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ّ
 الممّ ص

ّ
منػذ تكػػٌكف البشػػرٌية كػاف ىنػػاؾ شػػعكب قكٌيػػة كأخػرل ضػػعيفةق كطالمػػا سػػعى القػكم لفػػرض ىيمنتػػو عمػػى 

لثػػركات طبيعٌيػػة فػػي البقعػػة الجغرافٌيػػة التػػي يمتمكيػػاق كمػػع تطػػٌكر الٌضػػعيؼق السػػيما فػػي حػػاؿ امػػتالؾ الضػػعيؼ 
البشػػرٌية كتشػػٌكؿ الػػٌدكؿق تطػػٌكرت آلٌيػػة سػػيطرة القػػكم عمػػى الضػػعيؼ مػػع التطػػٌكر الحاصػػؿ فػػي أنمػػاط األسػػمحة 
ػػًيدى التٌػػاريخ أشػػكاالن مختمفػػة مػػف الحػػركبق ككػػاف أبرزىػػا فػػي القػػرف العشػػريف الحػػربيف العػػالميتيف  المسػػتخدمةق كشى
األكلػػى كالثانيػػةق تشػػٌكؿ بعػػدىا نظػػاـ عػػالمي جديػػدق كمنٌظمػػات دكلٌيػػةق كتحالفػػات قكٌيػػةق كبالتٌػػالي أصػػب  ىنػػاؾ 
أشػػكاالن مختمفػػة لمسػػيطرة كالييمنػػةق السػػيما بعػػد االكتشػػافات المسػػتمٌرة لمثػػركات الطبيعٌيػػة فػػي كافٌػػة أنحػػاء الكػػرة 

لصناعة كالتطٌكر ألٌية دكلةق كمف جانب آخر كانت األرضٌيةق كمف ىذه االكتشافات النفط الذم شٌكؿ عىصىب ا
العديػػػد مػػػف الػػػٌدكؿ الضػػػعيفة كالتػػػي سػػػٌميت بػػػدكؿ العػػػالـ الثالػػػث تمتمػػػؾ ثػػػركات ىائمػػػةق كلكػػػف ضػػػعؼ قػػػدراتيا 
مكانياتيا لـ يمٌكنيا مف استغالؿ تمؾ الثركاتق كبدأت الٌدكؿ الكبػرل تفػرض ىيمنتيػا عمػى تمػؾ الػٌدكؿ الناميػة  كا 

 تمفة بقصد السيطرة عمى ثركاتيا.بكسائؿ كسيبؿ مخ
حيػػث عمػػدت الػػدكؿ المتقٌدمػػة إلػػى اسػػتخداـ شػػٌتى  "اإلرىةة بّا  ت ةة  ي" بحػػثالمػػف ىنػػا جػػاء عنػػكاف 

الكسائؿ لمكصكؿ إلى أىدافيا المييمنة كمنيا استغالؿ نقػاط الٌضػعؼ فػي الػدكؿ الٌناميػة كالييمنػة عمػى قراراتيػا 
كمقٌدراتياق أك استغالؿ الثغرات في اقتصادٌيات تمؾ الٌدكؿق كافتعاؿ المشكالت االقتصادٌية ليػا مػف جيػةق كمػف 

ـٌ التدٌخؿ باسـ المنٌظمات الدكلٌية في سػبيؿ مسػاعدتيا عمػى حػٌؿ تمػؾ المشػكالتق كأسػاليب أخػرل جية أخرل  تػ
 .خالؿ البحثشرحيا 

 
   

الٌنظػػػاـ العػػػالمي الجديػػػدق المنٌظمػػػات الٌدكلٌيػػػةق اإلرىػػػاب االقتصػػػادمق التحالفػػػات القكٌيػػػةق ّالكممةةة تّالمفت حّيةةةي:
ّالدكؿ الناميةق الدكؿ الكبرل.المشكالت االقتصادٌيةق الييمنة االقتصادٌيةق 
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دكلػػة بغػػٌض الٌنظػػر عػػف سياسػػتيا إف كانػػت  ةإٌف االقتصػػاد فػػي الكقػػت الػػٌراىف يعتبػػر عصػػب القػػٌكة ألٌيػػ
تسػػتطيع أف تفػػرض السياسػػة التػػي تريػػدىا عمػػى بػػاقي الػػٌدكؿق كىػػذا مػػا  ان حكيمػػة أـ الق فمتػػى كػػاف اقتصػػادىا قكٌيػػ

ٌيػػة فيػػػي تتمتٌػػػع باقتصػػاد قػػػكٌمق كمػػف خاللػػػو تسػػتطيع أف تفػػػرض سياسػػػتيا نجػػده لػػػدل الكاليػػات المٌتحػػػدة األمريك
المييمنة عمػى دكؿ العػالـق كمػا أٌف االقتصػادٌيات القكٌيػة تسػتطيع الػٌتحٌكـ باالقتصػادٌيات الٌضػعيفة التػي تٌتصػؼ 

رمق كىػذا بيا دكؿ العالـ الثٌالث كتمػارس عمييػا مختمػؼ أنػكاع اإلرىػاب كأبرزىػا االقتصػادم كبشػكؿ أقػٌؿ العسػك
ما رأيناه في العراؽق حيث أٌنو بعد ممارسة الكاليات المٌتحدة األمريكٌية اإلرىاب االقتصادم بحٌقو كبمساندة مف 
األمـ المٌتحدة لسنكات طكيمة مارسػت عميػو اإلرىػاب العسػكرم حتػى تكػكف قػادرة عمػى الػٌتحٌكـ باقتصػادٌياتو مػف 

أخػػرلق فمػػف يمتمػػؾ القػػرار االقتصػػادم يسػػتطيع الػػٌتحٌكـ فػػي جيػػةق كالٌسػػيطرة عمػػى مكقعػػو الجغرافػػٌي مػػف جيػػة 
القػػرارات اإلسػػتراتيجية الٌدكلٌيػػةق كلػػذلؾ نػػرل بػػأٌف دكؿ اإلرىػػاب االقتصػػادم تسػػعى المػػتالؾ ىػػذه القػػرارات بقصػػد 

عميا تمٌمؾ الٌسمطة كالٌنفكذ في العالـق كىناؾ الكثير مف دكؿ العالـ الثٌالث تمتمؾ مكارد اقتصادٌية تستطيع أف تج
فػػي طػػكر الٌنمػػك إذا مػػا اسػػتغٌمت بشػػكؿ جٌيػػدق  يػػر أٌف الػػٌدكؿ الٌصػػناعٌية بييمنتيػػا عمػػى ىػػذه الػػٌدكؿ ف ٌنيػػا تقٌيػػدىا 
كتمنعيا مف تحريؾ كتطكير فكػرة اإلنمػاء لػدييا كتسػمبيا كػٌؿ طمػكح لتحقيػؽ ىػذه األىػداؼ حتػى تصػب  دكالن ال 

 ٌؿ حٌؽ في الحياة الكريمة ليا كلشعكبيا.معنى ليا كال حكؿ ليا كال قٌكةق كبالتٌالي تحرميا ك
إٌف اسػػتخداـ الػػٌدكؿ الغنٌيػػة لمسػػالح االقتصػػادم ضػػٌد الػػٌدكؿ الفقيػػرة يعٌمػػؽ اليػػٌكة بػػيف دكؿ الٌشػػماؿ الغنٌيػػػة 
كدكؿ الجنػػكب الفقيػػرةق جػػاعالن مػػف دكؿ العػػالـ الثٌالػػث الممثٌمػػة بػػدكؿ الجنػػكب فريسػػة ليػػاق بحيػػث ال تحصػػد ىػػذه 

الجػػكع كالمػػرض كالػػٌدمارق بينمػػا تسػػعى الػػٌدكؿ المتقٌدمػػة إلػػى الييمنػػة كتحصػػد بنتيجتيػػا الٌنمػػك الػػٌدكؿ سػػكل الفقػػر ك 
 كاالزدىارق كىكذا كلألسؼ الٌشديد نككف أماـ شريعة الغاب "القكم فييا يأكؿ الٌضعيؼ".

كب أصػػػبحت الكاليػػػات المٌتحػػػدة متفػػػٌردة فػػػي تحٌكميػػػا بالعػػػالـق سياسػػػٌيان كاقتصػػػادٌيانق كباتػػػت تفتعػػػؿ الحػػػر 
كالػػػدمار ألسػػػباب معمنػػػةق كلكػػػف الخفايػػػا كانػػػت مختمفػػػةق حتٌػػػى أٌنيػػػا لػػػـ تػػػكٌفر كسػػػيمة فػػػي سػػػبيؿ تحقيػػػؽ  اياتيػػػا 
كأىدافياق كبات كٌؿ مف ال يقؼ في صٌفياق فيك ضٌدىاق كبالتٌالي يطٌبؽ عميو أحد أحكامياق كقد كثيػرىٍت أقنعتيػا 

ميػع يعمػـ بسياسػاتياق كأكاذيبيػاق كخفاياىػاق كلكػف ىنػاؾ التي ترتديياق كتعٌددت األكاذيب التػي تمٌفقيػاق كبػات الجٌ 
مػػف لػػـ يسػػتطع الخػػركج مػػف تحػػت سػػيطرتياق كبقػػي مرتينػػان ليػػا ألسػػباب مختمفػػةق منيػػا السياسػػٌيةق كاالقتصػػادٌيةق 
كالمالٌيةق كمنيـ مف تنطبؽ مصالحو مع مصالحياق كبالمقابؿ ىناؾ مف كقؼ فػي كجػو تمػؾ العنجيٌيػةق فاختػار 

بؿق كلـ يرضى االرتياف كاإلذعاف لياق كلذلؾ باتى سيؼي حربيػا مسػٌمطان عميػو فػي كػٌؿ كقػتو كحػيفق الٌصؼ المقا
السػػيما فػػي ظػػٌؿ تحٌكميػػا بقػػرارات المنٌظمػػات الٌدكلٌيػػةق كلكػػف السػػؤاؿ الػػذم يطػػرح نفسػػو: ىػػؿ ب مكػػاف أٌم دكلػػة 
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ا البحػػث قػػد ييعطػػي إجابػػة عمػػى ىػػذا الكقػػكؼ ضػػٌد الكاليػػات المٌتحػػدة كأعكانيػػاق كالبقػػاء بأمػػافق أك الٌنجػػاة ق ىػػذ
السؤاؿق كلكػف بأكجػو مختمفػةق السػيما كأٌف الدكلػة محػكر الدراسػة كالتحميػؿ ىػي سػكرٌيةق تيػرل ىػؿ تتػأٌثر ب رىػاب 

 الكاليات المٌتحدة السياسٌي كاالقتصادم  أـ أٌف ىناؾ مجاالن لمتحٌرر مف عقاؿ إرىابيا .
 

ّم كميّالسحث:ّ
النظاـ االقتصادم العالمي يعاني االقتصاد العالمي اليكـ مف مشكالت اقتصادية متجذرة في ىيكؿ 

كمؤسساتوق ىذا ما يمحؽ أفدح األضرار باألمف االقتصادم العالميق كيعرضو لشتى أنكاع اإلرىاب 
في دكؿ العالـ االقتصادم الدكليق مف خالؿ استغالؿ الدكؿ الكبرل لتمؾ المشكالت االقتصادٌيةق السيما 

 .الثالثق كذلؾ باستخداـ أساليب مختمفة مف اإلرىاب االقتصادمق ما يؤدم إلى تفاقـ تمؾ المشكالت
 كبناءن عميو ف ٌف ىذه اإلشكالٌية تثير التساؤالت التالية:

  .ما ىي دكافع اإلرىاب االقتصادم  -1
  .الصعيد االقتصادم الدكليالممارسات اإلرىابٌية التي تقكـ بيا الدكؿ الكبرل عمى ما ىي  -2

  .النتائج المترتٌبة عمى ممارسة اإلرىاب االقتصادم ضد الٌدكؿ الٌناميةما ىي   -3

   .ىؿ تتعٌرض سكرية لإلرىاب االقتصادم  -4

 

ّأىمييّالسحث:
تنبع أىمية البحث مف أٌنو يمقي الضكء عمى مشػكمة عالمٌيػة حيػث أٌف الكقػت الػٌراىف الػذم كصػمنا إليػو 
يحكمو قانكف القػٌكة كالييمنػة كالعنػؼق فالكػٌؿ يسػعى فيػو إلثبػات كجػكدهق  يػر أٌف الكارثػة فػي الٌنيايػة ال تقػع إال 

الٌضػغكط التػي تيسػتخدـق  لكثػرةمف ىنػاق كنظػران عمى الٌضعيؼ كالمتمٌثؿ عمى أرض الكاقع بدكؿ العالـ الثٌالث. ك 
ق كػػاف البػػٌد مػػف البحػػث فػػي أحػػد أشػػكاؿ اإلرىػػاب كىػػك كالٌشػػعكب التػػي ييمػػارس عمييػػا اإلرىػػاب بمختمػػؼ أشػػكالو

اإلرىاب االقتصادمق حيث باتت مكارد الدكؿ النامية تينيبق كاقتصادٌيات دكؿ كثيرة تدٌمرق كبأسػاليب مختمفػةق 
 سٌمى اإلرىاب االقتصادم.ككٌميا تندرج تحت م

 

ّ أى افّالسحث:
 إف القياـ بيذا البحث لو أىداؼ كثيرة يتجمى بعضيا في الجكانب التالية:

 البحث في أشكاؿ اإلرىاب االقتصادم كدكافعو. -1
 البحث في ماىٌية الجيات الراعٌية لإلرىاب االقتصادم. -2

 .البحث في اآلليات التي ييطٌبؽ مف خالليا اإلرىاب االقتصادم -3

دراسػػة ىػػؿ مػػف آثػػار ناجمػػة عػػف اإلرىػػاب االقتصػػادم عمػػى التنميػػة االقتصػػادية فػػي سػػكرٌيةق ككيفٌيػػة تالفػػي  -4
 ىذا التأثير.
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 فرضي تّالسحث:ّ

 سيعتمد البحث في دراستو عمى الفرضيات التالية:
 .مف دكافع اإلرىاب االقتصادم استغالؿ مكارد بمداف العالـ الثالث مف ًقبىؿ الدكؿ الكبرل -1
 .مف نتائج اإلرىاب االقتصادم ارتفاع حجـ المديكنٌية في بمداف العالـ الثالث -2

مػػػػف نتػػػػائج اإلرىػػػػاب االقتصػػػػادم تفػػػػاقـ المشػػػػكالت االقتصػػػػادية فػػػػي ىيكػػػػؿ النظػػػػاـ االقتصػػػػادم العػػػػالمي  -3
 .كمؤسساتو

ارتياف قرار المنظمات الدكلٌية لمكاليات المٌتحػدة األمريكيػة كفػرض العقكبػات االقتصػادٌية الدكلٌيػة ىػي أبشػع  -4
 اإلرىاب االقتصادم الدكلي.أشكاؿ ممارسة 

 .يعاني االقتصاد السكرم كالٌشعب السكرم مف نتائج ممارسة اإلرىاب االقتصادم الدكلي ضٌده -5

 

 منيجّالسحث:

الكصػفي التحميمػي فيمػا يتعمػؽ باستحضػار البيانػات المتعمقػة عمػى المػنيج عتمػاد االفي ىػذا البحػث  تـٌ 
كالمػنيج التػاريخي فػي تتبػع اإلحصػائيات الالزمػة لمكضػكع بمكضكع البحث كالعمؿ عمى دراسػتيا كتحميميػاق 

 البحث كالعمؿ عمى تحميميا.
 

