قتصاد العالميبمواجهة الدول وقوانينها الوطنية وحتى قيم السوق المعتمدة في اال
الجانب في  لكنها ،رباح للشركات العمالقةألنتاج ومضاعفة اتكلفة اال الظاهرة تؤدي الى خفض

                                                           
 .041ص ،مرجع سابق ،محمد الخيتاوي303
318

 المرجع أعاله. 

ة دراسات دولية/ مجل (/الشركات المتعددة الجنسيات وأثرها في العولمة اإلقتصاد العالمي) /مجذاب بدر عناد 301
 .04ص جامعة بغداد/ مركز الدراسات الدولية/ /4110تشرين األول / 02العدد
 .56ص ،مرجع سابق ،سم حمادي الحسنبا341
/نيسان 021/ مجلة السياسة الدولية/ العدد(اإلندماج ما بين الظاهرة والهوس)الجوهري/  عبد العزيزخالد 340

 .033/ ص 4111
 .035ص خليل إبراهيم، مرجع سابق،  344
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الوطنية  لسيادةضعف اجتماعية وتُ الاآلخر تدمر فرص العمل وتؤدي إلى تفاقم الالمساواة ا
  .323للدولة

تجعلها حتكاريةحتكارية: تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات بمجموعة من المزايا االالمزايا اال -6
تسيطر على األسواق خارج حدودها القومية إذ تتمتع الشركات بمراكز مالية قوية في بلد المنشأ 

  .324وكذلك بمزايا احتكارية تقنية وتسويقية

خرات العالمية: إن كل شركة من الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى العالم تعبئة المد -3
تستقطب الشركات متعددة الجنسيات . حيث كسوق واحدة، ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات

أسواق الدول الصناعية  نحوستثمار األجنبي المباشر وتوجهه أساسا  الجزء األعظم من تدفقات اال
 .345ع السوق العالميةالتي تمثل ثالثة أربا

تعبئة الكفاءات: تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة  -9
ختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات، فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار اعند 
 .346الكفاءة

ستراتيجي أداة إلدارة الشركات االالتخطيط  عد  ستراتيجية: يُ ستراتيجي واإلدارة االالتخطيط اال-1
ترغب أن  ما إلىتهدف إليه والتعرف  المتعددة الجنسيات، وهي اآللية التي تؤدي إلى تحقيق ما

أستاذ استراتيجية الشركات  ،Michael Porterحدد مايكل بورترلقد . 327تكون عليه في المستقبل
                                                           

االندماج أبرزها بوينغ  شهد القطاع المصرفي في العقد األخير من القرن الماضي سلسلة كاملة من حاالت 343
مريتيا في صناعة الطائرات وتشيز مانهاتين كيميكال بنك في القطاع  -دوغالس وكذلك لوكهيد مارنين-ماكدونال
 نحودرت قيمتها بقُ  1999 األول من عام ندماج تمت خالل النصفاعملية  4511هناك أكثر من  .المصرفي

/ 153ناسيونال دي باري وسوسيتيه جنرال وباريبا برأسمال قدره / / مليار دوالر. أيضا  مشروع دمج بنك200/
/جريدة (الجنسيات ودورها في اإلقتصاد العالمي الشركات متعددة)عبد القادر عزوز/يورو راجع:  مليار

 .4116-3-9الجماهير/

، مركز حمورابي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، فخ اإلقتصاد األمريكي األزمة الماليةم البكري، جواد كاظ 342
 .51، ص 4100بغداد، 

 .044المرجع أعاله، ص 345
 .مرجع سابق ،كريم نعمة 346
327

 .009ص ،مرجع سابق ،محمد الخيتاوي 
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القوة النسبية  لشركة معينة:ستراتيجية الناجحة خمسة عناصر تحدد االفي جامعة هارفرد، 
مكانية دخول شركات أخرى  لمجهزي مستلزمات اإلنتاج، والقوة النسبية لمشتري المنتجات، وا 

 .349حتمال ظهور بدائل للمنتجاتامنافسة، وقوة منافسة هذه الشركات، و 

 قتصادي العالمي الجديد في النظام االالشركات المتعددة الجنسيات دور  -ب

كبير وعميق على آليات ومكونات النظام االقتصادي العالمي  رة الجنسيات تأثيللشركات المتعدد
 :منهاالجديد، 

لتالتأكيد على صفة العالمية: -0  إلىحد الشركات متعددة الجنسيات العالم إلى كيان مو   لقد حو 
تصاالت والمعامالت فيه، ومن خالل هذه الشركات بدأت تنتشر حد بعيد من حيث كثافة اال

اإلنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية  ،كافةلمية أو العولمة على المستويات العا
 فيقتصاد العالمي وهي تؤثر اللهذه الشركات إحدى السمات األساسية  عد  تُ  .341واإلدارية

ستثمارات مباشرة ونقل التكنولوجيا، والخبرات اقتصاد العالمي من خالل نشاطها في شكل اال
نتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية اال ،كافةإلدارية ومن خالل المستويات التسويقية وا

 .331واإلدارية

حجم التجارة العالمية  فيالتجارة العالمية: إن تأثير الشركات المتعددة الجنسيات  فيالتأثير -4
ين تلك زدياد حجم التبادل التجاري بازدياد درجة التنوع في األنشطة قد أدى ويؤدي إلى او 

 .331الشركات ومشروعاتها التابعة أو فروعها في الدول المختلفة

الشركات المتعددة الجنسيات الجزء األكبر من  تنفذستثمار الدولي: توجهات اال فيالتأثير  -3
ستثمار الدولي ستثمارية لالويالحظ في هذا المجال أن الخريطة اال ،ستثمارات الدولية سنويا  اال

                                                           
شباط  ، بيروت،الكويت-للتخطيطالمعهد العربي ، ورشة عمل ،التجارة الخارجية والتنمية ،حمد الكوازأ 349

 .24ص، 4104
 .63-66صجاسم، مرجع سابق،  محمد أحمد ،عبداهلل  عباس أحمد 341
 ،بيروت ،منشورات الحلبي ،قتصاديةالعالقات الدولية االأسس  ،سوزي عدلي ناشد ،مجدي محمود شهاب331

 .21ص  ،4101
 .63صجاسم، مرجع سابق،  محمد أحمد ،عبداهلل  عباس أحمد 330
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ستثماري للشركات المتعددة الجنسيات حيث لوحظ أن من أهم سمات شاط االتتأثر بتوجهات الن
 .332ستثماريأو خصائص تلك الشركات هي تلك الخاصية المتعلقة بالتركز اال

تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي: إن تفاعل تأثير الشركات المتعددة  -2
تثمار الدولي، قد أدى ويؤدي إلى تكوين أنماط سالتجارة العالمية وتوجهات اال فيالجنسيات 

ستثمار تتخذ من جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي، وأصبحت قرارات اإلنتاج واال
 .333قتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائدعتبارات الرشادة االمنظور عالمي وفقا  ال

حداث الثورة التكنولوجية: ت فيالتأثير  -5 قوم الشركات المتعددة الجنسيات نقل التكنولوجيا وا 
حيث أثارت مسألة نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية . فعال في إحداث الثورة التكنولوجية بدورٍ 

عدة قضايا أبرزت الجوانب السلبية لهذا النشاط من حيث مالءمتها للظروف المحلية وتلبيتها 
 . 334لرغبات الدول األم وقتل روح اإلبداع الوطنية

: لقد شهدت نهايات القرن العشرين تزايدا  كبيرا  نحو التكتل الندماج االقليمي والعالميا -6
، أهمها 335قتصاديندماج بين الدول التي يتوافر لديها حد أدنى من مقومات التجانس االواال

االتحاد األوروبي ومنطقة التجارة الحرة في أميركا الآلتينية والسوق المشتركة لدول أميركا 
المكاسب والمزايا، كبير من كم   ويدفع إلى هذا التكتل ما يتضمنه من العديد من  ، 336ىالوسط

والتي يأتي في مقدمتها التمتع بوفورات الحجم، والتخصص اإلنتاجي والرغبة في فتح أسواق 
جديدة أمام منتجات الدول األعضاء، ما يؤدي إلى تحسين شروط التبادل التجاري لدول التكتل 

 .رتفاع قدراتها التنافسيةادة صادراتها و ومن ثم زيا

 

 

                                                           
 مرجع أعاله.ال 334

333
 كريم نعمة، مرجع سابق. 

 .55-50، صمرجع سابقمحمد صبحي األتربي،  332
 كريم نعمة، مرجع سابق. 335
/ (االنكشاف التنموي: جدلية العالقة بين رأس المال العابر للقومية ومراحل التغيير)نوران شفيق علي/  336

 .41/ ص4103/أبريل 014السياسة الدولية/ ملحق اتجاهات نظرية/ العدد
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دولية الصراعات الالشركات المتعددة الجنسيات في  دورالثاني:  طلبلما
 داخليةالو 

الشركات ستخراج المعادن والبترول وبهدف تحقيق أقصى قدر من األرباح، تورطت في سعيها ال
داخلية وتدخلت في الشؤون ( وفي الصراعات الىاألول فقرةفي عدد من الصراعات الدولية )ال

 من العالم مختلفةالسيما البترول، في مناطق و الداخلية للدول المضيفة الغنية بالموارد الطبيعية، 
 (. ةالثاني فقرة)ال

 دوليةالصراعات الفي  المتعددة الجنسيات الشركات دور: ىاألول فقرةال

 سعيإلى ال ة، دفع الدول المتقدمةإن التنافس الشديد على إمدادات البترول بين الدول المستورد
خذ كل القرارات تالتي ت النفطية، حصول عليه بمختلف الوسائل بما فيها اللجوء إلى شركاتهالل

نفوذها وسيطرتها بما فيها اإلطاحة بالحكومات كما  مستعملة   ،الالزمة بقصد تحقيق هذا الهدف
أو اإلطاحة  0110في الكويت  أو التدخل العسكري 0154فعلت بحكومة مصدق في إيران سنة 

 .4113333حتالل العراق سنة ابصدام حسين و 

 في السيماو عدد من الصراعات الدولية دور أساسي في بالشركات المتعددة الجنسيات  لقد قامت
  .(ب) بحر قزوينعلى نفط صراع الأيضا  في ( أالعراق )

 لعراقادور الشركات النفطية في غزو  -أ

ح الدور الرئيسي في تحديد في مجال الطاقة والتسل   لمتعددة الحنسياتامصالح الشركات ل كان
 .339كثير من الخيارات السياسية كما هي حال الحرب األميركية على العراق

لكنها فقدت هذه  .ثالثة أرباع اإلنتاج النفطي العراقي نحولك تكانت الشركات األميركية تملقد 
تحولت الشراكة نحو الشركات  حيث ،0134عامفي ال "ةميم "شركة البترول العراقيأالنسبة بعد ت

إذ  ،لذلك سعت الشركات األميركية إلعادة السيطرة على البترول العراقي الروسية والفرنسية.
عام  ،األميركيةChevron  شركة شيفرونلالمدير التنفيذي ، Kenneth Derr صرح كينيث دير

                                                           
 .023ص، مرجع سابق، خيتاوي محمد 333
 .094ص، مرجع سابق ،سالم الربضي 339
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النفط وأتمنى أن يكون لشركة شيفرون حرية ات هائلة من يحتياطا"العراق يمتلك  :بأن ،0119
  .339"ستفادة من ثرواته النفطيةالولوج لهذا البلد واال

و روت   Kellogووكيلوغ Halliburtonلقد كان للشركات النفطية األميركية مثل هاليبرتون 
Root وشفرونChevron  و تكساكوTexaco  دور حاسم في قرار الحرب.  بناء على تقرير

يتبين أن  ،4112تشرين األول  41في  New York Timesيدة نيويورك تايمز صادر عن جر 
 .341%23بنحو  4112رتفعت في الفصل األول من العام اأرباح سبع شركات نفط أميركية 

كتشاف آبار وحقول نفط استراتيجية تقوم على اExxon Mobile شركة إكسون موبيل  تبعت  كذلك 
 حيث .ذلك على عكس بقية منافسيها ،من الطاقة المتجددةجديدة أكثر من تطوير أنواع جديدة 

نخراط في " بأننا نريد اال Lee Raymond:صرح الرئيس التنفيذي السابق للشركة ليي رايموند
 ،كتشافات نفطية جديدة في أي بقعة من العالمام الدعم المادي ألي قد  كل بقاع العالم النفطية وسنُ 

موريس ه صرح نائب ذلكك لن يتم إال من خالل نفط العراق". قتصادي لشركتنااكما أن أي توسع 
غير  4101لعالمية من الغاز والنفط عام حتياجات انصف اال بأن:" Morris Fosterفوستر

 .341كتشاف مصادر جديدة"ا، مما يتطلب متوافرة حاليا  

 نائب, Dick Chenney فلقد تولى ديك تشيني ،للطاقة Haliburton ما شركة هاليبترونأ
رئاسة مجلس إدارة الشركة حتى قبل ترشحه لمنصب نائب  ،بنالرئيس في إدارة جورج بوش اال

عطاء الشركة إلى إإذ عمد  .ن من أكثر المؤيدين للحرب على العراقاوك ،4111الرئيس عام 
عبر قيام فروعها اإلنشائية بمد الجسور لقوات التحالف أو من  ،أثناء الحربفي سواء  بارزا   دورا  
عادة بناء المنشآت النفطيةإل النفاذ خال على الشركة كذلك حصلت  ،لى حقول النفط العراقية وا 

  .342أكبر حصة في عملية إعادة إعمار العراق

  بحر قزويننفط  الصراع على-ب

لشركات المتعددة الجنسيات في مجال النفط والغاز ا ما بين وصل التنافس والتصارع في
إلى حد الحياة أو الموت  ،لى عدة دول غربية وروسية وصينيةإنتمي التي ت، والخدمات البترولية

                                                           
 .29ر(، مرجع سابق، صاألمريكي...النفوذ وآليات التأثياللوبي النفطي ) ،خليل العناني 331

340 J. Ziegler, LEmpire de la Honte, Fayard, 2005, pp 55-56. 
 .02ص مرجع سابق، ،أيان رتليدج 320
 .29ص (، مرجع سابق،اللوبي النفطي األمريكي...النفوذ وآليات التأثير) ،خليل العناني 324
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 حتياطي أفغانستان من النفطاحيث بلغ  .مقدرات األفغانية من النفط والغازالبغية السيطرة على 
 .323حتياطي العالمي للغازمن اال %21حتياطي العالمي ومن اال %6

منهم هنري كسنجر وزبغنيو بريجسكي و  ،هذه الثروات المسؤولين األميركيين السابقين دفعت
إلى القول بأن حوض بحر قزوين يعد أهم بؤرة إلنتاج الحروب  ،والكسندر هيغ وجيمس بيكر

صبح كل من حوض قزوين وبحر يرجح أن ما يُ وهو  ،344واألزمات في القرن الحادي والعشرين
 .345لشرسة من أجل البترو  ا  الصين الجنوبي من أكثر المناطق التي ستشهد حروب

إن المصالح التجارية لشركات النفط األميركية هي التي جعلت صانعي السياسة األميركية 
يهتمون بحماية القوقاز وآسيا الوسطى. لقد بدأت الواليات المتحدة تنظر إلى موارد بحر قزوين 

 ن الشرق األوسط، حيث بدأت منذ عهد الرئيسمكأحد المصادر لتنويع إمداداتها بالطاقة بعيدا  
عب ر . لقد 326، بحماية مصالح الشركات النفطية األميركيةBill Clintonاألميركي بيل كليتنون 

خطاب له في جامعة  فيStrobe Talpott مساعد وزير الخارجية األميركية ستروب تالبوت 
ن حرمان إ :"ستراتيجيا  بقولهاو  قتصاديا  اعن أهمية نفط بحر قزوين  Jones University جونز

بليون برميل من النفط سيكون  411لنفط األميركية من الوصول إلى منطقة تقبع فوق شركات ا
  323.له أبلغ األثر على الواليات المتحدة"

كسون  Ramcoورامكو  Chevron ستأثرت الشركات األميركية مثل شيفرونالقد   Exxonوا 
ي أبرمت أربعة الت ،في أذربيجان صوصا  بمعظم العقود النفطية وخ وغيرها Anocalوأنوكال 

وفي  ،ستخراجهامليارات دوالر للتنقيب عن النفط و  01عقود مع شركات أميركية بقيمة 
في المئة من أسهم شركة تنغيز  51األميركية Chevronخستان, حيث تملك شركة شيفرون اكاز 

التي تستثمر حقل تنغيز وهو أغنى الحقول النفطية في  Tangis chevron oilشيفرويل 
مع اإلشارة إلى أن جيمس بيكر وزير الخارجية األسبق شغل منصب محامي شركة  .329المنطقة

 ،(، كذلك يعمل كل من زبغنيو بريجنسكي وبرينت سكوكروفت(AIOC النفط األذرية العالمية

                                                           
 .51ص محمد دياب، مرجع سابق، 323
344

 .224، صمرجع سابق، صفاء حسين علي الجبوري للمزيد راجع: 

345 D. Acemoglu, M. Golosov, A. Tsyvinski, P. Yared, op.cit, p1.  
 .066أيان رتيلدج، مرجع سابق، ص  326

323
 أعاله.المرجع  

348
 .059محمد دياب، مرجع سابق، ص 
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، وأيضا  يعمل (PENNZOIL)و AMOCO))المستشارين السابقين لألمن القومي لصالح شركتي
 .321(AIOC)ديد تشيني في إحدى الشركات في 

   Dick Cheneyأيلول، وق ع ديك تشيني  00، أي قبل ستة أشهر من هجمات 4110في ربيع 
قاعدة بحرية لدعم عمليات التنقيب عن النفط في يا  مع شركة نفط أذربيجان لتطوير عقدا  رئيس

 ، فإن4110في أيار  Halliburtonبيان صادر عن هاليبرتون  إلى ستنادوباالمياه بحر قزوين. 
تشيني أكد على أهمية السيطرة على بحر قزوين قبل توليه منصب نائب رئيس الواليات 

 .351المتحدة

 اخليةدالصراعات الفي المتعددة الجنسيات الشركات  : دورةالثاني فقرةال

رتباطية بين نشوب الصراعات الداخلية اعلي على وجود عالقة  خالد حنفيالدكتور يؤكد 
وارد أولية )النفط، الماس، األخشاب، الذهب البالتين، اليورانيوم متالك الدول لماو  المسلحة

والنحاس، وغيرها( حيث ساهمت الشركات المتعددة الجنسيات بالتعاون مع الطبقة السياسية في 
حصول على حصتهم من للسعي السياسيين في هذه البالد من رغم الوعلى  ،تعميق الصراع
العامل  فإنقتصادية والسياسية، قراطية تضمن العدالة االو غياب آليات ديم وصا  فيالموارد، خص

تعميق الصراع على هذه الموارد،  يساهم ف ،في الشركات المتعددة الجنسياتممثال   ،الخارجي
  .350السيما فى ظل تنامي الطلب فى الدول الصناعية على المواد األوليةو 

ستثماراتها في الدول النامية، تُتهم اون تكما إن الشركات النفطية وشركات التعدين، التي، غالبا  
بأنها تتواطئ مع الجماعات المسلحة أو المتمردين أو مع الديكتاتوريين بهدف ضمان أو تأمين 

طة و متيازات ومكافأت تعويضية؛ ففي بعض مناطق الصراعات نجد الشركات محاالحصول على 
بدورها تتسبب بالعنف. كما  بعدد كبير من حرس الحماية يضاهي عدد الجيوش الخاصة والتي

بتغذية هذه الصراعات عبر تقديم األسلحة أو الذخائر أو من خالل التجارة غير  هميقوم بعض
الشرعية باأللماس والمعادن األخرى أو بالممنوعات أو التجارة غير المشروعة وغيرها المرتبطة 

                                                           
349

 .220، ص مرجع سابق، صفاء حسين علي الجبوري 

 .54، صعبد الحي زلوم، مرجع سابق 351
 .مرجع سابق, (الشركات العالمية. لعبة الصراع والموارد فى إفريقيا)خالد حنفى علي,  350
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 42و 04تاريخ  0036و0033بمناطق النزاع، ما دفع مجلس األمن إلى إصدار القرارين رقم 
 .352ستقاللهاايمنع بموجبهما شراء الماس من أنغوال من أجل دعم  0119تموز 

من  المملوكة Petroleum Companyتورط شركة بترلوميوم كومباني مثال نذكر على سبيل ال
إن تورط الشركات في صراعات داخلية ظهر  .353حرب إبادة في دارفورفي الدولة الصينية 
 .(ب) الديموقراطية الكونغو جمهورية( وفي أنيجيريا ) كل من بشكٍل جلي في

  الشركات المتعددة الجنسيات في نيجيريا دور -أ

 المالية العائدات تقسم التصديرية؛ البالد إيرادات من% 11 نيجيريا النفط في عائدات لشك  تُ 
       شل /داتش ويالوهي ر  البالد في العاملة األجنبية النفطية والشركات الحكومة بين النفطية

Royal Dutch   كسون موبيل  ألف  فينا وتوتالChevron شيفرون و  Exxon  Mobile وا 
Total fina elfو أجيب Agip  وتكساكو Texaco، فقط % 53 على الحكومة تحصل حيث 

%، 23 علىتحصل  الشركاتحين أن  في األجنبية، الشركات مع المشتركة المشروعات كل في
 فقراأل كانوا الذين النفط إنتاج مناطق لسكان % 03 منها فتدفع الحكومة عائداتإلى  النسبةب أما
الشركات  حصة تقريبا   تساوي وهي % 22 نحو ليةراالفيد الحكومة حصة تبقى بذلك .نيجيريا في

 .352بالتنمية لها عالقة ال مصارف إلى هامعظم في تذهب أيضا   الحصة هذه لكن األجنبية،

 من كبير جزء حرق ميتُ  حيث، أيضا   مشكلةيثير  فطيةنال البالد وثروات ل مواردستغالا فإنكذلك 
 ُمكعَّب متر مليون 31 بمعدل النَّيجر، دلتا منطقة في النَّفط آبار من المستخرج الغاز الطَّبيعي  

 حرق تمَّ  4113 العام فيف .الطبيعي للغاز فريقياأ ستهالكا من % 20 ُيعادل نسبة ما وهو يوميا  
 في النفط مجال في العاملة الشَّركات أكبر بواسطة النَّيجر دلتا في الغاز فائض من % 11

                                                           
352A.J.K.Bailes, C.Holmqvist, "Quel rôle pour le secteur privé?", Problèmes Economiques, n°2900, 24 
mai 2006, p34. 
353 M.J. Kelly, "Ending Corporate Impunity for Genocide: The Case against China’s State-Owned 
Petroleum Company in Sudan", Oregon Law Review, Vol. 90, n°2, 2011, p 414. 
http://ssrn.com/abstract=2041380 

/ مركز (النيجر نهر دلتا حركة في دراسة :نيجيريا في السياسي اإلستقرار عدم ظاهرة) /محمد أحمد هيفاء 352
 .015ص العدد السادس واألربعون/جامعة بغداد/ الدراسات الدولية/

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60704 

http://ssrn.com/abstract=2041380
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60704
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60704
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 ا  عام 41 منذ إعتمادها جرى التي ءاتاجر اإل من الرغمعلى  ،Shellشل ة شرك وهي نيجيريا،
الُممارسات هذه لمنع

355
. 

شركات النفطية الفإن فساد الطبقة السياسية الحاكمة التي توالت على نيجيريا،  فضال  عن
، (0131-0163) بيافرا فخالل حربستقرار البالد. ازعزعة في تورطت المتعددة الجنسيات 

 من، بتأييد الفرنسية ELF شركة ألفقامت  ، حينهاتوفي مليون شخص خالل ثالث سنوات
عترف ا إذ .356على تقسيم البالدوعملت  نفصاليةبتسليح القوات اال الفرنسية السلطات السياسية

 ": بأن ،الفرنسية ELF الرئيس سابق لشركة ألف، Floch-Prigent Loïk يك بريغنان فلوشلو 
نما هي...[ ] النفط كشركةتعمل  ELF ألفشركة   . 353"للدولة متدادا وا 

ستثماراتها بما اإن الشركات المتعددة الجنسيات قادرة على فعل كل شيء لضمان سالمة فوائد 
بدعم النظام  Dutch and BP Shellمت الشركات في ذلك دعم أنظمة قمعية، حيث قا

–، قام السكان والمجتمعات المحلية في دلتا 0111العام في منتصفف .358العسكري في نيجيريا
قمعها  جرىمن قبل شركة شل النفطية حيث  هاوتدمير حتجاج على سرقة أراضيهم النيجر باال

بدفع األسلحة لقوات أمن الدولة و شراء عترفت شركة شل بتمويل ا 0116في العام و بشكل دموي. 
مبالغ ومكافآت للعسكريين الذين قاموا بحماية منشآتها النفطية وبتشكيل جبهة مشتركة بين 

 .351حتجاجاتشركات النفط والحكومة المركزية لقمع اال

 Shell Petroleumشركةوضعت بتصرف  النيجيرية السلطات بأن تقاريرال تفيد
Development Company of Nigeria حتجاجاتاال لقمع المتنقلة الشرطةمن  قوة 

حماية على  تهاوقدر  النيجيرية الحكومة ستعداداحول  جديةال مخاوفال ثيرما يوهو والمظاهرات 
 .361شعوب المنطقة  حقوق

                                                           
 .001المرجع أعاله، ص 355

356 F.Xavier Vershave, la françafrique. Le plus long scandale de la république, éditions Stock, 1998, 
pp141-145.  
357 L.le Floch- Prigent, Affaire Elf, Affaire d'Etat, Gallimard, 2001, p 61. 
358 A. Adeyeye, "Corporate Responsibility in International Law: Which way to Go",2007 11 Sybil 144. 
359 J. Lalumière, A. Richard, op.cit, p36. 
360 Op.cit 
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 السنويةرباح نتيجة لأل هو أيضا   في نيجيريا السيئة للشركات المتعددة الجنسيات هذه الصورة
تسرب  التلوث الناجم عنفضال  عن السكان األصليين،  من قبل ها بسخطينظر إلي التي الضخمة

 .360سبل معيشة السكان تدمير وبالتالي، النفط

  الديموقراطية الكونغو جمهوريةالشركات المتعددة الجنسيات في  دور -ب

 الحصول أجل من الكونغو شهدتها التي الصراعات في اتالجنسي متعددةال الشركات تورطت
 كانت التي البالد، على المتعاقبة الحاكمة مةاألنظ مع تفاقالبا األجل طويلة متيازا عقود على

 من سواء الكونغو، ثروات بنهب تقوم كانت التي الشركات هذه من كبيرة عموالت على تحصل
 النظم مواجهة في التمرد قوى مع التحالف خالل من أو عادلة، غير ستغاللا عقود خالل

 والتنقيب، التعدين أعمال لتأمين "المرتزقة" خاصة أمن بشركات ستعانةالا عبر أو ،الحاكمة
 إذعان. عقود على الحصول مقابل هضد أو النظام مع الحرب في للمشاركةو 
 من الحاكم النظام أو المتمردين مع تحالفت ،جنسياتها ختالفا على ،الشركات هذه أن الحظيُ 

  سواء ،التنقيب عوائد من نسبة دفع يتم حيث األجل طويلةال التنقيب عقود على الحصول أجل
 .362له المعارضة أو الداعمة المسلحة العسكرية القوى إلى أو النظام إلى
 وأطاحت الكونغوليين من آآلف 01 حصدت ،أهلية حرب ندلعتا ،0116 العام أواخر في

     LentaOkid لأوكيدنتا وشركة Elf إلف الفرنسية النفط شركة بين التنافس بسبب برئيسهم،
 .363األميركية

 كندا في مسجلة ) ركيةياألم التعدين لشركة الرئيسي المالك قيام أبرزها ،كثيرة ذلك على ألمثلةا
Laurent  كابيال الراحل للرئيس الخاصة طائرته بإعارة ركية(ياألم أركنساس والية في ومقرها

Kabila زياراته في وكذلك لتمرد،ا قوى مواجهة في الجيش عليها يسيطر التي المناطق لتفقد 
 المعدنية. الثروات عن تنقيب عقود على الحصول مقابل األفارقة نظرائه للقاء الخارجية

 للوران والمؤيدة رواندا نم المدعومة ،الكونغو لتحرير قراطيةو الديم التحالف قوات نفإ ،المقابل في
 دوالر مليون 411 ليإجما من دوالر مليون 51 بنحو تقدر أولى دفعة على حصلت ،كابيال

                                                           
361 Cf. rapport d'Amnesty international cité par Loïc Kokuvi Mossi, covalence Analyst paper, impacts 
des mul-tinationales du pétrole sur l'économie du Nigéria. 
http://www.ethicalquote.com/index.php/2007/03/06/impacts-des-multinationales-du-petrole-sur-
leconomie-du-nigeria/  

362
 مرجع سابق.(، الكونغو.. شركات النهب تؤجج الصراعات، )بدر حسن شافعي 

 .54إلياس أبو جوده، مرجع سابق، ص  363

http://www.ethicalquote.com/index.php/2007/03/06/impacts-des-multinationales-du-petrole-sur-leconomie-du-nigeria/
http://www.ethicalquote.com/index.php/2007/03/06/impacts-des-multinationales-du-petrole-sur-leconomie-du-nigeria/
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 النحاس في ستثمارالل الكندية Group London جروب الندين شركة من سنوات أربع خالل
 .364ردوال بليون0،5 ستثماراتهاا حجم يبلغ والتي والكوبالت

 الرئيس ،المتحدة لألمم العام األمين مبعوث لقائه أثناء في ،نكوندا لوران ،المتمردين زعيم أن كما
  .الصينية الشركات عقود مراجعة ضرورة شترطإ ،أوباسنجو أوليسجون ،بقالسا النيجيري
 في األمن مجلس من بقرار ةالمشكل   ،المتحدة لألمم التابعة الخبراء لجنة تقرير التورط هذا كشف
 أنه إلى التقرير أشار حيث ،بها اإلقليمية القوى وتدخل الكونغو في الحرب بشأن ،4111 العام
مقرها في  ،شركة متعددة الجنسيات 95 تجاوزت (،4113-0119) الرابعة الحرب فترة خالل

وبأنها قامت  ،عليها المتعارف الدولية العمل لمعايير ،أوروبا والواليات المتحدة وجنوب أفريقيا
نتهكت المبادئ التوجيهية األخالقية في او  قراطيةو الديم الكونغو جمهورية ثروة نهببتسهيل 

إلجرامية التي نهبت الموارد الطبيعية من جمهورية الكونغو التعامل مع الشبكات ا
 .365قراطيةو الديم
 52و الشركات هذه من شركة 41 على مالية عقوبات بتوقيع طالب التقرير أن من الرغم على

 العمل جر  ي لم فإنه ذاتها، والكونغو وزيمبابوي وأوغندا رواندا برؤساء وطيدة عالقات لهم شخصا  
 تتضرر ال حتى تفعيله لمنع ،بريطانيا بينها من ،الغربية الدول مارستها لتيا الضغوط بسبب به

شركة   04 ريطانية إجراءات ضدمن المتوقع أن تتخذ الحكومة الب ولكن .366الشركات،" هذه
 .363متورطة من الشركات المسجلة في بريطانيا

ا يتبين كذلك   لكال السالح بيع يف ،السالح شركات والسيما اإلسرائيلية، الشركات تورط أيض 
Airdefense كونسلت إيردفينيس شركة مثل ،سواء حد على والمتمردين الحكومة الطرفين،

Consultant، سيسيسكو موبوتو بالرئيس اإلطاحة في كبيرال دورال لها كان التي  Moboto
Sisiko بالسالح، للتوتسي الخاضعين وبوروندي رواندا جيشي تزويد خالل من 0113 عام 
 .آنذاك كابيال للوران الداعمة التمرد قوى كذلك

 المخابرات معلومات على بناء ألفريقيا الموجه 0 رقم الدولي فرنسا راديو أذاعه تقرير بحسب
 "،حاليا   قراطيةو الديم "الكونغو سابقا   زائير في األزمة تحريك في اإلسرائيلي الدور بشأن الفرنسية

                                                           
364

 المرجع أعاله. 

365
 كبن ذلك في بما ركيةيأم شركات 9و بريطانية، شركات 01و بلجيكية، شركة 04 الشركات هذه بين من 

 من شركات 2و أفريقيا، جنوب من شركة 04و كندية، شركات 5و ،أمريكان وأنجلو بيرز ديو  باركليز
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 نظامي ضد هجماتهم لشن الكونغو شرق في الهوتو متمردي بدعم أيضا   قامت الشركة هذه نأ
 .368وبوروندي رواندا

جمعية من )تقدم ممثلون عن ضحايا اإلبادة في جمهورية الكونغو الديموقراطية  ،4101في العام 
، بدعوى ضد شركة  (أقارب الضحايا والناجين بدعم من ائتالف المنظمات غير الحكومية الدولية

دور في انتهاك حقوق  كان لهاالتي  ،الكندية Anvil Mining Limitedأنفيل ليمتد كومباني 
جيش للمن خالل توفير المساعدة اللوجستية  لمقاضاتها عن تورطها في تلك اإلبادةو  اإلنسان

عام القراطية في و في جمهورية الكونغو الديم شخصا   31أكثر من حيث قضى الكونغولي 
4112369. 

                                                           
368

 مرجع سابق.(، الكونغو.. شركات النهب تؤجج الصراعات، )بدر حسن شافعي 

369
 http://www.globalwitness.org/fr/library/des-victimes-congolaises-d%C3%A9posent-un-recours-
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بين الشركات المتعددة الجنسيات  القسم الثاني: جدلية العالقة ما
 وآلية صنع القرارات الدولية

للجدل، حيث تتباين المواقف حولها إثارة    قضاياإن ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات من أكثر ال
للحضارة والتطور والرفاهية، و للبعض  ا  وحول تحليل دورها ونفوذها. فهي ُتم ثل للبعض مصدر 

ال أن هذه إالثروات القومية والعالمية وعائقا  أمام التنمية المستدامة.  اآلخر رمزا  للجشع ولسلب
  .331قتصادية وسياسية وتكنولوجية وثقافيةاعن تراكمات تاريخية و  جمعن واقع نا برالظاهرة ُتع  

اآلثار نتناول )الفصل األول( ثم سالمتعددة الجنسيات  عمل الشركات آلياتتبيان نعمد إلى س
)الفصل  مية لضبط أعمالهاوالمبادرات العال )الفصل الثاني( هذه الشركاتعن عمل  ةجمناال

  (.لثالثا

 : آليات عمل الشركات المتعددة الجنسيات.ولاأل فصلال
قتصادي والسياسي الدولي الالجنسيات اليوم القوة المحركة في النظام ا المتعددة شركاتال شكلتُ 

المؤثرة في صنع  ىمثل إحدى القو تُ  وظاهرة مهمة في مجال العالقات الدولية،  ، وهيالحالي
عد تُ  أصبحتبحيث ، المعاصر جتماعية والسياسية في العالمالقتصادية واالحداث والتحوالت األا
  .Global Government 371  الحكومة الكونية نزلةبم

في الصراعات الدولية  دورهاتفسير ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات وتحديد  من الممكن
التدخل ، سواء عبر إلى تحقيق أهدافها من خاللها التي تسعى ،آليات عملهامن خالل والداخلية 

)مطلب  سيطرة على المنظمات الدوليةالعبر  وأ )المطلب األول( في الشؤون الداخلية للدول
  .(ثانٍ 
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شركات المتعددة الجنسيات في الشؤون الداخلية التدخل المطلب األول: 
 .للدول

يراداتها ومجموع أعمالها الناتج المحلي  إن الشركات المتعددة الجنسيات، الذي تجاوز نشاطها وا 
سائل ضغط وتأثير مباشر ، أصبحت تملك بنظر عدد من المحللين و 372من الدولكبير  دلعد

 ،رجل أعمال وكاتب أميركي، George Soros يؤكد جورج سوروس .373على الدول والحكومات
بأن:" أهم تهديد للحريات وللديموقراطية في عالمنا  قولخطورة عمل هذه الشركات في على

بالرغم ، فظاهرة جديدةببين الحكومات واألعمال، هذا الحلف ليس  المعاصر يتأتى من الحلف ما
مظاهر العملية الديموقراطية إال أن صالحيات وقوة الدول تم تحويلها وتسخيرها ل وجودمن 

المجموعات المالية  مدراءالشركات وأيضا  هذه مدراء ن إ .332لصالح الشركات الخاصة"
هم من يملكون السلطة الفعلية  ،Ignacio Ramonetوفقا  إلينياسيو رامونيه  ،واإلعالمية

على القرارات السياسية للحكومات  الضغط المرتبطة بهم،مجموعات ن طريق ويضغطون، ع
تتدخل  إن الشركات المتعددة الجنسيات .335والنخب، كما أنهم يصادرون الديموقراطية لصالحهم

على  تهافي الشؤون الداخلية للدول من خالل قوتها السياسية )الفقرة األولى( ومن خالل سيطر 
 .الثانية()الفقرة  وسائل اإلعالم

 المتعددة الجنسيات سياسية للشركاتالفقرة األولى: القوة ال

ريمون  قوليمتد إلى دراسة قوتها السياسية، حيث يإن تحليل ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات 
أصبحت تجسد كل ما هو فاسد في المجتمع الصناعي الشركات المتعددة الجنسيات  فيرنون بأن:"

، نراها ال ترحم في حساباتها الشعوب قتصاد العالميهيمنتها على اال الحديث...، وهي في ظل
هذه الشركات ن بأويضيف  "...وسوف تستمر في التأثير على حكومات هذه البلدان.... النامية، 

جتماعية وحتى السياسية للبلدان قتصادية واالتملك القدرة على إجراء تحوالت أساسية في البنى اال
الشركات المتعددة إن :" قولعلى ذلك في Marcel Merle كد مارسيل ميرليؤ و  .336التي تدخلها

                                                           
372

 من البحث. 4و 0راجع الملحقين رقم  
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 A. Polk, "lobbying Activities of Multinational Firms", university of Zurich, 2002. 
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Inc and Berrett-Koehler Publishers Inc, san Francisco, 2001, p1. 
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وحتى الحلول  منافسة الدول على صعيد السياسة الدولية هابات بوسعالجنسيات الكبرى 
األمر الذي يفوق نفوذ رئيس دولة صغيرة أو متوسطة،  ا  تملك نفوذإذ أصبحت . 333مكانها"

هم عن طريق نفوذ وتـأثير جماعات الضغط داخل ف ،ورحمة بضعة أشخاص فقط يخضعنا لنفوذ
على الحكام،  البرلمانات )ما يعرف باللوبيات(، وعن طريق التأثير الذي بإمكانهم ممارسته مباشرة  

ممارسة ضغوط على السياسيين، ومن خاللهم على المسارات الديمقراطية في  أيضا  بإمكانهم 
 .378المجتمع

أو  السيما عندما يقوم بزعزعةو  ،ليينيهدد السلم واألمن الدو ات المتمثل بالشركإن الفساد العالمي 
ما يؤدي وهو  ،سيطرة على الموارد الطبيعيةالمن أجل  داخليةبدعم أنظمة أو بخلق صراعات 

السياسيين يمتد أيضا  إلى على الوزارات واإلدارات بل يقتصر  الذي الر الدولة، سبالتالي إلى أ
ولة بما فيها السياسة رسمون سياسة الدوي ،تشريعات ويصدرون المراسيمالقوانين والن الذين يسنو  

قتصاديات الدول ذات اال إنإذ تتم السيطرة على الدول على عدة مستويات. حيث ب، يةالخارج
بعض الصناعيين أو رؤساء الشركات أو يقوم  نمن أعلى المستويات، حيعليها ُيسيطر نتقالية اال

    .  379ة بالسيطرة على الدولة بأكملهامؤسسات صناعيل مالكسياسي 

سواء من خالل  ،يمتد ذلك إلى التأثير والضغط على الحكومات وعلى السياسيين بشكل خاص
األمر  .391نتخابية وغيرهاأو من خالل التبرعات في الحمالت االالمساعدات والتقديمات المالية، 

 الديموقراطية. مسار العملية  فيستقاللية الحكام و ا فيسلبا  يؤثر الذي 

 ،قرار السياسيين فيالسياسة الدولية و  فيى التأثير تتجلى مظاهر قوة الشركات في قدرتها عل
أنها أصبحت تمارس دورا  في و ، إلى آلية صنع القرار وصوال   )أ( نتخابيةبدءا  من العملية اال

 .)ب( سياسيا  على المستوى العالمي
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379 P Janot, "Firmes Transnationales, Corruption, Etats", AFRI, 10-09-2005, p429. 
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380 A. Polk, op.cit.  
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  العملية اإلنتخابية فيالتأثير -أ

تهامات لشركات قامت بتقديم أموال وتبرعات لسياسيين االوجهت التي من الدول  عدد هناك
يصال مرشحيهامجريات العملية اال فيبغرض التأثير  رأى البنك الدولي أن  حيث ،نتخابية وا 

 . 390ستيالء على الدولةأداة لال التمويل السياسي غير الشرعي

صوصا  ير المشروع في تمويل الحمالت اإلنتخابية خالدراسات إلى إستخدام المال غبعض شير تُ 
المرشحين من خالل نظم على األحزاب السياسية واألفراد عندما تكون هناك قيود مفروضة 
الذي حصل عليه صندوق حزب العمال من قبل الملياردير التمويل، والمثال على ذلك التبرع 

ذلك قبل تقديم رئيس الوزراء البريطاني ألف جنيه إسترليني و  045بقيمة الهندي الكاسمى ميتال 
 .394للحديد والصلبسيدكس الروماني السابق توني بلير المساعدة في نقل ملكية مصنع 

حيث عمدت الشركات إلى تقديم تبرعات غير  ،فضيحة شركة "فليك" خير دليل على ذلك كذلك
مما إستدعى  .ت اإلنتخابيةيل الحمالو لتم منصوصةلقوانين اللقانونية للعديد من السياسيين خالفا 

 . 393إصدار قوانين جديدة لمنع إستغالل التمويل السياسي

الذي إضطر إلى تقديم إستقالته من الرئاسة  ت كوللمو غير أن فضيحة المستشار األلماني ه
السيما  ،0111384في العام  الفخرية لحزبه بعد إعترافه بتلقيه تبرعات سرية من بعض الشركات

لتزام اأكدت عدم  بهدف شراء معمل تكرير البترول ليونا في ألمانيا،  Alfaمن شركة ألفا
أيضا  أنها قامت بإنتظام   Alfaشركة ألفا عترفتإ قدلبتلك القوانين ومخالفتهم لها. السياسيين 

بتمويل األحزاب السياسية الفرنسية والمرشحين للرئاسة، وبدفع مصاريف ونفقات طالق الرئيس 
  .395ان التي بلغت ما يعادل خمسة ماليين يوروبق فرنسوا ميتر االس

ليؤكد  4114كذلك يعتبر إصدار التشريع التاريخي في الواليات المتحدة األميركية في العام 
التمويل الهائل الذي طبع  إثرذلك  ،اإلنتخابيةللحمالت المرافقة دانة الشعبية لتبرعات الشركات اإل
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أي مرشح لمنصب  يتلق   لم حيث ،4111396العام في  الحملة اإلنتخابية للرئيس جورج بوش
بوش في حملته جورج حصل عليه  ما يعادل ما ،من صناعة النفط والغاز ،الدعم الماليفدرالي 

التي تبرع أفرادها شخصيا  بأكثر من مائة  ،الئحة "الرواد" الشهيرة من خالل 4111 الرئاسية سنة
 . 393ألف دوالر

ستفادة من أرباح شركات سويسرية لدعم ، باال4111 ي العامهم الرئيس بوتين، فتُ اوفي روسيا 
 . 399نتخابات الروسيةالنظام خالل اال

  الدوليالقرار  فيتأثير ال-ب

أن تفرض من ها انمك   ،ستراتيجياتاعدة ل هاتباعاو  ،إن تضاعف قوة الشركات المتعددة الجنسيات
ستقطاب احكومات والدول إلى إن سعي ال شروطها على الدول المضيفة والوصول إلى أهدافها.

من خالل توفير فرص العمل  ) العمالة فيجنبي المباشر، لما له من تأثير مباشر ستثمار االاال
من هروب الرساميل ونقل وسائل ومصانع اإلنتاج إلى  تخوفها، و (قتصاد الوطنيوتنشيط اال

 لح هذه الشركات إلى حدبلدان أخرى، دفعها إلى تعديل سياساتها وقوانينها بما يتالءم مع مصا
ما بين السياسة  . في تأكيد على مدى التداخل في391"الهاوية"التنافس نحو  وصل بها األمر إلى

 دوبيه بيار -جان قوليقتصاد، الذي ساهمت الشركات المتعددة الجنسيات في ترسيخه، واال
Dupuy Jean–Pierre ،عبده قتصاد جعل من السياسة "اال بأن:، فيلسوف وكاتب فرنسي

ينتقد نعوم تشومسكي النفوذ و  .311نتاجية وتحسين نمط الحياة"الطائع تحت ذريعة الكفاءة واال
الواسع الذي تملكه الشركات المتعددة الجنسيات على حكومات العالم وتدخلها في إدارة الملفات 

  .310الحساسة والقضايا الكبرى والسياسة الخارجية للدول

                                                           
 .092ص ،مرجع سابق ،سالم الربضيبليون دوالر.  0،4وصلت  قيمة التبرعات إلى ما قيمته  396
 ،مرجع سابق، راجع: أيان رتيلدج .م دونالد إيفانز، الذي أصبح في عهد بوش وزيرا  للتجارة، هذه الالئحةتزع 393
 .014ص
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389 A.Polk, op.cit. 
390J.Dupuy, l'avenir De l'économie, Flammarion, 2012, p14. 

391
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89 

 

دون اإلضاءة على أهم مجموعات الضغط في العالم من ركات ال يمكن معالجة تأثير وقوة الش
" صناعة النفط  على عالمنا ما يطلق عليه تسمية . حيث يسيطر392المتمثلة بالشركات النفطية

العالمية"، وهي صناعة تعمل على الصعيد العالمي في إطار شبكة معقدة من العالقات 
 . 313العالم في معظم أقطارية التي تتغلغل قتصادية والسياساال

 تدويرها ن أرباحها الخيالية يعادإإذ  ،سيطرة هذه الشركات على العالم تصبح متفلتة تكاد
أثير في قطاعات وميادين مختلفة سواء في المجاالت العلمية تكوسيلة ضغط و  خدامهاستاو 

 .312قتصادية والسياسية وأيضا  الثقافيةواال

ي التأثير على السياسة الدولية وعلى قرار فالمتعددة الجنسيات تتجلى مظاهر قوة الشركات 
( 4تحاد األوروبي )قرار اال فيو  (0) صنع القرار األميركي فيمن خالل التأثير  ،السياسيين

 على سبيل المثال ال الحصر.

  :القرار األميركيصنع  فيالتأثير -0

مبراطورية عهد االمبراطورية العالمية التي سعى الرأسمال العالمي إلنشائه، إلى تعود جذور اال
وضعت في قائمة أهدافها فرض توجهات  حيثالبريطانية ثم تحول الحقا  نحو الواليات المتحدة، 

، تم إنشاء مجلس الشؤون 0140في العام استها الخارجية على كال البلدين. سي
تمويلها من  جرى، كمنظمة غير حكومية خاصة،  Council for Foreign Affairsالخارجية

                                                           
يتألف "لوبي" الشركات النفطية من خمس شركات عالمية تسيطر على السوق العالمية للنفط منها شركتان  392

أميركيتان هما )إكسون موبيل وشيفرون تكساسو( وشركتان بريطانيتان هما )البريطانية للبترول وشل الملكية( 
 فرنسية.باإلضافة الى شركة ) توتال( ال

لعل أدق شرح لعمل هذه الشركات هو ما عبر عنه أنتوني سامبسون بأن: "هذه الشركات، بتركيبها المعقد  313
ستطاعتهم أن اومدى عملها ومواردها، مؤسسات ظهرت كجزء من الحكومة العالمية، موظفوها اإلداريون كان في 

ربية السعودية بصورة عرضية كما لو كانوا يتنقلون بين بيتسبورغ والكويت وبين سان فرنسيسكو والع يتنقلوا جوا  
ستطاعت آالتها الحاسبة أن تحلل عروض وطلبات نصف بلدان العالم، وكل واحدة من الشركات اعبر دولتهم، و 

السبع قد عمرت حتى اآلن أكثر من خمسين عاما"، وهذه المدة تفوق ما عمره كثير من عمالئها في الدول 
دى عقود من الزمن بدت الشركات كأنما تملك أسرارا" خاصة تجهلها البلدان المنتجة المنتجة !!!!.. وعلى م

قدرة الحكومات الوطنية وفاقت –التي تتخطى الحدود القومية –والمستهلكة على السواء، وقد تعدت خبرتها 
 .45-43ص ،مرجع سابق ،محمد غانم الرميحيراجع:  مداخيلها مداخيل معظم البلدان التي تعمل فيها.

394
 J. Bergier, T. Bernard, op.cit, pp 4-5. 



91 

 

الذي تحول الحقا  إلى مركز لتجنيد أعلى المسؤولين في و ، Rockfeller315لة روكفيللر قبل عائ
 فيوهدفه األساسي تمكين الرأسمال من التأثير  ،316فيهم رؤساء الواليات المتحدة نالدولة بم

خطة مارشال، كل من السياسة الخارجية للواليات المتحدة األميركية. إن هذا المجلس أعد  
  .313نه حلف الناتومنبثق اون وودز، وتأسيس المجلس األطلنطي الذي تفاقيات بريتا

 في، التي سميت باسم فندق دي بيلدربيرغ  Bilderbergبيلدربرغلجنة تشكلت ، 0152 ي العامف
جتمعوا ألول مرة ا ،ركا الشمالية وأوروبايضم مجموعة من قادة أموهو لقاء  ،هولندا -أوستربيك

 ن،و وسياسي، رؤساء دولجتماعات هذه اللجنة ليين الاالحالمشاركين من بين ن كا .في ذلك العام
ومن عالم والنقابيين والدبلوماسيين  ن، ومجموعة متنوعة من المثقفينو وممول نو ن رئيسيو وصناعي

من  هناك عدد قليل جدا   ،" اليوم:أنببيلدربيرغ  أحد أعضاء بحيث صرح اإلعالم والصحافة،
من هذه احد و ألطلسي الذين لم يحضر على األقل الحكومات على جانبي ا أعضاء

 ."جتماعاتالا

 ،0133في العام ، التي أنشئت the Trilateral Commissionاللجنة الثالثية باإلضافة إلى 
 Chase Manhattan، رئيس بنك تشيس مانهاتنDavid Rockefellerمن قبل ديفيد روكفلر

Bank   و زبيغنيو بريجنسكيZbigniew Brzezinski398. 

  ،العولمة االقتصادية دعملبناء توافق اآلراء  عملية تخدم ةثالثال منتدياتهذه الإن 
، ووسائل وقطاع األعمال اتالحكومفي  الرئيسيين ألعضاءا الجمع بين من خالل قدرتها على

فهي تعمل  .العولمة االقتصادية مع ينسجم يجاد توافق في اآلراءواألوساط األكاديمية إلاإلعالم، 
 مغلقة إلجراء مناقشات المتنافسة السياسية الوطنيةقادة األحزاب و  الشركات رؤساءجمع لى ع
  .311ال ُتعرف للعلن توافق اآلراء عملياتو 

                                                           
395

من أهم العائالت األميركية وأكثرهم نفوذا ، حيث ارتبطت بها صناعة النفط في أميركا، وهي عائلة روكفللر  
 تمتلك شركة ستاندرد أويل. للمزيد، راجع:

http://www.rockarch.org/philanthropy/pdf/RockefellerPhilanthropy.pdf 
396

راجع: جون بركنز، ركات النفطية األميركية، للمزيد بالش بجورج بوش األتبط كل من الرئيس رونالد ريغان و ر ا 
 .014، ص4103، مكتبة الفقيه، بيروت، قتصادياعترافات قاتل ا

397 T. Petković, M. Rakić, op.cit, p304. 
 . الثالثية اللجنةفي  أعضاء كلينتون وبيل بوش جورجمن  كلن إ 398

399
 D. Korten, op.cit, pp136-142. 

http://www.rockarch.org/philanthropy/pdf/RockefellerPhilanthropy.pdf
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ما ركية من خالل يلشركات المتعددة الجنسيات تأثيرا  واضحا  على الحياة السياسية األما تمارس
 تتحكم .في مختلف الميادينكافة الشركات تلك بتمثل تالتي  Lobbiystes "للوبياتا "ـب يعرف
الحكومات  فيمن الوسائل، ويؤثرون  كثيرالتنفيذيون بالسياسة األميركية براؤها الشركات ومدهذه 

حيث تقوم  ،األميركية بصورة مباشرة وغير مباشرة، من خالل تشكيل الرأي العام األميركي
قناع الرأي الع ا عن طريق التالعب بالمعلومات، ام بصحتهالحكومة بصياغة السياسة الخارجية وا 

شبكة عالقات تربط ما بين الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الحكومية من خالل 
لكونغرس والرئاسة واألمن والقانونية والجماعات الفاعلة من مجلس العالقات الخارجية ولجان ا

كل من جورج  دفع هذا ما .411وغيرها من وحدات صنع القرار في السياسة األميركيةالقومي 
أميركا ليست دولة، إنما  لقول بأن:"ل ، ممثل إيرلندي،Bernard shaw George برنارد شو

كونسورتيوم شركات متعددة الجنسيات، يرأس مجلس إدارتها رجل يتربع سعيدا  في البيت 
:" 412Charles Erwin Wilson تشارلز إروين ويلسنو  .210األبيض، ويحمل لقب الرئيس"

 General، بأنه ما هو جيد لبالدنا هو جيد لشركة جنرال متورز ولسنواتأعتقدت نني بأ
Motors  آيزنهاور دوايتحذر الرئيس األميركي كذلك . 213"صحيحوالعكس Dwight David 

Eisenhower  المواطنين األميركيين بضرورة البقاء 0160في خطابه الشهير في عام ،
ما لها من مخاطر نفوذ الصناعة العسكرية و  تساع اعن  جممتيقظين وعلى وعي بالخطر النا

 .414على الديموقراطية والحريات

على الواليات المتحدة  الشركات المتعددة الجنسيات تسيطرن على أنعوم تشومسكي  ؤكدي
ن وزارة الدفاع األميركي بأو  ،حتياطي الفدراليى في سياسات االاألميركية وبأنها تتحكم حت

                                                           
، مرجع سابق، ص جتماعية والسياسيةقتصادية واالاوآثارها  ةالشركات المتعددة الجنسيمحمد السيد سعيد، 211

412. 
 .22ص، مرجع سابق(، ...النفوذ وآليات التأثيراللوبي النفطي األمريكي ، )يخليل العنان 210
وكان سابقا  رئيس ، 0156لغاية  0153في عهد الرئيس دوايت آيزنهاور، من العام وزير دفاع شغل منصب 412

 .General Motors شركة جنرال موتورزمجلس إدارة 

 لكتاب ش.م.ل، بيروت، ، الشركة العالمية لالديموقراطية الجديدة بدائل لنظام عالمي ينهارهاري شات،  213
 /motors-general-for-good-is-http://educationnext.org/what . أيضا  راجع:39، ص4113

404 S.Makki, "Externaliser la défense: la politique américaine", problèmes économiques, n°2936, 5 
décembre 2007, p 42.  

http://educationnext.org/what-is-good-for-general-motors/
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على سبيل  ،ستغالل المال العام لدعم الشركات المتعددة الجنسياتاحد وسائل ي أون" هغ"البنتا
  .215ونغمن قبل البنتا معهد ماستشوسيتس للتكنولوجياجزءا  ضخما  من ميزانية ل موَّ يُ المثال 

بين  العالقة ما ، خبير إقتصادي وكاتب أميركي،John Perkinsكذلك يصف جون بركينز 
نظومة الشركات م تعني، corporatocracy"كوربوقراطية " لى أنهاالقوى المالية والسياسة ع

مبراطورية العالمية، فهي تستخدم كل مجتمعة والتي تسعى إلى ترسيخ فكر االوالبنوك والحكومات 
س وقطاع األعمال واإلعالم تساند أن مؤسساتها من المدار من قوتها المالية والسياسية لتتأكد 

  .416وتدعم مفهومها

 في ،Torontoستاذ في جامعة تورنتو ، أJean Edward Smithن إدوار سميث ُيركز جو 
تخضع ألي رقابة برلمانية. يتألف هذا  شبكة العالقات المرتبطة مباشرة  بالبيت األبيض، التي ال

ون د  الفريق من عشرات األشخاص، من أصدقاء قدامى للرئيس األميركي ومن رجال أعمال، يع
سياسة الخارجية قادرة  على توجيه األحداث بما يخدم أهداف ومصالح ة لللعاالحرب وسيلة  ف

اإلدارة األميركية، إن هذا  الفريق قام بتأييد الخيار العسكري في العراق عقب غزو صدام حسين 
 .417للكويت

لعل  ،من خالل عدة مظاهر ومن خالل قطاعات منظمة ،هاومستويات تتشعب وسائل الهيمنة
سياسة حكومة الواليات المتحدة األميركية ليست بمنأى عن  نإإذ  والسالح. أبرزها شركات النفط

إلى جنب مع مصالح الواليات  ا  التي كانت تسير جنب ،ضغط شركات النفط العالمية الكبرى
 أهدافهاشركات النفط السلطة السياسية لتحقيق  ستخدمتاغالبا  ما  .219المتحدة في الخارج

ات شككت ياص في الشرق األوسط. إال أن أزمة النفط في السبعينقتصادية وكان ذلك بشكل خاال
صبحت اإلدارات األميركية الجمهور األميركي في سلوك شركات النفط الكبرى ومنذ ذلك الحين أ

 . 211ستعدادا  للدفاع عن مصالح شركات النفط الكبرىاأقل عموما  

                                                           
 ، مرجع سابق.تشومسكي: أمريكا تنهار.. والشركات متعددة الجنسيات تحكم العالم 215
 .41، صمرجع سابقجون بركنز،  216

407Chapour Haghigat, "Le Koweit, un pion dans le jeu americain", Manière De Voir, Le Monde 
Diplomatique, n°120, déc 2011- janvier 2012, p30. 

 .49ص ،مرجع سابق ،محمد غانم الرميحي 219
 .45ص ، مرجع سابق ،يان رتيلدجأ 211
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 إلدارةا د  معادالت، حيث تعبدل ال 4110إلى السلطة في العام  بنوصول إدارة بوش اال لكن
في وقت  ،411)الحرب على العراق( األكثر خضوعا  لهيمنة مصالح شركات النفط في تاريخ البالد

حتياطيات النفط العالمية نتيجة التغييرات الهيكلية في شركات صناعة اشتد فيه التنافس على ا
 "لوبي يقوم .200نسياتمنافس أن يصبح شركة نفط متعددة الج النفط العالمية، حيث أراد كل

lobby" البيت في نسج شبكة متداخلة من العالقات التي تربط صانع القرار ب النفط والسالح
، وهو ما ينطبق بشكل واضح على إدارة جورج بوش ااألبيض بالمصالح التي يمكن أن يحققه

ل العسكري أنها ترسم السياسات الخارجية األميركية بما فيها التدخ بعضهمعتبر احتى ، 412بناال
صنع القرار في  فياإلدارة األميركية و  فيتأثير الشركات قوة من األدلة على  .203والحرب

 أميركي، وصحافي ، كاتبRobert Bryceالواليات المتحدة األميركية ما أورده روبرت برايس 
التي من أكبر الفضائح السياسية في التاريخ األميركي  هي Enron414  نهيار شركة إنرونابأن 

من السياسيين في البيت األبيض والكونغرس ومحاكم الواليات  ا  عند إفالسها عدد انت تستأجرك
المكافآت حول  teapot dome باإلضافة إلى كل من فضيحة تيبوت دوم ومحافل التشريع فيها

، وفضيحة Albert Fall ثنان من رجال النفط لوزير الداخلية ألبيرت فولاالتي دفعها 
لقد كشف إفالس شركة إنرون عن طبيعة العالقات المتشابكة بين  .Watergate  205يتغووتر 

                                                           
410

 http://webplaza.pt.lu/greenpea/nowar/barons.htm. 
 .435ص، مرجع سابق ،يان رتيلدجأ 200

ة: ريتشارد ديك تشيني، نائب الرئيس، ترأس شركة يبوش من أعضاء عملوا في شركات نفطتتألف إدارة  204
أست مجلس إدارة شركة شيفرون. كذلك ر هاليبرتون النفطية وعلى عالقة وثيقة بلوبي السالح. كونداليزا رايس، ت

بوب وودوارد،  ت. راجع:إنك لألدوية والكيماويا-ترأس دونالد رمسفيلد رئاسة مجلس إدارة شركة غيلياد ساينسيز
 دافيد فرومن مايكل ايزنستاد، محمد حسنين هيكل، بسام الطيارة، جوزيف سماحة، اياد أبو شقرا، نبيل خليفة،

، دار الحسام للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الحاكمة في أميركا والعالم "مبراطورية األميركية "الصقوراال
 .024-042ص، 4113 مملكة العربية السعودية،الشفق للطباعة والنشر والتوزيع، ال

، مرجع فارس أبي صعبراجع: . 4110/أيلول 00الحرب على أفغانستان التي كانت معدة قبل أحداث مثل 203
 .005-002صسابق، 

خالل  .اع النفط والغازطندماج شركتين صغيرتين في قانتيجة  ،في الثمانينات ،شركة إنرون تأسست 202
شبكة من العالقات مع لمن خالل بنائها ا ركية،يرون أن تصبح من أكبر عشر شركات أمستطاعت إناالتسعينات 

با، وغطت و % من أسواق الطاقة داخل الواليات المتحدة وأور 41ستحوذت على نحو ا حيثالسلطة السياسة، 
جارية. شمل قطاعات أخرى تتل تمتدادولة ولم تقتصر أنشطتها على قطاع الطاقة فحسب، بل  21أعمالها نحو 
/ السياسة الدولية/ العدد (قتصاد األميركي بين مطرقة الفساد وسندان العولمةاال)خليل العناني/ للمزيد راجع: 

 .466/ ص 4114/ أكتوبر 051

 .31ص ،4116 ،لبنان ،الحوار الثقافي ،ترجمة مروان أبو حبيب ،فضائح شركة إنرون ،روبرت برايس 205

http://webplaza.pt.lu/greenpea/nowar/barons.htm
http://webplaza.pt.lu/greenpea/nowar/barons.htm
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ركية وعدد كبير من السياسيين فى البيت األبيض، يمديري أعضاء مجالس إدارة الشركات األم
، وترتب على ذلك أن تمتعت تلك يجورج بوش ونائبه ديك تشين يركيعلى رأسهم الرئيس األم

نشرته  يالمقال الذ يتبين منو . 206اء لممارستها المحاسبيةالشركات بنفوذ سياسي قوي مثل  غط
 404أن  ،4114كانون الثاني من العام  46ي ف ،Herald Tribuneصحيفة هيرالد تريبيون 

تشكلت للتحقيق فى  يالت ةاإلحدى عشر يشاركون فى اللجان  429رس من أصل غالكون يف نائبا  
 Enronنتخابية من شركة إنرون الل حمالتهم اسبق أن تلقوا تبرعات مالية لتموي ،قضية إنرون

كما  ،هانفس القضية يثبت تورطها ف يللمحاسبة والت Anderson ذاتها أو من شركة إندرسون 
كين  ،Enronأن رئيس مجلس إدارة شركة إنرون  News Weekذكر تقرير لمجلة نيوزويك 

رس وكان غاخل الكونيمتلك شبكة واسعة من العالقات د" Kenneth Lee "  Ken Lay يال
حيث قدم  0112نتخابية فى والية تكساس عام المن أكبر المتبرعين لحملة الرئيس بوش ا

كان من أكبر الداعمين للحملة الرئاسية عام  ذلكمليون دوالر، ك 026تبرعات تقدر بنحو 
وكارل  ينائبه تشينإلى كما أشار التقرير إلى أن عالقة إنرون قد تخطت بوش لتصل  4111

في  يالحزب الجمهور  يسعى إلى تعيين كبير مخطط يللرئيس والذ يروف المستشار السياس
كل ما سبق دفع مدراء الشركات إلى التصرف بحرية وجرأة  ،0113منصب رئيس الشركة عام 

المقام الرفيع فى اإلدارة ي يلقونه من ذو  يالذ يستناد إلى الدعم السياسباالدون رقيب من 
 .203ركيةياألم

للحصول على األرباح وتعظيم مبيعاتها من األسلحة والمعدات يدفعها األسلحة ي شركات سعإن 
فتعال اعلى الصعيد الدولي و  مهمةتخاذ قرارات للضغط على اإلدارة، من خالل رجاالتها، ال

 هامن خالل قدرتشركات األسلحة  "lobby"لوبي تجلت مظاهر قوة لقد  .209الحروب واألزمات
عبر قتصاد األميركي بإشعال حرب لتنشيط اال 0199جورج بوش األب عام إقناع الرئيس على 

 04حيث حققت حرب الخليج الثانية للواليات المتحدة أرباحا  تزيد على  ،تنشيط صناعة األسلحة
وزارة الدفاع والبنتاغون في فضائح الفساد التي  في هاتأثير  كذلك من خالل .201دوالر مليار

                                                           
 .466مرجع سابق، ص (،كي بين مطرقة الفساد وسندان العولمةقتصاد األمير اال) ،خليل العناني 206
 المرجع أعاله. 203
الحامد للنشر والتوزيع،  قتصاد الرأسمالي، دارالقادم توالد األزمات في اال عبد علي كاظم المعموري، الطوفان 209

 . 13، ص4104األردن، 
 .21-29ص(، مرجع سابق، ير.النفوذ وآليات التأث...اللوبي النفطي األميركي) ،خليل العناني 201
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وماكدونال  Boeing وبوينغ General Dynamicجنرال داينميك  رتبطت بشركات الكبرى مثلا
  .McDonnell Douglas 241 دوغالس

وبالعكس مؤشر على هذه العالقة،  421قلين بين العالم السياسي إلى عالم األعمالتنإن عدد الم
% من جماعات 32" أن Truth Out، كشف موقع "تروث آوت 4100ففي تشرين األول 

، كانوا من الموظفين السابقين في الحكومة. القطاع المالي وقطاع التأميناتالضغط األميركية في 
منهم عمل مع أعضاء في الكونغرس يملكون مقاعد في لجان مسؤولة عن وضع  ا  كبير  ا  عددوأن 

 422.ضوابط مصرفية أو مع وكاالت مسؤولة عن تطبيق هذه الضوابط

 المعارضة التي رافقت إقرار ،الي والسياسيبين القطاع الممن األمثلة على قوة وترابط العالقة 
سخ رت وول  نهاحي .4101" الصادر في العام  قانون "إصالح وول ستريت وحماية المستهلك

 بلغت كلفتها ،جماعة ضغط في واشنطن في إطار حملة مئتي نحو Wall Streetستريت 
 4101يركية في العام ة األمينتخابات الرئاساللدعم مرشحين قامت بحيث مليون دوالر،  ئةستم

  .423هتطبيق قوة وآلياتضعاف إأدى إلى  األمر الذيالمعارضين لهذا القانون، 

للحد من  Kyotoتفاقية كيوتو اكذلك تطرح قضية عدم توقيع الواليات المتحدة األميركية على 
 .242المتعددة الجنسيات على سياستها الخارجيةإشكالية تأثير الشركات  ،حتباس الحرارياال

 تحاد األوروبياال فيالشركات المتعددة الجنسيات تأثير -4

طاولة التجارة  تتحاد األوروبي، حيث قامإنشاء اال يعود تأثير الشركات المتعددة الجنسيات إلى
تعددة مرئيسا  لشركات  25تضم ، التي Business European Roundtable 425 األوروبية

                                                           
 للمزيد، راجع: 241

J. St.Clair, Grand theft Pentagon: how war contractors Rip off America and threaten the world, 
common courage press, 2005. 

: جون رجال األعمال، راجعالسياسيين األميركيين و و للمزيد من األدلة على ترابط العالقة ما بين الشركات  240
 بركنز، مرجع سابق.