ّمحّ  اتّالسحث:
 نمكذجان.أ: تمٌثمت المحٌددات المكانٌية لمبحث في الدكؿ الٌنامية عمكمانق كسكرٌية المكانٌية
. أٌمػػا سػػػكرٌية فقػػد حػػدِّدىت الفتػػػرة 2113-1945: الفتػػرة الزمنٌيػػػة لمػػٌدكؿ الناميػػة حػػػدِّدىت بػػاألعكاـ الزمنٌيػػة

 .2113-2116الزمنية باألعكاـ 
ّ

ّال را  تّال  سقي:
رىةة بّفةة ّالمنظةةورّا  ت ةة  يّالتةة اعي تّوالحمةةولخّسقمةةم:ّي  ةةرّ  لةة ّسحةةثّسانةةوان:ّاإّلّ:ال را ةةيّاألولةةى

ّخّعنّالمو عّاإللكترون :5002خّآب87ّسرك تخّمجميّالنسأّال يرّييخّالا  ّ
http://www.annabaa.org/nbahome/nba78/006.htm  

عف ظاىر اإلرىاب العالمي بمفيكميا العاـق كتطٌرؽ إلى أسباب تنػامي ظػاىرة  قاـ الباحث بالحديث
اإلرىػػػاب دكلٌيػػػانق مػػػف خػػػالؿ الحػػػديث عػػػف العكامػػػؿ الداخميػػػة فػػػي أٌم مجتمػػػع كالتػػػي تػػػدفع إلػػػى تنػػػامي ظػػػاىرة 

األسػباب اإلرىاب كالتخمؼق كالبطالةق كسكء تكزيع الثركةق كالفسادق إضػافة إلػى العكامػؿ الخارجٌيػة المتمٌثمػة ب
السياسػػػػػػٌية كاالقتصػػػػػػادٌية كاالجتماعٌيػػػػػػة مػػػػػػف اسػػػػػػتغالؿ لممػػػػػػكارد الطبيعٌيػػػػػػةق كالظمػػػػػػـق كاالسػػػػػػتغالؿ السياسػػػػػػي 

 كاالقتصادمق كىيمنة الدكؿ الكبرل عمى االقتصاد العالمي.

http://www.annabaa.org/nbahome/nba78/006.htm
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كما تطٌرؽ الباحث بشكؿ مكجز إلى المؤسسات المالية الدكلٌية كصندكؽ النقػد كالبنػؾ الػدكلي مشػيران 
 امج كمتا المؤسستيف في اٌتساع رقعة الفقر كتيميش الدكؿ الفقيرة.إلى دكر بر 

فيمػػا يتعمٌػػؽ بمفيػػكـ اإلرىػػاب االقتصػػادم فقػػد رأل الباحػػث بػػأٌف اإلرىػػاب االقتصػػادم ىػػك عبػػارة عػػف 
اإلرىاب المعمكماتي متمٌثالن باستخداـ المكارد المعمكماتٌية مف شبكات المعمكمات كأجيزة الكمبيكتر كاإلنترنت 

 راض اإلر اـ السياسي.أل 

 
:ّسحثّسانوان:ّاإلرى بّا  ت   يّال ول ّوتي ية اتّاألمةنّا  ت ة  يّالاة لم خّسقمةم:ّال را يّالثّ نيي

ّ.5008 .ّحمي ّالجميم خّأك  يمّييّال را  تّالامي خّطراسمسخّليسي خّ
العػػػالمي  تطػػػٌرؽ الباحػػػث إلػػػى بعػػػض المشػػػكالت االقتصػػػادٌية التػػػي يعػػػاني منيػػػا النظػػػاـ االقتصػػػادم

كمؤسسػػػاتوق كمػػػا ىػػػي األضػػػرار التػػػي لحقػػػت بػػػاألمف االقتصػػػادم العػػػالمي. كمػػػا قػػػاـ الباحػػػث بتعديػػػد أشػػػكاؿ 
اإلرىاب االقتصادم الٌدكليق إضافة لذكر الجيات المتفػٌردة فػي القػرار االقتصػادم الكػكني حيػث ذكػر منيػا: 

 منظمة التجارة العالمٌيةق كالشركات المتعددة الجنسيات. 
ة بحثػػػػػو اسػػػػػتعرض الباحػػػػػث بعػػػػػض التػػػػػدابير االقتصػػػػػادية المسػػػػػتعممة لممارسػػػػػة الضػػػػػغط كفػػػػي نيايػػػػػ

 االقتصادم: كالحظرق كالمقاطعةق كالحصار االقتصادمق كتجميد األرصدة.

 
:ّسحةةثّسانةةوان:ّاإلرىةة بّا  ت ةة  يخّنجيةةبّعسةة ّااّال  م ةة خّ ارّالكتةةبّوالوثةة  قخّال را ةةيّالث لثةةي

ّ.5008اإلم راتّالارسّييّالمّتح ةخّ
قػػػاـ الباحػػػث مػػػف خػػػالؿ بحثػػػو بتعريػػػؼ اإلرىػػػاب االقتصػػػادم عمكمػػػانق كتعريػػػؼ كػػػالن مػػػف اإلرىػػػاب 
االقتصادم المنٌظـ ك ير المنٌظـق كما قاـ بالحػديث عػف أشػكاؿ اإلرىػاب االقتصػادم كأنكاعػوق ككصػكالن إلػى 

 .حصاد اإلرىاب االقتصادم عمى صعيد االقتصاد األمريكيق كعمى صعيد االقتصاد العربي

 
خّعةن52/4/5007ّ:ّسحثّسانوان:ّالاولميّواإلرى بّا  ت   يخّسقمم:ّع  مّعزّالة ينخّال را يّالراساي

ّالمو عّاإللكترون :
http://www.an-nour.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5036&Itemid=52 
قاـ الباحث خالؿ بحثو بتعريؼ اإلرىاب بشكؿ عاـق كمف ثـ رٌكز في دراستو عمى مكضكع العكلمة 

لـ كآثارىػػا السػػمبٌية فػػي المجػػاؿ االقتصػػادمق كمػػا تعكسػػو ىػػذه اآلثػػار مػػف أضػػرار عمػػى اقتصػػاديات دكؿ العػػا
 الثالث عمكمانق كالدكؿ العربٌية خصكصان. 

:ّسحةةةثّسانةةةوان:ّاإلرىةةة بّا  ت ةةة  يّأ ةةةك لوّوآثةةة رهخّ .ّزيةةة ّسةةةنّمحمةةة ّالرمةةة ن خّال را ةةةيّال  م ةةةي
ّخّعنّالمو عّاإللكترون :25/2/5020

http://www.alukah.net/Library//1/25912/1/اإلرىاب%21االقتصادم 

http://www.an-nour.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5036&Itemid=52
http://www.alukah.net/Library/0/25902/1/الإرهاب%20الاقتصادي/
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العكلمػػػةق الػػػديكفق  سػػػٌمط الباحػػػث الضػػػكء عمػػػى بعػػػض أشػػػكاؿ كصػػػكر اإلرىػػػاب االقتصػػػادم كمنيػػػا:
العسػػػكرة االقتصػػػادٌيةق  سػػػيؿ األمػػػكاؿق الشػػػركات المتعػػػددة الجنسػػػٌياتق كمػػػا قػػػاـ بشػػػرح مبٌسػػػط عػػػف كػػػٌؿ مػػػف 

ا ببعض البيانات التػي تبػدك ضػحمة نسػبيان لمثػؿ ىػذا المكضػكعق األشكاؿ السابقةق باإلضافة لمحاكلتو إ نائي
 كاختتـ الباحث بحثو بكممة عف النظاـ العالمي الجديد.

 

ّتاقيبّعمىّال را  تّال  سقي:ال
إلقػػاء الضػػكء عمػػى مفيػػكمي التنميػػة االقتصػػادٌية كاإلرىػػاب االقتصػػادمق كتبيػػاف  البحػػث سػػيتـٌ خػػالؿ 

ـٌ  ـٌ سػيت ٌسػع فػي بعػض المجػاالت التػي تحػٌدث عنيػا التػكانعكاسات اإلرىاب االقتصػادم عمػى التنميػةق كمػف ثػ
اإلرىػػػػاب االقتصػػػػادم كمنيػػػػا: البػػػػاحثكف السػػػػابقكف كالجيػػػػات الراعيػػػػة لإلرىػػػػاب االقتصػػػػادمق كآليػػػػات تطبيػػػػؽ 

ـٌ البحػػثكق الحػركب االقتصػػادٌيةق العقكبػػات االقتصػػادية أكثػػر فػػي أشػكاؿ اإلرىػػاب االقتصػػادمق كالبحػػث  سػيت
التػػػي  رسػػػات كاآلليػػػاتدكر المنٌظمػػػات الٌدكلٌيػػػة فػػػي تمػػػؾ المما تبيػػػافاألسػػػاليب المٌتبعػػػة فػػػي ممارسػػػتوق ك فػػػي 

لقػػاء الضػػكء عمػػى ك ق تعتمػػدىا السػػيما كالمنٌظمػػات الٌدكلٌيػػةق العديػػد مػػف الممارسػػات التػػي قامػػت بيػػا الجيػػات ا 
ـٌ تطبيقػػو مػػف خالليػػاق كصػػكالن إلػػى  ممارسػة اإلرىػػاب االقتصػػادم ضػػٌد سػػكرية مبٌينػػة أسػػبابوق كاآلليػػات التػػي تػػ

ناجعة  أجدىابعض التدابير كاالقتراحات التي  ذكرسيتـ كأخيران تبياف تأثيره عمى قطاعات االقتصاد السكرمق 
 .أك التخفيؼ مف آثاره القتصادم الدكليفي عممٌية القضاء عمى اإلرىاب ا
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 فصل تمهيدي

 االقتصاد بين مفهومي الّتنمية واإلرهاب 
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 ادلبحث األول

 مفهوم ومتطلبات الّتنموة االقتصادّوة

 
ّ:ّمفيومّالتنميي:2-2

استحكذت قضية التنمية عمى اىتماـ دكؿ العالـ كاٌفة خصكصان بعد الحرب العالمٌية الثانيػةق حيػث تػـ 
تداكؿ مصطم  التٌنميةق كأصبحت التنمية مػع الكقػت تمثٌػؿ ىػدفان تطمػ  كافٌػة دكؿ العػالـ إلػى تحقيقػوق ال سػيما 

ةق كمػع مػركر الػزمف حتػى كقتنػا الحاضػػر الػدكؿ الناميػة التػي تسػعى إلػى سػٌد الفجػكة بينيػا كبػػيف الػدكؿ المتقٌدمػ
ات كنظريات كقػراءات كتطبيقػات كتمٌمػس لنتائجيػا ككػٌؿ ذلػؾ تبعػان لمبمػداف ببات لمتنمية مفاىيـ كتقسيمات كتبكي

 كتصنيؼ تمؾ البمداف إف كانت متقدمة أـ نامية )متخٌمفة(.
إٌف الدكؿ النامية في سعييا لتحقيؽ التنمية نجدىا تنجذب لمظاىر التطٌكر في الػدكؿ المتقٌدمػةق فتأخػذ 

نمكذجػػػان تنمكيػػػان كتعمػػػؿ عمػػػى تحقيقػػػوق لكػػػٌف التقميػػػد لػػػيس بالضػػػركرة أف يكػػػكف صػػػحيحان أك أمػػػف ىػػػذه المظػػػاىر 
ـٌ النظر إلى التنمية مف زاكيػة ضػٌيقة تجعػؿ ا لرؤيػة محػدكدةق كبالتػالي تيحجػب الكثيػر صٌحٌيانق ال سيما عندما يت

مف الجكانب الياٌمة كاألساسٌيةق فالتنمية كممة شاممة تضـٌ جكانب عديدة كيجب عػدـ إ فػاؿ أك إىمػاؿ أٌم مػف 
ىذه الجكانبق إضافة ألٌف كٌؿ دكلة ليا ظركفيا المكضػكعية التػي تختمػؼ بيػا عػف  يرىػاق كبالتػالي مػا ينطبػؽ 

شاريع كمخططات كدراساتق ليس بالضركرة أف ينطبؽ عمى دكلة أخرلق فال بد عمى دكلة ما مف سياسات كم
 مف كضع الظركؼ البيئية كالطبيعية كالديمغرافية نصب األعيف إليجاد ما ينسجـ معيا.

كمػػا أٌف اإلنسػػاف ىػػك كسػػيمة التنميػػة ك ايتيػػاق كبالتػػالي يجػػب االىتمػػاـ بػػو مػػف خػػالؿ إكسػػابو المعرفػػة 
فسػػػاح المجػػػاؿ أمامػػػو لإلبػػػداع كاالبتكػػػار كتحمػػػؿ المسػػػؤكلٌية  كالميػػػارة كتطػػػكير قدرتػػػو عمػػػى التفكيػػػر كالتحميػػػؿ كا 

كالمشاركة في اتخاذ القرارق كلكٌف ىذا اإلنساف كفي كثير مف الدكؿ ال سػيما الناميػة منيػا ال يػزاؿ يعػيش عمػى 
نميػة فػي أذىػاف الكثيػريف ىامش التنمية كال يعي مسػؤكلياتوق كال يعػرؼ األىػداؼ الحقيقيػة لمتنميػةق حيػث أٌف الت

تعني التنمية االقتصادٌيةق فبمجػرد طػرح مصػطم  التنميػة تٌتجػو األذىػاف إلػى الناحيػة االقتصػادٌية. ال شػٌؾ بػأٌف 
ـٌ الجكانػب  التنمية االقتصػادٌية جانػب ىػاـ جػدان مػف جكانػب التنميػة الشػاممةق كلكػف التنميػة بمعناىػا الشػامؿ تضػ

اسػػػٌية كالثقافٌيػػػةق حيػػػث ال يجػػػب حصػػػرىا فػػػي أحػػػد تمػػػؾ الجكانػػػبق بػػػؿ يجػػػب أف االقتصػػػادٌية كاالجتماعٌيػػػة كالسي
 تتفاعؿ كافة الجكانب لتحقيؽ التنمية الشاممة كالمتكاممة.