422
أوضاع في كتاب،  (،النظام الزراعي والغذائي المنهوب على حساب المصلحة العامة) ،ستيفان بارمانتييه 
 .059، مرجع سابق، ص 4103العالم

 .056-052المرجع أعاله، ص  243
 .096ص ،مرجع سابق ،سالم الربضي 242
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عتماد عملة أوروبية ا، و ةموحد ةنشاء سوق أوروبيإللدفع واحكوماتها  فيالتأثير بالجنسيات، 
 تحاد األوروبي. موحدة وتوسيع نطاق اال

تحاد األوروبي الهتمام بالشركات باالل التابعةات، بدأت جماعات الضغط ينمنتصف الثماني منذ
 تخدمبروكسل الموجودة في الغالبية العظمى من جماعات الضغط  إن .426فيه وبكيفية التأثير

 الفتتمثيل مصالح المواطنين والمصالح العامة بشكل في  نخفاضا ايقابله ،شركاتمصالح ال
جماعات الضغط تأثير من خضوع قوانينه وآليات عمله لتحاد األوروبي العاني ايما  كثيرا   للنظر.

في الشركات والمنظمات  ةالعامل"المحلية"  ما يسمى جماعات الضغطممعظمها و  ،الصناعية
إن هذه الشبكة مهنية، ومؤسسات خيرية أو منظمات غير حكومية.  ن منظماتماألخرى 

تطلب اليوم النظر في دور وسائل اإلعالم، مبادرات تالمترابطة التعقيد التي تنسجها اللوبيات 
تحليل أشكال الضغط و التأثير التي تخضع عملية العالقات العامة ومؤسسات الفكر والرأي في 

 . 427عملية صنع القرارلها 

                                                                                                                                                                      
425

ب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة ، نائPeter Brabeckبيتر برابيك هو  ERTمؤسس إن   
منذ  ERT، هو رئيس 0113-0190، الرئيس التنفيذي لشركة نستله O. Maucherنستله. كما أن هيلموت 

  .4113عام ال
در عدد قُ  0114من جماعات الضغط في بروكسل. وفي العام  652 نحو، كان هناك 0195في العام  426

من  05111 نحو. يقال أنه يوجد 3111 نحوادية الفاعلة في بروكسل بقتصجماعات الضغط السياسية واال
تحاد ومؤسساته، لدى معظمها مكاتب في األربعة كيلومترات اال فيجماعات الضغط تعمل حاليا  من أجل التأثير 

المحيطة بمقر المفوضية األوروبية والبرلمان األوروبي الذي يسمى "الحي األوروبي". حتى أصبحت  ةمربعال
 للمزيد، راجع:على لقب عاصمة الضغط في العالم. بروكسل اليوم كأنها في سباق مع واشنطن للمنافسة 

W.Dinan, Spinwatch, E. Wesselius, "Corporate Europe Observatory", Avril  2010, "Bruxelles Un 
paradis pour les lobbies", Passerelles, le pouvoir des entreprises transnationales, n°5, p53-59.  

من التجمعات المهنية، يمثلون جميع الصناعات التي يمكن تخيلها.  0511بروكسل أكثر من  يوجد في 243
، بيرسون Abcoيوجد المئات من الشركات المكرسة للشؤون العامة نشطت في بروكسل، بأسماء كبيرة مثل أبكو

 Gplus et weberبلس يبر وشاندويك -وجHill&knowlton  ، هيل ونولتونBurson-Mastellerمارستيلرل 
shandwick ، ومكاتب دراسات معروفة مثلCreative Strategies et le petit Bureau معا  توظف .

 .55المرجع أعاله، ص .ستعداد للعمل من أجل أي صناعةاأكثر من ألف جماعات الضغط على 
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، 249خضوعها لتأثير الكبير للوبياتبسبب تحاد األوروبي نتقاد مفوضية االا جريبا  ما يغال
تحاد األوروبي الذين يعملون لصالح القطاع باإلضافة إلى إحصاء ثالثة عشر من مفوضي اال

  .429تحاد األوروبينتهاء عملهم في االاالخاص بعد 

 لمنع ا  كبير  لوبي، دولة أوروبية 45من  رباب العملأل ا  تحادا 33ضمالذي ي ،UNICEيشكل 
غرفة التجارة  عد  أيضا  تُ  جتماعية.الابالقضايا البيئة و بمرتبطة وروبية أ اتتشريع إصدار

 تمكنت ، حيثفي أوروبا متعددة الجنسياتالركية يالشركات األم صوت  L’AmChamاألمريكية
  .231ة اإللكترونيةأنشطة التجار  على مفرطة ضرائب بفرض األوروبية طموحاتال من إحباط

قتصادية وقانونية قائمة او إن الشركات المتعددة الجنسيات األوروبية تعمل في سياق بنية سياسة 
 ،تحاد األوروبيالالمنشأة بموجب آليات العولمة النيوليبرالية في ا ،على اإلفالت من العقاب

تحولت اآلن إلى" التي المية "، ستثمار" أوروبا العالستراتيجية السياسة التجارة وااكمعاهدة لشبونة و 
فضال  عن . ثنائيةستثمار الاالتفاقيات ا"، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة و 4141أوروبا في عام 

مدفوعة من قبل المنظمات الدولية مثل البنك الدولي و صندوق النقد الالسياسات إن فذلك، 
مهدت الطريق  ،مات األوروبية أيضا  التي تنطوي على الحكو  ،و منظمة التجارة العالميةأالدولي 

على ، و TPP خالل دوراتتحاد األوروبي من الُتهم االهذه الشركات. كما لممارسات المفترسة ل
ح للشركات المتعددة سمقتصادي ياو  ،مالي ،إطار قانوني ببناءوجه الخصوص المجلس واللجنة، 

 .230اإلنسان حقوقإنتهاكها لباإلستمرار بالجنسيات األوروبية 

 وسائل اإلعالم فيتأثير الشركات المتعددة الجنسيات الفقرة الثانية: 

ليست وسيلة " وسائل اإلعالمبأن  ،كاتب وصحافي فرنسي، Serge Halimi سيرج حليمي قولي
إن سيطرة الرأسمال على  .432"بل هي عامل أساسي فقط، العولمة الرأسماليةلنشر إيديولوجية 

                                                           

المستشار االتحادي السويسري السابق والمدافع  Kaspar Villigerنستله كل من كاسبار فيليجرتضم شركة  249 
لعالمية منذ عام ات )اآلن منظمة التجارة اغ، مدير الArthur Dunkelعن السرية المصرفية و آرثر دنكل 

 ، للمزيد راجع: 0113و 0191( بين عامي 0115
  Attac contre l’empire Nestlé, édité par attac-Vaud, mai 2005. 

 .56أعاله، ص  المرجع 241
430 C. Chavagneux, "La montée en puissance des acteurs non étatiques", Cahier du GEMDEV n°29 – 
Développement durable : quelles dynamiques ?, p31. 
http://www.gemdev.org/publications/cahiers/pdf/29/Cah_29_CHAVAGNEUX.pdf 
431

. http://mercredis.coredem.info/_docs/revuetransnationales.pdf  
432 Medias, la pensée unique aux mains des multinationales. 

http://www.gemdev.org/publications/cahiers/pdf/29/Cah_29_CHAVAGNEUX.pdf
http://mercredis.coredem.info/_docs/revuetransnationales.pdf
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)أ( أو من  عات إعالميةو ء من خالل سيطرة أفراد على مجمقطاع اإلعالم بتزايد مستمر، سوا
 (.خالل تملك ومساهمة الشركات المتعددة الجنسيات لعدد من وسائل اإلعالم )ب

 أفراد على مجموعات إعالميةسيطرة -أ

 News of دبقيام صحيفة نيوز أوف ذي وورل تمثلت ،شهدت بريطانيا فضيحة سياسية إعالمية
the world  األمر روبرت مردوخ، بالتنصت على مكالمات هاتفية لسياسيين بريطانيين، لالتابعة

جدلية  إشكالية أثارت تلك القضيةلقد . إلى إغالق الصحيفة والتحقيق مع مردوخ ىأد الذي
شكالية ، و اسية واألمنية بالمملكة المتحدةمع الدوائر السي ااإلعالم وتداخله دورالعالقة ما يبن  ا 
مردوخ وغيره من رجال األعمال الكبار في مختلف دول العالم، في روبرت  تأثير أفراد أمثال

تساع نطاق إمع  صوصا  السياسات الداخلية لدولهم، بل في قرارات تتعلق بالعالقات الخارجية، خ
 .233ستثمارات وأنشطة أولئك األفرادإ

زانيات كثير من عمالقة تجاوزت ميزانياتها وأرباحها ميمبراطورية اطاع روبرت مردوخ بناء ستا
نتشرت مؤسسسات نيوز افي السياسة الدولية، حيث  ا  ونفوذ ما أعطاه تأثيرا  وهو الدول، 

عالمية،  911إلى  عددها التي وصلNews Corporations كوربوريشن  مؤسسة إخبارية وا 
يطاليا و ت حول تمتد إلى أربع قاراو آخر،  بلدا   54في بريطانيا والواليات المتحدة وفي استراليا وا 

 .232العالم

                                                                                                                                                                      

http://collectif.croac.free.fr/download/groupes_et_medias.rtf 

 يجعل بعضهم يستحق لقب الفاعل الدولي الفرديقول أكرم حسام بأن قوة تأثير رجال األعمال  233 

"International Individual Actor": "ىالمستو  ىعل إمكانية أن يصبح شخص أو فرد من األفراد فاعال   يأ 
العالقات بين الدول،  ىمستو  ىالقطري، أي مستوى الدولة الواحدة، أو الدولي، أي عل ىالدولي، سواء بالمعن

ات األحداث، قتصادية أو إعالمية تمكنه من التأثير في مجريامتالك هذا الشخص قدرات مالية أو اوذلك نتيجة 
ص ، مرجع سابق، كرم حسامللمزيد راجع: أ". ليس فقط داخل دولته، لكن أيضا في النطاق اإلقليمي أو الدولي

011-013. 

صحيفة من بينها: "التايمز" اللندنية، و"الصنداي تايمز"، و"الصن" البريطانية،  035يمتلك مردوخ أكثر من  232
و"وول ستريت جورنال" ، ومجلة "بارونز" للشئون المالية، باإلضافة  و"نيوز أوف ذي وورلد"، و"نيويورك بوست"،

إلى وكالة أنباء داو جونز، ونشرة "فاكتيفا"، ومجموعة صحف "بارون"، ومجموعة مؤشرات بورصات، بما في 
ركا يفي أم يةمحطة تليفزيون 04 وفي مجال التلفزة والبث الفضائي. ويمتلك مردوخ أيضا  ذلك مؤشر داو جونز، 

 ""يو بي إن"، وشبكة "فوكسكة "فياكوم" مالكة "سي بي إس"، ووحدها، منها: شبكة تليفزيون "بي سكاي بي"، وشب

http://collectif.croac.free.fr/download/groupes_et_medias.rtf
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مع دوائر القرار  همن خالل شبكة عالقات مبراطورية الضخمةهذه االبناء  ،ستطاع مردوخا
" التي تمثل أكبر نظام Daycart TV في.تي."دايركت فزيونمحطة تلكتملكه ل، يالسياس

تصاالت المليون منزل، بدعم من لجنة ا 04فضائيات في الواليات المتحدة، وتبث برامجها لنحو 
 مجموعة صحف "التايمزلشرائه  ، ومن خاللمليار دوالر 6،9ركية مقابل يالفيدرالية األم

Times ،"ريت تاتشر،غمار  ،السابقةلبريطانية موافقة رئيسة الوزراء ا عبر الحصول على 
عدد كبير من  ىحتكارات البريطاني الذي يمنع هيمنة شخص واحد علالستثناء من قانون ااك

 .435الصحف

 والتأثيرقضايا السياسة الدولية، في الالتدخل  من مردوخ تمكن  مبراطورية اإلعالمية الإن هذه ا 
الرأي العام  فيصحافة مردوخ مثال على ذلك التأثير الذي قامت به  الرأي العام العالمي، في

روبية الموحدة العملة األو  ىنضمام إلرفض البريطانيين االالبريطاني، األمر الذي أدى إلى 
 .436سترلينيإلعن الجنيه ا و"، والتخلي"اليور 

في حيث قام  ،دعم السياسيين الذين يخدمون مصالحه، أو تهديد كل من يعارضهأو من خالل 
وني بلير، وخصص لحكومته تغطية طرئيس الوزراء البريطاني السابق ل دعمبتقديم ، 0113عام ال

تفاظه بملكية المجموعة حاعلى  تهموافقة حكومالحصول على  من أجلإيجابية في شبكاته، 
 .437اإلعالمية البريطانية الضخمة

منع نشر كتاب "الغرب والشرق" الذي ينتقد السياسة بالصين مردوخ في  كذلك قامت شركات
التي تبث  ،التابعة له  Phoenixنتقدت قناةا. كما مصالحه ىعل الشيوعية في الصين، حفاظا  

                                                                                                                                                                      

fox  .التي تضم محطة "فوكس نيوز" اإلخبارية الشهيرة، ذات التوجهات الصهيونية المناهضة للعرب والمسلمين
 ىعل متلكستراليا. وفي إيطاليا، يأات تلفزة في شركة "فوكس القرن العشرين" للسينما ويشترك في ملكية سبع شبكو 

شبكة "سكاي إيطاليا". كما يمتلك قنوات "تي في ستار" في آسيا الموجهة إلى الشرق األوسط، والتي يصل بثها 
إلى جانب  ركا الالتينية.ياأللمانية، وكانال فوكس في أم voxدولة. لمرودوخ كذلك حصة في شبكة  53 ىإل

من دور النشر العالمية الدينية، كدار نشر "هاربر  لمحطات التليفزيونية، يمتلك مردوخ عددا  الصحف والمجالت وا
 المرجع أعاله. .التي تقدمها شبكاته كثيرةخدمات اإلنترنت ال ىكولينز"، إضافة إل

 .010ص ،المرجع أعاله 235
436

 . المرجع أعاله 

437
كبيرا   ا  ة، إذ يمتلك وكالة إعالمية تضم عدد% من المؤسسات الصحفي21في بريطانيا، يمتلك روبرت مردوخ  

 . المرجع أعاله.من الصحف والمجالت والمواقع، إلى جانب المحطات التليفزيونية
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راد، أثناء غطائراته مقر السفارة الصينية في بلحلف شمال األطلسي، بعد قصف  ،باللغة الصينية
التدخل العسكري في إقليم كوسوفو، إرضاء  للسلطات الصينية. كما داومت الصحف التي يمتلكها 

على شن حمالت إعالمية تستهدف تشويه صورة األقلية  ،لليهود يتأييدهاالمعروفة ، مردوخ
 .438المسلمة هناك

بن، فقبل أسابيع من ظهور نتائج الا خ إلدارة جورج بوشنحاز مردو افي الواليات المتحدة، 
فوكس نيوز قناة قامت  ،بنالنتهت بإعالن فوز بوش ااالتي ، نتخابات الرئاسية للفترة الثانيةاإل

Fox News  نتخاب جورج الأليام المتبقية إلعالن إعادة  ،على شاشاتها، تنازلي عد  يتثبيت
ويكلي كما خصص صحيفة  متحدة األمريكية.للواليات ال بن رئيسا  الدبليو بوش ا

لمحافظين الجدد في إدارة جورج بوش السابقة و النشر أفكار ،  Weekly Standardستاندارد
صحيفة  إن .4113جتياح العراق في العام ادعم كما  .للتوجيه والضغط تجاه بعض القضايا

شادت بخطاب جورج بوش هي الوحيدة من بين الصحف الدولية التي أ "التايمز" البريطانية
كافة  الصحف األوروبية في حين أنالمتعلق بمستقبل الشرق األوسط،  4114 العام الشهير في

النواب والشيوخ  لدى أعضاء مجلسيتدخل  نحيما بعد،  وهو ما كافأه عليه بوش في ،إنتقدته
وعة "نيوز من أجل التوصل إلى تسوية سمحت بتشريع عمليات التملك الضخمة التي حققتها مجم

عدة متالك ابشركة واحدة ل" في الواليات المتحدة. أتاحت هذه التسوية  News Corpكورب
في السوق  نتشارا  اضافة إلى أكبر محطات التلفزة، وأوسع الصحف باإلوسائل إعالم مختلفة، 

 .439ركيةياألم

 NDS Newsن.دي.أس نيوز داتاكومأتستثمر مجموعة مردوخ داخل إسرائيل من خالل شركة 
Datacom، ىتصاالت، إذ يحصل مردوخ علالالتي تعمل في مجال التكنولوجيا الرقمية وا 

انحازت سياسة صحيفة التايمز، حيث  ىنعكس علا األمر الذيتسهيالت ضريبية في إسرائيل، 
نتفاضة اأثناء في اإلسرائيلي،  -للضغوط اإلسرائيلية في تقاريرها المتعلقة بالصراع العربي

 .4119441 حرب غزة األحداث المهمة في الصراع، مثل يرها من، وغىاألقص
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 من وسائل اإلعالم. للكثيرالمتعددة الجنسيات تملك الشركات -ب

وسائل اإلعالم وهي: على المستوى العالمي، تسيطر تسع شركات متعددة الجنسيات  على
 كوربوريشن، نيوز Viacom فياكوم، AOL-Time Warner وارنرأ.و.ل تايم  ،Disneyديزني

News Corporation برتلسمان ،Bertelsmanجنرال إلكتريك ، General Electric سوني ،
Sonyليبرتي ميديا-، أي.تي أند تيAT&T-Liberty Media  فيفندي يونيفرسال ،Vivendi 

Universal220.  

المرئية و  من وسائل اإلعالم كثيرلك الشركات المتعددة الجنسيات للتزايد في اآلونة األخيرة تمُّ 
عدد من بشراء  AOLيضا . في الواليات المتحدة األميركية قامت شركة أ المكتوبةو  المسموعة

، وارنر بروس  Time، التايمCNNسي أن أن المحطات التلفزيونية والصحائف من بينها 
Warner Bross، وقامت شركة جنرال إلكتريك General Electric  بشراء شبكة

الصورة و  سوق البرمجياتعلى  Microsoftر شركة مايكروسوفت وتسيط ، NBCأن.بي.سي
ملكية وسائل اإلعالم تعود  غالبيةفي فرنسا، إن  . Corbis 442كوربيس من خالل وكالة الصحفية

 .443لشركات متعددة الجنسيات

األمر الذي  .444تباع سياسة تخدم مصالحهااتحاول الشركات من خالل تملكها لوسائل اإلعالم 
 تفقد تكنوقراطية إلى سلطة تحولي األنظمة من جديد نوع ظهور مخاطر عن تساؤلال إلى يدعو

 األنظمةتجد  وبالتالي المصير تقرير في ساهمةالم أو القومية للشؤون مراقبةال إمكانية المواطن
 .الجنسيات تعددةالم الكبرى الشركات إلى الشرعي نفوذها عن مضطرة للتخلي نفسها الوطنية

 ستستحوذ التي الخاصة الشركات بأيديلمي العا تصالالا تنظيم وضعاوف من كذلك يثير المخ
 .445الثقافية طهاأنماو  اتهايديولوجيإ اعليه وتفرض احاجاته للبشرية حددوت عرفةالم على فردهابم

 
                                                           

 .S. Halimi, Les nouveaux chiens de garde, Raisons d'agir, 2005 للمزيد، راجع:  220
442 Medias, la pensée unique aux mains des multinationales, op.cit. 

 .J.Mollier, Où va le livre ?, La Dispute, 2003 للمزيد، راجع: 223

وضع أي مادية إعالنية    Procter and Gambleعلى ذلك: منعت شركة بوكتر وغامبلمن األمثلة  222
قائم اجتماعي ذلك تم توجيه معظم برامجها لمدح مزايا نظام لى قسوة المشاريع التجارية، على العكس من إتشير 

 .4113عالم المعرفة، الكويت، ترجمة صدقي حطاب، ، السيطرة الصامتةهيرتس،  على الربح، راجع: نورينا
445
 .030، ص0195أكتوبر ،12العدد  ، عالم المعرفة، الكويت،النظام اإلعالمي الجديدمصطفى المصمودي،  
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 المنظمات الدولية فيتأثير الشركات المتعددة الجنسيات  :المطلب الثاني
يوم تنصيبه بعد أدائه القسم الرئاسي في  ،الشعب األميركيخاطب الرئيس المنتخب باراك أوباما 

دولتنا في حال حرب ضد  ،لقد بات من المفهوم جيدا  أننا في خضم أزمة" :، بأنه4111العام 
قتصادنا كثيرا  نتيجة الجشع والالمسؤولية اعف شبكة مترامية األطراف من العنف والكراهية. ض  

تخاذ خيارات صعبة وتحضير البالد لعصر الجماعي في عند البعض، وأيضا  بسبب إخفاقنا ا
 جديد".

عترافا  اعدنان السيد حسين، إلى ة بإن اإلخفاق الجماعي، كما عناه الرئيس أوباما، يشكل بالنس
دانة غير مباشرة للعولمة المالية واال قتصادية وفي طليعتها الشركات المتعددة الجنسيات التي وا 

كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة  ،226نظمات الدوليةأصبحت مؤثرة في سياسات الم
قتصادية في بلدان وجه غير المباشر للسياسات المالية واالوأصبحت المُ  ،التجارة العالمية

ستثمارات الخارجية وبعضها آت من خالل قتصاد الوطني أمام االالجنوب. والهدف هو تحرير اال
 .223اتالشركات المتعددة الجنسي

سيادة  خدمالتي تست ،من قبل الشركات المتعددة الجنسياتعالمنا المعاصر  رسم معالم يجري
المنظمات عمالها، وتستخدم على أضفاء الشرعية إلالحصول على الحماية، أي الدول من أجل 
إن السياسات المدفوعة من قبل المنظمات  .229لممارسة ضغط على الدول الدولية كدعائم

منظمة التجارة العالمية، عب دت الطريق و ولي وصندوق النقد الدولي الدولية، من البنك الد
فوق  دولة ،ادولة خاصة به العولمة المالية لقد خلقت .221لممارسات الشركات المتعددة الجنسيات

                                                           
نتهاء الحرب امن تحقيق أهدافه بعد  ،0140، الذي جرى تأسيسه في العام ون الخارجيةتمكن مجلس الشؤ  226

خالله إنشاء البنك الدولي للتنمية والتعمير وصندوق  حيث تقرر ،العالمية الثانية، من خالل مؤتمر بريتن وودز
 عالقاتاألميركي لل )المجلس مع منظمة التجارة العالمية وبعض جماعات المصالح الشكوهما  .النقد الدولي

واللجنة ،  Bilderberg Groupرغ غروب، بيلدربAmerican council for foreign affairs الخارجية
وغيرها( باإلضافة إلى بعض  G-7 عة السبعةو مجمو  ،المحافل الماسونيةو  ،Trilateral Commissionالثالثية 

ات المتعددة الجنسيات لبناء" امبراطوريتها العالمية". المنظمات غير الحكومية، الدعائم التي ارتكزت عليها الشرك
 راجع: 

T. Petković, M. Rakić, op.cit, p304-305. 
 .19ص، 4101، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع مجد ،األزمة العالمية ،عدنان السيد حسين223

448 T. Petković, M. Rakić, op.cit, p292. 
449 http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/eulactncs.pdf  

http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/eulactncs.pdf
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 النقد الدولي صندوق وهي العمل الخاصة بها.سائل التأثير وو ، وشبكات أجهزتها لها، وطنية
المؤسسات  هذهمنظمة التجارة العالمية. و  قتصاديةاال التنميةعاون و التوالبنك الدولي، ومنظمة 

 ،تقريبا   وسائل اإلعالم الرئيسية ذلك من قبل جميع رديدت جريوي بصوت واحد تتحدث األربع
  .451السوق"فضائل "تمجيد ل

على ستراتيجياتها اتالئم مع مصالحها و إلى تطوير معايير ت الشركات المتعددة الجنسيات تسعى
سواء األمم المتحدة )الفقرة 451لمستوى العالمي، من خالل السيطرة على المنظمات الدوليةا

والبنك  صندوق النقد الدوليكبموظفين دوليين تابعين لمنظمات دولية ستعانة م عبر االاألولى(، أ
452)الفقرة الثانية( الدولي ومنظمة التجارة العالمية

.  

  األمم المتحدةمنظمة  فيددة الجنسيات الشركات المتعالتأثير الفقرة األولى: 

، (أ) األمم المتحدةالقرارات في تخاذ اإن للشركات المتعددة الجنسيات تأثيرا  كبيرا  على آلية 
 دةمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتح الصادرة عنعدد من القرارات  باإلضافة إلى

 . (ب)للزراعة والتغذية 

 دة األمم المتحفي تأثير ال-أ

بعنوان  ا  ب، كتي  253إعالن برن"   Déclaration de Berne "نشرت منظمة، 0139عام الفي 
بموجبه  ذي جرى"تسلل الشركات المتعددة الجنسيات في المنظمات التابعة لألمم المتحدة" وال

 Boveryستعراض اآلليات التي تعتمدها الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة مثل براون بروفري ا
Brown  ونستلهNestle   غير ألمم المتحدة. اهيئات  قرارات مختلف فيتأثير لاوغيرها، للتسلل و

هو الذي 0119في العام الصادر عن األمم المتحدة  ،Global Compact الميثاق العالمي أن
 من بابها العريض. مم المتحدةألاإلى خول لدمن ا هذهمك ن 

                                                           
450 I. Ramonet, "Désarmer les marchés", le monde diplomatique, decembre-1997. 
http://www.monde-diplomatique.fr/1997/12/RAMONET/5102 

الشركات  ديرالتي تُ ، و John Perkins، كما يسميها جون بركنز corporatocracy إن الكوربوقراطية 451
لخلق  ية الدوليةلستخدام المنظمات المااتقوم ب، تسعى إلى بناء امبراطورية، حيث الكبرى والحكومات والبنوك

 .43. راجع: جون بركنز، مرجع سابق، ص هاحتكار ظروف ُتخضع من خاللها الدول األخرى ال

452
 مرجع سابق.، عبد القادر عزوز 

453
 .هي منظمة غير حكومية سويسرية 

http://www.monde-diplomatique.fr/1997/12/RAMONET/5102
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األمين العام لألمم المتحدة السابق الصادر عن من خالل التقرير  ،بشكٍل واضح ،ذلك يتجلى
ريادة األعمال " بعنوان، الميثاق العالميإطالق أعلن عن  عندما، 0119في العام  عنان كوفي

كل من خطاب من خالل كذلك  ،المستدامة" والتنمية قتصاديالالنمو اوالقطاع الخاص من أجل 
ألمين العام الخاص لمثل الم روغيجون و ،  Global Compactـل المدير التنفيذي، جورج كيل

 قوة االقتصاديةال التي تخدم النيوليبرالية اإليديولوجيةوهيمنة  تأثيرحيث ندرك ، لألمم المتحدة
 .252في هذا المجال، التي تسيطر العابرة للحدود الوطنية

 للزراعة والتغذية دةمنظمة األمم المتحو  منظمة الصحة العالمية فيالتأثير -ب

من  455الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة فيأثير الشركات المتعددة الجنسيات يمتد ت 
 خالل لجنة الخبراء المعتمدة لديها، والتي تعمل بشكٍل واضح لصالح هذه الشركات ويتجلى ذلك 

 العالمية، سواء منظمة الصحة من الفضائح التي طبعت عمل هذه الوكاالتكبير  عددمن خالل 
 (.4) للزراعة والتغذية دةمة األمم المتحأم منظ (0)

 منظمة الصحة العالمية -0

المعايير منظمة الصحة العالمية من خالل  فييتجلى تأثير الشركات المتعددة الجنسيات 
يعملون لصالح الشركات المتعددة الذين تخضع للجنة الخبراء  ها التيالموضوعة من قبل

، H1N1مرض إنفلونزا الطيور تفشي ضيحة التي رافقت الجنسيات، ومن أهم األدلة على ذلك الف
التقرير الصادر عن هذه إلى ستناد باالوقيام الحكومات بشراء ماليين الجرعات من اللقاح، 

 دفع مارغريت شاناألمر الذي الجدوى منه.  أنالحقا  تبين  المنظمة حول خطورة المرض، حيث
Margaret chan،  حول أزمة فيروس تقديم تقرير خبراءللمنظمة، إلى المديرة العامة 

                                                           
454 A.Teitelbaum, M.Özden, "Sociétés Transnationales Acteurs Majeurs Dans Les Violations Des 
Droits Humains", CETIM, Décembre 2011, p4. http://cetim.ch/fr/publications_cahiers.php 
 

455
ولكنها  مة األمم المتحدةو إن الوكاالت المتخصصة ترتبط بمنظمة األمم المتحدة وتؤلف معها ما يسمى بمنظ 

وفقا  لما تقوم به من تأثير في العالقات الدولية،  ،ن تقسيمهاكمت عشرة وكالة، يوعددها س تتمتع بإستقالل ذاتي.
لوكاالت ا ،من التعاون التقنيلمتخصصة التي تتميز بنسبة عالية إلى ثالث مجموعات وهي: الوكاالت ا

التي تهمين والمصالح الدولية المتعارضة، والوكاالت المتخصصة  المتخصصة التي تواجه الخالفات اإليديولوجية
  . 251-251عليها الدول الرأسمالية المتطورة. للمزيد، راجع: ريمون حداد، مرجع سابق، ص

http://cetim.ch/fr/publications_cahiers.php
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H1N1حيث تستعين واإلعالن عن إجراء إصالحات في المنظمة وتنويع مصادر التمويل ،
 .256ما يشكك في مصداقيتها وشرعيتهاوهو المنظمة بالقطاع التجاري منذ التسعينيات 

 للزراعة والتغذية دةمنظمة األمم المتح -4

منظمة الزراعة والتغذية من خالل ما صرح به  فيلجنسيات يتبين مدى تأثير الشركات المتعددة ا
أعمل منذ عشرين عاما  " :منظمةالنتاج والصحة الحيوانية في إلصاموئيل جونزي، مدير شعبة ا

في منظمة متعددة الجوانب تحاول أن تشجع على الممارسات الزراعية الجيدة، بيد أن اآللية 
بب تأثير جماعات الضغط والكيانات التي تمتلك السلطة تقارب المسائل الحقيقية بس السياسية ال

حيث يوجد أقلية مؤلفة من  ،قتصر فقط على منظمة الفاو وحدهاي ال هذا التأثيرإن  .الحقيقية"
القرارات التي تهدد  فيتمارس تأثيرا  كبيرا  مالية، نفطية، سيارات أو غيرها( شركات ) أطراف

، إجراء إصالح في لجنة األمن الغذائي 4111ول في تشرين األ، قررتلذلك  .457مصالحها
 .259المجتمع المدني الدولي بشكل أكبر في النقاشات الزراعية والغذائيةبموجبه العالمي، ينخرط 

  ات الدولية الماليةمنظمال فيالتأثير  :الفقرة الثانية-
في تحديد  أساسي دوربتأدية  منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قامت

قتصادي الدولي. إن ظروف نشأة وطبيعة تكوين المؤسسات المالية قواعد وسياسات النظام اال
قتصادية محصورة بالدول الصناعية، من خالل ربط الدولية، جعلت آلية رسم السياسات اال

المنظمات  فيالمتعددة الجنسيات تأثير الشركات  . يعود251التصويت بقيمة إسهامات الدول
 Ulrich Beckأورليش باك  قوليحيث . Britton Woods وودزتفاقيات بريتن اإلى الدولية 

داخل النظام  اكما زادت الشركات قوته. 261بها" ا  خاص لنفسها قانونا  صاغت "الشركات  بأن:
لتزامات القانونية المفروضة على الدول من خالل نظام الالقانوني الدولي من خالل التوسع في ا

                                                           
بين التبعية المشتركة وشكوك التواطؤ، في كتاب،  (،منظمة الصحة العالمية ومختبرات األدوية) ،أوريان غيبو 256

 .061مرجع سابق، ص ،4103 أوضاع العالم
 .053سابق، صمرجع  ،ستيفان بارمانتييه 253
458

 .051-059ص  المرجع أعاله، 

/السياسة (من الهيمنة إلى التعددية: صعود "القيادة التشابكية" في النظام اإلقتصادي العالمي)عبير ربيع يونس/251
 .40/ ص4102 أبريل/ 016العدداتجاهات نظرية/ملحق  الدولية/

460C.chavagneux, "les multinationales définissent-elles les règles de la mondialisation?", Problèmes 
Economiques, n° 3014, 2 mars 2011, p23. 
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ستثمار الثنائية الالدولية، وزيادة مستويات الحماية القانونية المباشرة من خالل معاهدات االتجارة 

واإلقليمية
260
. 

( أالدولي )والبنك  صندوق النقد الدولييمتد تأثير الشركات المتعددة الجنسيات إلى كل من حيث 
 (.ب) منظمة التجارة العالميةو 

 والبنك الدولي صندوق النقد الدولي -أ

 الشركات تتماشى مع سياسية قوية دوائر بناءل معا   وصندوق النقد الدوليالدولي  البنك تعاون لقد
، الجنوبدول حكومات ل قراطيةو المساءلة الديم إضعافمن خالل  ،المتعددة الجنسيات

الحواجز القانونية إزالة عبر هم، واأل ،قراطيا  و ديم المسؤولين المنتخبين اتمهمستيالء على االو 
  .462المتعددة الجنسياتالشركات من قبل  جنوبدول القتصاديات استعمار اية إلعادة اتؤسسالمو 

 في مجال والمالي الدولي التعاون النقدي من أجل تأمين (IMF) النقد الدولي تأسس صندوق
القصيرة األجل في  ختالالتاال القضاء على في المدفوعات الدولية وأسعار الصرف والمساعدة

 . األعضاء للدول عاتالمدفو  ميزان

ع الواليات ، الذي يقع مقره في واشنطن والذي تستطيالنقد الدولي ال أنه يتبين أن صندوقإ
هداف الجيوبوليتيكية األرت نفسها لخدمة تحول إلى مؤسسة سياسية سخ  قد  ،المتحدة نقض قراراته

جماع واشنطن السيما بعد تبني الفكو ستراتيجية للواليات المتحدة األميركية، اوالجيو  ر النيوليبرالي وا 
بتزاز الدول التي تطلب ابموجبه  جريحيث ي ."العالج بالصدمة" ـبعنه ما عرف  جمالذي ن

هذا ما تم تطبيقه على دول  .قتصادي والسياسيقتراض، من خالل التدخل في نظامها االاال
نتقالها مليارات الدوالرات ال دفعت نهانتقالية، حياكانت تمر بمرحلة  التيتحاد السوفياتي سابقا ، اال

تحاد نضمام إلى االقتصاد السوق وبالتالي االاإلى  "شتراكيةإلا"قتصاد مخطط مركزيا  امن 
معظمها من ممتلكاتها في هذه العملية. إن مسار التنمية في إطار  جرى تجريدحيث األوروبي، 

                                                           
461H. James, "Human Rights and Transnational Corporations: Can More Meaningful International 
Obligations Be Established?"" (October 23, 2009). International Law, Economic Globalisation And 
Developing Countries, Faundez & Tan, eds., Edward Elgar, Forthcoming; Warwick School of Law 
Research Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1493305, p3. 
462 D. C. Korten, op.cit, p166. 

http://ssrn.com/abstract=1493305
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لمدفوعات في ميزان ا في عجز هائل ،صندوق النقد الدولي قد تسبب، ويواصل التسبببرامج 
 .263بزيادة البطالةوبالمديونية الخارجية و 

حيث ورد في مشروع صياغة  ،Bretton woods تفاقيات بريتون وودزاإن هذا التأثير بدأ منذ 
نص النظام األساسي لصندوق النقد الدولي بأنه "عندما تكون دولة ما ضحية لهروب الرساميل 

الرساميل التعاون مع سلطات البلد المنشأ للحد أو لوضع حد ستقبلة لهذه يتوجب على الدول المُ 
ستفادوا حينها من هروب اتأثير وضغط المصرفيين األميركيين الذين بلهذه الحالة"، ولكن 

النظام األساسي حيث نصت  منحذف هذه المادة  جرى، 0131 لعامالرساميل األوروبية في ا
 . 464دون فرض إلزامية ذلكمن لدول الحالية على التعاون بين ا V111-2-bالمادة 

عولمة داعمة لتوجهات الالمالية المؤسسات إحدى ال ، فقد أصبحلبنك الدوليإلى اأما بالنسبة 
عملية تحويل تيسير في لقروض التي تمنح للدول ن الهدف من اقتصادية، بحيث يكمُ اال

ة بطلب من من المرافق الوطني كثيرخصصة الإن  .265مشروعات عامة إلى مشروعات خاصة
الحكومة  هدتحتجاجات. ففي بوليفيا عمن اال كثيرال تأثار ، المياهالسيما و قبل البنك الدولي، 
بطلب من البنك الدولي، إدارة المياه والصرف الصحي في مدينة ، 0111البوليفية في العام 

تكلفة  رتفاعاكوتشابامبا إلى مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات، األمر الذي أدى إلى 
لى مقتل ستة أشخاص على  لقد القوات المسلحة التي تدخلت لقمع المتظاهرين.  ييدأالمياه، وا 

خصخصة المياه بناء لطلب البنك الدولي قلق الممثل الخاص للجنة حقوق اإلنسان الذي أثارت 
قارنة يجوز حرمان السكان من المياه، األمر الذي يجعل إقامة هؤالء التطاق وأن م عتبر أنه الا

ن أن خدمات توريد المياه المقدمة بأكملها من قبل الدولة يبيالخدمات العامة في البلدان النامية 
 .466لية من تلك التي يتم تخصيصهااعهي أكثر ف

                                                           
463

 نفطيةحتياطيات ا لم يكن لها ديون خارجية، وكانت تملك التيرومانيا، منها  ،كثيرةاألمثلة على ما سبق  
نتاجو   43قدره  هاميزان مدفوعاتفي  عجزا  سجلت ، ةسن ةثماني عشر ال أنها بعد إ. هاحتياجاتالتلبية  ينزراعي كافي ا 

كل إذ يترتب على االتحاد األوروبي.  في أصبحت عضوا   بليون دوالر، لكنها 32 ـبو ديون خارجية  بليون دوالر
 ,op.cit, p 305 . T. Petković, M. Rakićللمزيد راجعدوالر.  3511دين بقيمة  في رومانيامولود 

464C. Chavagneux, "les multinationales définissent –elles les règles de la mondialisation?", Politique 
étrangère, 3:2010, p558. 

 ،4104، منشورات زين الحقوقية، بيروت، القانون الدولي لحقوق اإلنسان في ظل العولمةعماد خليل إبراهيم، 265
 .93ص

466Rapport sur le droit à un logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie 
suffisant, E/CN.4/2002/59. 
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من مدراء الشركات  الكثيرتولي  فيتكمن سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على البنك الدولي 
مكانية االسيما لجهة و من التساؤالت  كثيريثير الما وهو  ،والمصارف لمنصب رئيس البنك الدولي

رئيس نائب دليل على ذلك تعيين إيوجين بالك )ستقالل قرار البنك الدولي عن ضغوط الشركات ا
 . 467للبنك الدولي( مانهتن رئيسا  تشيز بنك 

فطية النوخصوصا   ،من الدول النامية كثيرالهيكلي على  صحيحفرض برامج التمن خالل كذلك 
لى تركز السلطة في اأدى إلى زيادة البطالة و  األمر الذي ،منها نخفاض مستويات المعيشة وا 

قتصاد الرسمي شركات النفط العالمية يهيمن على االأصبح حيث الفاعلين بأيدي عدد محدوٍد من 
  .269والنخب السياسية المحلية )نيجيريا مثال (

التابع للبنك الدولي، من أهم  ICSID))469ستثمارالالمركز الدولي لتسوية منازعات ا عد  كما يُ 
ن مهمته التحكيم بالنزاعات بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول، إإذ الحلفاء للشركات، 

  .471النظر والحكم في نزاعاتها مع الشركات من خالل محاكمها الوطنية الدول تستطيع بحيث ال

صندوق النقد الدولي والبنك يؤديه كل من  على الدور الذيالدكتور بدر حسن شافعي ويشدد 
:" إن برامج التكيف الهيكلي التي تم فرضها على الدولي في تعزيز هذه الشركات، حيث يقول

الدول النامية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك من قبل الدول المانحة" ناديا 
تقليص القطاع العام ونمو القطاع  باريس و روما" أسهمت في بروز هذه الشركات من خالل

 .471الخاص في العديد من القطاعات بما فيها األمن"

 منظمة التجارة العالمية -ب

 مثل منظمة التجارة المؤسسات الدولية الضغط للتأثير علىتقوم الشركات المتعددة الجنسيات ب
 .472الموحدة األوروبية السوق إنشاءند ع، كما فعلت العالمية

                                                           
467

 .096ص ،قمرجع ساب ،سالم الربضي 

468 www.worldbank.org 
468 J.Lalumière, A. Richard, op.cit, p36-37.. 

469
 همقر  ، 4114كانون الثاني  05، في ستثمارالتسوية منازعات االدولية لتفاقية االبموجب  أنشئ هذا المركز 

 بين المنازعات في التحكيم عن مسؤولوهو  للبنك الدولي،إلداري رئيس المجلس ا هو أيضا   هرئيسو  ،البنك الدولي
 https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp. راجع: االستثمار منازعات بحقوق يتعلق فيما والشركات الدول

470 www.worldbank.org 
471

 .39ص ،مرجع سابق (،الشركات العسكرية الخاصة ودورها في تفاعالت النظام الدولي) ،بدر حسن شافعي 

472 F. Sachwald, "Réseaux contre nations? Les multinationales au XXIe siècle", Ramses, 2000, p176. 

http://www.worldbank.org/
https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://www.worldbank.org/
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ذات صالحيات  نظمةتفاقية الجات، وهي ما منظمة التجارة العالمية تخلف، 0115عام المنذ 
لقوانين اأن ن تعلن أ هامكنيُ إذ قراطية البرلمانية. و ضعت خارج نطاق السيطرة الديموُ  ،فوق وطنية
 تعارض مع حرية التجارةت ،المتعلقة بحقوق العمال أو البيئة أو الصحة العامةألي بلد، الوطنية 

  .233إلغائهاو إلى تدعأن و 

ظاهرات تها والسيما البمنددة  نتقاداتإل،منذ نشأتها ،تعرضت منظمة التجارة العالميةلقد 
 .4114474عام جنوى مؤتمر  و 0111واإلحتجاجات التي رافقت قمة سياتل عام 

منظمة التجارة العالمية إلمالءات الشركات المتعددة الجنسيات التي تساهم في ثلثي  تخضع
، وتعرض اإلدالء هاوتقديم من خالل صياغة التشريعات هايتجلى تأثير العالمية، حيث التجارة 

يتجلى تدخل الشركات كذلك  .235شتراكها في المشاورات في منظمة التجارة العالمية"ابالشهادات و 
داخل عدد من  هذه الشركات في عمل المنظمة من خالل وجود ممثلين عنالنتعددة الجنسيات 

 مفاوضات الجات في كبير ردو و  للشركات المتعددة الجنسيات تأثير كانكما  ،236المنظمة لجان
Gattالوفد  نها ممثلة بشكل قوي فيأ وخصوصا   منظمة التجارة العالمية، في بالمثلتنشط  وهي

 . 233تفاقيات الجاتا في تشكيل الدور المحوري الذي كان له، األميركي

تفاقيات منظمة التجارة اإحدى  TRIPSكية الفكرية تفاقية حقوق الملانجده في  واضح أيضا  مثال
العالمية حيث نجح عشرات من مديري شركات متعددة الجنسيات األميركية العاملين في المجال 

تفاقية وصياغة بنود حماية حصرية لبراءات ي والمعلوماتي في صياغة بنود هذه االنالصيدال
 .239عاما 41ختراعاتهم لمدة ا

                                                           
473 I. Ramonet, "Désarmer les marchés", op.cit. 
474J. Sapir, La Démondialisation, Seuil, Paris, 2011, p53. 

 .095 ص ،مرجع سابق ،سالم الربضي 235
 األميركية مثل: الشركات ممثلي منكثير تواجد الي 236

Bethlehem steel, Mobil oil, HP, General Motors, Boeing, DowChemical, Amoco, IBM, ITT .  
See: T. Petković, M. Rakić, op.cit, p307. D. Korten, op.cit, p170.  
477 D. Korten, op.cit, pp169-170. 
478 C. chavagneux, "les multinationales définissent-elles les règles de la mondialisation?", op.cit, 
p559 
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في الواليات المتعددة الجنسيات  شركاتالبيئية للمنظمة لهجوم من جانب الكذلك تعرضت القواعد 
جهاز  ُأنشئكما  .231خفض معايير العمل ومعايير البيئة للحد األدنىأدى إلى  ماوهو المتحدة، 

من خالل تطبيق  هاوتنظيملتعزيز التجارة الدولية  التابع لمنظمة التجارة العالمية تسوية المنازعات
ن إإذ نظمة التجارة العالمية التي تتناسب مع أهداف الشركات المتعددة الجنسيات. تفاقيات ما

 .481تفاقيات منظمة التجارة العالميةانتشار اتجاهل جهاز تسوية المنازعات لحقوق اإلنسان يعزز 

 

                                                           
مكانات التحكمبول هيرست، جراهام طومبسون،  231 ، جمة فالح عبد الجبار، تر ما العولمة؟ اإلقتصاد العالمي وا 

  .361، ص4111دراسات عراقية، بغداد، 
480 Rapport final sur la " Mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l’homme » 
élaborés par M. J. Oloka-Onyango et Mme Deepika Udagama experts de la Sous-Commission de la 
promotion et de la protection des droits de ’homme de l’ONU, E/CN.4/Sub.2/2003/14. 
http://www.cetim.ch/fr/documents/mond-2000-13-fra.pdf 
 
 
 

http://www.cetim.ch/fr/documents/mond-2000-13-fra.pdf
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عن عمل الشركات المتعددة  ناجمةالفصل الثاني: اآلثار ال 
 الجنسيات 

في الحياة السياسية  ،فاعال   طرفا   جنسياتال المتعددةالشركات  تصبحأخالل العقود األخيرة، 
إال أن  ذات السيادة. دولمحفوظة لل مساحة كانتجميع أنحاء العالم، وتحتل في  قتصاديةالوا

يتيح  ما وهو هذا الواقع الجديد، مع متالئمةغير  مازالتقتصادية والسياسات الاألطر القانونية وا
حيث المحليين.  لبيئة والعمال والسكانلمباالة  بال ساءةواإل ،تهامسؤولي من التهربلهذه الشركات 

المستوى المحلي إلى  منالتجارية، و قتصادية المن السياسات ا في الكثيرتأثير لل قدرة تملك من
متيازات الجنوب، والحصول على في دول ا والشمال أدول المستوى العالمي، سواء في 
  .290قتصادية األخرىالة اوتسهيالت تتداخل مع األنشط

 Thomas توماس بورشيهالدكتور و   Olivier Lamotteأوليفييه الموت الدكتور كل من رىي
Porcher دورا  مهما  في  ؤديأن الشركات المتعددة الجنسيات ت، الفرنسية ، في جامعة السوربون
الدول النامية،  على صوصا  قتصادي والسياسي خقتصاد العالمي ويتعاظم تأثيرها االتفعيل اال

تطور الشركات ل كل من العمالة والمالية العامة والبيئة و و حيث يترتب على أعمالها آثار تطا
قتصادية كذلك يؤكد عدنان السيد حسين على دور الشركات في تكريس العولمة اال .294المحلية

ية بعدما باتت قتصادالشركات المتعددة الجنسيات تساهم في تكريس ظاهرة العولمة االإن " :قولفي
هذه الشركات عالمية في نشأتها وتسويقها، وهي تسعى لمزيد من جني األرباح بعدما تداخلت 

قتصاد العالمي: رأس المال، والعمالة، والمواد األولية، واألسواق التجارية، والتقانة عوامل اال
 .293الحديثة"

اية الحقوق السياسية والمدنية حمعلى الدول حقوق اإلنسان يفرض العهد األول والثاني من قانون 
ثالثين من  ن أطرافمك  دون ت  الحؤول ، و جتماعية والثقافية للفردقتصادية واالالحقوق اال وكذلك

  .292نتهاك هذه الحقوقا

                                                           
481 Le pouvoir des entreprises transnationales, passerelle, n°5, p5. 
http://mercredis.coredem.info/_docs/revuetransnationales.pdf 
482 O.Lamotte, T. Porcher, "Stratégie des Compagnies Pétrolières Internationales et partage de La 
rente: le cas du Congo", Revue Management & Avenir, n° 42, p310. 

 .063، ص0119منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، ، نظرية العالقات الدولية، عدنان السيد حسين 483
484

 http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx 

http://mercredis.coredem.info/_docs/revuetransnationales.pdf
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
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ن من إإذ  .295حترام حقوق اإلنساناعلى األفراد ، حاالت محددةفي  ،القانون الدولي يفرض كما
من  41المادة  إنرام حقوق اإلنسان وليس فقط الدول. حتاواجب كل فرد وكل هيئة أو مجموعة 

في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تؤكد على ذلك ومقدمة العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان 
العهدين  اينطبق على الشركات وهذا ما أكدت عليه لجنت. هذا الواجب أيضا   0166العام 

تفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أكدت ختياري لالالدوليين لحقوق اإلنسان. كما أن البروتوكول اال
 ستغالل األطفال جنسيا  في الحروباعلى الواجب المباشر للشركات في حماية األطفال من 

تجاه لتزامات اي تخضع إل، ال المتعددة الجنسيات الشركات فإن ،مع ذلك .486األطفال الجنود()
سواء من  حقوق اإلنسان، شركاتهذه ال تخرقحيث  .293بموجب القانون الدوليحقوق اإلنسان 

 و خرقها للحقوق البيئيةمن خالل  وأ( المطلب األول)لديموقراطية لو  سيادة الدولل هاختراقاخالل 
  .الثاني( المطلب)لحقوق العمل 

سيادة الدول  تأثير الشركات المتعددة الجنسيات في :المطلب األول-
 الديموقراطيةو 

السيادة سيطرة شرعية للسلطة التي ُتمارس على األشخاص في  عد  من منظور حقوق اإلنسان، تُ 
رتباطا  مباشرا  بحقوق اإلنسان وأيضا  بالمشاركة ارتبط تإن ممارسة السلطة  .حياتهم اليومية

                                                           
485 A.Clapham, "Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility", 111 Y L.J. 443, 
462–465 (2001). 
486 General Assembly resolution 54/263 of 25 May 2000 entered into force on 18 January 2002), 
U.N. Doc. A/RES/54/263. 
487 See: A. Clapaham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, oxford, 2006; and C. M. 
Va´zquez, Direct vs. Indirect Obligations of Corporations under International Law, 43 Colum. J. 
Transnat’L L. 927 (2005) ssrn.com/abstract=844367; and D.Cassel, Corporate Aiding and Abetting 
of Human Rights Violations: Confusion in the Courts, 6 NW. J.2008.  
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol6/iss2/4/  

ssrn.com/abstract=844367
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol6/iss2/4/
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol6/iss2/4/
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 :أن أكد إعالن فيينا إذ، 299قتصاديةجتماعية واالاالو الشعبية في الشؤون السياسية، 
 .291ق اإلنسان والحريات األساسية متصلين ومرتبطين"حترام حقو ا"الديموقراطية، التنمية، 

ريمون حداد بأن:" ما كان يحققه اإلستعمار من مصالح أصبحت تحققه اآلن  ؤكديكذلك 
 حيث .211مة مع األوضاع الحديثة"ءعلية ومالاالشركات عبر الوطنية من خالل وسائل أكثر ف

 .()الفقرة الثانية للديموقراطية ا  وتشكل تهديد (الفقرة األولى) تزاحم الدول على سيادتها

جدلية العالقة ما بين إستقاللية الشركات المتعددة الجنسيات وتبعيتها : الفقرة األولى
 لدولها األم

وتعر ف  491في تكوين الدولة ومبدأ من مبادئ القانون الدولي ا  أساسي ا  سيادة الدول عنصر  د  عتُ 
والقضائية، مرتكزة   ،التتنفيذيةو ياسية، التشريعية، تخاذ القرارات األساسية الساحتكار في عملية اك

  .492قتصادية ومالية معينة"اعلى مؤسسات دائمة ووسائل 

عالقة الشركات بدولها األم وتأثيرها على السيادة الوطنية للدول،  موقفهم منإنقسم الباحثون حول 
البعض اآلخر أداة  وجدهاأ( ) مستقلة عن دولها األمرأى أن الشركات من بعضهم أن ففي حين 

 )ب(.تابعة لها و لتنفيذ سياسات دولها األم 

  الموقف األول: إستقاللية الشركات المتعددة الجنسيات تجاه دولها األم-أ
سيادة الدول لصالح الفاعلين عبر القوميين من تقل ص  المؤيدين لفكرةينطلق عدد من المفكرين 

السيادية، بل يشاركها في ذلك الفواعل عبر القومية  خاذ القراراتاتأن الدول لم تعد تملك حصرية 
 susan strangeسوزان سترانج طليعتها الشركات المتعددة الجنسيات. إن هذه الرؤية تتبناها في
التي تقول بأنه: "بعدما كانت الدول سادة األسواق أضحت هذه األسواق، مع كل الخطورة التي  

                                                           
488 S.Saskia: Losing Control? – Sovereignty in an Age of Globalization, New York: Columbia 
University Press ,1996, p 65; and T. M. Franck, "The Emerging Right to Democratic Governance", 
The American Journal of International Law, Vol. 86, No. 1. (Jan., 1992), pp. 46-91. 
http://nw18.american.edu/~dfagel/Philosophers/TOPICS/Values_Universal%20Or%20Local/The%20E
merging%20Right%20to%20Democratic%20Governance_Franck.pdf 
489 Paragraph 8 Vienna Declaration; Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference 
on Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993, U.N. Doc. A/CONF.157/24 (Part I) at 20 (1993). 

491
 .360 -361ريمون حداد، مرجع سابق، ص 

491 N. Rosemann, op.cit, p7. 
492 I.Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University, Clarendon press, fourth 
edition, 1990, p 78. 

http://nw18.american.edu/~dfagel/Philosophers/TOPICS/Values_Universal%20Or%20Local/The%20Emerging%20Right%20to%20Democratic%20Governance_Franck.pdf
http://nw18.american.edu/~dfagel/Philosophers/TOPICS/Values_Universal%20Or%20Local/The%20Emerging%20Right%20to%20Democratic%20Governance_Franck.pdf
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لالعبين التقليديين من دبلوماسيين وجنراالت أصبحوا . إن" ا493تحملها، سيدة الدول والحكومات"
. يؤكد أيضا  إيميكا 494أقل تأثيرا  من أصحاب البنوك ورجال األعمال ومالكي وسائل اإلعالم"

 قد بأنه:" ستاذ في القانون متخصص في شؤون النفط والغاز،، أ Emeka Duruigboدورويغبو
 الساعية الجنسيات المتعددة الشركات لىع السيطرة المضيفة بلدانعلى ال الصعب من أصبح

كذلك يشدد ريمون حداد على أنه:" ال ُيمكن مبدئيا  التمييز  .495”األرباح من قدر أقصى تحقيقل
بين سيادة سياسية وسيادة اقتصادية أو ثقافية. فالسيادة ال تتجزأ كما أنها غير محدودة 

 اعجزهو  القومية الدول لص وضعفمفهوم تق  Robin Murrayموراي روبن ويتبنى .496تاريخيا "
 والصناعية المالية الدوراتتدويل  بسبب الجزئي قتصادالتحكم باالو  الكلية السيطرة عن المتزايد

. كذلك يرى كل من ريمون فرنون 497والشركات المتعددة الجنسيات لبنوكمن قبل ا لتجاريةاو 
498Raymond vernon كايفز و ريتشارد Richard Caves 499 ريموستيفان ها Stephen 

hymer511  بأن عالقة الدولة والشركات المتعددة الجنسيات تتسم بعدم التوازن لصالح هذه
  .ونموها الشركات وأن سيادة الدول تتنقص بسبب التضحم المتسارع في حجم هذه الشركات

الدول، إذ  تجاوزتبأن الشركات عراقي،  كاتبأستاذ و ، عبد علي كاظم المعموريالدكتور يؤكد 
الشركات لم تعد في حاجة إلى الدول لتتكئ عليها كما كانت الحال في السابق، فتكامل هذه  إن

                                                           
493 S.Strange: The Retreat of the State: The diffusion of Power in World Economy, Cambridge 
University press, Cambridge, 1996, p4. 
494 S. Strange: "Traîtres, agents doubles ou chevaliers secourables? Les dirigeants des entreprises 
transnationales", Michel Girard: L’individu dans la politique internationale, Paris,  Economica, 1994, 
p218.  
495 E.Duruigbo, ‘Corporate Accountability and Liability for International Human Rights Abuses’, (2008) 
6 Nw. Univ J. Int’l. Human Rts, p229. 
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol6/iss2/2/ 

 .492ص ،مرجع سابق ،ريمون حداد 216
 للمزيد راجع:213
 R. Murray, "The Internationalization of Capital and the Nation State", New left review, n 1/67, May-

June 1971.  
 اجع:للمزيد ر  219

 R. Vernon, Sovereignty at bay: the multinational spread of U.S. enterprises, Longman, 1971. 
499 R.Caves, "International Corporations: The Industrial Economies of Foreign Investment", 
Economica, février 1971, pp1-27. 
500 S Hymer, The International Operations of National Firms, 1960 Cambridge, Mass, MIT Press, 
1976.  

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol6/iss2/2/
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الشركات بات واضحا  سواء لجهة التمويل أم في الحماية وأيضا  لجهة الدور السياسي الخفي  في 
 .511العالم النامي

 الموقف الثاني: تبعية الشركات المتعددة الجنسيات لدولها األم -ب

أن هذه  باحث فرنسي، ، Christian Chavagneuxكريستيان شفانيوأمثال  ،يرينكثال رأى
قتصادية، وتحقق مصالحها السياسية واال تابعة لدولها األم وتنفذ سياسات حكوماتهاالشركات 

يؤكد على أن الدول ما زالت تحتفظ بمركز مهم ومحوري في تحديد القواعد األساسية حيث 
ن محافظة فإ بحسب رأيهة دور الشركات المتعددة الجنسيات، إال أنه للعولمة مع اإلقرار بأهمي

  .514بديل أو رديف عنهاعود إلى عدم وجود تالدولة القومية على وجودها ودورها 
على أنه:  Jorge Niosiوجورج نيوزي  Philippe Faucherيؤكد كل من فيليب فوشيه  ماك

يع المراحل التاريخية، تلعب دورا  مركزيا  في عملية "خالفا  للنظريات المتداولة، فإن الدولة، في جم
 لها. وتعزيز دور الشركات المتعددة الجنسيات وهي تعتبر الرافعة تفعيل

المنافسة الدولية فرضت على الدول أن تتنافس وتتواجه عبر شركاتها األكبر حجما . ذلك  بأنو 
ذا لزم األمر خلق، "أ بطل وطني" يحقق للدولة األم ن السياسات الصناعية تميل لتعزيز، وا 

توفير العوائد أو من خالل تأمين المواد األولية  قتصادية سواء من خالل التصدير أوامكاسب 
والطاقة. عندما يكون القطاع الخاص غير قادر على التغلب على العقبات المالية والتكنولوجية 

ستعادة خلق شركات وطنية ال أو التجارية، تعمد هذه الدول لمواجهة المنافسة العالمية، إلى
السيطرة على السوق الداخلية أوال  ولكسب األسواق الخارجية ثانيا . إذ أصبحت الشركات المتعددة 

قتصادية العالمية. الجنسيات الوطنية أو المملوكة من الدولة السمة األكثر وضوحا  للسياسات اال
عبين ى إعادة النظر في الالعلولي تجبرنا إن العدد المتزايد للشركات الوليدة العهد وتوسعها الد

  .513عتبارها عنصرا  رئيسيا  في تفعيل دور الشركات المتعددة الجنسيات"االدوليين لتشمل الدولة ب
فإن هذه الشركات لها تاريخ وثقافة وطنية، فالشركات   Ian Davisكذلك بالنسبة إلى إيان دافيس

 .512تبقى بجوهرها أميركية أو يابانية ، على سبيل المثال،األميركية أو اليابانية

                                                           
 .004، مرجع سابق، ص الطوفان القادمعبد علي كاظم المعموري،  510

502C. Chavagneux, "les multinationales définissent –elles les règles de la mondialisation?", op.cit, 
p553-563. 
503 P. Faucher, J. Niosi, "L’état et les firmes multinationales», Etudes internationales, vol. 16, n° 2, 
1985, p. 239-259. 
504 J.Cedro, op.cit, p39. 
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هذه بأن: " قولفيت النفطية العالمية بدولها األم يتناول محمد غانم الرميحي عالقة الشركا
تحقق مصالح الدول تتبع سياسات  -من حيث عملياتها فقط -التي تبدو عالمية الشركات

من الدول المنتجة للنفط  ، سواء من حيث توفير الخدمات أو الحصول على األرباحالمنتمية لها
يبرز دور الشركات النفطية  .515نامية على حد سواء" وأو الدول المستهلكة له، متقدمة كانت أ

"الشقيقات السبع"  ـالعالمية الكبرى في السيطرة على صناعة النفط العالمي وهي ما عرف ب
 المملوكة من قبل الواليات المتحدة وبريطانيا وهولندا. 

 قيامهاعلى المستوى الدولي، ومن حيث  ركات دولية من حيث تشعب عملياتهاهذه الشُتعد  
متالكها لشركات محلية تسمى بأسماء الدول العاملة ابلداٍن ومن حيث  ةعدبتوظيف مواطنين من 

بها لصالح الشركات األم من حيث اإلنتاج أو التكرير أو  وطةفيها، إال أنها تقوم باألعمال المن
يؤكد على أن الدول القومية تتعاون وبشكل واضح مع الشركات المتعددة . مما 516 التسويق

ستخراجية وفي طليعتها الشركات الشركات العاملة في القطاعات اال ا  صصو الجنسيات، خ
 قتصادياتها وقوتها على الساحة الدولية.التعزيز  ،النفطية

ها العاملة في التعدين لقد سعت الدول الكبرى لتأمين مصالحها ومصالح الشركات التابعة ل
والبترول عبر عدة طرق سياسية كانت كدعم أنظمة الحكم ماديا ، أو إقتصادية كتقديم المنح 
والمساعدات، أو عسكرية من خالل القواعد العسكرية أو من خالل المرتزقة والشركات العسكرية 

 . 513ي سيراليون(الخاصة )مثال على ذلك الدور الفرنسي في جزر القمر والدور البريطاني ف
شركات األسلحة والشركات وصا  للتعاون الواضح ما بين الشركات، خص ا  كذلك نجد صور  

 أكبر العقود العسكرية في 4110في العام ركية يحيث منحت وزارة الدفاع األم، النفطية، والدول
لغ بمب Lockheed Martin Corporationsلشركة لوكهيد مارتن كوربوريشن ركييالتاريخ األم

 Strike Fighter supersonic stealth الر لبناء الشبح األسرع من الصوتمليار دو  411
jet 519519، فضال  عن االتفاقية الموقعة مع شركات بوينغ وهاليبرتون.   

                                                           
 .43ص ،مرجع سابق، محمد غانم الرميحي 515
 .43صالمرجع أعاله،  516
جزر القمر لها. كذلك  إستعانت الدولة الفرنسية ببعض المرتزقة مثل بوب دينار لتأمين إستمرار تبعيةلقد  513

، حيث سعت لحماية مصالح شركاتها العاملة في إنتاج 0114دور بريطانيا في الصراع القائم في سيراليون منذ 
مرجع  (،الشركات العسكرية الخاصة ودورها في تفاعالت النظام الدولي) ،الماس. للمزيد راجع: بدر حسن شافعي

 .39ص ،سابق
508J. Dao, L. M. Holson, "Lockheed Wins $200 Billion Deal for Fighter Jet, NewYork 
Times, Oct. 27, 2001. 
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الواليات المتحدة، تشكل  السيمابأن حكومات الشمال، و  John Bray جون براي رىيأيضا  
حيث يعمد الممثلون  ،ول النامية ذات الحكم الضعيفدعم للشركات الشمالية في الد مصدر

الديبلوماسيون إلى مساعدة الشركات من خالل تعريفها باألشخاص ذوي النفوذ في الدولة 
المضيفة ومن خالل إرشادها إلى كيفية عمل النظام المحلي ومدى فرص النجاح. كذلك من 

تحقيق  على هماعدة شركاتلمسعلى حكومات هذه الدول سياسيا  خالل ممارستهم ضغطا  
 .501مكتسبات تجارية

لذلك، نجد أن الشركات المتعددة الجنسيات تخطت سيادة الدول المضيفة والتي في غالبيتها دول 
نامية. وهي تعمل مع حكومات دولها األم بغية تحقيق أهدافها، بل إن هذه الحكومات ُتشكل، كما 

، رافعة  Jorge Niosiوجورج نيوزي  Philippe Faucherفيليب فوشيه سبق وأن أشار كل من 
 لها.

 قراطية و ديمخرق الشركات المتعددة الجنسيات لل: الفقرة الثانية
أكد مجلس حقوق اإلنسان على أن تطبيق الديموقراطية يحتاج إلى مشاركة الشعب في الشؤون 

بطريقٍة  س همقتصادية، خصوصا  لجهة تخطيط وتنفيذ سياسات تم  جتماعية واالالسياسية واال
 .500مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي يصبحون شركاء في التنمية

ستغالل حجم أعمالها وأهميتها امن خالل  يمطالب ذات طابع سياس تقوم الشركات بفرض
من خالل اللجوء إلى عدة  أم المتقدمة قتصادية فى المساومة مع حكومات الدول الناميةالا

كبار  وصا  من الفئات المحلية ذات النفوذ وخصكبير عدد إنشاء عالقات وثيقة مع وسائل منها: 
ستخدام الرشوة إلقناع اوكوادر الجيش والحكومة و  يالمالك ودوائر رجال األعمال والسلك السياس

 ،الدول النامية يف والسيما ،نقالباتالاللجوء إلى تدبير اعبر  وأ، هاهذه الفئات بتأييد مصالح
ركا الالتينية يستخدام هذه األساليب في أمإشاع  حيثاألم،  بالتعاون مع حكوماتها فى الدول

                                                                                                                                                                      

 http://www.nytimes.com/2001/10/27/us/lockheed-wins-200-billion-deal-for-fighter-jet.html  
/ يوليو 013/ السياسة الدولية/ العدد(بين الواقع النظرية: نشأة وتطور مفهوم األمن االنساني) طارق تاحي/ 511

 .31ص  /29/المجلد4103
بأن الواليات المتحدة األميركية  ،4114عام في المجموعة ضبط المخاطر  عدتهاأ تيال دراسةن من الي  بتي501

لقد أرفق جون براي في دراسته جدوال   قتصادية لجأت إلى ذلك بشكل منتظم.تنمية االودول منظمة التعاون وال
للمزيد، راجع:  .ستخدمت المساعدات المشروعة لتحقيق مكاسب تجاريةابأن الشركات غالبا  ما  ُيظهر بموجبه

 .233-235ص ،مرجع سابق، جون براي
 -40/3/4100بتاريخ  -السابعة عشر الدورة-انمجلس حقوق اإلنس–القرار الصادر عن  الجمعية العامة  511
  A/HRC/17/3 رقم

http://www.nytimes.com/2001/10/27/us/lockheed-wins-200-billion-deal-for-fighter-jet.html
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بعد فشل أساليب الضغط السياسي وصا  خص ،اتيات والثمانينيات والسبعينيطوال حقبة الستين
 . 504ستمالة الرأي العام فى تحقيق أهدافهااقتصادي و الوا

من خالل  وأ( أ) صةمن خالل الشركات العسكرية الخا التدخل في الشؤون الداخلية للدول جريي
ن و على الشؤ  التأثير يالنقدية الهائلة ف هاحتياطياتالو  أموالهارؤوس ل هاستخداماستغاللها و ا

 (.بالداخلية للدول المضيفة )

 .الشركات العسكرية الخاصة دور -أ
الحرب  خالل 0110عام كان في سيراليون  503لشركات العسكرية الخاصةلإن أول ظهور 

بمساعدة   Executive Outcomeإكزكوتيف أوتكوم شركة قامت ،0113 في العامف ،األهلية
 Unitaستولت عليها حركة يونيتااستعادة سيطرتها على آبار النفط بعدما ولية الغالحكومة األن

 ،ليمتدسيستمز كذلك لجأت شركة البترول البريطانية إلى استخدام شركة ديفنس . 502المتمردة
 .515وظفيها وعملياتها من هجوم الثوار، لحماية م0110التي تأسست عام 

المتعددة الجنسيات شركات إلى الأيضا   بلفحسب، إلى الدول ليس تقدم هذه الشركات خدماتها 
 القوى عظمأن أبإذ يتضح  .506والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات

ذوي  الجدد المرتزقة إلى عملياتهايذ مهمات تنف تفويض في تتردد ال العالمفي  الماليةو  العسكرية
  .517"العالية التكنولوجيا"

                                                           
 رضا محمد هالل، مرجع سابق. 504
أمنية ألغراض تجارية لمن يطلبها من  شركات دولية خاصة تؤدي خدمات عسكرية وأوف على أنها: "ُتعر   503

 ،فيصل أياد فرج اهللجع: . راالدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات"
 ،اإلنساني واألمنية في ضوء القانون الدولي ةمسؤولية الدولة عن إنتهاكات الشركات الدولية الخاصة العسكري

 .33ص ،4103 ،بيروت ،منشورات الحلبي
514 C.Kinsey, Corporate Soldier and International Security: The Rise of Private Military Companies, 
196, Routledge, 2006, p14. 