تحقيؽ التنمية االقتصادٌية فيذا ال يمكف في ظؿ كجكد تخمٌػؼ اجتمػاعي كسياسػي كثقػافيق  دير إذا ما أي 
البتكػػػار كالقابميػػػة لمتغييػػػر كفقػػػان لمػػػا تتطمبػػػو عمميػػػة التنميػػػة فيػػػي تحتػػػاج إلػػػى أفػػػراد ذكم قػػػدرة عمػػػى المبػػػادرة كا

االقتصادٌيةق كالحالة عكسٌية حيث ال يمكف تحقيؽ التنميػة بػأم مػف جكانبيػا األخػرل دكف التنميػة االقتصػادٌيةق 
 ألٌف التنمية االقتصادية الحقيقية تؤٌثر كتتأٌثر بجكانب التنمية األخرل.
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ّطمس تي ::ّالتنمييّا  ت   ّييّومت2-5
بػػػدأت فكػػػرة التنميػػػة االقتصػػػادٌية بعػػػد الحػػػرب العالمٌيػػػة الثانيػػػةق حيػػػث قبػػػؿ ذلػػػؾ كفػػػي زمػػػف االسػػػتعمار 
التقميػػدم لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مجػػاالن لطػػرح مفػػاىيـ التقػػٌدـ أك التنميػػة االقتصػػادٌية خاٌصػػة فػػي البمػػداف المسػػتعمىرةق ألٌف 

مف أنكاع التنمية لتمؾ البمداف المستعمىرةق فأىػداؼ أىداؼ االستعمار تتعارض تمامان مع احتماؿ كجكد أٌم نكع 
االسػػتعمار كانػػت تتمثٌػػؿ فػػي اسػػتغالؿ الػػدكؿ المسػػتعًمرة لمػػدكؿ المسػػتعمىرة مػػف خػػالؿ كضػػع يػػدىا عمػػى المػػكاد 
األكلٌيةق كاستغالؿ قكة العمؿ الرخيصةق إضافة لجعميا سكقان استيالكٌية لممنتجػات الفائضػة التػي تنتجيػا الػدكؿ 

ةق كمثؿ ىذه األىداؼ االستعمارٌية ال تتطٌمب كجكد تنمية اقتصادٌية عمى اإلطالؽق كلكف بعد الحرب المستعًمر 
العالمية الثانيةق كتحديدان في منتصؼ القرف العشريفق أصب  بعض أنكاع التقٌدـ االقتصادم في البمداف الفقيػرة 

اع مػػف التقػػٌدـ ال تتناسػػب مػػع مصػػال  مطمػػكب مػػف كجيػػة نظػػر الػػدكؿ المتقٌدمػػةق كلكػػف تقػػٌدـ نسػػبيق فينػػاؾ أنػػك 
الػػدكؿ المتقٌدمػػةق كممػػا كػػاف ييٌميػػا كيخػػدـ مصػػالحيا اتسػػاع أسػػكاؽ الػػدكؿ الفقيػػرة السػػتيالؾ السػػمع كالخػػدمات 
الجديدة التي لـ تكف مكجكدة مػف قبػؿق أك لػـ تكػف بيػذه الكثػرةق كمػف ىػذه المنتجػات مػثالن السػيارات كاألسػمحةق 

ٌد مػف كجػػكد حٌيػز مػػف التنميػة يعمػػؿ عمػى ارتفػػاع متكسػط الػػدخؿق كلكػف ليسػػت كلتصػريؼ ىػذه السػػمع كػاف ال بػػ
 التنمية التي تجعؿ ىذه الدكؿ تمتمؾ القدرة عمى إنتاج مثؿ ىذه السمع.

كىكػػذا بػػدأت شػػعارات التنميػػة االقتصػػادٌية بػػالظيكر شػػيئان فشػػيئان مػػع التغيػػر الحاصػػؿ فػػي دكؿ العػػالـق 
قػػة بمفيػػـك التنميػػة بػػالظيكر مػػف قبػػؿ عممػػاء االقتصػػادق كبػػدأت المػػدارس كبػػدأت النظريػػات االقتصػػادية المتعمٌ 

 االقتصادية تطرح أفكارىا كمفاىيميا التنمكية.
أصػػدرت قػػراران يتضػػٌمف "إعػػالف الحػػؽ فػػي التنميػػة"  1969كمػػا أٌف الجمعٌيػػة العاٌمػػة لألمػػـ المتحػػدة عػػاـ 

نسػافق  يػر قابػؿ لمتصػٌرؼ كبمكجبػو يحػٌؽ لكػٌؿ أقٌر في ماٌدتػو األكلػى أٌف الحػؽ فػي التٌنميػة حػؽ مػف حقػكؽ اإل
إنساف كلجميع الشعكب المشاركة كاإلسياـ في تحقيؽ تنمية اقتصادية كاجتماعٌية كثقافٌية كسياسية نحك الٌتمٌتع 

 1بيذه التنمية التي يمكف فييا إعماؿ جميع حقكؽ اإلنساف كالحرٌيات األساسٌية إعماالن تامان.
قتصػػادية قػد يػتـ اسػتخداـ مصػطم  النمػػك االقتصػادم ليقصػد بػو التنميػػةق عنػد الحػديث عػف التنميػة اال

 إلى أٌف المفيكميف مختمفيف ر ـ تالقييما في النتيجة. اإلشارةىنا ال بٌد مف 
فالتنمية ىي تغييػرات ىيكمٌيػة فػي المجػاؿ المػراد تنميتػوق بينمػا النمػٌك يعٌبػر عػف الحصػيمة التػي نحصػؿ 

ةق كبالتػػػالي النمػػػٌك نػػػاتج عػػػف التنميػػػةق كمػػػا ييٌمنػػػا فػػػي إطػػػار البحػػػث ىػػػك األفعػػػاؿ عمييػػػا مػػػف التغييػػػرات الييكمٌيػػػ
كاإلجػػراءات التػػي تنقيػػؿ مجتمػػع مػػا أك دكلػػة مػػا مػػف كضػػعٌية التخمٌػػؼ إلػػى التقػػٌدـق أم سػػنعتمد عمػػى مصػػطم  

 التنمية االقتصادٌية.

                                      
ق مجٌمة النبأق العدد  1  ق المكقع اإللكتركني:2114ق 72حيدر. د.عميق التنمية الشاممة كالتطكير االستشرافي لممفيـك

http://annabaa.org/nbahome/nba72/tanmya.htm 

http://annabaa.org/nbahome/nba72/tanmya.htm
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ـٌ تػداكليا تشػترؾ فػي لقد تعٌددت اآلراء حكؿ تعريؼ التنمية االقتصادٌيةق كلكف معظـ التعػاريؼ ا لتػي تػ
 مجمكعة مف النقاط تمٌثؿ جكىر عممية التنمية:

 1: )التنمية االقتصادية: تنصرؼ في جكىرىا إلى زيادة الطاقة اإلنتاجٌية لالقتصاد(.1تعريؼ 
: )التنمية االقتصادٌية: ىي تقٌدـ لممجتمع عف طريؽ اسػتنباط أسػاليب إنتاجٌيػة جديػدة أفضػؿ 2 تعريؼ

 2كرفع مستكيات اإلنتاج مف خالؿ إنماء الميارات كالطاقات البشرٌية كخمؽ تنظيمات أفضؿ(.
 : )التنمية االقتصادية: ىي العممية التػي مػف خالليػا نحػاكؿ زيػادة متكسػط نصػيب الفػرد مػف3تعريؼ 

إجمػػالي النػػاتج القػػكمي خػػالؿ فتػػرة زمنيػػة محػػددة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ رفػػع متكسػػط إنتاجيػػة الفػػرد كاسػػتخداـ المػػكارد 
 3المتاحة لزيادة اإلنتاج خالؿ تمؾ الفترة(.

: )التنميػػة االقتصػػادٌية: ىػػي تمػػؾ الٌتغييػػرات التػػي تحػػدث فػػي المجػػاالت الثقافٌيػػة كاالجتماعٌيػػة 4تعريػػؼ 
 4ةق ككذلؾ في البنى كالقكل الفاعمةق كينتيج عنيا تحٌقؽ الٌنمك االقتصادم لممجتمع(.كالسياسٌية كالتكنكلكجيٌ 

: )التٌنمية االقتصادٌية: ىي العممٌيػة التػي مػف خالليػا تتحقٌػؽ زيػادة فػي متكسػط نصػيب الفػرد 5تعريؼ 
الخدمات المنتجػة ة الٌسمع ك مف الدخؿ الحقيقي كالتي تحدث مف خالؿ تغٌيرات في كٌؿ مف ىيكؿ اإلنتاج كنكعيٌ 

 5إضافة إلى إحداث تغيير في ىيكؿ تكزيع الدخؿ لصال  الفقراء(.
إذا مػػا نظرنػػا إلػػى ىػػذه التٌعريفػػات نجػػد بأنيػػا تشػػترؾ فػػي إحػػداث تغييػػر مػػف خػػالؿ إجػػراء مػػا تعػػكد نتيجتػػو 

 بشكؿ إيجابي عمى األفراد كالدكلة بشكؿ عاـق مع تركيز التعريفات الٌسابقة عمى مكضكع اإلنتاج.
إٌف التنميػػػة أصػػػبحت طمكحػػػان تسػػػعى كافػػػة دكؿ العػػػالـ لتحقيقػػػو السػػػيما الػػػدكؿ الناميػػػة منيػػػاق كبمػػػا أٌف 

 أىداؼ التنمية االقتصادٌية كاضحة كمعمكمة نذكر بعضيا:
 زيادة الدخؿ الحقيقي كالذم يحٌسف معيشة الفرد. .1
 تكفير فرص العمؿ لكافة األفراد. .2

اجػات الفػرد كبنكعٌيػة جٌيػدة متضػٌمنة المسػتكل الصػٌحي تكفير السمع كالخدمات المطمكبة إلشباع ح .3
 كالتعميمي كالثقافي.

 تقميؿ الفكارؽ االجتماعية كاالقتصادية بيف طبقات المجتمع. .4

 العمؿ عمى إلغاء مديكنٌية الدكلةق أك تسديد الديكف أٌكؿ بأٌكؿ تفاديان لثقؿ عبء المديكنٌية. .5

                                      
 .53ق ص1983الدكرم. محمد أحمدق التخٌمؼ االقتصادمق ديكاف المطبكعات الجامعٌيةق الجزائرق  1

ق 2115ق 1كالتحػػػكؿ الييكمػػػي(ق دار الصػػػفا لمنشػػػرق طمعػػػركؼ. ىكشػػػيارق دراسػػػات فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية )اسػػػتراتيجيات التصػػػنيع  2
 .11ص

 .499ق ص2111ق اإلسكندريةنجيب إبراىيـ. نعمة اهللق أسس عمـ االقتصادق مؤسسات شباب الجامعةق مصرق  3
 .13ق ص1985التٌنمية االقتصادٌية العربٌيةق المؤسسة العربٌية لمدراسات كالٌنشرق لبنافق بيركتق  صايغ. يكسؼ عبد اهللق مقررات 4
 .76ق ص2113سات نظرٌية كتطبيقٌيةق مصرق اإلسكندرٌيةق اعجيمة. محمد عبد العزيز؛ عطية ناصؼ. إيمافق التنمية االقتصادٌية در  5
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البنى التحتية كالمنشآت االقتصادٌية التي تعمػؿ عمػى تحقيؽ األمف القكمي لمدكلة مف خالؿ إقامة  .6
النيػكض باقتصػػاد الدكلػػةق كيمنحيػػا شػػيئان مػػف االسػتقاللية االقتصػػادٌية كالتػػي تجعميػػا صػػاحبة قػػرار 

 يبعدىا عف التٌبعٌية لدكؿ أخرل.

اليػدؼ  كبالتالي عندما يتحٌدد اليدؼ يتـٌ كضع السياسات المالئمة فػي ظػٌؿ اإلمكانٌيػات المتػكٌفرةق ألفٌ 
 كي يتحٌقؽ ال بٌد مف تكفر متطمبات معٌينة تساعد عمى تحقيقو كمنيا:

 التخطيط كتكفير البيانات كالمعمكمات الالزمة. .1
 اإلنتاج بجكدة كتكفير التكنكلكجيا المالئمة.  .2

 تكفير المكارد البشرية المتخصصة. .3
 كضع السياسات االقتصادية المالئمة. .4
 تكفير األمف كاالستقرار. .5
 كعي التنمكم بيف األفراد.نشر ال .6
 استثمار كاستغالؿ كاٌفة المكارد الطبيعٌية كالبشرٌية التي تمتمكيا الدكلة. .7

كلتمكيػػػؿ عممٌيػػػة التنميػػػة كحػػػيف ال تكفػػػي المصػػػادر الداخمٌيػػػة التػػػي تمتمكيػػػا الدكلػػػةق تعمػػػد حينئػػػذ إلػػػى 
كالتمكيػػؿ الخػػارجيق فمنيػػا مػػا  االسػػتعانة بمصػػادر خارجٌيػػةق حيػػث يكجػػد أشػػكاؿ متعػػٌددة لممسػػاعدات اإلنمائٌيػػة

يػػأتي عػػف طريػػؽ التػػدٌفقات كالتحػػكيالت مػػف المؤسسػػات كالمنٌظمػػات الٌدكلٌيػػة كالبنػػؾ الػػدكلي لإلنشػػاء كالتعميػػرق 
كمؤسسػػة التمكيػػؿ الػػدكليق كمؤسسػػة التنميػػة الدكلٌيػػةق كصػػندكؽ النقػػد الػػدكليق كىػػذه المنظمػػات أنشػػئت بيػػدؼ 

ع حدكث أزمات مالٌية. كلكف ىؿ ساعدت تمؾ األمكاؿ الميقترضة مػف تقديـ القركض كتشجيع االستثمارات كمن
الخػػارج الػػدكؿ الناميػػة كمنيػػا العربيػػة عمػػى تحقيػػؽ ضػػاٌلتيا المنشػػكدة فػػي التٌنميػػة  كبالتػػالي مػػا ىػػي مقػػدرة تمػػؾ 

 الٌدكؿ عمى سداد الٌديكف الخارجٌية . 

لػػك كنػػا نعػػيش فػػي عػػالـ نمػػكذجيق كىكػػذا تسػػير عمميػػة التنميػػة فػػي أٌيػػة دكلػػة نحػػك تحقيػػؽ ىػػدفياق ىػػذا 
حيث ال تكجد دكؿ يجتاحيا الفقر كالجكع كتخنقيا المديكنيةق لكػف نحػف نعػيش فػي عػالـ تسػكده شػريعة األقػكل 
يبتمع العالـ كاٌفةق قانكنو أنا كمف بعػدم الطكفػافق سػٌيد كعبػدق دكؿ نٌصػبت نفسػيا عمػى عػرش الكػكفق كمٌمكػت 

ف رحػػؿ االسػػتعمار القػػديـق بػػات ىنػػاؾ أشػػكاؿ حديثػػة كطػػرؽ كأسػػاليب نفسػػيا الحػػؽ فػػي كافٌػػة ثػػركات العػػالـق  كا 
متنكعة لتحقيؽ أىداؼ استعمارٌيةق فنجد دكالن فقيرةق يمكت شعبيا مف الجكعق كمحككـ عمييػا بأبدٌيػة المديكنٌيػةق 

فييػاق كبمػا كميانة التبعٌيةق عمى الر ـ مف أٌنيا ترقد عمى ثركات طبيعٌية كفيمػة بالقضػاء عمػى المجاعػة كالفقػر 
أٌف االستعمار الزاؿ مكجكدان كلكػف بأشػكالو العصػرٌيةق تصػب  ىػذه الثػركات مػف حػؽ دكؿ أخػرل كتقػع فػي قػارة 
أخػػرلق أٌمػػا المنظمػػات الدكلٌيػػة كالتػػي أصػػدرت إحػػداىا قػػراران بأحقيػػة التنميػػة لكافٌػػة الشػػعكب تبػػدك ىػػي األخػػرل 

 ا مفيـك الخصخصة كليس التأميـ(. منٌظمات دكلة معٌينة كليست دكلٌية )رٌبما ينطبؽ عميي
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ـٌ السػػػػيطرة عمػػػػى المػػػػكارد كالثػػػػركات سػػػػكؼ تفشػػػػؿ أٌيػػػػة عمميػػػػة تنمكيػػػػة ليػػػػذه الدكلػػػػةق فاالسػػػػتقالؿ  عنػػػػدما تػػػػت
 االقتصادم شرط رئيسي النطالؽ أم مشركع تنمكم ألٌية دكلة.

ق كالذم فرز مف ىنا بدأ مصطم  اإلرىاب االقتصادم يطفك عمى سط  أفعاؿ النظاـ االقتصادم العالمي
الػدكؿ إلػػى  نيػػة ناىبػة كفقيػػرة منيكبػػةق فالػدكؿ الغنيػػة تػػزداد  نػػى بمقػدرات الػػدكؿ األخػػرل كالػدكؿ الفقيػػرة تػػزداد فقػػران 

 بجيكد الدكؿ الغنٌية.