حمورابي للبحوث والدراسات  مركز ،عولمة القتل الحضارة األميركية الجديدة عبد علي كاظم المعموري، 505
 .004-000، ص 4104اإلستراتيجية، بغداد، 

516 C.Holmqvist, "private Security Companies, The Case for Regulation", (S.I.P.R.I), Policy Paper – n° 
9, January, 2005, p6.  

517
لترا وجنوب أفريقيا، تقدم خدماتها للحكومات كالقانوني في كل من الواليات المتحدة وان هذه الشركاتيقع مقر  

ركا الالتينية يمن النزاعات في أفريقيا وأم كثيرشاركت في ال التدخل في أي مكان في العالم، وولديها القدرة على 
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مقبلة سوف ال صراعاتذلك أن ال ،بها ا  لة ومستخفمجهو  "المرتزقة"هؤالء مع ذلك تبقى حقيقة 
 François-Bernardيشدد كما ،حتويت سوف ولكن القومية، الدول أقلبدرجٍة  تستهدف

Huyghe، واألصوليين، واإلرهابيين المافيا عصابات ة،المسلح العصابات تدخل كل من على 
مع وهي عدة طبقات ستعارض أو ستؤلف بعضها  .الحكومية غير المنظماتو  ،والقوى المالية

  .518المرتزقة سديم بعض

متعددة الجنسيات المغرية للشركات  عروضا   ،حتى التي تشهد صراعات مسلحة، م الدولتقد  كما 
ستمرار في المواجهة المسلحة. القابل الحصول على المال لستثمارات بها مالجل زيادة اأمن 

ستخراج افي عمليات  ستثمارالتعاظم المكاسب الناجمة عن اإلى  قتصادية أدتالالعولمة اف
نغوال أنيجيريا و كل من في ، كتشافات البترولية الجديدةالان إ .ةدول الناميالد الطبيعية في الموار 

من رغم على الجنبية في هذه الدول ألستثمارات االلى زيادة اإ دتأ ،والسودان على سبيل المثال
 . 519الصراعات الممتدة بها

 غير المناطق في عملياتها سالمة ضمانإن اقتران حاجة الشركات المتعددة الجنسيات إلى 
، ذات أنظمة فاسدة وعجزها عن فرض األمن على الثالث العالم بلدان من عدد نهياراو  المستقرة

نشاء شركات عسكرية خاصة إأدى إلى لجوئها إلى الشركات العسكرية الخاصة أو إلى أراضيها، 
جل التعاقد أالحاكمة من  نظمةتقديمها لألبتقوم الشركات المتعددة الجنسيات حيث  .521 تابعة لها

تي قام مؤسسها ال ، Branch Heritage (Group) يةمشركة برانش هيرتاج العالأبرزها  ،معها
 .540خرىأمنية وشركات ألنشاء شركة ساند الين للخدمات اإبتمويل جهام، أنتوني بوكين

                                                                                                                                                                      

                 ستعانة بشركاتمريكي باالألأفغانستان والعراق، حيث قام الجيش ا السيما فيو وفي آسيا، 
Kellog  Brown and Root:رضا محمد هالل، مرجع سابق. . للمزيد راجع 

518
 للمزيد راجع: 

P.Chapleau, F.Misser, "Le Retour Des Mercenaire", Politique Internationale, La Revue, n°94, Hiver, 
2002. http://www.politiqueinternationale.com/revue/read2.php?id_revue=9&id=313&content=texte 

  /السياسة الدولية (/نظام الدوليلشركات العسكرية الخاصة ودورها في تفاعالت ال/ )ابدر حسن شافعي 501
 .33ص /4100أكتوبر /096عدد/القاهرة  /مؤسسة األهرام

520http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=391&art_id=113116. 
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http://www.politiqueinternationale.com/revue/read2.php?id_revue=9&id=313&content=texte
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=391&art_id=113116
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التي من  (،SOGECOM)الشركة الكاميرونية العامة   Bob Denardبوب دونارد كذلك أسس
 ها تأمين سالمة تنقالت السواح وحماية سلسلة الفنادق التابعة لمجموعة سان أنترناشونال اتمهم

Sun International 522ريقيةأف -الجنوب . 

إن تجارة األسلحة من قبل شركات األمن الخاصة ومساهمتها في نشر الفساد ينتهك حقوق 
لحقوق  ا  كبير  ا  خرقاإلفالت من العقاب والتهرب من المسؤولية  وُيعد  اإلنسان ويقوض التنمية. 

سان من قبل الشركات األمن الخاصة عبر نتهاكات حقوق اإلنامثال على ذلك ، اإلنسان
  .523تهم للتعذيب من دون عقاب في العراقممارس

لتحقيق أهداف  النقدية الهائلة هاحتياطياتالو  أموالهارؤوس ل الشركات ستخداما-ب
 سياسية

قيمة عملة الدول  فيالتأثير بحتياطيات النقدية ستخدام رؤوس األموال واالاب تقوم الشركات 
ن أهم الوسائل للشركات إه الدول، إذ المراكز السياسية للحكومات فى هذ في يالنامية، وبالتال

لى قتصادية فى المساومة مع الحكومات للتوصل إمتعددة الجنسيات هو توظيف أهميتها االال
        تقدم بمطالب ذات طابع سياسيال حيث تعمد غالبا  إلى أفضل الظروف المناسبة لعملها،

ع صحف معارضة للنظام السياسي، ر على توزيحظراج عن المعتقلين السياسيين أو رفع الفاإلك) 
 (.عن مصالحها الغرف التجارية والنقابات للدفاعأو تعيين أحد المواطنين في 

علية مع الحكومات فى الدول النامية، نتيجة اتستخدم الشركات هذا األسلوب فى المفاوضات بف
قتصاد ي االلمشروعات األجنبية فافتقار هذه األخيرة للمؤسسات والكفاءة ونتيجة ألهمية ال

 .                       542المحلي
تعتمد الشركات على عدة أدوات لتحقيق أهدافها منها: تأسيس منتديات وجمعيات ذات طابع 

وبتمويل بعض أنشطتها، تمويل إصدار صحف تتبنى أراء وتوجهات بعض الفئات نحو  يثقاف
ية، تقديم المساعدات المالية الشركات متعددة الجنسيات واألنظمة السياسية فى الدول النام

                                                           
522 C. Kinsey, op.cit, p14.  
523 J Borger.:“Dirty” war for profit evades reach of law’, Guardian Weekly, May 6-12, 2004, page 6, 
with references to CACI International, a military and intelligence contractor of the Pentagon and the 
CIA. http://www.theguardian.com/guardianweekly/story/0,12674,1210237,00.html 

إلى تعداد هذه الوسائل من ضمن األليات التي تتبعها الشركات المتعددة الجنسيات  رضا محمد هالليلجأ  542
 مرجع سابق.مية، لنشر الديموقراطية في الدول النا

http://www.theguardian.com/guardianweekly/story/0,12674,1210237,00.html
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، باإلضافة إلى تطوير مناهـج ومقررات 545لألحزاب والمؤسسات السياسية فى الدول النامية
نشاء مجموعات من المدارس والجامعات الخاصة، تمويل عقد ندوات ومؤتمرات مشتركة  التعليم وا 

و إعداد برامج ستضافة أساتذة وخبراء أجانب إللقاء مجموعة من المحاضرات أامن خالل 
 .546التوعية السياسية للطالب والمدرسين والقائمين على العملية التعليمية فى الدول النامية

وحقوق البيئة  في المتعددة الجنسيات الشركات : تأثيرالمطلب الثاني-
 العمل

، حقوق اإلنسان، سواء حقوق العمل لموظفيهامن كثير التنتهك  المتعددة الجنسياتالشركات إن 
تدهور  أو التسبب في، أو تعمل فيها تتواجدالتي  في المجتمعات السكان األصليين حقوق أو

في  والكلفة المتدنية للعمالة الموارد الطبيعية، بحثا  عن عبر العالم نشاطها ددُّ نتيجة  لتم البيئة
 .543نتهاكات هذه الشركاتالبلدان النامية هي األكثر عرضة  ال نأحيث  الخارج،

لم، منذ سنوات، ما يعرف" بالتحدي البيئي"، الذي يترافق مع الثورة الصناعية وتزايد يواجه العا
كتراث بالتشوه دون االمن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات، التي تسعى إلى زيادة أرباحها 

تلويث مجاري  معن أعمالها، سواء أكان ذلك عبر تدمير األراضي الزراعية أ جمالبيئي الذي ين
نتهاكات االيترافق ذلك مع  ،(الفقرة األولى) و عبر التسبب بكوارث وترسبات نفطية وغيرهاالمياه أ

 (.الفقرة الثانية) من دول العالم عددالمتكررة لحقوق العمل في 

 البيئة في المتعددة الجنسيات تأثير الشركات :الفقرة األولى

لق باإلضرار بالبيئة وبالموارد تهامات تتعا نسيات،جن الشركات المتعددة الكبير مد واجه عدي
 (.ب( أم غير نفطية )أ، سواء أكانت شركات نفطية )الطبيعية

 

 
                                                           

نطالقا اتستخدم الشركات أداة تقديم المنح والهبات والتبرعات لألحزاب والمؤسسات السياسية فى الدول النامية، 545
 راجع: رضا محمد هالل، المرجع أعاله. قراطية ونجاحها فى ذلك.و من تجربة هذه األدوات فى الدول الديم

 المرجع أعاله. 546

رقم 4119/أيار/43بتاريخ  –الدورة الثامنة-مجلس حقوق اإلنسان–العامة القرار الصادر عن الجمعية 543
A/HRC/8/5/Add.2 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/59/PDF/G0813659.pdf?OpenElement 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/59/PDF/G0813659.pdf?OpenElement
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 البيئةعلى  النفطيةغير الشركات  تداعيات -أ

السيما الهند، بالتسبب و من الدول، عدد تهامات في اCocaCola تواجه شركة كوكاكوال 
ها وتعُمد تلويثهااب ث أثبتت الوقائع واألدلة أن هذه الشركة عمدت حي ،ستنزاف المياه الجوفية وُشح 

إلى توزيع النفايات الصلبة، الملوثة بالمعادن الثقيلة، بشكل سماد على مزارعين بغية تلويث 
 . 549األراضي والمياه الجوفية

مصنع بوبال، وهو من الغاز من  ا  طن 31تسرب حادثة ، 0192في العام ، شهدت الهندكذلك 
 4911مقتل أكثر من  ، ما أدى إلى Union Carbideكاربيد نمصنع تابع لشركة يونيو 

ملياري دوالر  نحوقدرت األضرار بكما سكان مدينة بوبال، شخص وتشريد مئتي ألف نسمة من 
عن ممارسات الشركات المتعددة الجنسيات التي ال تعطي أي  ةالحادث ههذ تلقد كشفأميركي. 

  .541عتبار لبيئة الدول المضيفةا

 عبرهذه الكارثة  تجاهلتخلص من مسؤوليتها اUnion Carbide كربيد  يونيون حاولت شركة
 Dawشركة داو  ترفضحيث  .0111للمواد الكيميائية في العام  Dawندماجها مع شركة داو ا

مليون دوالر  441أي ما يعادل روبية  اتمليار  3،5ل مسؤولية كارثة بوبال ودفع مبلغ تحمُّ 
، بعد خمس سنوات من 0191العام  مؤقت. في ت الناجين كتعويضمنظما التي طلبتهاأميركي 

مع شركة داو خارج المحكمة، من تفاق تسوية اعلى  ةالمشاحنات القانونية، وافقت الدولة الهندي
تعويض ك ا  دوالر  533-331ما بين تراوح بمعدل وسطي يأي  ،مليون دوالر أميركي 231بقيمة

 جر  كذلك لم يية النفقات الطبية لمدة خمس سنوات. لتغطيكفي  ال ، تعويضللشخص المصاب
 .531األنهارسبب بتسرب المواد السامة إلى تتنظيف موقع الكارثة حيث مازال ي

                                                           
528

 http://www.partagedeseaux.info/article85.html 
، 4103، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الضرر العابر للحدودبشير جمعة عبد الستار الكبيسي،  529
 /http://www.greenpeace.ca/f/campagnes/dossiers/bhopalراجع أيضا :  .12ص
مئة ألف  نحوما زالوا يموتون كل شهر، كما أن  شخصا   05إلى  01تقدر المنظمات المحلية الناجين بأن  531

 شخص لم يتلقوا أي تعويض.

http://www.partagedeseaux.info/article85.html
http://www.partagedeseaux.info/article85.html
http://www.greenpeace.ca/f/campagnes/dossiers/bhopal/
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سوسيتيه  التابعة لها والشركة Rougier SA  أ .أس .هروغيُأدينت الشركة الفرنسية كذلك، 
في العام  ،Societe´ Forestiere et Industrielle de la Doume (SFID) فورستي
 .531لقيامها بقطع الغابات وتدمير الزراعات بصورة غير قانونية في الكاميرون، 4114

 البيئةعلى  الشركات النفطية تداعيات-ب

تهامات تتعلق بتدمير البيئة في عدة مناطق في العالم. ا)سابقا (  تكساكو-تواجه شركة شيفرون
. يتبين من وقائع هذه الدعوى أن 534كوادورالدعوى المقدمة من شعب األمازون في اإلأبرزها 

حتى العام 0162ستخراج للنفط منذ العام اشركة تكساكو النفطية األميركية قامت بأعمال تنقيب و 
هذه السنوات بتدمير البيئة واإلضرار بصحة اآلالف من السكان  والوتسببت ط 0114

دوالر  اتمليار  1،5قدره . أدانت محاكم اإلكوادور شركة شيفرون بدفع تعويض 533المحليين
مليار دوالر أميركي إذا  01بأكثر الكوارث البيئية في العالم وبمضاعفة المبلغ ليصل إلى  هالتسبب

 أيدت محكمة العدل الوطنية في االكوادور عتذارها إلى المتضررين.الم تُقد م الشركة المذكورة 
 شيفرون شركة عقوبة لعدم تقدممضاعفة القررت هذا القرار و  ،4103تشرين الثاني 04بتاريخ 

تابعة ال هليكوبترالشيفرون برفقة الجنود على متن طائرة شركة  وكان موظف لقد .532عتذارباال
من المتظاهرين  انثنإتل قُ ، كوادورفي اإل الُعز لمتظاهرين الالنار على الجنود فتح  حينلشركة ل
ان المحليون في منطقة طالب السكحين ن، اتيإحراق قر  جرىة. كذلك رهين تعذيب جرىو 

                                                           
531 Dossier de presse, Les Amis de la Terre, 7 villageois camerounais attaquent Rougier devant les 
tribunaux francais. http://asso-sherpa.org/sherpa-
content/docs/association/histoire/Agriculteurs_camerounais.pdf 

532  http://www.medelu.org/L-Equateur-et-les-mains-sales-de  
، كانت شركة شيفرون تكساكو تلقي أربعة ماليين غالون 0114و 0130تؤكد القضية أنه ما بين األعوام  533

نفايات المسممة بالبترول والمعادن الثقيلة ومخلفات حيوانات قشرية في األنهار وفي حفر، وصلت إلى يوميا  من ال
 حفرة مكشوفة. راجع: 351

A. Ellin, suit says chevron Texaco dumped poisons in Ecuador, newyork times, 8-may-2003. 
http://www.nytimes.com/2003/05/08/business/suit-says-chevrontexaco-dumped-poisons-in-
ecuador.html 

ر سبتمب 03، التي أطلقها الرئيس رافاييل كوريا في ”اليد القذرة لشيفرون“طالع على حملة للمزيد من اال 532
 – 0162الماضي إلعطاء العالم الصورة الحقيقية عن الكارثة البيئية التي تسب بت بها الشركة المذكورة في الفترة 

0111. 
-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-ecuador.com/ar/category/%D9%85%D9%86-al-http://apoya
-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1

%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86/page/2 

 

http://asso-sherpa.org/sherpa-content/docs/association/histoire/Agriculteurs_camerounais.pdf
http://asso-sherpa.org/sherpa-content/docs/association/histoire/Agriculteurs_camerounais.pdf
http://www.medelu.org/L-Equateur-et-les-mains-sales-de
http://www.medelu.org/L-Equateur-et-les-mains-sales-de
http://www.nytimes.com/2003/05/08/business/suit-says-chevrontexaco-dumped-poisons-in-ecuador.html
http://www.nytimes.com/2003/05/08/business/suit-says-chevrontexaco-dumped-poisons-in-ecuador.html
http://apoya-al-ecuador.com/ar/category/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86/page/2
http://apoya-al-ecuador.com/ar/category/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86/page/2
http://apoya-al-ecuador.com/ar/category/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86/page/2
http://apoya-al-ecuador.com/ar/category/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86/page/2
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 ،الحفر الخاصة بهاعن جمة الناشيفرون بتنظيف الكارثة البيئية شركة األمازون اإلكوادورية 
استأجرتها الشركة، ما حيث كان الجنود يتقاضون رواتبهم من شركة شيفرون ويتنقلون في قوارب 

 .535أدى إلى تشريد وقتل المئات وتلويث المياه

تجنب مواجهة  إلى ،رةيخطال والملوثات لدى نقل البضائع ،لجنسياتتسعى الشركات المتعددة ا
في برستيج"،  Prestige" الناقلةغرق  على سبيل المثال، .التكاليف الفعلية ألنشطتهاو  امسؤولياته

ألف  33نحوب المحملة، و البرتغاليةوالفرنسية و  اإلسبانية سواحلالقبالة  4114 تشرين الثاني 03
لصالح تنقل النفط  ،اليونانفي  تعمل جزر البهاما،ه العبارة مسجلة في إن هذ. طن من النفط
روس )كراون ريسورس دالفا غروب إلى ، ُيديرها بريطانيون، وتعود ملكيتها شركة سويسرية

Crown Resources d’Alfa Group) . تحميل المسؤولية لطاقم الناقلة جرىمع ذلك و. 

أنه  ،" IOPC “ ألضرار الناجمة عن التلوث النفطيكما أعلن الصندوق الدولي للتعويض عن ا
مليون يورو،  051سوف يتحمل تكاليف تنظيف موقع الحادثة وتعويضات الضحايا لغاية مبلغ 

 .536مليار يورو نحو، قدر إجمالي الخسائر ب4115علما  أنه في العام 

ر الجسيمة النيجر نتيجة لألضرا-حتجاجات واسعة في دلتاا shellكذلك تواجه شركة شال 
 .537تهجير واإلضرار بصحة السكان المحليينللبيئة و  ة عن أعمالها، من تدميرجمالنا

 حقوق العمل في المتعددة الجنسيات تأثير الشركات -الفقرة الثانية

حقوق  نتهاكاب هالقياممتعددة الجنسيات  شركات من الدعاوى القضائية ضدكبير ُقد م عدد  
 شركات نفطية )ب(. )أ( أو ضد  شركات غير نفطيةد ، سواء ض والعمل اإلنسان

 الدعاوى المقدمة ضد شركات غير نفطية-أ

من  ركيةيالواليات المتحدة األم في وى المقدمة ضد شركاتاالدع نذكر على سبيل المثال بعض 
ساءة إل  Bridgestone Firestoneبريدجستون فايرستونشركة  ضددعوى المقدمة ال بينها،
ها مبالغ لدفع  Tchiquitaتشيكيتاشركة كذلك ضد  ،في ليبيريا في مزارع المطاط عمالها معاملة

أيضا   ،حتجاجات العمالية في مزارع الموز التابعة لهاقمع االلللمليشيات المسلحة في كولومبيا 
                                                           

535
 http://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28126.html 

536 Communiqué de presse de « Les amis de la terre » du 9 mai 2003 et les articles du Nouvel 
Observateur du 13 novembre 2005 et du Monde du 19 novembre 2005. 

537http://www.business-humanrights.org/LegalPortal/Home/Countrywhereallegedabusetookplace  

http://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28126.html
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28126.html
http://www.business-humanrights.org/LegalPortal/Home/Countrywhereallegedabusetookplace
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ضد و ، عملللنتهاكات ا رتكابا من يهامورد منعلفشلها في Walmart   مارتول و شركة ضد 
  .539األطفال يستغلون عمالةن من مزارعي الكاكاوها ئلشرا Nestleنستلة شركة 

تسبب بخطف وتعذيب ومقتل أعضاء بالالكولومبية  Coca-colaكوال -شركة كوكاُتهمت اأيضا  
 .539الوطني لتجارة الغذاء والمشروبات في كولومبيا" تحاداالمن 

 Curacao Drydock Company درايكوك كومباني كوراكاوالدعوى المقدمة ضد شركة  كذلك
عمال  ثالثةمليون دوالر ل 91بتغريم الشركة المذكورة مبلغ حكم غيابي  نتهت بإصداراالتي 
، شركات المالبسعدد من الدعوى المقامة ضد  ا  وأيض. 541السخرةُأجبروا على العمل ب كوبيين

  .542في سايبان ظروف العمل المسيئةبسبب ، Cap541 من بينها شركة غاب

وول  ،Walt-Disneyمثل والت ديزنيمتعددة الجنسيات الدد من الشركات نتهك عيفي الصين، 
  .523، قوانين العمل الصينيةReeboock وريبوك Nikeنايك  ،walmart مارت

الوطني لتجارة الغذاء تحاد االكما تواجه شركة نستله كولومبيا دعاوى مرفوعة من قبل 
نتهاكاتها المتكررة لحقوق اإلنسان في ال "،Sinaltrainalسيناترينال " والمشروبات في كولومبيا

المسؤولية و ، 19و  93تفاقيات منظمة العمل الدولية رقم انتهاك اكولومبيا وهي: تدمير النقابات و 
ونقابيين بين عامي  عمال  01عسكرية ) قتل الالمشتركة عن أعمال العنف من قبل القوات شبه 

عدد من  وفاة، 0131حة العامة )في العام وتهديد النقابيين(، اإلضرار بالص 4115و  0196
بمسحوق الحليب الملوث(، تلويث األنهار بمياه الصرف الصحي التي تحتوي  ميناألطفال مسم

                                                           
538Complaint at 1–2, Roe v. Bridgestone Corp., No. 05-8168 (C.D. Cal. 2005); Complaint at 459–
499, Does v. Chiquita Brands Int’l, Inc., No. 07-CV-10300 (S.D.N.Y. Nov. 14, 2007); First Amend. 
Complaint at 172–177, Doe v. Wal-Mart Stores, Inc., No. 05-CV-7307 (C.D. Cal. Dec. 28, 2005); 
Complaint {{35–37, Doe v. Nestle S.A., No. 05-CV-5133(C.D. Cal. July 14, 2005).  

539 http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/200615851.pdf  
540https://www.courtlistener.com/flsd/d34k/licea-v-curacao-drydock-co-inc/cited-by/ 
541

 http://www.utexas.edu/law/faculty/lmullenix/info/does_v_gap.pdf 
مرجع  ،A F. Triponel .:راجع من قبل الشركة المذكورة. للمزيد،تسوية كركي يتم دفع عشرين مليون دوالر أم 524

 .65سابق، ص
543 M. Özden, "Les sociétés transnationales et Droits humains", Programme Droit Humains du Centre 
Europe - Tiers Monde (CETIM), 1 Novembre2005, p10. 

 www.cetim.ch/fr/documents/bro2-stn-A4-fr.pdf 

http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/200615851.pdf
http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/200615851.pdf
https://www.courtlistener.com/flsd/d34k/licea-v-curacao-drydock-co-inc/cited-by/
http://www.utexas.edu/law/faculty/lmullenix/info/does_v_gap.pdf
http://www.utexas.edu/law/faculty/lmullenix/info/does_v_gap.pdf
http://www.cetim.ch/fr/documents/bro2-stn-A4-fr.pdf
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حتكار سوق الحليب قي كولومبيا، التسبب بالنزوح القسري بمساعدة القوات اعلى منتجات سامة، 
 .522الشبه عسكرية

، Nestléمثل شركة نستله لكاكاو من مالي، ل ستوردةالمشركات األغذية العالمية تواجه كذلك 
 بالتواطؤ تتعلقوى ادع Cargill كارجيل، و Archer Daniels Midlandآرتشر دانييلز ميدالند 

جبارهم على و  بتعذيبهمو  ،الكاكاو يحصدون الذينتجار باألطفال االب   .545القسريالعمل ا 

ت على التوقيع على المبادرة الطوعية إن الفضائح المتعلقة بعمالة األطفال أجبرت الشركا
نظام إصدار  عزيزلت  Harkin-Engel Protocole" إنجل-هاركنبروتوكول " المعروفة باسم

بُحسن معاملتهم في المزارع و  األطفال بتوظيف الفاصوليا موردييضمن عدم قيام  شهادات
 .526لموظفيهم

بسبب  ،Pfizerفايزر ،اليات المتحدةمقرها الو  شركة والجدير بالذكر أيضا  الدعوى المقامة ضد
دون من على األطفال في نيجيريا،  Trovan""تروفانختبار المضادات الحيوية اقيامها ب

 .523نتشار وباء إلتهاب السحايااموافقتهم، خالل 

 الدعاوى المقدمة ضد شركات نفطية-ب

، بتهمة 0113في العام  ،هاضد التي أقيمتالدعوى النفطية  Unocalشركة يونيكال تواجه 
غتصاب وفرض العمل القسري على المزارعين في بورما من قبل التواطؤ في أعمال القتل واال

أجبر الشركة،  األمر الذي. 529الجنود البورميين لضمان سالمة بناء خط أنابيب في جنوب بورما
 .521، على التفاوض سلميا  مع الضحايا 4115في العام 

بتاريخ   .Talisman Energy Incة تاليسمان إنرجيالنفطية الكندي شركةال أدينتكذلك 
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ب ،لتأمين النفط المحلي ،مع القوات الحكوميةبالتواطؤ  9/00/4110

                                                           
544 http://www.multiwatch.ch/fileadmin/Dateien/NestleKolumbien_Olaya.pdf 

545
 اليوم ساعة في 02العمل لمدة تصل إلى  يجبرون على و سنة 02و 04يتراوح أعمار هؤالء األطفال ما بين  

 . يتعرضون للضربو ة يويعانون من سوء التغذ ،بال أجر
546

 Bulletin suisse des droits de l’enfant, 2/3, septembre 2005. 
547http://www.business-
humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/Pfizerlawsui
treNigeria?sort_on=sortable_title&batch_size=10&batch_start=4 
548http://earthrights.org/unocal/index.shtml  
549http://www.earthrights.org/news/press_unocal_settle.shtml  

http://www.multiwatch.ch/fileadmin/Dateien/NestleKolumbien_Olaya.pdf
http://www.multiwatch.ch/fileadmin/Dateien/NestleKolumbien_Olaya.pdf
http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/PfizerlawsuitreNigeria?sort_on=sortable_title&batch_size=10&batch_start=4
http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/PfizerlawsuitreNigeria?sort_on=sortable_title&batch_size=10&batch_start=4
http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/PfizerlawsuitreNigeria?sort_on=sortable_title&batch_size=10&batch_start=4
http://earthrights.org/unocal/index.shtml
http://www.earthrights.org/news/press_unocal_settle.shtml
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مناطق  من للسودانيين التهجير القسري وبالتحريض على ،وجرائم حرب واإلبادة الجماعية
  وواالغتصاب،والتعذيب،  القتل عمليات فضال عن، جنوب السودان استخراج النفط في

  .551المدنيةتدمير المنازل و 

  

                                                           
550C. Kaeb, Emerging Issues of Human Rights Responsibility in the Extractive and Manufacturing 
Industries: Patterns and Liability Risks, Northwestern Journal of International Human Rights, volume 
6, issue2, article 5, 2008, p342. 
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=njihr 
 
 
 

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=njihr
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العالمية لضبط أعمال الشركات المتعددة  المبادرات: الفصل الثالث-
 الجنسيات.

أعمالها  مارسن في أنها تكمُ تإن المعضلة األساسية في قمع جنوح الشركات المتعددة الجنسيات 
 من جهة الف ؛عاجزين عن معاقبتهاال الداخليلدولي و ن اقانونيالتحايل على الغير الشرعية عبر 

تقف القوانين الداخلية عاجزة  من جهٍة أخرى،و قوة ضبط،  يملك القانون التجاري الدولي آلية وال
  .550ا  قضائي تهامالحق ومعها أالتحقيق في  سواء ،حدود الدوليةالأمام 
 ما صرح به رئيس ،ل العولمةفي ظالمتعددة الجنسيات برز ما يدل على واقع الشركات أإن 

العولمة "يمكنني تعريف  ( بأن:ABB) بوفري براون آسيا السويسرية السويدية المجموعة الصناعية
وأن تنتج ما تريد وأن ، تريد الوقت الذيفي  ستثمارباالة شركاتي مجموعحرية بتتجسد  بأنها

القيود وأن تتحمل أقل  ،تشاء ماحيثبيع وأن تمن أين ما تريد، تحصل على مصادر اإلنتاج 
إن اإلشكالية تكمن في إمكانية  .554جتماعيةلتزامات االاال و قانون العمل ما يختصفي المحتملة

الضبط والتحكم سواء على الصعيد القومي أم على الصعيد العالمي أم على صعيد المجتمع 
المي والمجتمع المدني، فهل تستطيع هذه الشركات التفلت من مسؤولياتها؟ أم أن النظام الع

 الدولي مازال يحتفظ بآليات الضبط وتحديد المسؤولية؟ 
أتت مبادرات ضبط نشاط الشركات المتعددة الجنسيات من عدة مستويات، سواء من المستوى لقد 

بعض توصيات ومقترحات الرسمي أي عبر األمم المتحدة )المطلب األول(، أو من خالل 
 حكومية )المطلب الثاني(. لاالمنظمات الدولية الحكومية و غير 

 مم المتحدةالمطلب األول: مبادرات األ -
حترام حقوق اإلنسان، حين اإلى عب ر األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي عنان عن الحاجة 

إلى:" نص  ودعم مجموعة  0111قتصادي العالمي في العام دعا رجال األعمال في المنتدى اال
إلنسان، قانون العمل، البيئة... لننعم بمستقبل يتحمل فيه القوي والناجح م لتعزيز حقوق ايمن الق

التي  445/59هذا ما أكدته أيضا  الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم  .553مسؤوليتهم"
                                                           

551 P. Janot, op.cit, p 429. 
 للمزيد راجع: 552

D. Horman, Mondialisation excluante, nouvelles solidarités: soumettre ou démettre l’OMC , coédition 
CETIM, Gresea, L’harmattan, octobre 2001. 
553Kofi Annan, UN Press Release SG/SM/6881 of February 1, 1999.  
http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990201.sgsm6881.html 

http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990201.sgsm6881.html
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ش ددت على الحاجة إلى ترويج مفهوم مسؤولية الشركات من خالل تنمية متكاملة ومستدامة 
جراءات ومبادرات عالمية وشراكات عامة وخاصة وتشريعات تفاقيلال اعلوتطبيق ف ات الدولية وا 

 .552كافة محلية مالئمة لدعم تحسين دائم لممارسات الشركات في الدول
دفعت باألمم المتحدة )الفقرة األولى( ووكاالتها الشركات المتعددة الجنسيات إن أهمية ظاهرة 

على سيادة الدول ووضع اإلجراءات الضرورية المتخصصة )الفقرة الثانية( إلى دراسة آثارها 
 . 555لتحديد وتوجيه نشاطها وسلوكها

  جتماعية لدى الجمعية العامةمفهوم المسؤولية اال الفقرة األولى:-

ال أنه يجدر بنا تعريف هذا إجتماعية للشركات، عملت األمم المتحدة على تعزيز المسؤولية اال
 ات التي تبنتها الجمعية العامة )ب(.المفهوم أوال  )أ( من ثم شرح المبادر 

  للشركات جتماعيةالمفهوم المسؤولية ا-أ

جتماعية منها مواطنة الشركات والحوكمة تعددت المصطلحات المتعلقة بمفهوم المسؤولية اال 
 . الجيدة للشركات

المسؤولية commission de l’union européenne األوروبي تحاداالمفوضية عر فت 
جتماعية والبيئية للشركات في نشاطها عتبارات االدماج الطوعي لالنعلى أنها:" االجتماعية اال

لتزام االتتطلب منها ليس فقط الشركات ة يمسؤولن إالتجاري وفي عالقتها مع األطراف المعنية. 
ستثمار أكثر في الشق اإلنساني، بالقواعد القانونية المفروضة إنما الذهاب أبعد من ذلك واال

العمل  ،وفقا  لهذا التعريف ،الشركاتهذه يتوجب على  .556العالقة مع األطراف المعنية" البيئي،
ة في يجتماعية والبيئعلى تعزيز وتقوية القوانين الوطنية الموضوعة مع إدماج أكثر للجوانب اال

جتماعية من ضمن المسؤولية اال عد  لتزام فقط بالقوانين المنصوصة ال يُ ن االإنشاطها إذ 
 .553تللشركا

                                                           
554Article 11 of General Assembly Resolution 58/225 “Role of the United Nations in promoting 
development in the context of globalization and interdependence” of December 23, 2003; U.N. Doc. 
A/RES/58/225.  

 .323ص ،مرجع سابق ،ريمون حداد 555
556 Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, livre vert, 
commission européenne, juillet 2001. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52001DC0366 
557 M.Caillet, G. Ngom, les entreprises transnationales et leur responsabilité sociétale, p12. 
www.sherpa.org  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52001DC0366
http://www.sherpa.org/
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جتماعية االسم بالمسؤولية ت  يف الشركات على نحو صر  جتماعية للشركات تعني ت  المسؤولية اال إن
أيضا  أمام الموظفين والحكومات  فحسب، بلوالمساءلة ليس أمام أصحاب هذه الشركات 

عتبار دور منهج إداري يأخذ في اال يوالشركاء والمجتمعات األخرى واألجيال المقبلة. وه
لتزام جتماعي واالفي المجتمع واآلثار المترتبة عن أنشطتها على المجتمع. إن الدور اال الشركات

نتاج وتقليل النزاعات بين ستثمار يعود على الشركات بزيادة الربح واالااألخالقي للشركات هو 
 .559اإلدارة و العاملين فيها والمجتمعات التي تعمل فيها

نتخابات المباشرة من الشعب، أما مسؤولية الشركات اال سؤولية ومحاسبة الدول ُتمارس عبرإن م
 شركاتجتماعية للاالمسؤولية المارس عبر مبادئ ومعايير معروفة وُمط بقة دوليا . إن مفهوم فتُ 

 : 551جوانب ةهو مفهوم غامض له أربع

الجانب األول هو الجانب القانوني والذي يحتاج إلى مجموعة من القواعد القانونية تتعلق -
 لضرائب، العمل، البيئة، وحقوق اإلنسان بشكل عام. با

ستراتيجية، بحيث تهتم الشركات بإيجاد هيكلية متطورة الجانب الثاني هو مسؤولية الشركات اال-
بحيث تسعى إلى تأمين األمن في عملية إنتاجها، باإلضافة  ،في السوق ا  دائم ا  ُتؤمن لها وجود

في عملية اإلنتاج حقوق اإلنسان احترام م جدا  فيما يتعلق ب. إن هذا البعد مهمخاطرإلى إدارة ال
 والصحي.  تعليميالشق ال وصا  بجانب اليد العاملة وخص

الجانب الثالث يتعلق بالجانب التنافسي الذي يهدف إلى تأمين وتوسيع السوق عبر العالقات -
يتعلق بحقوق إن هذا الجانب  العامة، وضع مدونات سلوك، وشراكات مع المجتمع المدني.

 اإلنسان من ناحية حماية المستهلك. 

خلق بيئة حقوق اإلنسان دون أي أما الجانب األخير فهو جانب اإلحسان الذي يهدف إلى -
نتقائية من قبل الدول، اال وإن العامل المشترك بين هذه الجوانب ه .األعمال واألرباح فيتأثير 

جتماعية مفهوم ذو قوة معنوية، والقانون ة االإن مفهوم المسؤولي الشركات والمجتمع المدني.
تملك  الشركات ال غالبية الدولي لحقوق اإلنسان ينقصه اإلجراءات العملية لتطبيقه، بما جعل

                                                           
 ،4101شباط  ،11العدد ،المعهد العربي للتخطيط بالكويت ،جتماعية للشركاتالمسؤولية اال ،حسين األسرج 559

 .6-5ص ،السنة التاسعة
559 N.Rosemann, "The UN Norms on Corporate Human Rights Responsibilities", Occasional Papers 
N° 20, august 2005, pp15- 16 . http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/04669.pdf  

http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/04669.pdf


131 

 

حترام حقوق التزمت بطريقة صريحة باسياسة حقوق إنسان واألقلية من الشركات هي من 
 .561اإلنسان

  مبادرات الجمعية العامة-ب

 قواعدال مع الشركات متثال سلوكا من المبادرات لتحسين ا  عددالمتحدة األمم  تخذتالقد 
الشركات المتعددة أعمال  حول ركز تت إن هذه المبادرات .للقانون اإلنساني الدولي األساسية

 .560البلدان الناميةأنشطتها في الجنسيات و 

بناء  على طلب الجمعية هتماما  خاصا ، فقامت اأولت األمم المتحدة الشركات المتعددة الجنسيات 
تعيين مجموعة من الخبراء. وضعت هذه المجموعة بجتماعي واالقتصادي العامة من المجلس اال

 .564أبحاثدعمة  بمركز تقريرا  أكدت فيه ضرورة إنشاء لجنة دائمة تهتم بموقف الشركات، مُ 

تعددة الجنسيات المسة نشاط الشركات الجنة لدر ، 0133عام حينها شك لت األمم المتحدة، في ال
متعددة الجنسية والتطور الوأصدرت تقريرها المعنون "الشركات  قتصاد العالمي،اال فيوتأثيرها 
مركز "سم اكما أنشأت أول مركز متخصص للبحوث المتعلقة بهذه الشركات تحت . 563"العالمي

  في العامُأهمل هذا المركز وتم إغالقه  ثم .562طنية"و لاعبر المعلومات والبحوث عن الشركات 
 .565 بسبب غياب إرادة سياسية جامعة 0114

                                                           
560Ibid.  

، قانونيا   ليست ملزمة منظمة التعاون والتنميةو  رعاية األمم المتحدةبعتمدت االتي  المعايير على الرغم من أن560
 . للمزيد راجع:في التطبيق العمليدورا  مهما   أدتالتي  المعايير الدولية مجموعة من وضعت إلى نها أد  فإ

 R. Bismuth, "La Responsabilité Des Entreprises Multinationales Pour Violation Du Droit International 
Humanitaire", Jean-Marc SOREL et Svetlana ZASOVA, Les menaces contre la paix et la sécurité 
internationales : nouveaux défis et nouveaux enjeux, Publication de l'IREDIES n°1, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, p134-135. 
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IREDIES/Projet_MARS/MARS_Livre_blanc.pdf 
562 Esosoc Resolution 1721(LIII) –28-JULY-1972, U.N .Doc.E/RES/1721(LIII)and Report of 22- 
May- 1974, U.N. Doc.E/5500.    
563 Nations Unies, Conseil économique et social, Commission des sociétés transnationales : Rapport 
sur la première session, E/5655 ; E/C.10/6 (New York, 1975, §§ 6 et 9). 
http://unctc.unctad.org/data/e73iia11a.pdf 

. قرر المتعددة الجنسيات داخل األمانة العامة لألمم المتحدة، تعمل كأمانة للجنة الشركاتهيئة مستقلة  هي564
التجارة  ستثمار في لجنةاالاألمين العام لألمم المتحدة تحويل هذا المركز إلى شعبة للشركات عبر الوطنية و 

نة األمم المتحدة للشركات عبر ، تحويل لج0112، قررت الجمعية العامة في ديسمبر بدورها .والتنمية األونكتاد

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IREDIES/Projet_MARS/MARS_Livre_blanc.pdf
http://unctc.unctad.org/data/e73iia11a.pdf
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، المتعلق بضرورة وضع تعليمات 3414 رقمقراراها ، 0132في العام  ،أصدرت الجمعية العامة
قتصادي الدولي الجديد، حيث أكدت على وقواعد ُتلزم بموجبها الشركات في ظل النظام اال

 حترام سيادتها الكاملة من خالل: اوعلى  قتصاد الوطني للدول المضيفةحترام مصالح االاوجوب 

 عدم التدخل في شؤونها الداخلية. -0

 مطابقة أعمال الشركات مع الخطة التنموية للدول المضيفة.-4

 تقديم المساعدة لتلك الدول، مثال  التكنولوجيا ومهارات اإلدارة وغيرها. -3

 . 566ستثمار واألرباح في الدول المضيفةتشجيع إعادة اال-2

كانون األول  05تاريخ ب( 31-)د 3502رقم بقرارها  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة أدانتلك كذ
وغيرهم من  موشركات أخرى ووسطاؤه الشركات المتعددة الجنسياتيع ما تقوم به ، جم0135

القوانين واألنظمة في  وانتهاكاألشخاص المشتركين فيها من ممارسات فاسدة، بما فيها الرشوة، 
حق أي دولة في سن التشريعات الجمعية العامة في هذا القرار على أكدت و  .ان المضيفةالبلد

لقوانينها وأنظمتها الوطنية، لمكافحة هذه  تخاذ التدابير القانونية المالئمة، وفقا  اوفي التحقيق وفي 
فيها الممارسات الفاسدة، ودعت جميع الحكومات إلى التعاون على منع الممارسات الفاسدة، بما 

 .الرشوة

المتعلق بالتعاون  54/93 القرار رقم ،0113في العام  ،أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة
 ةرشو وأدانت بموجبه  الدولي على مكافحة الفساد والرشوة في المعامالت التجارية الدولية

جارية الموظفين العام ين من قبل أفراد ومؤسسات في دول أخرى فيما يتعلق بالمعامالت الت
 الممثل قادها التي والمشاورات األبحاث من سنوات ست نتاجهي  التوجيهية المبادئ. إن الدولية
 المدني والمجتمع التجارية األعمال ورابطات والشركات الحكومات مشاركة وتضمنت الخاص
 . 563العالم أرجاء جميع في وغيرهم والمستثمرين المعنية والجماعات المعنيين واألفراد

                                                                                                                                                                      

عادة تسمي "UNCTAD األونكتاد"في لجنة التجارة والتنمية إلى لجنة التجارة والتنمية الوطنية  لجنة تها بوا 
 تاريخ A/RES/49/130 جمعية العامةال قرار للمزيد راجع: .ستثمار الدولي والشركات عبر الوطنيةالا

01/04/0112. 

565 M.Caillet, G. Ngom, Op.cit.  
566  U.N.Doc.A/RES/3202(S-VI). 
567 http://www.un.org/arabic/documents/GARes/52/res52087.htm  

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/52/res52087.htm
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/52/res52087.htm
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معايير دولية لتنظيم أنشطة الشركات عبر ، داخل األمم المتحدة تصدر ، أُ 0119عام في ال
التمييز ولحماية األقليات قرارا  يتعلق بدراسة اللجنة الفرعية لمكافحة  عتمدتا الوطنية، عندما

قتصادية الوأساليب عمل الشركات المتعددة الجنسيات فيما يتعلق بالتمتع الكامل بالحقوق انشاط 
العقبات  إحدىورد في متن هذا القرار، أن و جتماعية والحقوق الثقافية والحق في التنمية. الوا
قتصادية والسياسية في أيدي الشركات المتعددة الالقوة ا ز  ركُ الحق في التنمية هو ت  أمام ساسية األ

 .569الجنسيات الكبيرة

 Globalنان اإلعالن العالمي، أطلق األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي أ4111في العام 
Compact561 دعى بموجبه الشركات إلى  ذي، ال531شركة متعددة الجنسيات 22 بمشاركة

عشرة مبادئ تتعلق: بالبيئة، مكافحة الفساد، قواعد جيع وتطبيق، ضمن دائرة تأثيرها،عتماد وتشا
لمي يدعو الشركات األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بأن :"الميثاق العاقد صرح لالعمل. 

إلى تبني المبادئ العالمية والدخول في شراكة مع األمم المتحدة. وقد تطور ليصبح منصة مهمة 
غير أن هذا اإلعالن ال  .530لية مع قطاع األعمال العالمي المستنير"علألمم المتحدة لتشارك بفا

 .534لجنسياتمبادرة طوعية تتوجه إلى رؤساء الشركات المتعددة ا ، بللية ضبطآ عد  يُ 

 منظمة العمل الدوليةجلس األمن و مجلس حقوق االنسان و مبادرات م الفقرة الثانية:

 على األمم المتحدة هاوضبط مبادرات تنظيم عمل الشركات المتعددة الجنسيات لم تقتصر 
، بل إن وكاالتها المتخصصة بادرت أيضا  إلى العمل على وضع ضوابط لهذه الشركات، فحسب

 )ب(. نسان منظمة العمل الدولية وغيرهاإلى مجلس حقوق اإل)أ( من من مجلس األ

    مجلس األمن -أ

بحسب  ،بموجب القانون الدولي المتعددة الجنسيات للشركات المسؤولية الجنائية نعداماإن 
ن ع لمجتمع الدوليا دبع  يُ ال يجب أن  ،Regis Bismuth533 ريجي بيسموت الدكتور الفرنسي

                                                           
 .األقليات وحمايتها ضد لمنع التمييز اللجنة الفرعيةالصادر عن  0119/9القرار   569

569 http://www.unglobalcompact.org/ 
نتهاكات لحقوق اإلنسان ولحقوق العمل وللبيئة امن بين الشركات المشاركة، عدد من الشركات المتورطة ب 531

 وغيرها. Rio Tento   وريو تنتو shellشال  وBritish Petroleum مثل : بريتش بتروليوم 
571

 M.Özden, op.cit, p30. 
572 M.Caillet, G. Ngom, op.cit, p10.   
573 Regis Bismuth, op.cit, p133. 

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
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التي  من خالل العقوبات نعكساالذي األمر ذه الشركات بالصراعات المسلحة، عالقة هب هتماماال
 .532القانون غير الملزمة آليات وغيرها مناألمن  عتمدها مجلسا

قتصادية عسكرية، بما في ذلك العقوبات اال عتماد تدابير قسرية غيرامجلس األمن ليمكن 
نشاط األعمال سلوك و ه التدخل في يجوز لحيث ، من ميثاق األمم المتحدة 20بموجب المادة 

المعنويين لخرقهم المجموعات أو األشخاص  التجارية وفرض العقوبات على الدول واألفراد و
 .535نساني و لتدخلهم في الصراعات العسكرية القانون الدولي اإل

 غير الدول، إن الطبيعة المتغيرة للصراعات المسلحة التي تنطوي على تورط الجهات الفاعلة من
سم افرض عقوبات على األفراد، المعروفة ب فيالتسعينيات إلى التركيز دفع مجلس األمن منذ 

حظر على األسلحة والنفط في الكفرض  Smart sanctions“ ذكيةأو "العقوبات الجزاءات ال
أعرب مجلس  حيث ،4111533أو المتعلقة بصادرات الماس في سيراليون  0113576أنغوال 

ماس في تأجيج الصراع لل"حيال الدور الذي تلعبه التجارة غير المشروعة  األمن عن قلقه تحديدا  
، و جمهورية 539العقوبات التي فرضها مجلس األمن ضد طالبان والقاعدة كذلكفي سيراليون"، 
 .590أو السودان 591والكوت ديفوار 531قراطيةو الكونغو الديم

في الحروب األهلية في كل من الموارد الطبيعية، كاأللماس،  قوم بهالدور الرئيسي الذي تإن 
عتماد آليات جديدة في عملية إدارة الصراع. اليبيريا وأنغوال وسيراليون، حث  األمم المتحدة على 

 وتهدف هذه اآلليات الى تقويض العامل المحرك للصراع، سواء من أجل السعي للتحكم أ
تهم عدد من الشركات، ة. تُ تجار بالموارد الطبيعية، من قبل األطراف المتصارعاال والسيطرة أ

                                                           
نسجاما  مع االمسؤولية الجنائية لألشخاص االعتباريين، في  المحاكم الجنائية الدولية النظر لطالما رفضت 532

ولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين. الذي يقتصر على المسؤ "، "ICC النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
كانت واليتها القضائية تقتصر فقط على"محاكمة مجرمي  "IMTُيذكر أن المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ "

ستبعدت ا، بحيث الحرب ...الذين توجه إليهم الُتهم بشكل فردي، أو بصفتهم أعضاء في منظمات أو مجموعات"
 عتباريين من نطاق صالحية هذه المحكمة. للمزيد، راجع: ص االجتماعية لألشخاالمسؤولية اال

Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, vol. 22, p12. 
575 Regis Bismuth,op.cit, pp133-134. 
576 S/RES/864(1993), §19. 
577 S/RES/1306 (2000), §1. 
578 S/RES/1267 (1999), § 4. 
579S/RES/1493 (2003), § 20  
580S/RES/1572 (2004), § 7. 
581 S/RES/1591 (2005), §3 
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كما أشرنا سابقا ، بأنها تتورط بالصراعات الداخلية من أجل تحقيق أرباح قصيرة أو طويلة األجل 
 .594نتشارهاسواء عبر زيادة حدة العنف أو عبر توسيع بقعة 

 المعادن من الصادرات على حظر فرضب المتحدة لألمم العام األمين ىأوص ،4110 عامال في
 والكوبالت والماس الذهب مصدريمن  أصبحت التي وأوغندا، ورواندا بوروندي من واألخشاب
 فضال  عن. 593الكونغولية التمرد حركات أهم من ثنينا صولأ بتجميد وأمر ،المعادنو  والكولتان
 المثال سبيل على ،البشري ستغاللالوا العنف نتشارا من للتخفيف العمليات بعض بدأتذلك، 
أدى  األمر الذي ماساألل شهادات إلصدار ا  نظام لتي وضعتا 4114 لعاما في كيمبرلي عملية
 لماسأ تجارة في النزاعات مناطق منالمستخرجة  لماساأل نسبة في ملحوظ نخفاضاإلى 
 جميع على تطبيقها يمكن بحيث أوسع سياق في ةمماثل هجنُ عتماد ااألمم المتحدة  تناقش. الدولية
  .592الطبيعية الموارد ستخراجا أشكال

 الصناعات مجال في الشفافيةتطبيق  مبادرة ،4114 عامال في ،الدولي المجتمع قترحا
 الكامل النشر خالل من بالموارد الغنية الدول في الحوكمة تحسين لضمان  ""EITI ستخراجيةالا

  .595والتعدين والغاز النفط عائدات من والحكومات شركاتال مدفوعات من والتحقق

 نسان و منظمة العمل الدوليةقوق اإلمجلس ح -ب

 بمسألة ىعنيُ  596ا  خاص ممثال   روغي جون المتحدة لألمم العام األمين نعي   ،4115 العام في
في  روغي جون يقول. 593األعمال مؤسسات من وغيرها الوطنية عبر والشركات اإلنسان حقوق

                                                           
582

  من البحث الفصل الثالث من القسم األولراجع  
 ر.التحري وجبهة قراطيةو الديم أجل من الكونغولي لتجمعهما ا 593

584 http://www1.umn.edu/humanrts/resolutions/SC98/1173SC98.htm 
 جريهي مبادرة طوعية، جمعت حكومات وشركات والمجتمع المدني والمستثمرين والمنظمات الدولية. حيث ي 595

 ركا الالتينية وآسيا. يبلدا  في أفريقيا وأم 35تنفيذ ذلك في 
"، ساهم بشكٍل AAJ"ركية"ي، بالتعاون مع رابطة الحقوقيين األمCETIM"إن مركز أوروبا والعالم الثالث "ستيم  596
( وفي أعمالها، بما في ذلك تطوير هذه SCHR)حماية حقوق اإلنسان لتعزيز و  اللجنة الفرعيةإنشاء  ل فيعفا

ى وأن عل تقع باألساس على عاتق الدول المعايير. تنطلق هذه القواعد من أن ُمهم ة حماية وتعزيز حقوق اإلنسان
 .حق العمال لدولي، وال سيما سالمة األشخاص وأن تحترم قواعد القانون اإلنساني االشركات المتعددة الجنسيات 

 .24، مرجع سابق، ص  M. Özdenللمزيد راجع 
587 E/CN.4/RES/2005/69 

http://www1.umn.edu/humanrts/resolutions/SC98/1173SC98.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/resolutions/SC98/1173SC98.htm
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-69.doc
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-69.doc
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 الطبيعية الموارد قطاع يف الشركات أنشطة يحكم الذي التشريعي اإلطار بأن:" 599األول تقريره
 المنخفض، الدخل ذات البلدان في تقع اإلنسان حقوقل نتهاكا حاالت أسوأ أن وجدو . "تجاوزه تم
 ال ُتطبق فيها التي البلدان في كذلك النزاعات، من تعاني تزال ال أو عانت التي البلدان فيو 
 .591الفسادوينتشر فيها  نينواالق

نتصاف" حترام واالالاإلنسان باإلجماع بإطار "الحماية وا ، رح ب مجلس حقوق4119في العام 
، الذي يتضمن 4115عام القترحه الممثل الخاص في تقريره بموجب الوالية الصادرة في االذي 

 :511ثالثة مبادئ جوهرية

نتهاكات األطراف الثالثة، بما فيها مؤسسات األعمال اواجب الدولة في الحماية من -0 
 نسان من خالل سياسات وأنظمة وأحكام قضائية مالئمة؛التجارية، لحقوق اإل

ما يعني أن عليها أن تتصرف بالعناية وهو حترام حقوق اإلنسان، امسؤولية الشركات عن -4
 نتهاك حقوق اآلخرين؛ االواجبة لتجنب 

 نتصاف الفعالة، القضائية وغير القضائية.الحاجة إلى تفعيل وصول الضحايا إلى سبل اال-3

بعنوان األعمال التجارية وحقوق اإلنسان: دراسة عن ، تقريرا  إضافيا  4119في العام   يغقدم رو 
نتهاكات لحقوق اإلنسان التي تنطوي ضد الشركات التي تم العثور على األثر مدى وأنواع اال

 .510السلبي ألنشطة األعمال لعام حقوق اإلنسان، المتعلقة بالعمل أم ال

                                                           
بأن جون   Melik Özdenومليك أوزدين Alejandro Teitelbaumكل من  أليخاندرو تيتيتبوم  قولي 599

من قبل القانون الدولي وأنه  مطلوبة حاول  في تقريره األول إظهار أن الشركات المتعددة الجنسيات ليست روغي
( و"المجتمع المدني العمل معا  الميثاق العالمي سيكون أكثر مالءمة لهذه الشركات، واألمم المتحدة )من خالل

نه يعود لهذه الشركات وللمجتمع المدني إ، بحيث مدونات سلوك بشكل غير ملزم قانونيا   لوضع النوايا الحسنة أو
هذا الموقف مخالف للوضع الراهن لتطور القانون الدولي، ألن الشركات إن صالحية السهر على تطبيقها. 
نتهاكات حقوق اإلنسان، كذلك األفراد، كشركاء، اعن  ا  قانونية مسؤولة جنائيالمتعددة الجنسيات من الناحية ال

نتهاكات حقوق اإلنسان. لذلك ال بد من توطيد أدوات وآليات لتحديد المسؤولية وتحديد العقوبة اومحرضين على 
 .A. Teitelbaum, M. Özden, op.cit, p4 :راجع ،للمزيد ".المقابلة على مستوى الدولي

589E/CN.4/RES/2005/69  
 رقم- 4119/ 2/2بتاريخ  –الدورة الثامنة -مجلس حقوق اإلنسان–القرار الصادر عن  الجمعية العامة   511

A/HRC/8/5 
رقم  4119/أيار/43بتاريخ –الدورة الثامنة-سانمجلس حقوق اإلن–الجمعية العامة ادر عن القرار الص 510

A/HRC/8/5/Add.2 

http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-69.doc
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دئ توجيهية في تقريره النهائي إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع ي مباغ، قدم رو 4100في العام 
، أقر مجلس حقوق اإلنسان باإلجماع، في 4100حزيران  06 . في514لألمم المتحدة

المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان لتنفيذ  AA/HRC/RES/17/4القرار
واالنتصاف"، التي تقدم معيارا  عالميا  لمنع  إطار األمم المتحدة المعنون "الحماية واالحترام

 ومعالجة خطر تعرض حقوق اإلنسان آلثار ضارة مرتبطة بنشاط تجاري.

 التجارية والمؤسسات الدول بها نفذتُ  أن جبي التي اآللية التوصيات من الجديدة المجموعة تحدد
 التي للتحديات التصدي حسينت بغية" واالنتصاف واالحترام الحماية" المعنون المتحدة األمم إطار
 اإلنسان حقوق مجلس برح   ،4119 عامال في. اإلنسان وحقوق التجارية األعمال تواجه

 والوطنية الدولية الحكومية المنظماتقبل  من الواسع لهذه اآلليات ستخداماالب باإلجماع
 جبالتي يات برز المبادئ التوجيهية الخطو تُ . الحكومية غير والمنظمات التجارية والمؤسسات

لحقوق اإلنسان، وتقديم خطة للشركات لمعرفة حقوق لتعزيز األعمال التجارية  ها من قبلحتراما
بداء المتعلقة بها اإلنسان من قبل  ستخدامهاالمجموعة معايير . تقد م هذه المبادىء حترامها لهاا وا 
 . 513لحقوق اإلنسان الشركاتحترام افي تقييم مدى  الشركات

 ستخداماب ،4119 عام في باإلجماع اإلنسان حقوق مجلس به رحب أن منذ اإلطار، يحظى
 غير والمنظمات التجارية والمؤسسات والوطنية الدولية الحكومية المنظمات من النطاق واسع

  .512المصلحة صاحبة األخرى والجهات الحكومية

وثيقة 515(SCHR)حماية حقوق اإلنسان لتعزيز و  للجنة الفرعيةا تعتمدا 4113في العام 
من قبل الشركات المتعددة  القواعد المتعلقة بالمسؤولية عن جمعيات حقوق اإلنسان بعنوان"

عتماد هذه القواعد من قبل األمم المتحدة اعلى الرغم من عدم . 516الجنسيات والشركات األخرى"
                                                           

 رقم -40/3/4100بتاريخ  -ةالسابعة عشر  الدورة-مجلس حقوق اإلنسان–لقرار الصادر عن  الجمعية العامةا 514
A/HRC/17/31  

لكل من فهي خالية من أي حرف إلزامي إرشادات بسيطة،  د  بمنزلةعتُ  روغيإن المبادئ التوجيهية لجون  513
 للمزيد راجع:لمتطلبات الشركات عبر الوطنية الكبيرة.  الدول والشركات. وبالتالي أتت تلبية  

A. Teitelbaum, M. Özden 1، مرجع سابق، ص. 

594http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf 
 حقوق اإلنسان،جنة هيئة فرعية تابعة لل( هي SCHR)حماية حقوق اإلنسان لتعزيز و  للجنة الفرعيةاإن 515

لجنة  في مختلف الموضوعات وتقديم توصيات إلى إجراء البحوث ياألساسية ه وواليتها خبيرا   46 وتتكون من
  E/CN.4/Sub.2/RES/1998/8 بالشركات ا  فريق عمل معني 0119في العام هذه اللجنة  حقوق اإلنسان. أنشئت

596 E/CN.4/Sub.2/RES/2003/16 

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf
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ثار ألمم المتحدة تعيين مقرر خاص بشأن دراسة وتوضيح اآلل ألمين العامن اللجنة طالبت افإ
. األمر الذي أدى إلى 513المترتبة على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال

 .519ممثال  خاصا  لألمين العام لألمم المتحدة روغيتعيين السيد 

 أنواع األعمال.التي تعالج جميع المبادرات من منظمة العمل الدولية مجموعة  أصدرتكذلك، 
عالن المبادئ الثالثي عتمدت منظمة الا، 0133في العام ف عمل الدولية إعالن النوايا، وا 

حترام الشركات لحقوق ا، حول ضرورة 4111511المعدل في العام للشركات المتعددة الجنسيات
حتياجات الدول النامية بما يتالئم مع اعمل هذه الشركات مع  وأن يتناسب وقوانين العمل

ة إلى حظر العمل القسري )اتفاقيات منظمة باإلضاف .611ضرورات التنمية للبلدان التي تعمل فيه
تفاقيات منظمة العمل ااألجر )في ( وحظر التمييز وعدم المساواة 015و  41العمل الدولية 

رقم تفاقيات منظمة العمل الدولية اوفرض حظر على عمالة األطفال )(، 000و  011الدولية 
 (. 094و  039

إلى أن  مة فقط للدول األعضاء، ولكن نظرا  لز  تفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية مُ اإن 
وجماعات المصالح كمشاركين في  عمالأصحاب العمل وال هم، عالن يشمل ثالثة أطرافاإل

عتمدتها االمبادئ التي  ينسجم معتزام أخالقي التوجب على هذه األطراف تحمل  ،صنع القرار
ولية تفتقر إلى القوة لتحقيق قراراتها الرغم من أن منظمة العمل الدعلى منظمة العمل الدولية. 

في تقديم المشورة  مهما   دورا   ؤدينها تفإ، مثال   بريتون وودز منظماتك دولية األخرىالمات ظمنالك
كما أن لديها آليات التعامل  حترام قانون العمل،تخاذها الايجب للحكومات بشأن الخطوات التي 

 .610هاتفاقياتاتطبيق في خفاقات الدول األعضاء امع الشكاوى حول 

                                                           
597E/CN.4/2005/L.87, 15 avril 2005.  

  .ورد سابقا  في البحث 519
599

حترام المعايير الدولية األساسية لقانون العمل وعلى المساهمة اإليجابية لهذه االذي حث  الشركات على  
في الدول المضيفة. إن المعايير األساسية لقانون العمل تمنع: العمل القسري، التمييز في األجور، حرية الشركات 

  للمزيد، راجع: النقابات والتجمع.
International Labour Organisation: Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow Up, 
adopted June 18, 1998, available at www.ilo.org – November 22, 2004. 
600 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/publication/wcms_172623.pdf 
601 N. Rosemann, op.cit, p20.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_172623.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_172623.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_172623.pdf
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ة عن عمل هذه الشركات على حقوق اإلنسان، حثتُه مجإن إدراك المجتمع الدولي باآلثار النا
لتزام الشركات بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن كل من منظمة التعاون اعلى الد فع بشدة نحو 

، ةة العمل الدولياإلعالن الثالثي لمنظمك ،614والتنمية ومنظمة العمل الدولية واألمم المتحدة
األمم المتحدة للتجارة  لمؤتمر جارية التقييديةاصة بالممارسات التومجموعة القواعد والمبادئ الخ

المتحدة لقواعد سلوك الشركات المتعددة الجنسيات ومدونة األمم باإلضافة إلى مدونة  ،والتنمية
 . 613للتجارة والتنمية ا التي وضعها مؤتمر األمم المتحدةيقواعد السلوك لنقل التكنولوج

المطلب الثاني: توصيات ومقترحات بعض المنظمات الدولية الحكومية  -
 حكوميةالوغير 

إن القلق من القوة المتزايدة للشركات المتعددة الجنسيات، وتزايد األضرار الناجمة عن أعمالها، 
ة نشاط هذه الشركات والعمل على الحد من آثارها ودفعها إلى دفع المجتمع المدني إلى مراقب

)الفقرة  OCDE ةقتصادياالمنظمة التعاون والتنمية حترام حقوق اإلنسان سواء من خالل ا
النفطية  اتشركإحدى الما دفع وهو  )الفقرة الثانية(،خالل منظمات غير حكومية األولى( أو من 

في قتصادية الا المشاكل حل من ضمن مهامناليس بأنه " 4110في العام  عالنإلى اإل كبرىال
 .612"البحث عن حلول المشاركة في من مصلحتنا أنه نحن ندرك ،مع ذلك. عالمال
 OCDEة قتصادياالمنظمة التعاون والتنمية  :الفقرة األولى-

 مية اإلقتصادية إلى إتخاذ عدد من المبادرات من أجل تنظيم عملتنبادرت منظمة التعاون وال
االتفاق المتعدد األطراف بشأن الشركات المتعددة الجنسيات أهمها المبادئ التوجيهية )أ( ثم 

 .) ب(MAIاالستثمار 

 

                                                           
602 Organization For Economic Co-operation And Development, Measuring Globalization, Oecd 
Guidelines For Multinational Enterprises (2000); International Labor Office, Tripartie Declaration Of 
Principles Concerning Multinational Enterprises & Social Policy { 8 (3d ed. 2001); United Nations 
Global Compact   www. unglobalcompact.org 

 .040ص ،مرجع سابق ،فراس عبد الجليل ،الطحان زكريا جاسم ،عبد العزيزأحمد  613
604 Les entreprises multinationales dans des situations de conflits violents et de violations 
généralisées des droits de l’homme, Organisation de Coopération et de Développement 
économiques, 2002, p5. www.oecd.org/fr/pays/myanmar/2757798.pdf 

../../acer/AppData/Users/acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Comparative%20Corporate%20Responsibility.pdf
http://www.oecd.org/fr/pays/myanmar/2757798.pdf
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 لمبادئ التوجيهية للشركات المتعددة الجنسياتا-أ

، المبادئ التوجيهية 0136، في العام  OCDEةقتصادياالعتمدت منظمة التعاون والتنمية ا
لتحسين سلوك  ، غير ملزمةتوصيات . إن هذه المبادئ هياتللشركات المتعددة الجنسي

لى تنمية اإلدارة حقوق العمال والبيئة في إطار االتهدف إلى حماية ، الشركات ستثمار الدولي، وا 
إن هذه . 615الرشيدة من خالل األحكام المتعلقة بالفساد والشفافية واإلفصاح عن المعلومات

تبنته الدول األعضاء  ، حيث616ل مجموعة من الدولرسميا  من قب اعتمادها جرى مبادئال
 .617دول غير أعضاء ثمانيةو الثالثون 

وقعة بإعطاء توصيات للشركات المستثمرة على لتزام الدول المُ ابرز ه المبادئ تُ إن هذ
حتوي على كل القضايا التي تتعلق بعمل الشركات مثل: السياسات العامة، تحيث  ،618أراضيها

اليد العاملة، البيئة، الرشاوى، حقوق ومصلحة المستهلكين، الضرائب،  الكشف عن المعلومات،
لكن . 611ما عزز الوعي بضرورة ضبط عمل هذه الشركاتوهو التكنولوجيا، المنافسة وغيرها، 

من  ة  ُملزم تليس انهفإالدول إلى الشركات  اي وجهتهتاله المبادئ الرغم من أهمية هذعلى 
إلى بل يحتاج أيضا  فحسب من قبل الشركات  اتبن يه على قتصري ال االناحية القانونية، فتطبيقه

حتويها، تتنبع من التفاصيل التي ه المبادئ قدرة اإلكراه من قبل الدولة المضيفة. إن أهمية هذ
مثل، تحميل المسؤولية للحكومات، ونظام الشكاوى المفتوح على النقابات والجمعيات، أهميته في 

إن إذ نتهاك الشركات لحقوق اإلنسان. استعماله كمرجع لمعرفة مدى ا تعزيز الوعي، أيضا  من
ستغالل غير الُمفوضة من قبل مجلس األمن للنظر والتحقيق باال  Kassem Panel"لجنة قاسم 

                                                           
من التوصيات والمقترحات الموجهة من الحكومات إلى الشركات المتعددة الجنسيات في  ا  يتضمن النص عدد 615
قوق اإلنسان في هذه المبادئ إن اإلشارة الوحيدة لحمن المجاالت، مثل حقوق اإلنسان والفساد وغيرها.  عدد

حترام حقوق اإلنسان لألشخاص المتضررين من أنشطتها بما يتفق مع ا" ـتنحصر بإلزام الشركات عبر الوطنية ب
 (. راجع:II.2لتزامات والتعهدات الدولية لحكومة بلد المنشأ.)الجزء األول. الفصل اال

 http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf 
 للمزيد اإلطالع على: 616

-C. D. Wallace, Legal Control of the Multinational Enterprise: National Regulatory Techniques and 
the Prospectus for International Controls, The Hague, Martinus Nijthoff, USA.1982, p160.  
- OECD Principles and Annotations on Corporate Governance (Arabic translation) 

 األرجنتين، البرازيل، التشيلي، إستونيا، إسرائيل، التفيا، ليتوانيا، سلوفانيا.إن الدول غير األعضاء هي :  613

608 Annexed to the 1976 OECD Declaration on International Investment and multinational Enterprises, 
21 June 1976; (1976) 15 ILM 967.  
609 N. Rosemann, op.cit, p19.  

http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf
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حيث  ،601كمعيار المبادئ ه ستعملت هذاقانوني للمصادر الطبيعية في جمهورية الكونغو ال
لى ا أسفر عنلمبادئ ه استنتجت هذه اللجنة بأن خرق هذا إطالة أمد نتهاكات لحقوق اإلنسان وا 
 .600صراعال

ب على جميع الشركات المتعددة نه يترت  فإغير ملزمة قانونا ،  مبادئعلى الرغم من أن هذه ال
الجنسيات التي تعمل في الدول المنضمة إليها أن تلتزم بها، وعلى الدول الموقعة أن تعمل على 

ستقصائية أجرتها منظمة واتش أو.إي .أس .دي ا في دراسة .604التزام شركاتها بهاضمان 
Watch OECD603 خُلصت 4115لية هذه المبادئ، والتي نشرت تقريرها في أيلول عحول فا ،
"المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية ليست أداة مالئمة  :بنتيجة مفادها أن

 .602الجنسيات" للحد من السلوك السيئ للشركات المتعددة

المتعددة  الشركات من مخاطر للتوعية أداة، منظمة التعاون والتنميةوضعت ، 4116في العام 
 فين أهميتها تكمُ  ل المبادئ التوجيهية.كم  تُ  الحكم الضعيف في المناطق ذات الجنسيات العاملة
مثل بشكٍل تت في الحكم أن "المنطقة التي تعاني من عجزواضح إلى  بشكلٍ إشارتها الصريحة 

تثيرها  وبصراعات عنيفة اإلنساني الدولي، والقانون اإلنسان خطيرة لحقوقنتهاكات الاالخاص ب
  .605قتصادية، سياسية وغيرها (ا)المتنوعة المقاتلين  دوافع

، المتخصصة بقياس أداء الشركات 4119، في العام Vigeoالوكالة األوروبية في دراسة أعد تها 
وفقا  للمعايير التي جرى وضعها من  جتماعيةالا المسؤوليةالتزامها بحيث من األوروبية الكبرى 

                                                           
610 Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of 
the Democratic Republic of the Congo, Security Council Resolution 1457 (2003) of January 24, 
2003, U.N. Doc. S/RES/1457 (2003); and 1499 (2003) of August 13, 2003, U.N. Doc. S/RES/1499 
(2003). 
611 Paragraph 10, 12 Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural 
Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo of October 23, 
2003; U.N. Doc. S/2003/1027. 
612 L'Observateur de l'OCDE, N° 275, Novembre 2009, p31. 