24 

 ادلبحث الثاني

 مفهوم وأذكال اإلرهاب االقتصادي

ّ

ّ:ّمفيومّاإلرى بّا  ت   ي:5-2
مجتمع كىي مرتبطة بعكامؿ مختمفة منيا االجتماعية إف اإلرىاب كظاىرة يمكف أف تظير في أٌم 

مية االقتصادٌية كالسياسية كاالقتصادٌيةق كبما أٌف البحث يتمحكر حكؿ اإلرىاب االقتصادم الدكلي كأثره عمى التن
مثٌمت بالحديث عٌما يتعٌمؽ بالعكامؿ االقتصادٌيةق السيما أٌف المتغيرات الدكلٌية كالتي ت يتـٌ االكتفاءفي سكرٌية س

بالنظاـ العالمي الجديد كىيمنة القطب الكاحد المتمثؿ بالكاليات المتحدة األمريكية أٌدت إلى ترسيخ مفيـك 
اإلرىاب االقتصادمق انطالقان مف اعتماد ىذا القطب التيديد باستخداـ القكة بدكف حكمة كىك المعادؿ الرسمي 

 لإلرىاب كتحكيؿ الساحة الدكلية إلى نكع مف التحاصص.
قد يككف "اإلرىاب االقتصادم" مصطم  حديث العيد كمصطم  عممي أك أكاديميق كلكٌنو قديـ مف 
حيث التطبيؽ عمى أرض الكاقعق حيث ظير ىذا النكع مف اإلرىاب مع ظيكر الحركات االستعمارٌية منذ 

ىك السيطرة عقكد طكيمةق كلكٌنو اختمؼ في العصر الحديث مف حيث آلياتو كأدكاتو كلكف بقي اليدؼ منو 
 كالتحكـ في المكارد الطبيعية كاإلمكانيات المادٌية التي تزخر بيا الدكؿ كخصكصان دكؿ العالـ الثالث.

ىناؾ باحثيف كأكاديمييف اعتمدكا ىذا المصطم  في أبحاثيـ ككتاباتيـق فمنيـ مف أعطى تعريفان لوق 
يات قريبة بشكؿ كبير مف ىذا المصطم  كمنيـ مف بحث بو دكف أف يعطي تعريفان صريحان لو أك اعتمد تسم

 ككنو يحكم عمى نفس المضمكفق كمف ىؤالء:
اإلرىاب االقتصادم بأٌنو: "األعماؿ التخريبية كمحاكالت عبد اهلل الشامسي عٌرؼ  نجيبالباحث 

التدمير التي تستيدؼ تعطيؿ برامج كمشاريع التنمية االقتصادية كتدمير البنى التحتية في الٌدكؿ 
معات اإلنسانية بيدؼ إبقاء تمؾ الدكؿ كالمجتمعات متخٌمفة في إدارة شؤكنيا االقتصادية كي ال كالمجت

االجتماعي  كاالنعتاؽكالتحٌرر كتحقيؽ االستقالؿ االقتصادم الذم يؤدم إلى التحٌرر  االنعتاؽتتمكف مف 
 1كاالستقالؿ السياسي الفعمي".

د. زيد بف محمد الرماني لـ يعًط تعريفان كاضحان لإلرىاب االقتصادمق لكٌنو اكتفى بقكلو في بحثو الذم 
عنكنو "اإلرىاب االقتصادم أشكالو كآثاره" حيث قاؿ:" كفي ىذا الكتاب نحاكؿ تسميط األضكاء عمى ظاىرة 

عض آثاره كأخطارهق إفَّ ظاىرة ميمة ىي اإلرىاب االقتصادمق مستعرضيف بعض أشكالو كصكرهق كمتناكليف ب

                                      
 .2117االقتصادمق دار الكتب كالكثائؽق اإلمارات العربية المتحدةق  اإلرىابالشامسي. نجيب عبد اهللق  1
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كمف ثـٌ تعٌرض خالؿ بحثو لعٌدة  1اإلرىاب االقتصادم ًجدُّ خطيرةق كذات إفرازات مدمرة لممجتمعات كاألمـ".
محاكر رئيسية ىي: العكلمةق الجريمةق الديكفق العسكرةق االستعمارق الجاسكسيةق االقتصاد الخفيق  سيؿ 

 األمكاؿق الشركات دكلٌية النشاط.
أما الباحث مختار حسيف شبيمي فقد اعتمد تسمية مختمفة كىي اإلجراـ االقتصادم كالمالي الدكلي 
كأعطاىا التعريؼ التالي: "ىك كؿ المخالفات التي تتـ في المجاؿ االقتصادم كالمالي كاألعماؿ مف طرؼ 

لمة االقتصاد أشخاص ذكم مستكل اجتماعي عاؿو أك مجمكعات تستغؿ مجاالت التقدـ التكنكلكجي كعك 
كحرية التبادالت دكف مراعاة لمحدكد أك القكانيف كباستعماؿ أساليب  ير شرعٌية بقصد جني مصال  كأرباح 

 2تمحؽ أضرار بالنظـ االقتصادٌية كالسٌياسٌية العالمٌية."
كذلؾ قاـ الدكتكر حميد الجميمي باستخداـ مصطم  اإلرىاب االقتصادم في بحث لو بعنكاف: 

قتصادم الدكلي كتيديدات األمف االقتصادم العالمي مبتدئان بحثو بما يمي: "يعاني االقتصاد اإلرىاب اال
العالمي اليكـ مف مشكالت اقتصادية متجذرة في ىيكؿ النظاـ االقتصادم العالمي كمؤسساتوق ما يمحؽ 

 3ي".أفدح األضرار باألمف االقتصادم العالميق كيعرضو لشتى أنكاع اإلرىاب االقتصادم الدكل
كعنكاف  *أما مصطم  "اال تياؿ االقتصادم لألمـ" فقد استخدمو الخبير االقتصادم "جكف بيركنز"

لكتابو كالذم ألقى مف خاللو الضكء عمى ممارسات نخبة مف رجاؿ األعماؿ كالسياسة في الكاليات المتحدة 
 عالمٌية تسيطر عمى اقتصاد العالـ. إمبراطكريةاألمريكٌية لبناء 

 التالي:ىك المقترح لإلرىاب االقتصادم الدكلي  ريؼتعالأما 
ّأوّأكثرّسطريقيّمنّظميّأوّغيرّمنّظميخّستغطييّمنّالمنظم تّ ّعملّتقومّسوّ وليّم  "ىوّكّل

ّعنّتمكّالمنّظم تخّسي فّ ّأوّأكثرالت ريبّأوّال ولّييّأوّساي ًا س كلّّالّ يطرةّعمىّا ت   ّ وليّم 
ّ**".كّم ّأوّجز  

ّ  

                                      
اضق الرماني. د. زيد بف محمدق اإلرىاب االقتصادم أشكالو كآثػارهق دار الكرقػات العمميػة لمنشػر كالتكزيػعق المممكػة العربيػة السػعكدٌيةق الريػ 1

 .5ق ص2111

لي كسػػبؿ مكافحتػػوق جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػـك األمنيػػةق السػػعكديةق الريػػاضق شػػبيمي. مختػػار حسػػيفق اإلجػػراـ االقتصػػادم كالمػػالي الػػدك  2
 .19ق ص2117

 :  2117الجميمي. د. حميدق اإلرىاب االقتصادم الدكلي كتيديدات األمف االقتصادم العالميق عف المكقع اإللكتركني في عاـ  3
http://www.atf.org.jo/Default.aspx?tabid=91 

 .2118"ق -اعترافات قرصاف اقتصاد-خبير اقتصادم دكلي جاءت اعترافاتو في كتاب لو بعنكاف "اال تياؿ االقتصادم لألمـ *

 تعريؼ الباحثة. **

http://www.atf.org.jo/Default.aspx?tabid=91
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 اإلرى بّا  ت   ي:ّ:ّأ ك ل5-5

 إلى شكميف ىما:المتٌبعة الٌدكلي مف حيث الكسائؿ االقتصادية  االقتصادميمكف تصنيؼ اإلرىاب 
ّ:ّاإلرى بّا  ت   يّالمنّظم:2-2-1

الشكؿ مف اإلرىاب تقكـ بممارستو منظمات دكلٌيةق كذلؾ مف خالؿ الييمنة عمى مقػٌدرات دكؿ العػالـ  ىذا
 الثالثق كاستغالؿ الظركؼ التي تمٌر بيا كالتي تحكميا في أحياف كثيرة.

 تتمثؿ ىذه المنظمات بػ: منظمة التجارة العالميػةق صػندكؽ النقػد الػدكليق البنػؾ الػدكلي لإلنشػاء كالٌتعميػرق
 الشركات المتعددة الجنسياتق الٌتكتالت االقتصادٌية العالمٌية.... إلخ.

ّ:ّاإلرى بّا  ت   يّغيرّالمنّظم:5-5-5
الشكؿ مف اإلرىاب ييمارىس بعيدان عف المنظمات الدكلٌية مػف ًقبىػؿ دكلػة أك أكثػر ضػد دكلػة أخػرل أك أكثػرق  ىذا

مكانٌيات الٌدكلة أك الدكؿ المستيدفة.  كذلؾ بيدؼ السيطرة عمى مقٌدرات كمكارد كا 

لقػػػكة ىػػذا النػػػكع مػػػف اإلرىػػػاب االقتصػػػادم ىػػك األقػػػدـ مػػػف حيػػػث التطبيػػػؽق حيػػث كػػػاف ييمػػػارس باسػػػتخداـ ا
حكػػاـ السػػيطرة عمييػػا كنيػػب خيراتيػػا  العسػػكرٌية بيػػدؼ تقسػػيـ العػػالـ الثالػػث إلػػى منػػاطؽ نفػػكذ اسػػتعمارٌية كا 
ـٌ تحكيػػؿ تمػػؾ المنػػػاطؽ المسػػتىعمىرة إلػػػى  كفػػرض التبعيػػة االقتصػػػاديةق كالثقافٌيػػةق كالسياسػػٌية عمييػػػاق كمػػف ثػػػ

يػػـ عبيػػدان كعمػػاالنق حيػػث كانػػت الػػدكافع أسػػكاؽ لتصػػدير المػػكاد األكلٌيػػةق إضػػافة إلػػى اسػػتعباد شػػعكبيا كجعم
 الحقيقٌية لمحركة االستعمارٌية ىي دكافع اقتصادٌية بحتة.

أمػػا حػػديثان فقػػد اختمفػػت آلٌيػػات كأدكات تطبيػػؽ اإلرىػػاب االقتصػػادم  يػػر المػػنٌظـق كلكػػف بقػػي اليػػدؼ ىػػك 
دكؿ العػالـ الثالػث كاإلبقػاء عمػى  السيطرة كالٌتحٌكـ في المكارد الطبيعٌية كاإلمكانٌيات المادٌية التي تزخر بيا

 كضعية السكؽ في ىذه الدكؿ كجعميا دكالن استيالكٌية كمنعيا مف التحٌرر االقتصادم.
العقكبػػات االقتصػػادٌيةق الحظػػر  كتجٌسػػدت الكسػػائؿ الحديثػػة لإلرىػػاب االقتصػػادم  يػػر المػػنٌظـ فيمػػا يمػػي:

 االقتصادمق المديكنٌيةق الحركب االقتصادٌيةق ... إلخ.
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 دلبحث الثالثا

 دوافع اإلرهاب االقتصادي وانعكاداتها على التنموة

 

ّ:ّ وافعّاإلرى بّا  ت   ي:2-2
عتبر امتدادان لالستعمار العسكرم كقد يككف يي  إٌف اإلرىاب االقتصادم صنيعة الدكؿ الرأسمالٌية الذم

ف الييمنة األمريكٌية عمى العالـ أكثر فتكان كقسكة لإلنساف كالمجتمعات مف االستعمار العسكرمق السيما في زم
عف مشركع القرف األمريكي الجديد بقكلو:  ق كقد عٌبر ككلؼ ككيتز1991بعد انييار االٌتحاد السكفييتي عاـ 

إٌنو زمف القكة العسكرٌية ألمريكا التي ال منافس لياق كزمف األمؿ االقتصادم كالنفكذ الثٌقافيق ىذا المشركع 
 1ب مف المنظكر االستراتيجي األمريكي:لحكـ العالـ الذم يتطمٌ 

 الٌسيطرة عمى الٌنظاـ المصرفي العالمي. .1

 السيطرة عمى العمالت الحرة القكية. .2

 السيطرة عمى أسكاؽ الماؿ العالمية. .3

 القدرة عمى الٌتدٌخؿ العسكرم الكثيؼ. .4

 الٌسيطرة عمى ممٌرات البحار. .5

 الٌريادة في البحث كالتطكير لمتكنكلكجيا المتقٌدمة. .6

 الٌريادة في التعميـ التقني. .7

 السيطرة عمى االتصاالت الدكلية. .8

 السيطرة عمى صناعة األسمحة المتطكرة كالمتعددة تكنكلكجٌيان. .9

 السيطرة عمى الفضاء كالٌصناعات المرتبطة بو. .11

 كتتجٌسد أسباب كدكافع اإلرىاب االقتصادم إضافة لما سبؽ فيما يمي:

                                      
 .ككلؼ ككيتز: نائب كزير الدفاع رامسفيمدق كرئيس سابؽ لمبنؾ الدكلي 
السػػطك عمػػى العػػالـ )التنميػػة كالديمقراطيػػة فػػي قبضػػة اليمػػيف المتطػػرؼ(ق الييئػػة المصػػرٌية العاٌمػػة لمكتػػابق مصػػرق القػػاىرةق دكالر. شػػريؼق  1

 .139ق ص 2112
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حٌكـ كالٌسيطرة عمى المكارد الطبيعٌية المتكٌفرة في دكؿ العالـ الثالث مف الٌر بة الٌجامحة في الييمنة كالتٌ  .1
نفط كمياه كمعادف ككاٌفة الثركات الباطنٌيةق السيما في ظؿ تناقص المكارد الطبيعٌية كازدياد الحاجة 

 ليذه المكارد.
لمعالقات الدكلٌيةق  الٌتحٌكـ في القرار االقتصادم العالمي السيما كأٌف االقتصاد ىك المحٌرؾ الحقيقي .2

ٌف مف يمتمؾ القرار االقتصادم يستطيع الٌتحٌكـ في القرارات االستراتيجٌية الٌدكلٌيةق كىذا ما قامت  كا 
ق كىيمنة القطب الكاحد 1991عميو الكاليات المتحدة األمريكية منذ سقكط االتحاد السكفييتي عاـ 

 الذم تمثؿ بالكاليات المتحدة األمريكية.

ؽ العالـ الثالث كجعميا أسكاقان استيالكٌية لمٌسمع المنتجة في دكؿ اإلرىاب االقتصادمق اقتساـ أسكا .3
 كبالتالي تجيير سيكلة دكؿ العالـ الثالث لصال  أسكاؽ دكؿ اإلرىاب االقتصادم.

منع أٌية دكلة مف امتالؾ القٌكة العسكرٌية تجٌنبان لمقياـ بشٌف حركب عسكرٌية ضد الدكؿ العظمى  .4
كاليات المتحدة األمريكٌيةق كذلؾ مف خالؿ فرض الحصار كالعقكبات االقتصادٌية حيث يتـٌ كخاٌصة ال

استنزاؼ كنيب الخيرات االقتصادٌية لمدكؿ المعاقىبة بكسائؿ مختمفة كمصادرة أمكاؿ الدكؿ كالشركات 
 كالمؤسسات المعاقىبةق كالحصكؿ عمى ثركاتيا بأرخص األثماف.

 نٌية كالدكؿ الفقيرة.تعميؽ اليٌكة بيف الدكؿ الغ .5

ضرب محاكالت التٌنمية االقتصادية في دكؿ العالـ الثالث كا  راؽ تمؾ الدكؿ بالمديكنٌية الكبيرةق  .6
 كبالتالي ضماف تبعٌية ىذه الدكؿ لدكؿ اإلرىاب االقتصادم الدائنة.

الجرائـ تخريب اقتصاديات دكؿ العالـ الثالث عف طريؽ القياـ بارتكاب جرائـ اقتصادٌية كمف ىذه  .7
مثالن جريمة  سيؿ األمكاؿ القذرة كأمكاؿ المخدرات لتصب  أسكاؽ العالـ الثالث مسرحان ليذا النكع مف 
الجريمةق فتقكـ دكؿ اإلرىاب االقتصادم بفرض عقكبات صارمة كاتخاذ إجراءات دكلٌية ضد دكؿ 

 العالـ الثالث باعتبارىا متكٌرطة في جريمة  سيؿ األمكاؿ كتبييضيا.

يئة جيدة الستثمارات دكؿ اإلرىاب االقتصادم كذلؾ مف خالؿ خمؽ الفكضى كالخراب في دكؿ خمؽ ب .8
ـٌ إبراـ العقكد االستثمارٌية إلعادة إعمار تمؾ الدكؿ كىذا ما يحقؽ أرباحان كبيرة.   العالـ الثالثق كمف ث

صناعة الجكع: حيث أصب  الغذاء سالحان سياسيان ييستخدـ ببراعة في القضاء عمى مقاكمة الشعكب  .9
خضاعيا لسياسة الدكؿ التي تيمسؾ بمفاتي  الغالؿ في العالـق عمى الر ـ مف امتالؾ تمؾ  الفقيرة كا 

اعة الفقر الشعكب الفقيرة لألراضي الشاسعة الصالحة لمزراعة كجيكش الفالحيفق كبالتالي تتـ صن
كالجيؿ كالٌتخمؼق ليأتي فيما بعد دكر الشركات متعٌددة الجنسيات كتحديدان شركات الغذاء المتعددة 

 الجنسيات إلطعاـ الجياع. 

ّ  
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ّ:ّاناك   تّاإلرى بّا  ت   يّعمىّالتنميي:2-5
إلػػى األمػػاـق أك إذا مػػا نظرنػػا لمصػػطم  التٌنميػػة لفظٌيػػان نجػػد بأنػػو عبػػارة عػػف كممػػة تمثٌػػؿ حالػػة مػػف السػػير 

الصعكد إلى األعمىق كحالة التنمية ال تتكٌجب الثبات فػي نقطػة معٌينػة )ىػذا مػا دعانػا سػابقان إلػى القػكؿ بػأٌف كافٌػة 
دكؿ العالـ تسعى لتحقيؽ التنمية حتى المتقٌدمة منيا(ق أما العكس ليذه الحالة فيك مصطم  التخمٌػؼق فيػك يعنػي 

األسػػفؿق كفػػي أحسػػف حاالتػػو البقػػاء فػػي نفػػس الٌنقطػػة )ألٌف الثبػػات فػػي عػػالـ  العػػكدة إلػػى الػػكراءق أك اليبػػكط إلػػى
المتغيػػرات ىػػك أحػػد أشػػكاؿ التخمٌػػؼ(ق إذا مػػا قمنػػا ب سػػقاط ىػػاتيف الحػػالتيف عمػػى دكؿ العػػالـ نجػػد التنميػػة تناسػػب 

ة )ربما كػاف األنسػب الدكؿ المتقٌدمةق بينما الٌتخمؼ ينطبؽ عمى دكؿ العالـ الثالث كالتي يطمؽ عمييا الدكؿ النامي
تسػميتيا الػػدكؿ المتخٌمفػػةق ألٌف كممػػة نامٌيػػة تعنػػي أٌنيػػا باشػػرت بعمميػػة النمػػك كال زالػػت مسػػتمرة بيػػػاق أمػػا دكؿ العػػالـ 

ألكؿ كالثػػانيق فالعػػالـ األٌكؿ لنعتبػره الػػدكؿ المتقٌدمػػةق بينمػػا تكجػػد حمقػػة مفقػػكدة الثالػث تعنػػي أٌف ىنػػاؾ دكؿ العػػالـ ا
مف ىي الدكؿ التي تمثٌمو (ق أك كأٌف الكاليات المٌتحدة األمريكٌية خالؿ السػنكات التػي سػيطرت  كىك العالـ الثانيق

بيا عمى العالـ كأعمنت نفسيا القطب األكحد كانت بمفردىا تمٌثؿ العالـ األٌكؿق كبقٌيػة الػدكؿ الصػناعية كالمتطػكرة 
ذا مػػا نظرنػػا إلػػى نمػػاذج مػػف ىػػذا  ىػػي العػػالـ الثػػانيق أمػػا الػػدكؿ الفقيػػرة كالجاىمػػة كالمسػػتىعمىرة ىػػي العػػالـ الثالػػثق كا 

العػػالـ الثالػػث نجػػد بأٌنيػػا تحتػػكم فػػي مكٌكناتيػػا الطبيعٌيػػة كحتٌػػى البشػػرٌية مػػف الثػػركات مػػا يمكػػف أف يرفعيػػا درجػػة 
فتػػػتخٌمص مػػػف كصػػػمة التخمٌػػػؼق كلكػػػف ىنػػػاؾ مػػػف يقػػػبض عمػػػى ىػػػذه الثػػػركات كيجٌيرىػػػا لنفسػػػو لتبقػػػى ىػػػذه الػػػدكؿ 

كيبقػػػى ىػػػك السػػػٌيد األٌكؿ لمعػػػالـق طبعػػػان باالسػػػتعانة بالٌنخػػػب مػػػف دكؿ الدرجػػػة الثانيػػػة حسػػػب مكصػػػكمة بػػػالتخٌمؼ 
تصػػنيفنا السػػابؽ مثػػؿ االتحػػاد األكركبػػيق كبمػػا أٌف لمتنميػػة جكانػػب عػػٌدة مػػف ضػػمنيا الجانػػب السياسػػي أك التنميػػة 

ية الممارسات السياسػيةق كتنػٌكع السياسٌيةق كىي ال تعني فقط أف تككف الدكلة الساعية إلى التنمية تشٌجع عمى حر 
األحػزاب فػي تشػكيمتياق إٌنمػػا يقصػد أيضػان حريػة الػػدكؿ أم االسػتقالؿ دكف أف يكػكف ىنػاؾ احػػتالؿ مػف قبػؿ دكلػػة 
لدكلة ماق كعندما تككف التنمية السياسية مفقػكدةق يعنػي أٌف عممٌيػة التنميػة سػتككف مشػٌكىةق السػيما إذا كػاف سػبب 

مػػكارد ىػػذه الدكلػػةق كبالتػػالي فقػػداف جانػػب آخػػر لمتنميػػة كىػػك الجانػػب االقتصػػادم أك االحػػتالؿ ىػػك السػػيطرة عمػػى 
 المكٌكنات الداعمة لتحقيؽ التنمية االقتصاديةق كىذا يعني أٌنو تـٌ ا تياؿ عممٌية التنمية بالكامؿ.

ذا ما  ؿ العػالـ دكافع اإلرىػاب عمػى العممٌيػة التنمكيػة كيفمػا كانػت سياسػتيا كألٌيػة دكلػة مػف دك  أسقطناكا 
 الثالث نجد االنعكاسات التالية:

الييمنة كالٌتحٌكـ كالٌسيطرة عمى المكارد الطبيعٌية المتكٌفرة في دكؿ العالـ الثالث مف نفط كمياه كمعادف  .1
ككاٌفة الثركات الباطنٌية: إذا أرادت دكلة ما المباشرة بتنمية اقتصادىا كلدييا مف الثركات ما يحقؽ 

تمؾ الثركات بيد دكؿ اإلرىاب االقتصادمق فبأٌية مكارد كثركات تحقؽ تنميتياق  طمكحيا التنمكمق كلكف
 خاٌصة أٌف تمؾ الثركات ىي العنصر الرئيسي ألٌية عممٌية تنمكية.

الٌتحٌكـ في القرار االقتصادم العالمي: أم تصب  القرارات االقتصادية العالمية تصدر بناء عمى  .2
ف تمؾ القرارات فرض العقكبات االقتصادية عمى كؿ دكلة ال مصمحة تمؾ الدكؿ المتجٌبرة مثاؿ ع
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تكافؽ مصالحياق تجميد األمكاؿق الحظر االقتصادمق شف حركب اقتصادٌيةق ككٌؿ ىذه القرارات ال 
 تجعؿ لمتنمية أٌية بارقة أمؿ.  

القتصادم: إٌف اقتساـ أسكاؽ العالـ الثالث كجعميا أسكاقان استيالكٌية لمٌسمع المنتجة في دكؿ اإلرىاب ا .3
بعاده عف اإلنتاجق يجعؿ مف تمؾ الدكلة ىزيمة اقتصاديان ألٌف مف  بقاء دكلة ما في كضع المستيمؾ كا 

 العناصر األساسٌية لعممٌية التنمية ىك اإلنتاج.

منع أٌية دكلة مف امتالؾ القٌكة العسكرٌية تجٌنبان لمقياـ بشٌف حركب عسكرٌية ضد الدكؿ العظمى  .4
ت المتحدة األمريكٌية: كذلؾ إذا ما أرادت دكلة ما التخٌمص مف الييمنة فال يمكنيا ذلؾ كخاٌصة الكاليا

إال مف خالؿ امتالؾ القكة العسكرٌية كالتي تجعؿ منيا دكلة ترىب تمؾ الدكؿ المتغطرسةق كخاصة 
 فيما يتعٌمؽ بالسالح النككم.

 تزاؿ تنمك ككمما ازدادت كبران كاف ذلؾ تعميؽ اليٌكة بيف الدكؿ الغنٌية كالدكؿ الفقيرة: ىذه اليكة ال .5
 دليالن عمى استمرار الدكؿ الغنٌية في نيب ثركات الدكؿ الفقيرةق كبالتالي ال قدرة عمى التنمية.

إ راؽ دكؿ العالـ الثالث بالمديكنٌية الكبيرة: مف المعمـك بأٌف الديف يرىؽ كاىؿ أٌية دكلة كتصب  ىذه  .6
لدائنة كبالتالي  ير قادرة عمى التحٌكـ في قرارىا االقتصادمق كبالتالي الدكلة المدينة تابعة لمدكلة ا

 التنمية ال يمكف تحقيقيا ككنيا تحتاج إلى مصادر تمكيؿ.

 التبعية بمختمؼ أشكاليا االقتصادٌية كالمالٌية كالتكنكلكجٌية كالسياسٌية. .7

قتصادٌية كمف ىذه الجرائـ تخريب اقتصاديات دكؿ العالـ الثالث عف طريؽ القياـ بارتكاب جرائـ ا .8
مثالن جريمة  سيؿ األمكاؿ القذرة كأمكاؿ المخدرات لتصب  أسكاؽ العالـ الثالث مسرحان ليذا النكع مف 
الجريمةق فتقكـ دكؿ اإلرىاب االقتصادم بفرض عقكبات صارمة كاتخاذ إجراءات دكلٌية ضد دكؿ 

ؿ كتبييضيا: ككٌنا قد ذكرنا بأٌف التنمية تحتاج العالـ الثالث باعتبارىا متكٌرطة في جريمة  سيؿ األمكا
إلى األمف كاالستقرار كفي ظؿ كجكد ىكذا أجكاء مف الخراب االقتصادمق كما يتبعيا مف إجراءات 

 دكلٌية تصب  عممٌية التنمٌية  اية ال تدرؾ.

دكؿ  خمؽ بيئة جيدة الستثمارات دكؿ اإلرىاب االقتصادم كذلؾ مف خالؿ خمؽ الفكضى كالخراب في .9
العالـ الثالثق كمف ثـٌ إبراـ العقكد االستثمارٌية إلعادة إعمار تمؾ الدكؿ كىذا ما يحقؽ أرباحان كبيرة: ىذه 
البيئة تنتج مف خالؿ خمؽ بؤر اقتتاؿ اطراؼ في بمد ما أك بيف دكلتيفق كبيع األسمحة ليذه األطراؼ 

عمى القرار الدكلي تككف قادرة عمى التحكـ كتحريؾ األكضاع عمى الساحة الدكلٌية كبما أٌنيا المييمنة 
في ىذا الكضعق كعندما يتـ تدمير الدكلة تدخؿ دكؿ اإلرىاب االقتصادم بمشاريعيا االستثمارٌية 

 إلعمار تمؾ الدكؿق فتككف استفادت مف بيع السالحق كاالستفادة األخرل مف العقكد االستثمارية. 

صناعة الجكع: كالجكع ينتج عف الفقر كالدكؿ الفقيرة بطبيعة الحاؿ تككف مديكنة ك ير قادرة عمى  .11
 النيكض أك القياـ بمشركع تنمكم. 
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 ادلبحث األول

 صندوق النقد الدولي 

IMF 
 

  ن وقّالّنق ّالّ ول :ّ:ّن أة2-2

عاىدة ب مصندكؽ الٌنقد الٌدكلي ىك ككالة مٌتخصصة مف ككاالت منظكمة األمـ المٌتحدةق أينشئ بمكج
لمعمػؿ عمػى تعزيػز سػالمة االقتصػاد العػالميق كيقػع مقػٌر الٌصػندكؽ  1945دكلٌية تيدعى بريتكف ككدز في عػاـ 

 ديره أعضػػاؤه الػػذيف يشػػممكف جميػػع بمػػداف العػػالـ تقريبػػان فػػي كاشػػنطف عاصػػمة الكاليػػات المتحػػدة األمريكٌيػػةق كييػػ
كمػا أٌف صػندكؽ الٌنقػد الػٌدكلي ىػك المؤٌسسػة المرٌكزيػة فػي الٌنظػاـ الٌنقػدم الػٌدكليق أم ق بمػدان  183بعددىـ البالغ 

بػػػيف البمػػػداف  نظػػػاـ المػػػدفكعات الٌدكليػػػة كأسػػػعار صػػػرؼ العمػػػالت الػػػذم يسػػػم  بػػػ جراء المعػػػامالت الٌتجاريػػػة
 1مفة.المخت

 

ّ:ّاألى افّالت ّأن ئّمنّأجمي ّ ن وقّالّنق ّالّ ول :2-5
 2تتمثؿ أىداؼ صندكؽ النقد الدكلي كالتي تأسس بيدؼ تحقيقيا فيما يمي:

تشػػجيع الٌتعػػاكف الػػٌدكلي فػػي الميػػداف الٌنقػػدم بكاسػػطة ىيئػػة دائمػػة تيٌيػػئ سيػػبؿ الٌتشػػاكر كالتػػآزر فيمػػا  .1
  يتعمؽ بالمشكالت الٌنقدية الٌدكلية.