613
ستخدام المبادئ امنظمة غير حكومية، هدفها تسهيل  23، تضم 4113هي شبكة عالمية تأسست في العام  

شراك المنظمات غير الحكومية في أعمال لجنة اإلستثمار التابعة لمنظمة  جتمعبل المالتوجيهية من ق المدني وا 
 .http://www.oecdwatch.org/docs/OECD_Watch_5_years_on.pdfللمزيد، راجع:  التعاون والتنمية.

614   Ibid. 

615 OCDE, Outil de sensibilisation au risque destiné aux entreprises multinationales opérant dans les 
zones à déficit de gouvernance, 2006, p42. 
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/investissementpourledeveloppement/36885830.pdf. 

http://www.oecdwatch.org/docs/OECD_Watch_5_years_on.pdf.
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/investissementpourledeveloppement/36885830.pdf
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أن  تبين ،قتصاديةاال منظمة التعاون والتنميةو  منظمة العمل الدوليةاألمم المتحدة و قبل كل من 
 OECD الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية ،المتعددة الجنسيات شركاتلل المبادئ التوجيهية

 التزام هذه الشركات تعزيز الدولال أنه يتوجب على إ ،الشركات من قبل ق واسععلى نطا ستخدمتُ 
 .606بالمبادئ التوجيهية

عقب  4119عام الفي  و، 4111عام في ال ثالث مرات تحديث المبادئ التوجيهية جرىلقد 
أهمية تحسين حيث دعا الوزراء إلى إجراء تعديالت بهدف  4111، وفي العام األزمة المالية

 .4100603في العام  تحديثها جرى، كما القطاع الخاصيح مسؤوليات توضو 

 MAIاالتفاق المتعدد األطراف بشأن االستثمار -ب

منظمة التعاون ، في إطار AMIُيعد  وضع مشروع اتفاقية متعددة األطراف حول االستثمار 
 هذه المنظمة،، دليال  واضحا  على تأثير الشركات المتعددة الجنسيات في قتصادي والتنميةالا

تفاق متعدد حول ا، العالمي ن الرأي العامم ا  بعيد، و 0115عام الالتفاوض، منذ  جرىحيث 
. 609حكوماتال بوجهمستثمرين للهدف إلى توفير صالحيات كاملة يستثمار، الاألطراف بشأن ا

ارة (، وغرفة التجUSCIB) ألعمال الدوليةل ركيةيالواليات المتحدة األملجنة السيما من قبل و 
بمنزلة دستور هذا االتفاق  ُيعد   ،601(BIAC) والصناعة عماللأل ستشاريةالا أو اللجنةالدولية 

 .641عالمي لحركة الرساميل واالستثمارات من خالل إزالة العوائق كافة 

أن 'االتفاق المتعدد األطراف بشأن  يعدونعن البيئة وحقوق اإلنسان  نمدافعيالمن  كثير
يهدف إلى   ، كان إطارا  0115أطلقته منظمة التعاون والتنمية في العام  ذي" ال MAIاالستثمار 

تسعى دول ستقطاب االستثمارات. كذلك اإجراء تحرير سريع من قبل الدول لقوانينها المتعلقة ب
ستثمار الثنائية والتقدم منظمة التعاون االقتصادي إلى االستفادة من شبكة قائمة من معاهدات اال

'( GATS'داخل منظمة التجارة العالمية مع االتفاق العام للتجارة في الخدمات ) بالفعلبذل الذي 
'االتفاق المتعدد ن حيث أ TRIMs1640ومجموعة من التدابير التجارية االستثمار ذات صلة 

                                                           
616P.Hohnen, l’observateur  de l'OCDE, N" 270/271, Décembre 2008-janvier 2009, pp 18-20. 
617L'Observateur de l'OCDE N° 285 T2 2011, pp7-8.  
618 I. Ramonet, Désarmer les marchés, op.cit.  
619C. Chavagneux, La montée en puissance des acteurs non étatiques, op.cit, p31.  

 .366ق، صابريمون حداد، مرجع س 641
621 1994 Agreement on Trade Related Investment Measures, Marrakesh, 15 April 1994 annex 1A of 
the 1994 (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation), 1868 UNTS 186. 
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للقوانين  والمعايير "األمة األكثر تفضيال   أدخل "المعاملة الوطنية" MAIاألطراف بشأن االستثمار 
مزيد من لالستثمار األجنبي. باإلضافة إلى ذلك، من شأن الدول المتعاقدة أن تخضع المتعلقة با

آلية إن بموجب القوانين المحلية الخاصة بهم.  القيود على األداء والمتطلبات الشرائية المحلية
 .644دولة المضيفةالالشركات الحق في اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد  تسوية المنازعات قد أعطت

 حكوميةالمنظمات غير ال انية:الفقرة الث-

تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات،  الذيتنامى الوعي لدى المجتمع المدني بالدور السلبي 
ما أدى إلى تحرك الهيئات الدولية غير الحكومية التي ُتمثل بالخصوص نقابات العمال وهو 

 . 643وجمعيات الدفاع عن المستهلكين

كبير عدد والرأي العام حول  الحكومات توعية الدولية في يةالمنظمات غير الحكوم لقد ساهمت
على  األرضية، األلغام الحروب األهلية البيئية، مأساة ضحايامن القضايا كخطر التحديات 

تعاونها مع المنظمات  عبرسواء  .642في العالم الثالث الفيروسيةاألوبئة  نتشاراو ، المدنيين
   .لرأي العام العالمي )ب(التأثير على اخالل الدولية)أ( أو من 

 تعاون المنظمات غير الحكومية  والمنظمات الدولية-أ

لك  ر عن ذأصبحت المنظمات غير الحكومية الدولية ثالث قوة في النظام الدولي، حيث عب  
بقوله:" إن المنظمات غير الحكومية هي جزء أساسي من الشرعية األمين العام لألمم المتحدة 

 .645مكن أن يكون ألي نشاط دولي مغزى"دونها ال يبوالتي 

الحكومية وغير  المبادرات من تطوير عدد في دور أساسي 646منظمات غير الحكوميةللكان  لقد 
تطبيق الشفافية في ، 643الصراعفي ماس دور البشأن  مثل عملية كيمبرليالحكومية الدولية، 

                                                           
622

 J.A. Zerk, Multinationals and Corporate Social Responsibility, cambridge university press, 2006, 
P19. 

 .335، ص أعالهمرجع ال 643
624 S.Cohen, Les états face aux  nouveaux acteurs, p5. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0204-Cohen-FR-1-3.pdf 

625
 Changing relationships between International Non-Governmental Organizations and the United 

Nations.  http://www.uia.org/archive/ingos-un 

626
ذات  القيام بنشاطإن مصطلح "المنظمات غير الحكومية" غالبا  ما ُيستخدم لتعريف المنظمات التي تهدف إلى  

 . للمزيد، راجع: طابع إنساني"

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0204-Cohen-FR-1-3.pdf
http://www.uia.org/archive/ingos-un
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 ومقرها المملكة المتحدة ةالتجارة األخالقي مبادرة ،EITI""649ستخراجية" مجال الصناعات اال
 .631وحقوق اإلنسان الطوعية بشأن األمن ، والمبادئETI641 الشفافية مبادرة

ستفادة من أبحاث تسعى كل من الحكومات والمنظمات الدولية إلى الحصول على المشورة واال
نذكر على جتماعية للشركات. المنظمات غير الحكومية حول القضايا المتعلقة بالمسؤولية اال

، وهي منظمة تعمل GRIمن الحكومات الوطنية أعمال منظمة   عدد كبيربيل المثال تأييد س
عن  ماعية والبيئية، لتقديم التقاريرجتالعلى توحيد تقنيات إعداد التقارير فيما يتعلق بالقضايا ا

 اإلشارة إليها صراحة  في خطة التنفيذ المعتمدة في تجر حيث جتماعية للشركات، المسؤولية اال
 . 4114630 أيلولللتنمية المستدامة في  ةلقمة العالميامؤتمر 

حكومية في عدد من المبادرات العالمية مثل الالمنظمات غير من كبير توظيف عدد  جرىكذلك 
في المؤتمرات  ا  رسمي ا  دور هم ؤ إعطا جرى ، وEMSF و Global Compact  اإلعالن العالمي

بموجب  صراحة  طلب ، أنه ُ مثال على ذلك .التجارية الدولية بشأن المسائل المتصلة باألعمال
من غير الحكومية ستعانة بالمنظمات اال ،OECD منظمة التعاون والتنميةلالمبادئ التوجيهية 

 .634إجراءات التشاور لجنة منظمة التعاون والتنمية كجزء من متابعةقبل 

                                                                                                                                                                      

M. Coiteux, la mondialisation et le quasi pouvoir de régulation des ONG a vocation politique, 
Management international, 16(4), p58. 
627

http://www.kimberleyprocess.org. 
 الحكومات في جميع أنحاء إلى ستخراجيةمن جراء الصناعات اال المدفوعات الشفافية في لتحسين مشروع 649

في أيلول  في جوهانسبرج مؤتمر القمة العالمي في بلير نيتو  الوزراء البريطانيالتي أطلقها رئيس العالم، و 
4114.  

مدونة تحسين تنفيذ و  تعمل على تعزيزالمنظمات النقابية و  والمنظمات غير الحكومية الشركات تحالف من 629
  http://ethicaltrade.org .الحكومة البريطانية من قبل جزئيا   تمول هيو  ،لشركاتالسلوك ا

من في اتصال مع ستخدام الشركات متعددة الجنسيات من شركات األامدونة لقواعد السلوك التي تحكم 631
ركية، بالتعاون مع الشركات ياليات المتحدة األمالدولية، والتي وضعتها حكومات المملكة المتحدة والو  هامشاريع

  .ستخراجية والطاقة والمنظمات غير الحكومية المهتمةالالعاملة في الصناعات ا
www.voluntaryprinciples.org. 

631 2002 Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, in UN, ‘Report of 
the World Summit on Sustainable Development’, UN Doc. A/CONF.199/20, Sales No. E.03.II.A.1, 
paragraph 18(c). 
632 OECD, ‘Decision of the OECD Council on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises’, 
C(2000)96/FINAL, adopted by the Council at its 982nd session, 26--27 June2000, Part I, para. 2. 

http://www.kimberleyprocess.org/
http://www.johannesburgsummit.org/html/basic_info/basicinfo.html
http://ethicaltrade.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
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مال الشركات في المنظمات من الحمالت لمكافحة أع كثيرقامت المنظمات غير الحكومية بال لقد
 Baby Foodالدولية والوكاالت المتخصصة، كالحملة التي شنتها الشبكة الدولية ألغذية الطفل 

Action Network 633ضد شركة نستله  . 

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان جتماعية إلى احركة و منظمة غير حكومية  92توجهت  كما
دعاءات الشركات المتعددة الجنسيات بقابليتها ازمة لمواجهة تخاذ التدابير الالاوللدول تطالبها ب

عتمادها من قبل ا جرىللتحرك سواء من خالل أو عبر تجاوز القوانين و بمراجعة القواعد التي 
اللجنة الفرعية فيما يتعلق بمسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات والشركات األخرى تجاه حقوق 

 .632اإلنسان
 ،635من المعايير اإللزامية روغيمات غير الحكومية باإلجماع مواقف جون نتقدت المنظاكذلك 

عتبر أن المشروع كان مفيدا ، في حين أن آخرين طلبوا من مجلس امنهم  ا  جزء إن ،مع ذلكو 
 . 636حقوق اإلنسان إقالته

(، التي طرحها  PWYP)  Publish What You Payنشر عما تدفعه "احملة "كذلك توجهت 
إلى تنظيم غير حكومية،  اتمنظم 001ئتالف يضم او George Soros جورج سوروس 

من الحكومات ومنظمي أسواق األوراق المالية  تطلبوضبط أعمال شركات النفط والغاز، حيث 
ومعايير المحاسبة الدولية أن تشترط على مؤسسات النفط والغاز والتعدين الدولية نشر صافي 

 . لديهامما يسدد إلى حكومات البلدان التي تعمل الضرائب والرسوم والعائدات وغيرها 
وفي جلسة  ،على األخذ بزمام هذه المبادرة 4113وافقت حكومات مجموعة الثمانية في حزيران 

، أعلنت لجنة التنمية 4113قدت في البرلمان األوروبي في حزيرانعُ  ،عامة بشأن الحملة
 لمدفوعات التي تسددها شركات النفط والغازوالتعاون تأييدها لنهج إلزامي يتوخى الشفافية في ا

 .633والتعدين للحكومات الوطنية

                                                           
633Margaret.E. Keck, Kathryn. Sikkink, Activists beyond Borders, Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1998, p131. 
634M. Özden, op.cit, p46. 
635 http://www.icj.org/dwn/database/JointCSOStatement_GPs_13Jan.pdf 
636 http://www.fian.org/news/press-releases/CSOs-respond-to-ruggies-guiding-principles-
regarding-human-rights-andtransnational- corporations/?searchterm=ruggie    

 .4112 ،تمعلمجمتعلقة بتأثير الشركات على اكشف البيانات ال ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 633
http://unctad.org/ar/docs/iteteb20037_ar.pdf 

http://www.icj.org/dwn/database/JointCSOStatement_GPs_13Jan.pdf
http://www.icj.org/dwn/database/JointCSOStatement_GPs_13Jan.pdf
http://www.fian.org/news/press-releases/CSOs-respond-to-ruggies-guiding-principles-regarding-human-rights-andtransnational-%20corporations/?searchterm=ruggie%20%20%20
http://www.fian.org/news/press-releases/CSOs-respond-to-ruggies-guiding-principles-regarding-human-rights-andtransnational-%20corporations/?searchterm=ruggie%20%20%20
http://unctad.org/ar/docs/iteteb20037_ar.pdf
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جتماعية عبر الوطنية تسعى إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي: التأثير في الحركات االإن 
الفقر، دور المرأة، حقوق اإلنسان، وما إلى ) الموضوعات التي تطرح أمام الرأي العام العالمي

إلى إحداث التغييرات اإلجرائية قتصادي(، السعي اال ستقرارتحقيق اال فيكيز ذلك، بدال  من التر 
من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي( وتغيير السياسات  وصا  صخ ،لخإالشفافية، والسيطرة، )

في تمويل بناء  )على سبيل المثال خلق فرص العمل في برامج التكيف أو حالة المشردين داخليا  
أربعة تكتيكات: نشر المعلومات والخبرات والحشد إلى تلجأ حيث  ،البنك الدولي( السدود من قبل

السيطرة على و  ،فاعلة أو الخاصة ذات نفوذ ( شخصية عامة فيالرمزي، الرافعة المالية ) التأثير 
 لتزامات لجهات فاعلة ومؤثرة، عامة أو خاصة.الا

 التأثير على الرأي العام العالمي-ب

حتجاجية من قبل المجتمع المدني المنددة بنشاط خيرة، تصاعدت الحركات االفي السنوات األ
الشركات المتعددة الجنسيات األوروبية العاملة في أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي 

مجموعة كبيرة من الوثائق إلى محكمة  ُقد متحيث نتهاكات الشركات لحقوق اإلنسان، اتدين 
قتصادية نتهاكات المستمرة والممنهجة لحقوق اإلنسان االثبت االتُ  ،PPT639 الشعوب الدائمة
والتدمير الواسع للبيئة والتنوع البيولوجي، فضال  عن التجاهل 631جتماعية والثقافيةوالسياسية واال

 .621التام لسبل العيش والرفاه للمجتمعات األصلية

قطاع في ات المتعددة الجنسيات العاملة من الشركدا  كبيرا  دعلقد أدانت محكمة الشعوب الدائمة 
. كذلك أدانت 620والعمل القسري ستخدامها عمالة األطفال،انتهاكها حقوق العمل و المالبس ال

حق الشعب األفريقي فيما يتعلق  انتهاكهوالدولة الفرنسية الElf وألف Shell شركتي شال 

                                                           
من قبل ليليو باسو. سلطتها ليست   0131إنشاؤها في العام التي جرى ورثت محكمة راسل حول فيتنام،  639

 43بلدا  مختلفا ، بينهم  30عضوا  من  61، إنما من الوعي والضمير العالمي. تتكون من نابعة من أي دولة
 محاميا  وخمسة أعضاء من حائزي جائزة نوبل. 

حالة  66فحص  جرى، 4101و مدريد  4119، ليما  4116خالل ثالث جلسات عقدت في كل من: فيينا 631
ستماع اوروبي في جلسة الحاالت ألعضاء البرلمان األ من هذه ا  من مجموع الوثائق المقدمة. كذلك قدمت عدد

 . 4111نوفمبر  09في بروكسل يوم 
640 http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/eulactncs.pdf  

و Levi Strauss ، ليفي ستروس Nike نايك ، H&Mإيتش أند أمنتها هي: إدا جرتإن الشركات التي  620
   Adidas. وأديداس Walt Disney ، والت ديزنيC&Aوسي.أند.إي Otto Versand  أوتو فيرسان

http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/eulactncs.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/eulactncs.pdf
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 دول وعدمال قوانينستخدام اءتها إلسا 624ثالث شركاتأدانت كما بالصادرات النفطية من أفريقيا، 
 .623من الناس اآلالف وفاة ما أدى إلىوهو  اإلهمال الجسيم،مبدأ الحيطة و متثال لاال

ستنزاع عدد من القرارت التي تدين بها اكذلك نجح مطلقو اإلنذارات في مجالي الصحة والبيئة ب
حكمة تورينو اإليطالية السيما القرار الصادر عن مو نتهاكات الشركات المتعددة الجنسيات، ا

عاما   06" لإلترنيت بالسجن لمدة AMIANTE غيابيا  على مسؤولين كبار في شركة "أميانت
شخصا  نتيجة  إلهمال جرمي على أربعة مواقع وبتهمة التسبب عن قصد  4991للتسبب بمقتل 

مم المتحدة تحاد األوروبي واألبكارثة صحية وبيئية. لقد أصبح لهذه الشبكات تمثيال  في اال
ومنظمة الصحة العالمية ما يسمح لها بالتدخل أكثر في صياغة المعاهدات الدولية الخاصة 

 .622باألمن الغذائي والبيئي

ديان فاينشتاين أيضا  نجح المدافعون عن حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة بجعل السيناتور 
عشرة آالف دوالر من لجنة العمل  حصلت على مبلغالتي عن كاليفورنيا )الحزب الديمقراطي(، و 

، تتراجع عن مشروع قانون تقدمت 4115السياسي لشركة النفط شيفرون في شهر أيار من العام 
فراغ قانون 4115أكتوبر  03به إلى الكونغرس، في  من  ATCA، يرمي إلى تعديل وا 

 .625مضمونه

 

 

 

 

 

 

                                                           
     Monsanto, Union Carbide, Rio Tinto Zincهذه الشركات هي:  624

643 M.Özden, op.cit, p16. 

 /4103أوضاع العالم /في كتاب /نذارات خبراء ناشطون في مجاالت الصحة والبيئةمطلقو اإل/)روغيه النغليه644
   .33-34مرجع سابق، ص

645
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28126.html, op.cit. 

http://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28126.html
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 لخاتمةا
عدد هر ول وبالشركات المتعددة الجنسيات أظرتباطها بالبتر اإن دراسة ظاهرة الصراعات الدولية و 

 رتبطت بجوهرها بالبترول كمادة غير متجددة وقابلة للنضوب. اشكاليات التي من النقاط واال

إن الطبيعة الجوهرية للعالقات الدولية لم تتغير عبر آالف السنين، حيث تستمر في كونها 
دول من خاللها اإلستيالء على موارد ، واستمرت الحروب وسيلة تستطيع الصراعا  على الثروات

 .646بلد آخر

قتصادي هو المدخل قتصادي أو المحفز االالصراع، أن العامل اال سبابنجد، بعد عرضنا أل
على تحفيز  ةمن العوامل واألسباب األخرى قادر  قتصادي على أياألقوى. إن إضافة العامل اال

 نشوب الصراع.

الدول  في حين أنحيث يتوافر في البلدان النامية  ،العالممتساوي للبترول في التوزيع غير إن ال
األمر ، تأمين وحماية مصادر البترولإلى الدول لجوء ، أدى إلى 623تفتقر إليهتكاد المتطورة 

قتصادية على السياسات الوطنية والدولية وأدى إلى إعاقة التنمية االجلية ترك آثارا   الذي
ضعاف الحكومات   . 629وتهديد السلم واألمن الدوليينفي الدول النامية وا 

من حيث محاولة السيطرة على سواء الداخلي، و للصراع الدولي  سببمُ  إلىالبترول  لقد تحول
، هقوى دولية جديدة للسيطرة على مصادر الدول الكبرى و تنافس  ، أو من حيثالمناطق الغنية به
 أصبحتو  .دولهذه الالخارجية ل أصبح "أمن الطاقة" أحد محددات السياسةلقد  .وتأمين إمداداته

 .حتياجات من الطاقة مصدرا  وسببا  للتوترات والصراعات الدوليةاال

 ،تاريخيا  بأنه  ، مستشار نفطي دولي،André Pertuzioأندريه برتوزيويعتبر في هذا السياق، 
من  ا  أو عنصر  ا  كثيرا  ما نجد النفط سبب نابأنو ، داخلية ودولية حروبٍ ب شركات النفط تتسبب

في البالد النامية  وصا  خص منه، حتياطات ُمهمةا عناصر الصراع والحروب أينما تواجدت
إن النفط يشكل، في كثيٍر من  .نقسامات الداخليةسياسيا  أو اقتصاديا  أو الضعيفة بسبب اال

                                                           
، األمم المتحدة والتضحية باألمن اإلنساني في العراقعبد علي كاظم المعموري، بسمه ماجد المسعودي،  626

 .39، ص 4100حمورابي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، بغداد،  مركز

647 N. Mazzuchi, op.cit, pp118-119. 
648J. R.Kehl, op.cit, p391.   
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وأنغوال  بيافراالصراع في ستمرار مثل هذه الصراعات أو الحروب مثل وسيلة ال األحيان،
 .621ان وغيرهاوالسود
من الصراعات الداخلية والخارجية بهدف الحصول  أظهرت هذه الدراسة تورط الدول في عددٍ لقد 

ل جديدة في نقطة تحو   لذين شكاللاغزو أفغانستان و على البترول، أهمها: الحرب على العراق 
على نفط بحر  الصراع باإلضافة إلى نتهاء الحرب الباردة،االسيما بعد و تاريخ العالقات الدولية 
 قزوين والقطب الشمالي. 

تورط الشركات المتعددة الجنسيات وليس فقط كشفت أيضا  الدولية إن دراسة بعض الصراعات 
 Rootروت و   Kellogوكيلوغ Halliburtonهاليبرتون ، سواء تورط هامن كثيرالدول في 

كسون موبيل و  Texacoو تكساكو  Chevronوشفرون من الشركات  وغيرها Exxon Mobile ا 
لشركات المتعددة ا ما بين التنافس والتصارع في أداهدور الذي الأو في الحرب على العراق، 

بحر سيطرة على النفط لل ،لى عدة دول غربية وروسية وصينيةإالتي تنتمي ، يةالجنسيات النفط
  قزوين.

خلية في الدول الشركات المتعددة في تعميق الصراعات الدا قامت بهالدور الذي يتضح  لككذ
  Royal Dutch        شل/داتش رويال مثل  النفطية الشركات الغنية بالبترول، سواء تورط 

كسون موبي و Total fina elf  ألف فينا وتوتالChevron  شيفرونو  Exxon  Mobile ل وا 
شركة متعددة الجنسيات، مقرها  95 نتهاكافي نيجيريا، أو Texaco وتكساكو Agip جيبأ

بتسهيل  يامهاقو  عليها المتعارف الدولية العمل لمعايير ،ا والواليات المتحدة وجنوب أفريقياأوروب
 .قراطيةو ة جمهورية الكونغو الديمنهب ثرو 

عبر التدخل في  ، سواءأساليب مكنتها من تحقيق أهدافهاعدة كذلك يتبين لجوء الشركات إلى 
 فيتتجلى في التأثير التي و  ؛تي تمتلكهاالشؤون الداخلية للدول من خالل القوة السياسية ال

على  وصوال  إلى آلية صنع القرار نتخابيةبدءا  من العملية اال قرار السياسيين فيالسياسة الدولية و 
المنظمات الدولية، القرار الدولي من خالل  فيالتأثير في و وسائل اإلعالم في المستوى الدولي 

أو المنظمات الدولية المالية من منظمة التجارة  سواء األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة
 البنك الدولي.العالمية وصندوق النقد الدولي و 

وضوابط لمنع إستغالل المال السياسي في تحتاج الدول كافة واألحزاب السياسية إلى آليات 
ساد المالي الحياة السياسية وتشويه المناخ الديموقراطي وحماية اإلنتخابات النيابية والحزبية من الف
 .651الداعم للفساد السياسي من خالل إعتماد الشفافية وتنظيم استخدام المال في السياسة

                                                           
649A. Pertuzio, "le pétrole et la géographie des conflits", Géostratégiques n° 38, 1er trimestre 2013, 
p21. 
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سواء على حقوق كافة رة وكبيرة جدا  على المستويات يعمل هذه الشركات تداعيات خطلن كا
 .حقوق العملعلى  وأالبيئة على  وأالديموقراطية على  وأسيادة الدول  أو علىاإلنسان 
ي الشركات المتعددة الجنسيات إلى تحقيق أقصى قدر من األرباح، وتجاوزها كل القي م إن سع

وتدميرها للبيئة  ،والحقوق، سواء تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان أم تلك العائدة للدول المضيفة
بل  ونهبها للموارد الطبيعية وتورطها في عدد من الصراعات الدولية والداخلية، جعل من الُملح  

الضروري السعي إلى تأطير عمل ونشاط هذه الشركات. إن ضبط نشاط وأعمال الشركات من 
النفطية منها، ُيشكل تحديا  أساسي ا  ألحكام القانون الدولي الُمرتكز  وصا  المتعددة الجنسيات، خص

 . 650على محورية الدول

ية وحقوق اإلنسان رة على اإلنسانية والبشرية بشكٍل عام وعلى حق التنميإن هذه النتائج الخط
عدد من المؤسسات الدولية، إلى البحث في اآلليات التي يجب أن تتبناها  تفعدبشكٍل خاص، 

الشركات للحد من آثارها، سواء المبادرات الصادرة عن األمم المتحدة أو تلك  الصادرة عن 
 على وجببحيث يت ؛المنظمات غير الحكوميةو  OCDEقتصادية منظمة التعاون والتنمية اال

مثل  ا  معنوي ا  واجببالقانون وليس فقط  ا  ُملزم ا  واجب ُيعد  الذي حترام حقوق اإلنسان االشركات 
جتماعية لحقوق اإلنسان" التي تعتمد في تطبيقها على إرادة الشركات في وضع "المسؤولية اال

 .654مدونات سلوك داخلية

تديرها فواعل غير دولية بالتعاون  إن عالمنا المعاصر يشهد عملية نهب منظمة للثروات العالمية،
تحقيق أهداف ل ُتشن تفكما أن غزوات الماضي كان ؛والتواطؤ مع حكومات فاسدة ودول مستفيدة

تنظيمها  جريحيث ي ،وأكثر ضراوةستعمارية، أصبح هذا الغزو الممنهج يتم بطرٍق أشرس ا
دارتها   والحوكمة بدال  من اإلدارة العالميةستغالل للنهب واال "اإلدارة العالمية"يشبه  من خالل ماوا 

 ،الرشيدة. إن مصطلحات الحوكمة الرشيدة وحقوق اإلنسان وغيرها من القوانين والتشريعات
سحقها من قبل فواعل غير دولية تتخطى الحدود والقوميات، وتشكل الشركات  يجري، لألسف

 المتعددة الجنسيات رأس حربة في هذا المضمار. 

                                                                                                                                                                      
 .35حمدي عبد العظيم، مرجع سابق، ص  651

651S. Chesterman, Oil and Water: Regulating the Behavior of Multinational Corporations through Law. 
New York University Journal of International Law and Politics, Vol.36, 2004, p307. 
http://ssrn.com/abstract=969592. 
652 N. Rosemann, op.cit, p14.  

http://ssrn.com/abstract=969592
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والتهجير القسري والممنهج للسكان المحليين في الدول الغنية بالموارد الطبيعية إن القتل المتعمد 
ما يستدعي وهو ، ةستغالل مبرمجا، تـشكل متضافرة  عملية ةنظمسان المُ حقوق اإلنلنتهاكات االو 

صالحها، كاألمم المتحدة جديدةدولية حكومية إنشاء مؤسسات  تتماهى مع ، أو تفعيلها وا 
 طر المستقبلية. التحديات والمخا

        سويسرا جامعةفي  قتصادالا لكلية السابق العميد ،برانزيني ماورو قتصادالا عالم طالبإذ 
 قلة أيدي بين النفوذ في التركيز هذا لتفادي الجنسيات متعددة جديدة مؤسسات إنشاء ضرورة" ـب

  ".قليلة

ب القرار في المحافل الدولية حفاظا  ضم أصحات   ،يتحقق إال بإرادة عالمية جامعة غير أن ذلك ال
 لكرامة اإلنسانية وتطلعات الشعوب.ل ا  وحفظ ا  صونو على الثروات العالمية المشتركة 

الشركات  ، صحافي وكاتب فرنسي،Jean-Michel Cedroدرو يكما طالب جان ميشال س
يجب عليها أن  بل ،كتفاء بالسعي لتحقيق أرباح على المدى القصيرالعدم ابالمتعددة الجنسيات 

تطمح إلى أرباح طويلة األجل متمثلة بإكتساب ثقة المواطنين من مستهلكين وعمال، بما يشبه 
  .653ا  إجتماعي ا  عقد

 ، دفعت دومينيك درون652إن التحدي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة لألجيال المقبلة 
Dominique Dron ،إلى تدامة في فرنسا، مفوضية العامة للتنمية المسالسابقة للمديرة ال

المحلية الرئيسية  النظم اإليكولوجية استخدام سالمةالمطالبة بإنشاء منظمة عالمية للبيئة تضمن 
الموارد الطبيعية والثروات الحفاظ على ُحسن استغالل ، و كوكب األرض استدامة لضمان

األمم المتحدة  امجبرنو ( EEA) بيئةلل الوكالة األوروبيةكل من  على الرغم من وجود المشتركة؟
 .655وغيرها (UNEP) للبيئة

ذلك، إن على شعوب وقادة العالم، انطالقا  من ميثاق األمم المتحدة، التضافر من أجل كبح 
أطماع الشركات المتعددة الجنسيات والسيما في استغاللها للموارد الطبيعية، خصوصا  البترول،  

ددة، فإن سعر هذه المادة يجب أال  تقررها بال رحمة. فالبترول، كونه مادة ناضبة وغير متج

                                                           
653 J.Cedro, op.cit, p39. 

مكانية األجيال المقبلة بتلبية حاجاتهم 652 والتي  أي تلبية حاجات األجيال الحالية من دون اإلضرار بحق وا 
 .0193في العام  Gro Harlem Bruntdlandرئيس الوزراء النروغي غرو هارلم برانتالند  أطلقها 

655 Dominique Dron, Environments; les enjeux du prochain siècle, Ramses, 2001, p95. 
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عوامل العرض والطلب وتكاليف اإلنتاج، إنما يجب أن يدخل في عملية تحديد أسعارها أيضا  
 حسابات عدم إمكانية تعويضها.