تيسير الٌتكسع كالٌنمك المتكازف فػي الٌتجػارة الٌدكليػةق كبالتٌػالي اإلسػياـ فػي تحقيػؽ مسػتكيات مرتفعػة  .2
مػػػػف العمالػػػػة كالػػػػٌدخؿ الحقيقػػػػي كالمحافظػػػػة عمييػػػػاق كفػػػػي تنميػػػػة المػػػػكارد اإلنتاجيػػػػة لجميػػػػع البمػػػػداف 

 .االقتصادٌية األعضاءق عمى أف يككف ذلؾ مف األىداؼ األساسٌية لسياستيا
بػيف  مػى تحقيػؽ االسػتقرار فػي أسػعار الصػرؼ كالمحافظػة عمػى ترتيبػات صػرؼ منتظمػةالعمػؿ ع .3

 .البمداف األعضاءق كتجٌنب الٌتخفيض التنافسي في قيـ العمالت
الجاريػة بػيف البمػداف  المساعدة عمى إقامة نظاـ مدفكعات متعدد األطػراؼ فيمػا يتعمػؽ بالمعػامالت .4

 .عمميات الصرؼ كالمعرقمة لنمك التجارة العالمية األعضاءق كعمى إلغاء القيكد المفركضة عمى

                                      
 المكقع الرسمي لصندكؽ النقد الدكلي عمى شبكة اإلنترنت: 1

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm 
 المرجع السابؽ. 2
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تدعيـ الثٌقة لدل البمداف األعضاءق متيحان ليا استخداـ مػكارده العاٌمػة مؤقتػان بضػمانات كافيػةق كػي  .5
تتمكف مف تصحي  الخمؿ في مكازيف مدفكعاتيا دكف المجكء إلى إجراءات مضٌرة بالٌرخػاء الػكطني 

 .أك الٌدكلي
المذككرة آنفانق عمػى تقصػير مػدة االخػتالؿ فػي ميػزاف مػدفكعات البمػد العضػك العمؿ كفؽ األىداؼ  .6

  كالتخفيؼ مف حدتو.
 

 :ّ ّن عّالقرارّف ّ ن وقّالّنق ّالّ ول :2-2

بمػدانق  183يتكلى القيػاـ بأعمػاؿ الصػندكؽ اليكمٌيػة مجمػس تنفيػذم يمثػؿ البمػداف األعضػاء البػالغ عػددىـ 
عممان بأف كؿ عضػك فػي فريػؽ اإلدارة يػتـٌ  –نكاب لممدير العاـ  ةالمدير العاـ كثالثدكلٌييف يقكدىـ  كىيئة مكظفيف

اختياره مف منطقة مختمفة مف العالـ. كتأتي الصالحيات المفٌكضة لممجمس التنفيذم في تسيير أعمػاؿ الٌصػندكؽ 
كػػػػؿ البمػػػػداف كمجمػػػػس المحػػػػافظيف يضػػػػـ ممثٌمػػػػيف ل .مػػػػف مجمػػػػس المحػػػػافظيفق صػػػػاحب السػػػػمطة اإلشػػػػرافية العميػػػػا

األعضاء كىك صاحب الٌسمطة العميا في إدارة صػندكؽ النقػد الػدكليق كيجتمػع فػي العػادة مػٌرة كاحػدة سػنكيان خػالؿ 
عػػادة مػػا يكػػكف ىػػك كزيػػر  –االجتماعػػات الٌسػػنكية لصػػندكؽ النقػػد الػػدكلي. كيقػػـك كػػؿ بمػػد عضػػك بتعيػػيف محػػافظ 

فظ مناكب. كيبٌت مجمس المحافظيف في قضايا السياسػات كمحا – المالية أك محافظ البنؾ المركزم في ذلؾ البمد
التنفيذم في اتخاذ القرارات المتعمقػة بأعمػاؿ الصػندكؽ اليكميػةق كيجػرم النظػر فػي  الكبرلق كلكنو فٌكض المجمس

قضػػايا السياسػػات األساسػػية المتعمقػػة بالنظػػاـ النقػػدم الػػدكلي مػػٌرتيف سػػنكيان فػػي إطػػار لجنػػة مػػف المحػػافظيف يطمػػؽ 
فيػي لجنػة مشػتركة بػيف مجمػس محػافظي  كالماليػةق أمػا لجنػة التنميػة المجنػة الدكليػة لمشػؤكف النقديػة اسػـعمييػا 

صػػػندكؽ النقػػػد الػػػدكلي كالبنػػػؾ الػػػدكليق فيػػػي تقػػػدـ المشػػػكرة إلػػػى المحػػػافظيف كترفػػػع إلػػػييـ تقاريرىػػػا حػػػكؿ سياسػػػات 
 1.التنمية كالمسائؿ األخرل التي تيـٌ البمداف النامية

كيجتمػع المجمػس التنفيػذم عػادة  مديرانق كيرأسػو المػدير العػاـ لمصػندكؽق 24مف  لتنفيذمالمجمس ا يتألؼ
ثػػالث مػػرات فػػي األسػػبكع فػػي جمسػػات يسػػتغرؽ كػػؿ منيػػا يكمػػان كػػامالنق كيمكػػف عقػػد اجتماعػػات إضػػافية إذا لػػـز 

ذم لمبمػداف األمرق كذلؾ في مقػٌر الٌصػندكؽ فػي كاشػنطف العاصػمةق كتخصػص مقاعػد مسػتقٌمة فػي المجمػس التنفيػ
 إلػى جانػب الصػػيف –كىػي الكاليػػات المتحػدة كاليابػػاف كألمانيػا كفرنسػا كبريطانيػػا  – المسػاىمة الخمسػة الكبػػرل

كركسػػيا كالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية. أمػػا المػػدراء السػػتة عشػػر اآلخػػركف فتتػػكلى انتخػػابيـ مجمكعػػات مػػف البمػػداف 
كعمػػى عكػس بعػض المنظمػات الدكلٌيػػة األخػرل التػي تعمػػؿ  تعػرؼ باسػـ الػدكائر االنتخابيػػة لفتػرات مػدتيا عػاميفق

عمػػى أسػػاس تمتٌػػع كػػٌؿ بمػػد بصػػكت كاحػػد مثػػؿ الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدةق فػػ ف صػػندكؽ النقػػد الػػدكلي يطٌبػػؽ 
كالحصػة تحػػٌدد عمكمػػان عمػػى أسػػاس  –نظامػان لمتصػػكيت المػػرٌج ق أم كٌممػػا زادت حصػة بمػػد عضػػك فػػي الصػػندكؽ 

                                      
 المكقع الرسمي لصندكؽ النقد الدكلي عمى شبكة اإلنترنتق مرجع سبؽ ذكره. 1
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34 

عػػػدد أصػػػكاتو أكبػػػر. كالعػػػاممكف فػػػي صػػػندكؽ النقػػػد الػػػدكلي مكظفػػػكف مػػػدنيكف دكليػػػكف  كػػػاف –حجمػػػو االقتصػػػادم
ينتمػػكف إلػػى  ان مكظفػػ 2800كلػػيس أمػػاـ سػػمطاتيـ الكطنيػة. كيعمػػؿ بالصػػندكؽ حػػكالي  مسػؤكلكف أمػػاـ الصػػندكؽق

رة كمكتبػان إدا 22كيشكؿ االقتصاديكف ثمثػٌي المػكظفيف الفٌنيػيف فػي الصػندكؽ تقريبػانق كيضػـ الصػندكؽ ق بمدان  133
ف كػاف  يرأسيا مديركف مسؤكلكف أماـ المدير العاـق كمعظـ مػكظفي الصػندكؽ يعممػكف فػي كاشػنطف العاصػمةق كا 

بمػػداف األعضػػاء لممسػػاعدة فػػي تقػػديـ المشػػكرة بشػػأف السياسػػة ال ىنػػاؾ حػػكالي ثمػػانكف ممػػثالن مقيمػػان لمصػػندكؽ فػػي
المؤسسػػات الٌدكليػة كاإلقميمٌيػػة األخػرل كمنظمػػات االقتصػاديةق كلمصػندكؽ مكاتػػب فػي بػػاريس كطككيػك لالتصػاؿ ب

المجتمع المدنيق كما أٌف لو مكاتب في نيكيكرؾ كجنيؼ ىدفيا األساسي االتصاؿ بالييئات األخرل فػي منظكمػة 
 1.األمـ المتحدة

 

 :ّم  رّأموالّ ن وقّالّنق ّالّ ول :2-4

)أك رأس المػاؿ( التػي تسػددىا  المصدر الرئيسي لمكارد صندكؽ النقػد الػدكلي ىػك اشػتراكات الحصػص
تػزداد فييػا الحصػػصق  البمػداف عنػد االنضػماـ إلػى عضػػكية الصػندكؽ أك فػي أعقػاب المراجعػات الٌدكريػػة التػي

أك ب حػػدل العمػػالت الرئيسػػيةق  *% مػػف اشػػتراكات حصصػػيا بحقػػكؽ السػػحب الخاصػػةق25حيػػث تػػدفع البمػػداف 
كػػف لمصػػندكؽ أف يطمػػب إتاحػػة المبمػػغ المتبقػػيق الػػذم يدفعػػو مكي مثػػؿ دكالر الكاليػػات المتحػػدة أك الػػيف اليابػػانيق

البمػػػد العضػػػك بعممتػػػو الكطنيػػػةق أل ػػػراض اإلقػػػراض حسػػػػب الحاجػػػة. كتحػػػدد الحصػػػص لػػػيس فقػػػط مػػػػدفكعات 
نما أيضان عدد أصكاتو كحجـ التمكيؿ المتاح لػو مػف الصػندكؽ كنصػيبو  االشتراؾ المطمكبة مف البمد العضكق كا 

خاصةق كاليدؼ مػف الحصػص عمكمػان ىػك أف تكػكف بمثابػة مػرآة لحجػـ البمػد مف مخصصات حقكؽ السحب ال
العضك النسبي في االقتصاد العالميق فكمما ازداد حجـ اقتصاد العضػك مػف حيػث النػاتج كازداد اتسػاع تجارتػو 
ـ كتنٌكعيػػاق ازدادت بالمثػػؿ حصػػتو فػػي الصػػندكؽ. كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػةق أكبػػر اقتصػػاد فػػي العػػالـق تسػػي

كيجػػكز لمصػػندكؽ االقتػػراضق عنػػد  2%ق27.2بالنصػيب األكبػػر فػػي صػػندكؽ النقػد الػػدكلي حيػػث تبمػػغ حصػتيا 

                                      
 المكقع الرسمي لصندكؽ النقد الدكلي عمى شبكة اإلنترنتق مرجع سبؽ ذكره. 1

)بمكجػػب التعػػديؿ األكؿ التفاقيػػة  1969(ق ىػػي أصػػؿ احتيػػاطي دكلػػي أنشػػأه الصػػندكؽ فػػي عػػاـ SDR* كحػػدة حقػػكؽ السػػحب الخاصػػة )
ؽ البمداف األعضاء مف احتماؿ عدـ كفاية المخزكف المتػكفر آنػذاؾ كالنمػك المتكقػع فػي االحتياطيػات الدكليػة لػدعـ التكسػع تأسيسو( نتيجة لقم

في التجارة العالمية. ككانت أىـ األصكؿ االحتياطية فػي ذلػؾ الحػيف ىػي الػذىب كدكالر الكاليػات المتحػدة األمريكيػةق كلػـ يشػأ األعضػاء أف 
الميػة عمػػى إنتػػاج الػذىب بمػػا ينطػػكم عميػو مػػف تقمبػات كامنػػةق كعمػػى العجػز المتكاصػػؿ فػػي ميػزاف مػػدفكعات الكاليػػات تعتمػد االحتياطيػػات الع

المتحػػدةق كىػػك األمػػر الػػذم كػػاف مطمكبػػان لتحقيػػؽ نمػػك مسػػتمر فػػي االحتياطيػػات بالػػدكالر األمريكػػي. كتػػـ اسػػتحداث حقػػكؽ السػػحب الخاصػػة 
لدكلي "تخصيصو" لمبمداف األعضاء بصػفة دكريػة حػيف تشػأ الحاجػة. كمػا يمكػف لػو إلغػاؤه إذا كأصؿ احتياطي تكميمي يمكف لصندكؽ النقد ا

مػػا اقتضػػت الضػػركرة. كحقػػكؽ السػػحب الخاصػػة التػػي تعػػرؼ أحيانػػان باسػػـ "الػػذىب الػػكرقي" ر ػػـ تجردىػػا مػػف الكجػػكد المػػادم يػػتـ تخصيصػػيا 
 لمبمداف األعضاء )في صكرة قيكد دفترية( كنسبة مئكية مف حصصيا.

 .245ق ص2111الٌظاىر. د. نعيـ إبراىيـق إدارة العكلمة كأنكاعياق عالـ الكتب الحديثق األردفق إربدق  2
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الضركرةق مف أجػؿ إكمػاؿ المػكارد المتاحػة مػف الحصػصق كلػدل الصػندكؽ مجمكعتػاف مػف اتفاقػات االقتػراض 
 1 أم تيديد لمنظاـ النقدم الدكلي: الٌدائمة الستخداميا عند الحاجة لمكاجية

عشػر مشػتركان  كيشػارؾ فييػا أحػد 1962التػي تػـ إنشػاؤىا فػي عػاـ  (GAB) االتفاقػات العامػة لالقتػراض .1
 .)حككمات مجمكعة البمداف الصناعٌية العشرة كسكيسرا أك بنككيا المركزية(

 .بمدان كمؤسسة 25 كيشارؾ فييا 1997التي تـ استحداثيا في عاـ  (NAB) االتفاقات الجديدة لالقتراض .2
بميػػكف  34مجمػكعتي االتفاقػات ىػاتيفق يتػاح لصػندكؽ النقػد الػدكلي اقتػػراض مػا يصػؿ إلػى كبمكجػب 

 2.بميكف دكالر أمريكي( 46حكالي (كحدة حقكؽ سحب خاصة 
نالحػػظ مٌمػػا سػػبؽ بػػأٌف طريقػػة إنشػػاء صػػندكؽ الٌنقػػد ميصػػا ة بشػػكؿ يػػؤٌدم إلػػى ىيمنػػة الكاليػػات المٌتحػػدة عمػػى 

ـٌ جعػػؿ األصػػكات التػػي تتمتٌػػع بيػػا الػػٌدكؿ تتكقٌػػؼ عمػػى حٌصػػتيا فػػي الٌصػػندكؽق كبمػػا أٌف حٌصػػة  قراراتػػوق حيػػث تػػ
 الكاليات المٌتحدة ىي أكبر حٌصة في رأسماؿ الصندكؽق بالتٌالي إٌف قرارات الصندكؽ ىي قرارات أمريكٌية.

 
ّ:ّ ي   تّاإل راضّالمّتسايّف ّ ن وقّالّنق ّالّ ول :2-2

سياسػػػػات تبمػػػػكرت بمػػػػركر السػػػػنكاتق كذلػػػػؾ لمكاجيػػػػة يقػػػػكـ صػػػػندكؽ الٌنقػػػػد بتقػػػػديـ القػػػػركض بمكجػػػػب 
احتياجػػات البمػػداف األعضػػاءق كتختمػػؼ مػػٌدة كشػػركط اإلقػػراض كالٌسػػداد فػػي كػػٌؿ مػػف ىػػذه السياسػػات تبعػػان لنػػكع 
المشكمة التػي تكاجػو ميػزاف المػدفكعات كالظػركؼ التٌابعػة لمٌدكلػة المقترضػةق كتتمثٌػؿ سياسػات اإلقػراض المتٌبعػة 

 3ما يمي:في صندكؽ الٌنقد ب
: حيػػػػث تشػػػػٌكؿ أسػػػػاس سياسػػػػات اإلقػػػػراض فػػػػي اتفاقٌيػػػػات االسػػػػتعداد االئتمػػػػاني )مشػػػػكالت قصػػػػيرة األجػػػػؿ( .1

كىػػػدفيا األساسػػػي ىػػػك معالجػػػة مشػػػكالت ميػػػزاف  1952الصػػػندكؽق ككانػػػت قػػػد اسػػػتيخًدمت ألٌكؿ مػػػرة عػػػاـ 
 المدفكعات قصيرة األجؿ.