عنه من خالل  ُيعبرإن الصراع الحالي الذي يشهده العالم بين دول غنية ودول فقيرة، والذي  
قتصادي عالمي جديد، هو من أهم النتائج التي أدى إليها عدم اع نظام اإلعالن عن الحاجة لوض

 .656ستهالك الثروات الطبيعيةاستغالل و االتوازن في 

الرغم من السعي إلى إيجاد بدائل للبترول الخام من خالل على لبترول العربي، فإلى اأما بالنسبة  
يمكنها  ة بالبترول الصخري التشجيع صناعة البترول الصخري، فإن البلدان الكبرى المكتفي

 ،إلى أسواقههتمام بسالمة وأمن إمداداته حتى لو لم تستورد منه ستغناء عن النفط العربي واالاال
 .653ن أي تهديد ألمنه سيؤثر في أسعاره العالميةإإذ 

الذي يقع في المياه العميقة  Levant Bassinضخمة في حوض المشرق  اتكتشاف كمياإن 
حتوائه على طبقة عميقة من الغاز وربما من النفط أيضا ، وفقا  اب المتميزتوسط، لشرق البحر الم

سوف  ،لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية األميركية والشركات العاملة في التنقيب عن الغاز فيه
نما أيضا  بمخاطر   لقد كشف على لبنان وعلى المنطقة ككل. ،659متعددةيأتي بفرص جديدة وا 

، عن أن 4101جرته "دائرة المسح الجيولوجي في الواليات المتحدة األميركية عام أ المسح التي
تريليون قدم مكعبة ومن النفط  044المشرق يحتوي على احتياطات نفطية تقدر بحوالي حوض "

إن هذا الكشف إلى القول . األمر الذي دفع هذه الدائرة لمليار برمي 0،3الخام تقدر بحوالي 
يفانت مماثال  في أهميته ألهمية بعض من أكبر األقاليم التي تحتوي على يجعل إقليم حوض ل

من أي اكتشاف في هذا السياق تم في الواليات حتياطات من الغاز الطبيعي حول العالم وأكبر ا
 659المتحدة األميركية"

 عتمدتها،الية السياسات التي ؤو يتوجب على الدول، غنية أم فقيرة على السواء، تحمل مس كذلك
نعكاسات على شعوبها وعلى اسواء بإرادتها أم ال، وتحمل النتائج المترتبة عن أعمالها لما له من 

                                                           
 .464ريمون حداد، مرجع سابق، ص 656
، مرجع سابق، للواليات المتحدة االميريكية""البترول الصخري وفرص االستقالل الطاقي ،خدوري وليد 653
 .13ص

 .04ص مرجع سابق، إيراهيم نوار،659 
/أكتوبر 096/)إنذار مبكر: التوترات المتصاعدة في مياه شرق المتوسط(/ السياسة الدولية/ العددمالك عوني 651

 .042ص  /4100
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عادة النظر في   السياسات المتبعة من قبلها تخدم مصلحة شعوبهاإذا كانت  مااألجيال المقبلة. وا 
 تخدم مصلحة الشركات؟  أم  على المدى البعيد؟

هي سياسية وليست م عمل الشركات المتعددة الجنسيات إن العقبة األساسية أمام ضبط وتنظي
 .661قانونية

 على قادرة تكون" زوود بريتون" مؤسسات غرار على جديدة مالية مؤسسات خلق يجبكما 
" توبين رسوم" مثل اإلجراءات من نوعإلى  أو القواعد من مزيدإلى  نحتاج كما. االستقرار ضمان
 المضاربات على رسوم فرض اقترح والذي قتصاد،الل وبلن جائزة حامل ركيياألم سما تحمل التي

 والطاقة األولية، المواد مثل قطاعات في المضاربة على الرقابة من مزيد فرض علينا كما. المالية
 .الغذائية المواد أو
 محكمة لتأسيس ضرورة هناك التحديدي، أو االحتكاري الطابع ذات التصرفات مواجهة أجل من

 إال صالحيات لها ليست حتكاراتالا لمحاربة الوطنية فاللجان. الدولية لجنائيةا بالمحكمة شبيهة
 على جريت التي التركيز ظاهرة في التأثير على قادرة ليست بذلك وهي الوطنية، الحدود إطار في

 .660العالمي المستوى

 البضائع توريد المتأتي من لشركاتا ربحالتي تقيد  حاليةال والدولية الوطنية القوانينهي  ما
وكيف يمكن  للقوانين المحلية أن تتطور للحد من تأثير لوبي األسلحة  ب؟و الحر  في والخدمات

 الحمالت تمويل وصا  )خص والشركات النفطية على صنع القرار السياسي الوطني والعالمي
 ومحاسبتها عن أعمالها" الخاصة العسكرية الشركات"كيف يمكن تنظيم وقوننة عمل  ؟(نتخابيةالا

 ،سواء حد على والدولية الوطنية ،الشركات حوكمةقوانين ل ينبغي كيفعلى المستوى الدولي؟ و 
نسانية واقعية مفهوم هميةأ لتعكستتغير وتتطور  أن  الحرب مسائل في عمال الشركاتأ وا 

 في المرونة للشركات التنفيذيين المديرين إعطاء يمكنالرفاه؟ وكيف  قتصادا تعزيز فيو  والسالم،
ساءةا في الحرية منحهممع  القضايا، هذه في أخالقيا   صرفالت  سلطتهم ستخداما ستغالل وا 
لتحفيزها  يهاوالتعويض علالشركات والسؤال المهم هو كيف يمكن مكافأة  ؟في آن صالحياتهمو 
الربح هو الهدف المنشود من  ما دامحترام حقوق اإلنسان التزام بالمعايير األخالقية و اال

 نشاطاتها؟ 

 

                                                           
660 J. A. Zerk, Multinationals and Corporate Social Responsibility, cambridge university press, 2006 
661 http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31515114 

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31515114
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31515114
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 .4104، منشورات زين الحقوقية، بيروت، القانون الدولي لحقوق اإلنسان في ظل العولمةإبراهيم عماد خليل(، (ا .3

 .4110، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، إدارة األزمة بين نقطتي الغليان والتحول)البزاز حسن(،   .2

 .4100، بغداد، للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ، مركز حمورابييكي األزمة الماليةفخ اإلقتصاد األمر جواد كاظم(،  )البكري .5

، منشورات الحلبي ( عقود التراخيص النفطية وأثرها في تنمية اإلقتصاد(FDIاإلستثمار األجنبي المباشر الحسن باسم حمادي(، ) .6
 .4102الحقوقية، بيروت، 

 . 4111، دار المنهل اللبناني، بيروت،الوطنية النفوذ العالمي للشركات عبر (،)الربضي سالم .3

 .0115وجهة نظر عربية، دار الجديد، بيروت، الطبعة الثانية،  النفط والعالقات الدولية ،الرميحي محمد غانم(( .9

اسات ، مركز حمورابي للبحوث والدر 4110أيلول عام  00اإلستراتيجية األمريكية تجاه إيران بعد أحداث )السعبري بهاء عدنان(،  .1
 .4104اإلستراتيجية، بغداد، 

 .0119، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، نظرية العالقات الدولية)السيد حسين عدنان(،  .01

 .4101المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت، مجد ، األزمة العالمية)السيد حسين عدنان(،  .00

 . 0119، بيروت،  جروس برساب السياسة النفطية، مشكالت النفط في لبنان وغي)الشهال عدنان(،   .04

، مركز حمورابي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، العالقات األميركية الروسية بعد الحرب الباردة)الطائي طارق محمد ذنون(،   .03
 .4104بغداد، 

 .0133ربية، ، معهد البحوث والدراسات العالبترول أثره في السياسة والمجتمع العربي)العقاد صالح(،   .02

 .0113، مركز األهرام للترجمة والنشر، إدارة األزمات في عالم متغير)العماري عباس رشدي(،   .05

 .4103، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الضرر العابر للحدود ، بشير جمعة عبد الستار( الكبيسي( .06

 .0132والنشر، بيروت، ، المؤسسة العربية للدراسات الموسوعة السياسيةعبد الوهاب(،  )الكيالي .03

حمورابي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، بغداد،  مركز عولمة القتل الحضارة األميركية الجديدة، )المعموري عبد علي كاظم(،  .09
4104. 

  4104، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، توالد األزمات في اإلقتصاد الرأسمالي مالطوفان القاد)المعموري عبد علي كاظم(،  .01
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حمورابي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية،  مركز النفط واإلحتالل في العراق،)المعموري عبد علي كاظم(، )الجميلي مالك دحام(،  .41
 .4100بغداد، 

مركز حمورابي ألمم المتحدة والتضحية باألمن اإلنساني في العراق، )المعموري عبد علي كاظم(،) المسعودي بسمه ماجد(، ا  .40
 .4100دراسات اإلستراتيجية، بغداد، للبحوث وال

 .0195أكتوبر ، 12العدد ، عالم المعرفة، الكويت، النظام اإلعالمي الجديد)المصمودي مصطفى(،  .44

 .4116، ترجمة مروان أبو حبيب، الحوار الثقافي، لبنان، فضائح شركة إنرون )برايس روبرت(،  .43

مكانات التحكم، ما العولمة؟ اإلقتصاد جراهام طومبسون(، ، )بول هيرست .42 ترجمة فالح عبد الجبار، دراسات عراقية، العالمي وا 
 .4111بغداد، 

 .4103، مكتبة الفقيه، بيروت، إعترافات قاتل إقتصادي)بركنز جون (،  .45

، ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشرالنفط إستراتيجيا  وأمنيا  وعسكريا  وتنمويا  مصدر الثروة والطاقة واألزمات)حبيب هاني(،  .46
 .4116بيروت، 

دار  نظرية العالقات الدولية أشخاص العالقات الدولية نظام أم فوضى في ظل العولمة،–العالقات الدولية)حداد ريمون(،  .43
 .4111الحقيقية، بيروت، 

 . 4100منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  العالقات الدولية،)حسين خليل(،  .49

، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ر الحياة الحضرية ...إلى طريق مسدودالنفط والحرب والمدينة مصي)حميد فيصل(،   .41
4113. 

 .4101، دار رسالن، دمشق، الشركات النفطية المتعددة الجنسيات وتأثيرها في العالقات الدولية)خيتاوي محمد(،   .31

 .0112بيروت،  ، ترجمة سمير سعد، دار الفارابي،تحدي الطاقة في حوض المتوسط)خناس إسماعيل(،  .30

, ترجمة خليل كلفت, دار العالم الثالث، القاهرة، حروب القرن الحادي والعشرين مخاوف وأخطار جديدة)رامونيه إيغناسيو(,  .34
4115. 

 .4114، موسوعة الشباب السياسية، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، القاهرة، الصراع الدولي)رشدي جمال(،  .33

 .4116، ترجمة مازن الجندلي، الدار العربية للعلوم، بيروت، العطش إلى النفطان(، رتليدج أي( .32

 .4115، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، حروب البترول الصليبيةعبد الحي(،  )زلوم  .35

المصرية العامة للكتاب، الهيئة  الشركات متعددة الجنسية وآثارها اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، )سعيد محمد السيد(،  .36
0193. 

 .0191دار النضال، بيروت، الطبعة الثانية،  مدخل الى علم السياسة، )سليمان عصام(،  .33

 .4113 ، الشركة العالمية للكتاب ش.م.ل، بيروت،الديموقراطية الجديدة بدائل لنظام عالمي ينهار، (شات هاري) .39

 . 4101، منشورات الحلبي، بيروت، لدولية اإلقتصاديةالعالقات ا)شهاب مجدي محمود ، ناشد سوزي عدلي( ،  .31

 .4101، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، اإلقتصاد السياسي)طوروس وديع(،   .21
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 .4116، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مستقبل النفط العربي)عبداهلل حسين(،  .20

 .0191، يناير033، سلسلة عالم المعرفة، الكويت ،العدد اعات الدوليةالعالم المعاصر والصر (، اهلل دعب الخالق عبد) .24

، المعهد العربي للتخطيط، كاظمة للنشر النفط والتنمية الصناعية في الوطن العربي)عتيقة علي أحمد بسادة رأفت شفيق(،  .23
 .0195والتوزيع والترجمة، الكويت، 

 الشركات الدولية الخاصة العسكرية واألمنية في ضوء القانون الدولي مسؤولية الدولة عن إنتهاكاتفرج اهلل فيصل أياد(، )  .22
 .4103، منشورات الحلبي، بيروت، اإلنساني

 .4100، ترجمة أحمد رمو، دار الساقي، بيروت، دم ونفط أميركا واستراتيجيات الطاقة: إلى أينمايكل(،  )كلير  .25

 .4114، ترجمة عدنان حسين، دار الكتاب العربي، للنزاعات العالميةالحروب على الموارد الجغرافية الجديدة مايكل(،  )كلير  .26

 .0131، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، اإلستراتيجية والسياسة الدولية/المفاهيم والحقائق األساسيةمقلد إسماعيل صبري(، ( .23

 .4103، فبراير 313 ، ترجمة سعيد منتاق، عالم المعرفة، الكويت، العددجغرافيات العولمةورويك(،  ) موراي .29

 .0111القاهرة، ، ترجمة حسن نافعة، دار العالم الثالث، العالقات الدولية المعاصرة حساب ختاميمارسيل(،  )ميلر .21

 .4113، ترجمة صدقي حطاب، عالم المعرفة، الكويت، السيطرة الصامتة)نورينا هيرتس(،  .51

الدار العربية للعلوم، ترجمة انطوان عبداهلل ،  معات الصناعية،سراب النفط، النفط والحرب ومصير المجت)هاينبرغ ريتشارد(،  .50
 .4115بيروت، 

العرب ...واألزمة اإلقتصادية العالمية حوار الشمال والجنوب وأزمة تقسيم )هدية عبداهلل، خالد محمد خالد، سعيد محمد السيد( ،  .54
 .0196، ، دار الشباب للنشر، الكويتالعمل الدولي والشركات المتعددة الجنسية

، ترجمة أمين األيوبي، الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل، بيروت، مأزق الطاقة والحلول البديلة)هويل ديفيد، نخلة كارول(،  .53
4119. 

)وودوارد بوب، فروم دافيد، ايزنستاد مايكل، هيكل محمد حسنين، الطيارة بسام، سماحة جوزيف، أبو شقرا اياد، خليفة نبيل(،   .52
، دار الحسام للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الشفق للطباعة والنشر ية األميركية "الصقور" الحاكمة في أميركا والعالماالمبراطور 

 .4113 .والتوزيع، المملكة العربية السعودية

 والدراسات والمقاالت الدوريات-
 .32-45/ص 4103/كانون الثاني93ني/العدد /الدفاع الوط(تداعيات التحديات البيئية على األمن العالمي)أبو جوده إلياس/ .0

/ 201/ المستقبل العربي/ مركز دراسات الوحدة العربية /العدد (حلقة نقاشية حول "العرب ومستقبل النفط)أبي صعب فارس/ .4
 .005-003/ ص 4103-2نيسان 

 /4102 أبريل /016/ العدد / السياسة الدولية(خيارات محدودة: أبعاد الموقف الغربي من أزمة أوكرانيا)مريم/  الباسوس .3
 .041-046ص

-033/ ص 4111نيسان  /021/ مجلة السياسة الدولية/ العدد(اإلندماج ما بين الظاهرة والهوس)الجوهري خالد عبد العزيز/  .2
091 
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 .4115/السياسة الدولية /يناير  (دولي في وسط آسيا ثروات بحر قزوين، تنافس)/ محمدصافيناز  ،أحمد .5
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221335&eid=471 

/مجلة  (ز ودوره في خلق توازن جديد للقوى الدوليةاألميركي على منطقة القوقا-الصراع الروسي)الجبوري صفاء حسين علي/  .6
 .256-243/ ص 4101جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية/ العدد األول/ 

 .11-50/ ص 4104/ تموز 90/ العدد 0191(الصراع على البحر األحمر حقبة ما قبل )الحجار محمد صبحي/  .3

/ ص 4100/شتاء 41/ المجلة العربية للعلوم السياسية/ العدد(داف ...والوسائلالتنافس الدولي في أفريقيا األه)الحسناوي حسن/  .9
016-045. 

/ 033/ السياسة الدولية/العدد(إدارة بوش وعسكرة السياسة األميركية تجاه أفريقيا)حسن حمدي عبد الرحمن/  .1
 .011-092ص /23/المجلد4119يوليو

 .3-6/ ص4102 أبريل/ 016/ السياسة الدولية/ العدد(أحداث "القرم" والحرب الباردة الجديدة)/ أبو بكر  الدسوقي .01

/المجلد 4113أبريل/القاهرة/ 069د السياسة الدولية/ العد (الجذور التاريخية إلمتيازات النفط العراقي)الربيعي إسماعيل نورى/ .00
 .053-051/ص24

 .36-59/ ص 4100نيسان /396العدد المستقبل العربي/ /(العراق: المأزق والخالص)الزبيدي وليد/  .04

ملحق تحوالت استراتيجية/ العدد / (الخيار المتردد: هل تصبح "الطاقة" سالحا  روسيا  إلستعادة المكانة الدولية؟)الشيخ نورهان/  .03
   .46-43/ ص4102أبريل  /016

/ 096/ السياسة الدولية/العدد(مصالح ثابتة ومعطيات جديدة: السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية)الشيخ نورهان/  .02
 .005-004ص/ 4100أكتوبر 

 أبريل/062م/القاهرة/ العدد/السياسة الدولية/مؤسسة األهرا(اللوبي النفطي األمريكي ...النفوذ وآليات التأثير)العناني خليل/ .05
 .21-22/ ص20المجلد-4116

/ ص 4114/ أكتوبر 051/ السياسة الدولية/ العدد (اإلقتصاد األميركي بين مطرقة الفساد وسندان العولمة)العناني خليل/  .06
466-431. 

/أكتوبر 011سة الدولية/العدد/السيا(سياقات مغايرة: تعريف األمن القومي في ظل الدولة العربية الجديدة)المشاط عبد المنعم/ .03
 .31-32/ص23/المجلد4104

 .016-036/ص4103/ ربيع053/ شؤون عربية/ عدد(التنافس الدولي وأثره على العالم العربي)الهباس خالد بن نايف/  .09

 .050-029/ ص4102 أبريل /016/ السياسة الدولية/ العدد (النفط وعالقات الصين مع دول الجوار)مدحت/ أيوب   .01

/ 4104شتاء  33العدد  / المجلة العربية للعلوم السياسية/(جدلية التوافق والصراع في الفضاء السياسي المغربي)ي محمد/ المساو  .41
 .05-1 ص

إشراف ، 4103أوضاع العالم، في كتاب، (النظام الزراعي والغذائي المنهوب على حساب المصلحة العامة)ستيفان، بارمانتييه  .40
 .051-053ص ،4103، ترجمة هدى مقن ص، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، برتران بادي ودومينيك فيدال

/ص 4100/أكتوبر 096/ السياسة الدولية/العدد(التنافس على قمة العالم: صراع القوى الكبرى على القطب الشمالي)بشير هشام/  .44
012-013. 

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=471
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221335&eid=471
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/12/3630/من-المجلة/الافتتاحية/افتتاحية-العدد-.aspx#desc
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/12/3630/من-المجلة/الافتتاحية/افتتاحية-العدد-.aspx#desc
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/الدراسات مستقبلية/العدد الثالث/جامعة (نواعمفهوم الصراع: دراسة في األصول النظرية لألسباب واأل) بدوي منير/ .43
 .94-35، ص 0113أسيوط/يوليو

خيارات -الموارد الطبيعية والنزاعات المسلحة/ في كتاب/ (جذب الشركات ذات السمعة الجيدة إلى المناطق الخطرة)براي جون/  .42
، األهلية للتوزيع، روغي، ترجمة فؤاد السبانون أيان، كوليير بول/ البنك الدولي تقرير بحوث السياسات، واشنطن /وتحركات
 .239-310/ ص 4115

الصين والهند والواليات المتحدة / في كتاب/ (النمو اإلقتصادي في الصين وسعيها إلمن الطاقة في أنحاء العالم)جيانج وينران/  .45
 .364-345/ ص4119/ و ظبيأب/ مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية/ األميركية التنافس على موارد الطاقة

 .31-0/ ص23/ مجلة العلوم السياسية/العدد(التنافس الدولي وضمان أمن النفط) / حقي توفيق سعد .46

/ 4100/ أكتوبر 096/ السياسة الدولية/ العدد(الدولية تفاعالت"الفاعل الفرد" ظاهرة جديدة في ال مردوخ نموذجا :)حسام أكرم/  .43
 .013-011ص 

 /4116 أبريل/062النفط في السياسة الخارجية األمريكية"/السياسة الدولية/مؤسسة األهرام/القاهرة/ العددحمودة عمرو كمال/ " .49
 .55-51ص

/السنة 219خدوري وليد/"البترول الصخري وفرص اإلستقالل االطاقي للواليات المتحدة االميريكية" /المستقبل العربي /العدد  .41
 .16-94/ص4103فبراير -الخامسة و الثالثون /شباط

شافعي بدر حسن/"الشركات العسكرية الخاصة ودورها في تفاعالت النظام الدولي"/السياسة الدولية/مؤسسة األهرام/القاهرة/  .31
 . 22-32ص / 4100/أكتوبر 096عدد

 .063-051/ ص4114/ شتاء  015/ شوؤن األوسط/ العدد (لصراع على الثروات في آسيا الوسطى والقوقاز)دياب محمد/  .30

-054/ص 4102 أبريل/016/السياسة الدولية/العدد(إستراتيجية "عقد اللؤلؤ" لتأمين ممرات الطاقة الصينية)بد القادر/ دندن ع .34
051. 

-99ص/ 23/المجلد4104 أبريل/099/السياسة الدولية/العدد(تقدم نحو الماضي: تفاعالت جديدة بأدوات قديمة)راشد سامح/  .33
11. 

 .11-19/ ص4100/ أكتوبر 096/ السياسة الدولية/ العدد(متصاعدةتحديات جديدة وظواهر )راشد سامح /  .32

 أبريل /016/السياسة الدولية/العدد( تهديد جيوستراتيجي: حسابات القطب الروسي في األزمة األوكرانية)راشد باسم/  .35
 .045-044ص  /21/المجلد4102

/ أيان / الموارد الطبيعية والنزاعات المسلحة/ في كتاب(ا  لعنة الموارد الطبيعية كيف يمكن للثروة أن تجعل منك فقير )روس مايكل/  .36
 .35-23/ ص4115/ األهلية للنشر والتوزيع/ روغيبانون وبول كوليير/ ترجمة فؤاد س

. 0119-3-0/ 45/مجلة الدفاع الوطني/العدد ( اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات)زعرور حسن/ .33
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4364 

و  جان .39 -3-0/ مجلة الدفاع الوطني/ (الحرب األفغانية حلقة في سلسلة الصراع الدولي على البتـرول في الشـرق األوسط)/  شر 
4114.p://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?1013htt  

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4364
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4364
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?1013
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: تحديات وفرص، النفط والتعاون 4131الصيني في مجال النفط والغاز الطبيعي حتى عام -آفاق التعاون العربي) طاهر جميل/ .31
 .00-1/ ص4119/ شتاء 042/العدد32/ المجلد(العربي

/ 4101/ يناير031/ السياسة الدولية/ القاهرة/ العدد (عياتالقيادة االميركية في إفريقيا ..األبعاد والتدا)طلعت عبد المنعم/ .21
 .013-12/ ص25المجلد

 للعلوم بغداد كلية مجلة /(العالمي قتصاداال في الجنسيات ةالمتعدد الشركات دور)محمد /، جاسم أحمد عباسعبداهلل أحمد  .20
. 31-50/ ص2012والعشرون/ التاسع العدد الجامعة/ اإلقتصادية

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53458 

-32/ ص4119/يناير 030/ السياسة الدولية/ مؤسسة األهرام/القاهرة/ العدد (المخاطر المحيطة بنفط الخليج)عبداهلل حسين/ .24
33. 

/ 4104أبريل/ 099/السياسة الدولية/ القاهرة/العدد( ين الداخل الديني والخارج النفطيالغرب األفريقي: نيجيريا ب)عبد الحليم أميرة/ .23
 .023-024ص

 /السياسة الدولية/النشرة اإللكترونية.(نيجيريا....إستعادة اإلستقرار)عبد الحليم أميرة/  .22
tp://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=639909&eid=122ht 

/ 26/المجلد4100/ يناير093/ السياسة الدولية/ القاهرة/ العدد (دور التدخالت األجنبية في أزمة السودان)/عبد الرحمن حمدي .25
 .063-062ص

/ مجلة اإلدارة (ة الجنسيات وأثرها على الدول الناميةالشركات المتعدد)عبد العزيز أحمد، الطحان زكريا جاسم، عبد الجليل فراس/  .26
 .035-003/ ص4101واإلقتصاد/العدد الخامس والثمانون/ 

/ 25/ المجلد 4101 أبريل/ 091/ السياسة الدولية/ القاهرة/ العدد (أمن الطاقة.. تكلفة عسكرية متصاعدة)عبد العاطي عمرو/ .23
 .092-090ص

 (نتقالية داخل الدول العربيةالتمويل الخارجي للتفاعالت اال المال والسياسة:)عبد العظيم حمدي/ .29
 .33-34ص/ 4100/ أكتوبر 096/السياسة الدولية/ العدد

/ السياسة (ستراتيجيات متعثرة: القوى الكبرى ومعضلة األمن في شمال إفريقياا (عبد الشافي عصام محمد/ .21
 .26-32/ص 4102 أبريل/016الدولية/العدد

/إكتوبر 096/السياسة الدولية/العدد(نفصال الجنوب في السوداناأزمة الشمال: تحديات ما بعد )ري/ عبد القوي سامي صب .51
 .023-022/ ص4100

 /013العدد /السياسة الدولية/(تغييرات إستراتيجية السياسة األميركية في العالم العربي بعد الثورات) /عبداهلل عبد الخالق .50
 .09-01ص  /29المجلد /4103يوليو

/السياسة الدولية/ملحق  (الصناديق المغلقة: مداخل تفسير الصراعات الداخلية في دول الربيع العربي)الد حنفي/علي خ .54
 .01-5/ص4104/أكتوبر011العدد

 .4116/ السياسة الدولية/يناير (النفط اإلفريقي..بؤرة جديدة للتنافس الدولي)على خالد حنفي / .53
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221653&eid=4846 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53458
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53458
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=639909&eid=122
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221653&eid=4846
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/الموقع 4115 أبريل/السياسة الدولية/(إتفاق تقاسم الثروة: هل يؤدي للوحدة أم يشجع على اإلنفصال؟ )علي خالد حنفي/ .52
  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221380&eid=4846اإللكتروني.

ملحق"اتجاهات نظرية"  /السياسة الدولية/(متطلبات فهم الموجة الجديدة للفاعلين من غير الدولما بعد الدولة: ) /علي خالد حنفي .55
 .2-3ص /4103 أبريل/ 014عددال

/ السياسة الدولية/ ملحق (االنكشاف التنموي: جدلية العالقة بين رأس المال العابر للقومية ومراحل التغيير)علي نوران شفيق/  .56
 .44-03/ ص4103/أبريل 014اتجاهات نظرية/ العدد

السياسة  /تحوالت إستراتيجيةق ملح/ (العامل المراوح: جدلية تأثير الطاقة في مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي)عوني مالك/  .53
 .2-3/ص 4102 أبريل/016الدولية/ العدد 

-042/ ص 4100/أكتوبر 096/ السياسة الدولية/ العدد(إنذار مبكر: التوترات المتصاعدة في مياه شرق المتوسط) عوني مالك/ .59
043. 

/ 4119/ يناير 030سة الدولية/العدد / السيا(الخليج واإلقتصاد السياسي لإلستثمارات األجنبية)عيسى محمد عبد الشفيع/ .51
 .23-39ص

أوضاع العالم ، في كتاب، (منظمة الصحة العالمية ومختبرات األدوية، بين التبعية المشتركة وشكوك التواطؤ)غيبو أوريان،  .61
 ص ،4103إشراف برتران بادي ودومينيك فيدال، ترجمة هدى مقن ص، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،  ،4103
061-066. 

النفط والغاز في الخليج العربي نحو في كتاب/ / (آفاق اإلستثمار لشركات النفط األجنبية: المخاطر واإلتفاقيات)فافينك جان بيار/  .60
 .421-401/ص 4113/ بو ظبي/ مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية/ ضمان األمن اإلقتصادي

فريقيا..) فهمي جورج ثروت/ .64 / السياسة الدولية/مؤسسة األهرام/القاهرة/ (.....استراتيجية جديدة للتنافسأوروبا وا 
 .055-054/ص20/المجلد 4116/يناير063عدد

، إشراف برتران بادي ودومينيك فيدال، ترجمة 4103أوضاع العالم ، في كتاب، (نزاعات وجيوسياسية جديدة) /فيدال دومينيك .63
 .14-90، ص4103شر، بيروت، هدى مقن ص، شركة المطبوعات للتوزيع والن

 أبريل /016ملحق السياسة الدولية/العدد  /(تردد الصدى: حلم اإلكتفاء في الطاقة ومستقبل الدور األمريكي عالميا  )/ قنديل أحمد .62
 .44-03ص  /4102

عالمية المتغيرة: في كتاب /المخاطر والغموض في أسواق الطاقة ال /(سياسات الطاقة في اإلتحاد األوروبي)لوشياني جياكومو/  .65
 .021-029/ ص4116مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلستراتيجية/أبو ظبي/اإلنعكاسات على منطقة الخليج العربي

-4116 أبريل/062/السياسة الدولية/مؤسسة األهرام/القاهرة/ العدد( الصين وأمن الطاقة ...رؤية مستقبلية)محمد خديجة عرفة / .66
 .51-56/ص20المجلد

/ ملحق تحوالت إستراتيجية/ السياسة (قيود الصعود: الظمأ إلى الطاقة ومستقبل سياسة الصين الخارجية)ديجة عرفة / محمد خ .63
 .34-43ص/  4102 أبريل/016الدولية/ العدد 

ة/ مركز الدراسات الدولي /(النيجر نهر دلتا حركة في دراسة :نيجيريا في السياسي اإلستقرار عدم ظاهرة) /أحمد محمد هيفاء .69
 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60704.003 -15ص /العدد السادس واألربعون/ جامعة بغداد

 4104أبريل/ 099 /السياسة الدولية/ العدد( أعراض اإلنفصال: الصراع على النفط بين شمال وجنوب السودان) مرعي نجالء/ .61
 .045-041/ص

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221380&eid=4846
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60704
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 /013السياسة الدولية/العدد /(أولويات متجددة: توجهات إدارة أوباما الثانية إزاء الشرق األوسط)مطاوع محمد/  .31
 .24-20/ص29/المجلد 4103يوليو

 أبريلاهرة/ /الق099/السياسة الدولية/ العدد (غاز الشرق: خريطة جديدة للطاقة في منطقة الشرق االوسط) نوار إبراهيم/ .30
 .01-04/ ص23/المجلد 4104

 .4110 أبريل/ السياسة الدولية/(الشركات المتعددة الجنسيات والديموقراطية في الدول النامية)هالل رضا محمد/ .34
px?Serial=793951&eid=370http://digital.ahram.org.eg/articles.as 

يونس عبير ربيع / من الهيمنة إلى التعددية: صعود "القيادة التشابكية" في النظام اإلقتصادي العالمي/السياسة الدولية/ ملحق  .33
 .46-40/ ص4102 أبريل/ 016العدداتجاهات نظرية/

 .32 -33، ص4112حروب في سبيل النفط في العالم، مجلة بدائل، العدد األول، ربيع  .32

  ندوات وورشات عمل-
 .4104، المعهد العربي للتخطيط في الكويت، ورشة عمل، بيروت، شباط (التجارة الخارجية والتنمية)الكواز أحمد ، .0

 .4104المعهد العربي للتخطيط في الكويت، ورشة عمل، بيروت،  شباط  ،(اإلستثمار األجنبي المباشر) العربي أشرف، .4

 تقارير وقرارات 
 .0112ديسمبر  01تاريخ /A/RES/49/130  /معية العامةلجا قرار .0

 .0199/تاريخ  9/ األقليات وحمايتها ضد لمنع التمييز اللجنة الفرعيةالقرار  .4
  .4119/ 2/2بتاريخ  /الدورة الثامنة A/HRC/8/5 /مجلس حقوق اإلنسان/القرار الصادر عن  الجمعية العامة  .3

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/59/PDF/G0812859.pdf?OpenElement-dds-http://daccess 
 .4119/أيار/43بتاريخ  /الدورة الثامنةA/HRC/8/5/Add.2رقم  /مجلس حقوق اإلنسان/ الجمعية العامةالقرار الصادر عن  .2

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/59/PDF/G0813659.pdf?OpenElement-dds-http://daccess 
 مجلس حقوق اإلنسان/لقرار الصادر عن  الجمعية العامة ا

5. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/515/68/PDF/N0851568.pdf?OpenElement 

 .40/3/4100بتاريخ /السابعة عشر الدورةA/HRC/17/31 /رقم /مجلس حقوق اإلنسان/القرار الصادر عن  الجمعية العامة  .6
31_ar.doc-17-HRC-http://www2.ohchr.org/SPdocs/Business/A 

7. http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_session_politic_Rapport19_Ressourcesnaturelles.pdf 

 .4112تمع، لمجكشف البيانات المتعلقة بتأثير الشركات على ا ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية .9
ar/docs/iteteb20037_ar.pdfhttp://unctad.org/ 

9. Sipri Year Book 2010, Armaments, Disarmaments and International Security, Solna, Suede, 
2010. http://www.sipri.org/yearbook/2010/files/SIPRIYB201002A.pdf 

10. Sipri Year Book 2011, Armaments, Disarmaments and International Security, Solna, Suede, 
2011. http://www.sipri.org/yearbook/2011 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=793951&eid=370
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/59/PDF/G0812859.pdf?OpenElement
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http://www2.ohchr.org/SPdocs/Business/A-HRC-17-31_ar.doc
http://www2.ohchr.org/SPdocs/Business/A-HRC-17-31_ar.doc
http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_session_politic_Rapport19_Ressourcesnaturelles.pdf
http://unctad.org/ar/docs/iteteb20037_ar.pdf
http://www.sipri.org/yearbook/2010/files/SIPRIYB201002A.pdf
http://www.sipri.org/yearbook/2011
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