ٌر ميػػزاف مػػدفكعاتيا بمشػػكالت ىيكمٌيػػةق حيػػث : تيسػػتخدـ لخدمػػة البمػػداف التػػي يمػػاالتفاقيػػات متكسػػطة األجػػؿ .2
ـٌ السياسػػػػات الييكميػػػػة التػػػػي تسػػػػتيدؼ تحسػػػػيف طريقػػػػة أداء االقتصػػػػاد مثػػػػؿ: اإلصػػػػالحات الضػػػػريبٌيةق  تضػػػػ

صالح القطاع العماليق كخصخصة المؤسسات العاٌمة.  كا 
األعضاء التي  : كىك إقراض بسعر فائدة منخفض ىدفو مساعدة أفقر البمدافتسييؿ النمٌك كالحٌد مف الفقر .3

 تكاجو مشكالت مطٌكلة في ميزاف المدفكعات.

                                      
 المكقع الرسمي لصندكؽ النقد الدكلي عمى شبكة اإلنترنتق مرجع سبؽ ذكره. 1

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm 
 المرجع السابؽ. 2

إبػػراىيـ محمػػد. أسػػامة محمػػدق صػػندكؽ الٌنقػػد الػػٌدكلي كمصػػدر مػػف مصػػادر الٌتمكيػػؿق كمٌيػػة الحقػػكؽق جامعػػة اإلسػػكندرٌيةق مصػػرق نيسػػافق  3
 .16ق 15ق 14ق ص 2117

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm
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: ىػػك إقػػراض يػػكفر تمػػكيالن قصػػير األجػػؿ لمبمػػداف األعضػػاء التػػي تعػػاني صػػعكبة تسػػييؿ االحتيػػاطي التكميمػػي .4
اسػػتثنائٌية فػػي ميػػزاف المػػدفكعات نتيجػػة فقػػداف ثقػػة السػػكؽ بشػػكؿ مفػػاجئ كمثيػػر لالضػػطراب تتمثٌػػؿ مظػػاىره فػػي 

كاؿ إلػػى الخػػارجق كيتضػػٌمف سػػعر الفائػػدة عمػػى القػػركض بمكجػػب سياسػػة اإلقػػراض ىػػذه رسػػمان تػػدٌفؽ رؤكس األمػػ
 إضافٌيان يضاؼ إلى سعر الفائدة عمى قركض الصندكؽ.

: ىػػػي خطػػػكط دفػػػاع كقائٌيػػػة تمٌكػػػف البمػػػداف األعضػػػاء القائمػػػة بتطبيػػػؽ سياسػػػات خطػػػكط االئتمػػػاف الطػػػارئ .5
و بفقػداف  اقتصادٌية قكٌية مف الحصكؿ عمى تمكيؿ مف صندكؽ النقد عمى أساس قصير األجؿ عندما تكاجى

 ثقة األسكاؽ عمى نحك مفاجئ كمثير لالضطراب بسبب امتداد عدكل المشاكؿ اآلتية مف بمداف أخرل.
لمسػػػاعدة البمػػػداف فػػػي مكاجيػػػة مشػػػكالت ميػػػزاف المػػػدفكعات  1962: اسػػػتيحًدثت عػػػاـ مسػػػاعدات الطػػػكارئ .6

ـٌ التكٌسػػػع فػػػي ىػػػذا النػػػكع مػػػف الٌناشػػػئة عػػػف الكػػػكارث الٌطبيعٌيػػػة المفا جئػػػة كالتػػػي ال يمكػػػف التنٌبػػػؤ بيػػػاق كقػػػد تػػػ
لتغطيػػة مشػػاكؿ معٌينػػة تكػػكف البمػػداف األعضػػاء قػػد خرجػػت فييػػا لمتػػٌك مػػف صػػراعات  1955المسػػاعدة عػػاـ 

 مسٌمحة أفضت إلى ضعؼ مفاجئ في قدراتيا.

  راءّعمالتّأجنسّييّمنّ ن وقّالّنق ّال ول ّمق سلّعمميّوطنّيي:ّ:ّ روط2-6

يشترط نظاـ الصندكؽ استيفاء شركط معٌينة لشراء العمالت األجنبٌية مقابؿ العممة الكطنٌيةق كتتمٌخص 
 1ىذه الشركط فيما يمي:

أف تحػاكؿ أكالن مكاجيػة ىػذا العجػز مػف مكاردىػا  يجب عمػى الدكلػة التػي تكاجػو عجػزان فػي ميػزاف مػدفكعاتيا .1
 الخاٌصةق كأف يككف لدييا احتياطي مف العمالت األجنبٌية يمكف استخداموق أك احتياطي مف الٌذىب.

% مػف حصػيمة العضػك 25ال يجكز شراء عمالت أجنٌية مف الصندكؽ مقابؿ عمالت العضك بما يتجػاكز  .2
% مػػف 25لحػػؽ فػػي شػػراء عمػػالت أجنبٌيػػة سػػنكيان فػػي حػػدكد شػػيرانق أم لمعضػػك ا 12فػػي الصػػندكؽ خػػالؿ 

 حٌصتو.

ال يجكز أف يؤدم سحب العضك عف طريػؽ شػراء عمػالت أجنبٌيػة بعممتػو المحمٌيػة إلػى زيػادة مػا فػي حػكزة  .3
% مػف حصػيمة العضػك األصػمٌية فػي أٌم كقػت مػف األكقػات. أم يتكقػؼ 211الصندكؽ مف عممة العضك 

لمعضك مقابؿ عممتو الكطنية إذا زاد ما يممكو الصندكؽ مف ىذه العممػة  الصندكؽ عف بيع عمالت أجنبٌية
 عف ضعؼ حٌصة العضك.

يجػػب أف تعمػػؿ الدكلػػة عمػػى إعػػادة شػػراء عممتيػػا التػػي باعتيػػا لمصػػندكؽ مقابػػؿ الػػذىبق أك بعمػػالت قابمػػة  .4
 لمتحكيؿ إلى ذىب طالما أمكنيا ذلؾ.

رأس المػػاؿ فػػي الدكلػػة العضػػك بشػػكؿ مسػػتمر أك  يجػػب أال تيسػػتخدـ مػػكارد الصػػندكؽ لمكاجيػػة حركػػة نػػزكح .5
 بشكؿ كبيرق كما في حالة المضاربة أك استثمارات في الخارجق أك ىركب رأس الماؿ لمخارج.

                                      
 عف المكقع اإللكتركني: 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec11.doc cvt.htm  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec11.doc%20cvt.htm
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 يجب أال يككف العضك قد سبؽ أف أدخؿ تعديالت عمى سعر الصرؼ الٌرسمي لـ يكافؽ عمييا الصندكؽ. .6

لعممػػة الكطنٌيػػة نػػادرةق كمػػف الطبيعػػي أال يمػػٌد الصػػندكؽ يجػػب أال تكػػكف العممػػة األجنبيػػة المطمكبػػة مقابػػؿ ا .7
الػػدكؿ األعضػػاء ب حػػدل العمػػالت إال إذا كػػاف فػػي حكزتػػو قػػدران مناسػػبان منيػػاق فػػ ذا زاد الطمػػب عمػػى عممػػة 
أجنبٌية معٌينة ف ٌف الصندكؽ لو الحؽ في إعالف أٌف ىذه العممة أصبحت نادرةق كفي ىػذه الحالػة لمصػندكؽ 

ؽ سػػحب األعضػػاء ليػػذه العممػػةق أك تكزيػػع مػػا لديػػو منيػػا عمػػى الػػدكؿ التػػي تطمبيػػا بمػػا الحػػٌؽ فػػي تقييػػد حػػ
 يتناسب مع مكارده كاحتياجات األعضاء الضركرٌية.

لمصندكؽ الحٌؽ في التأٌكد مف أٌف العممة المطمكبة ستيسػتخدـ كفػؽ أ راضػو كأىٌميػا معالجػة عجػز مسػتمٌر   .8
 في ميزاف المدفكعات.

ندكؽ الٌنقد الٌدكلي يٌتض  بأٌف نظاـ الٌنقد الٌدكلي ييعٌبر بالٌدرجة األكلى عف مما سبؽ كٌمو بخصكص ص
مصػػال  الػػٌدكؿ الرأسػػمالٌية الكبػػرلق ألٌف العمػػالت الٌنقدٌيػػة المسػػتخدمة فػػي المػػدفكعات الٌدكلٌيػػة ىػػي عمػػالت تمػػؾ 

ندكؽ مقٌيػدة بمقػدار حصػص الٌدكؿ الميسيطرة عمى قرارات صندكؽ الٌنقد الٌدكليق كالٌتسييالت التي يمنحيػا الصػ
األعضػػاءق كبمػػا أٌف األسػػاس فػػي تقػػدير ىػػذه الحصػػص ىػػك حجػػـ الٌتجػػارة الخارجٌيػػةق كمقػػدار الػػٌدخؿ القػػكميق 
كحيازة الٌدكلة عمى الٌذىبق فقد نتج عػف ذلػؾ بػأف اسػتحكذت الػٌدكؿ الٌصػناعٌية عمػى الجػزء األكبػر مػف مجمػكع 

عػف القيػاـ بمسػؤكلٌياتو تجػاه الٌتخفيػؼ مػف مشػاكؿ نقػص الحصصق األمر الذم ييظير قصكر نظاـ الصػندكؽ 
الٌسيكلة الٌنقدٌية بالػٌدكؿ الٌناميػةق كالتػي تػنعكس عمػى متطٌمبػات التنميػة بتمػؾ الػدكؿ األعضػاءق كأعبػاء مػديكنٌيتيا 

كؿ الباىظةق كمػا أٌف المسػاعدات التػي يقػٌدميا الٌصػندكؽ لمػٌدكؿ األعضػاء تفتقػر إلػى الػٌتالؤـ مػع احتياجػات الػدٌ 
الٌنامية مف نكاحو عديدة تتمٌخص في اٌتجاه الٌصندكؽ بصفة عاٌمة كأساسٌية إلى تقديـ المساعدات قصيرة األجؿ 
لعػػالج اإلخػػتالالت االقتصػػادٌية ذات الطبيعػػة المؤٌقتػػة كالتػػي تتنػػافى مػػع احتياجػػات التٌنميػػةق إضػػافة إلػػى اٌتجػػاه 

غط عمػى اقتصػادٌيات الػٌدكؿ الٌناميػة التػي تعػاني مػف الصندكؽ إلػى فػرض شػركط لمٌسػداد تػؤٌدم إلػى زيػادة الٌضػ
1الخمؿ الييكمي المزمف.
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 ادلبحث الّثاني

 البنك الّدولي لإلنشاء والّتعمري

IBRD 
 
ّ:ّن أةّالسنكّالّ ول :5-2

يعتبػػر البنػػؾ الػػٌدكلي لإلنشػػاء كالتعميػػر ثػػاني مؤسسػػة نقديػػة تػػـ إنشػػاؤىا بمكجػػب اتفاقيػػة بريتػػكف ككدزق 
ق بيػػػدؼ بحػػػث أسػػػس نظػػػاـ النقػػػد العػػػالمي بعػػػد الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة كقكاعػػػد 1945كالمكقعػػػة عػػػاـ المبرمػػػة 

 1946.1كانكف األكؿ عاـ  25التبادؿ التجارم بيف الدكؿق كقد باشر أعمالو اعتباران مف 
ؼ مػف خالؿ النظر لنشاط البنؾ نالحظ أنو ليس بنكان بالمعنى العادم كالشائع ليذه الكممةق فيك يتػألمف 

( IBRDدكلػػة مػػف الػػدكؿ األعضػػاء كىمػػا البنػػؾ الػػٌدكلي لإلنشػػاء كالتعميػػر ) 184مؤسسػػتيف إنمػػائيتيف تممكيمػػا 
اؼ البنػػؾ كلكنػػو ينضػػكم تحػػت بنػػكد أىػػدكلكػػؿ مؤسسػػة منيمػػا دكر مختمػػؼ  ق(IDAالمؤٌسسػػة الٌدكليػػة لمتٌنميػػة )ك 

الػػػٌدكلي المعمنػػػة عنػػػد تأسيسػػػو. يرٌكػػػز البنػػػؾ الػػػٌدكلي عمػػػى البمػػػداف المتكسػػػطة الػػػٌدخؿ كالبمػػػداف الفقيػػػرة المٌتمتعػػػة 
 2باألىمية االئتمانيةق بينما المؤسسة الٌدكلية لمتٌنمية ترٌكز عمى البمداف األشٌد فقران في العالـ.

 
ّ:ّاألى افّالت ّأُن ئّمنّأجمي ّالسنكّالّ ول :5-5

دكليػػة ال تقتصػػر ميمتيػػا عمػػى تقػػديـ القػػركض لأل ػػراض اإلنتاجيػػة فػػي الػػدكؿ  مؤسسػػةالبنػػؾ الػػدكلي 
األعضاء فيياق بؿ تتشػعب لتتجػاكز مجػرد تقػديـ القػركض حيػث نصػت االتفاقيػة فػي مادتيػا األكلػى عمػى عػدة 

  3أىداؼ مف أىميا:
ميػر يقصػد بػو المعاكنػة فػي تنميػة أقػاليـ كما ىك مبيف مف تسميتوق ف ف ىدؼ البنػؾ األكؿ ىػك التعميػرق كالتع .1

الػدكؿ األعضػاء عػف طريػؽ تعميػر المنػاطؽ التػي دمرتيػػا كخربتيػا الحػركبق كيمثػؿ ىػذا اليػدؼ حاليػان حاجػػة 
ممحة بالنسبة لمبالد حديثة االستقالؿ كاآلخذة في النمك إلزالة آثار التخريب االستعمارم كحػركب االسػتقالؿ. 

الػػدكلي يقػػـك بتيسػػير اسػػتثمار رؤكس األمػػكاؿ فػػي أ ػػراض إنتاجيػػة السػػتثمار  باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػ ف البنػػؾ
 القدرات القكمية لمدكؿ األعضاء. 

                                      
 عف المكقع اإللكتركني: 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec12.doc_cvt.htm 
 ظاىر. فارس فائؽق السياسات االقتصادٌية لمبنؾ الٌدكلي كأثرىا عمى تحقيؽ التٌبعٌيةق عف المكقع اإللكتركني: 2

http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/07/28/ 
 المكقع اإللكتركني: عف 3

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec12.doc_cvt.htm 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/EXTIDAARABIC/0,,menuPK:1774737~pagePK:118644~piPK:51236156~theSitePK:1774633,00.html
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec12.doc_cvt.htm
http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/07/28/
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec12.doc_cvt.htm


39 

تشػػجيع االسػػتثمارات األجنبيػػة الخاصػػة عػػف طريػػؽ الضػػمانات التػػي يقػػدميا البنػػؾ أك المسػػاىمة بنسػػبة مػػف  .2
البنؾ الػدكلي أيضػان بتقػديـ القػركض مػف رأسػمالو فػي حالػة عػدـ كجػكد اسػتثمارات  القركض المقدمة. كيقكـ

 خاصة كافيةق أك عدـ إمكانية قياـ المقترض بالحصكؿ عمى القركض الالزمة مف مصادر أخرل. 
تقػػديـ المسػػاعدات الفنيػػة فػػي إعػػداد كتنفيػػذ بػػرامج القػػركضق كفػػي تنفيػػذ بػػرامج اسػػتثمار طكيمػػة األجػػؿق كقػػد  .3

كثيػػر مػػف الػػدكؿ األعضػػاءق كخاصػػة الػػدكؿ اآلخػػذة فػي النمػػكق إلػػى طمػػب معكنػػة البنػػؾ الػػدكلي فػػي لجػأت ال
 مسائؿ تتعمؽ ببرامج تنميتيا االقتصادية. 

العمػػػػؿ عمػػػػى تنميػػػػة التجػػػػارة الدكليػػػػةق كالمحافظػػػػة عمػػػػى اسػػػػتقرار مػػػػكازيف المػػػػدفكعات عػػػػف طريػػػػؽ تشػػػػجيع  .4
دكؿ األعضاءق مثؿ تشجيع االستثمار فػي مجػاؿ الصػناعة االستثمارات الدكليةق لتنمية المكارد اإلنتاجية لم

 كالزراعةق كتكليد الكيرباء. 
 المساعدة عمى تسكية المنازعات المتعمقة باالستثمارات األجنبية بالطرؽ السممية.  .5

 

ّ:ّ ّن عّالقرارّف ّالسنكّالّ ول :5-2
تتحػٌدد  دكلػة صػكتق إٌنمػا لكػؿ يكػكف متسػاكيةق بحيػث ليست حقكؽ الدكؿ األعضاء في البنؾ الدكلي إف

 الػكزف االعتبػار فػي تأخػذ لمعػايير كفقػان  يتحػدد األمػر الػذم البنػؾق رأسػماؿ فػي مسػاىمتيا الحقػكؽ بمػدل ىػذه
 عمى السيطرة الفعمية مف كبيرة تمٌكنيا بقكة تصكيت تتمتع الكبيرة الصناعية ف ف الدكؿ لمدكؿق كلذلؾ االقتصادم

 يقرب كفرنسا( تتمتع بما كبريطانيا كالياباف كألمانيا )الكاليات المتحدة األمريكيةدكؿ ىي:  فخمس البنؾق  مقدرات
يقػرب مػف  مػا إلػى دكلػة 28مػف  األعضػاء عػدد د ازدادكقػ األصػكاتق مػف رأس المػاؿق كبالتػالي مػف %43مػف 
التسػعينياتق كتتمتػع  بدايػة فػي االشػتراكية إليػو الكتمػة دكؿ انضػماـ بعػد فػي منتصػؼ التسػعينيات دكلػة 180

فػي البدايػة  ككانػت% 18 حصة حكالي أكبر مؾتمت ألنيا فقط ليس إدارة البنؾق في متميز حدة بدكرالمتالكاليات 
 ترٌشػحو البنػؾ أمريكيػان  رئػيس بػأف يكػكف كاالتفاؽ  ير المكتػكب كاشنطف في البنؾ مقر لكجكد بؿق %37حكالي 
 1األمريكية. الحككمة

كىػذا دليػؿ صػارخ عمػى أٌف القػرار الٌنيػائي فػػي البنػؾ الػٌدكلي يخضػع إلرادة الكاليػات المٌتحػدة األمريكٌيػػة 
ككنو ليس عبثان فيًرض أف يككف رئيس البنؾ الٌدكلي أمريكٌيػان كمرٌشػحان مػف ًقبىػؿ الحككمػة األمريكٌيػةق إضػافة إلػى 

ذا مػػا عػػدنا إلػػى  اليػػدؼ األٌكؿ مػػف أىػػداؼ البنػػؾق كىػػك تعميػػر حٌصػػتيا التػػي ىػػي أكبػػر الحصػػص فػػي البنػػؾق كا 
المناطؽ التي خٌربتيا كدٌمرتيا الحركبق نجد التٌناقض الٌصارخق ألٌف الكاليات المٌتحدة ىي مف أكثر دكؿ العالـ 
التػػػي تسػػػعى إلػػػى تخريػػػب كدمػػػار العػػػالـق السػػػيما دكؿ العػػػالـ الثالػػػثق كذلػػػؾ إٌمػػػا بحػػػركب خاضػػػتيا منفػػػردةنق أك 

                                      
ق النظاـ االقتصادم الدكلي المعاصر )مف نياية ا 1 لحرب العالمية الثانية إلى نياية الحرب الباردة(ق سمسػمة عػالـ المعرفػة الببالكم. د. حاـز

 .43-42ق ص2111ق الككيتق أيارق 257لمكتبق المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلدابق العدد 
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ٌمػػا بأسػػاليب أخػػرلق كبالتٌػػالي فعميػػا تػػدميرم لػػدكؿ العػػالـ الثالػػثق كقػػرار إعمػػارم  ق باالشػػتراؾ مػػع حمفا ئيػػاق كا 
 كالفاعؿ في الحالتيف الكاليات المٌتحدة كأعكانيا.

 1كيشمؿ البنؾ الدكلي لإلنشاء كالتعمير ثالثة أجيزة رئيسية ىي:
 مجمس المحافظيف:  .1

ئػب لػو لمػدة خمػس سػنكاتق كعػادة يجتمػع ىػذا تقكـ كؿ دكلة عضك بتعييف محافظ فػي ىػذا المجمػس كنا
المجمػػس مػػرة كػػؿ عػػاـ خػػالؿ شػػير أيمػػكؿ فػػي مقػػر البنػػؾ الػػدائـ بكاشػػنطفق كيػػتـ التصػػكيت بداخمػػة عمػػى 

صكتانق يضػاؼ إلييػا صػكت عػف كػؿ سػيـ ليػا فػي  250أساس نظاـ "التمٌيز بيف األصكات" فمكؿ دكلة 
كات باسػػػتثناء بعػػض األمػػػكر التػػػي يشػػػترط فييػػػا رأس مػػاؿ البنػػػؾق كتصػػػدر القػػػرارات بأ مبيػػة ثمثػػػي األصػػػ

 أ مبية خاصة لمتصكيت.
كتتركز جميع سمطات البنؾ في ىذا المجمسق فيك الذم يقػكـ بكضػع السياسػة العامػة لمبنػؾق إاٌل أنػو يعيػد 

 بكثير مف السمطات إلى المدراء التنفيذييف. 
 المدراء التنفيذييف: .2

ماؿ البنؾ بتعييف خمسة أعضاء مف المدراء التنفيذييف ىذه تقكـ الدكؿ التي تمتمؾ أكبر حصص في رأس 
الدكؿ ىي )الكاليات المتحدة األمريكيػةق فرنسػاق بريطانيػاق ألمانيػاق اليابػاف(ق كبالنسػبة لبػاقي األعضػاء فيػتـ 

 انتخابيـ لمدة سنتيف بكاسطة المحافظيف الممثميف لألعضاء الباقيف بالبنؾ.
حيػػث يفكضػػو مجمػػس المحػػافظيف فػػي ممارسػػة معظػـػ سػػمطاتو باسػػتثناء  كيتمتػػع ىػػذا المجمػػس بسػػمطات كاسػػعة

 بعض األمكر الميمة مثؿ تعييف أعضاء جددق كفصؿ أك إيقاؼ أعضاء حالييف. 
يرأس ىذا المجمس مدير البنؾ الذم يختاره المدراء التنفيذييف لمدة خمس سنكاتق ككذلؾ يرأس ىيئة البنؾ 

ة بمػا فػي ذلػؾ عمميػات تعيػيف كفصػؿ المػدراءق كالجػدير بالػذكر أف اإلداريػةق حيػث أنػو المسػؤكؿ عػف اإلدار 
 مدير البنؾ ليس لو صكت في المجمسق كلكف في حالة تساكم األصكات يككف لو الصكت المرج . 

 المجمس االستشارم: .3
يتكػػػٌكف المجمػػػس االستشػػػارم مػػػف أعضػػػاء ممثمػػػيف لمختمػػػؼ المصػػػال  االقتصػػػادية )الصػػػناعٌيةق الٌتجارٌيػػػةق 

صػػاحبة أكبػػر الحصػػص فػػي  اء مػػف المجمػػس بكاسػػطة الػػدكؿ الخمػػسة( كيػػتـ تعيػػيف خمسػػة أعضػػالزراعٌيػػ
رأسػػماؿ البنػػؾ آمػػا بػػاقي األعضػػاء يقػػـك باختيػػارىـ بقيػػة األعضػػاء فػػي مجمػػس المحػػافظيف كمػػدة العضػػكية 

 سنتاف قابمة لمتجديد. 
المجمػػػس االستشػػػارم بمعاكنػػػة إدارة البنػػػؾ فػػػي مباشػػػرة اختصاصػػػاتيا مػػػف خػػػالؿ اجتماعػػػات شػػػيرية  كيقػػػكـ

 كتؤخذ القرارات فييا باأل مبية البسيطة )باستثناء بعض القرارات االستثنائية(.

                                      
 عف المكقع اإللكتركني: 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec12.doc_cvt.htm 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec12.doc_cvt.htm
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ّ:ّم  رّأموالّالسنكّالّ ول :5-4
1ّألؼ دكالر تدفع كالتالي: 100رأس ماؿ البنؾ إلى أسيـ قيمة كؿ منيا  يقسـ

%( مػػف الحصػػة تػػدفع بالػػذىب أك الػػدكالر األمريكػػيق كتكضػػع تحػػت تصػػرؼ البنػػؾ أل ػػراض 2) .1
 اإلقراض دكف قيد. 

%( مػػف الحصػػة تػػدفع بعممػػة العضػػكق كيمكػػف لمبنػػؾ اسػػتخداميا فػػي أ ػػراض اإلقػػراض بشػػرط 18) .2
 مكافقة العضك صاحب العممة. 

حاجػػة البنػػؾ  ق كيحػػدث ذلػػؾ عنػػد%( ال تػػدفع لمبنػػؾ إاٌل بنػػاء عمػػى طمبػػو كبالقػػدر الػػذم يطمبػػو81) .3
 إلييا لمكاجية التزاماتوق كىذا ما ييعرؼ برأس الماؿ القابؿ لالستدعاء. 

 رأس مػف أسػكاؽ اقتػراض البنػؾ مػف تػأتي ف نيػا قاإلقػراض فػي يسػتخدميا المالٌية التيالبنؾ  أما مكارد
ة مكارد البنؾ ىي جٌؿ مكارد ف ف أخرل الدكليةق كبعبارةالماؿ   بجدارة البنؾ يتمتعك األسكاؽ الماليةق  مف مقترضى
 الػدكؿ مسػاىمات ركضػوق ألفٌ ق فػي لمبنػؾ لالستدعاء يمٌثؿ ضمانة القابؿ أٌف رأس الماؿ عاليةق حيث ائتمانية

 قػركض شػكؿ فػي يعقػدىا التػي البنػؾ التزامػات مػف ضػماف نػكع العمميػةق تحٌكلػت إلػى الناحيػة مػف األعضػاءق
 2األسكاؽ المالٌية. في كسندات

 

ّ:ّالّ روطّالت ّيجوزّلمسنكّأنّيق ِّمّسموجسي ّالّضم ن تّأوّالقروض:5-2
 سياسػٌية كحدة أٌية أك كقعض بمد ألم قركض في يساىـ أك قركضانق يمن  أك يضمف أف لمبنؾ يجكز

 3:اآلتية الشركط بمكجب األعضاء الٌدكؿ أراضي في كزراعٌية كصناعٌية تجارٌية مؤٌسسة لمعضكق كأية تابعة
البنػؾ  أك العضػك الدكلػة فعمػى الميقتػرضق ىػي المشػركع أراضػييا فػي يقػع التػي العضػك الدكلػة تكػف لػـ إذا .1

 كدفػع القػرض أصػؿ تسػديد ضػماف تكفػؿ أف البنػؾق يقبميػا مماثمػة أخػرل ىيئػة أٌيػة أك ليػا التٌػابع المركػزم
 .األخرل القرض كرسكـ الفائدة

عمػى  الحصػكؿ السػائدةق السػكؽ ظػركؼ ظػؿ فػي يمكنيػاق ال القػرض طالبػة الٌدكلػة بػأفٌ  البنػؾ اقتنػع إذا .2
 .لممقترض مناسبة البنؾ يراىا بشركط الكسيمة ىذه بغير القرض

 .بعناية مزاياه بحث بعد الميقترح ب قامة المشركع بالتكصية مكتكبان  المختٌصة تقريران  المجنة قٌدمت إذا .3
 كجدكؿ سػداد كالٌرسكـ الٌسعر ىذا كأفٌ  مناسبق مستكل في األخرل كالٌرسكـ الفائدة سعر أفٌ  البنؾ رأل إذا .4

 .لممشركع مالئمة األصؿ
                                      

 عف المكقع اإللكتركني: 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec12.doc_cvt.htm 
ق النظاـ االقتصادم الدكلي المعاصرق مرجع سبؽ ذكرهق ص 2  .42الببالكم. د. حاـز

 ق عف المكقع اإللكتركني:1989شباط  6ق تعديؿ 11ق ص 4اٌتفاقٌية إنشاء البنؾ الٌدكلي لإلنشاء كالٌتعميرق البند  3
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/IBRD_Arabic.pdf 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec12.doc_cvt.htm
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/IBRD_Arabic.pdf
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لػـ  إذا - الضػامف أك المقتػرض بمقػدرة خاصػان  اىتمامػان  يػكلي أف البنؾ عمى لوق ضماف أك قرض من  عند .5
معامالتػو  فػي يحػرص أف البنػؾ القػرضق كعمػى عػف الناشئة بالتزاماتو القياـ عمى - عضكان  المقترض يكف
 .ككؿ األعضاء كالٌدكؿ المشركع أراضييا في يقع التي العضك الدكلة مف كؿٌ  مصمحة عمى

الٌناشػئة  المخػاطرة عػف مناسػبان  تعكيضػاِّ  البنػؾ يتقاضػى آخػركفق مسػتثمركف قٌدمػو قرضػان  البنػؾ ضػمف إذا .6
 .عنو

التعميػرق  أك اإلنشػاء مجػاؿ فػي محػٌددة مشػركعات تنفيذ بقصد البنؾ يمنحيا التي القركض تككف أف يجب .7
 .خاصة أحكاؿ في إال



43 

 ادلبحث الّثالث

 منّظمة الّتجارة العادلّوة

WTO 

ّ
 :GATT:ّن أةّا ّتف  ّييّالا ّميّلمّتاريف تّالجمركّييّوالّتج رة2-2ّ

بنػاءن عمػى اتفاقيػة )بريتػكف  1945كيضعت قكاعد النظاـ العالمي في أعقاب الحػرب العالميػة الثانيػة عػاـ 
عػادة التعميػرق ككػي تسػتكمؿككدز( التي أنشئ  أركػاف  بمكجبيا صندكؽ النقد الدكليق ثػـ البنػؾ الػدكلي لإلنشػاء كا 

النظػػاـ االقتصػػادم العػػالميق بيػػدء التفكيػػر فػػي إنشػػاء منظمػػة التجػػارة الدكليػػةق لكػػي تعمػػؿ عمػػى تنميػػة التجػػارة بػػيف 
فعػػالن أصػػدر المجمػػس االقتصػػادم الػػبالد األعضػػاءق كتضػػع قكاعػػد السػػمكؾ كالمعػػاييرق التػػي تحكػػـ ىػػذه التجػػارةق ك 

كاالجتماعي لألمـ المتحدةق بناءن عمى مقترح أمريكيق تكصية بعقد مؤتمر دكلي لمتجارة كالتكظيؼق في لندف عاـ 
ق ثػـ اختتميػاق فػي ىافانػاق عاصػمة ككبػا عػاـ 1947. كقد عيقد المؤتمر كاستكمؿ أعمالػو فػي جنيػؼ عػاـ 1946
كثيقةق عيرفت باسـ "ميثاؽ ىافانا" أك ميثاؽ التجارة الٌدكليةق الذم حػاكؿ . كقد صدر عف اجتماعو األخير 1948

 1كضع أيسيس التكصؿ إلى اتفاقية لمتجارة الٌدكليةق كالعمؿ عمى إنشاء منظمة التجارة العالمية.
كاف ىدؼ مؤتمر ىافانا ىك العمؿ عمى إنشاء منظمػة التجػارة الدكليػةق بجانػب صػندكؽ النقػد الػدكليق 

ف ىػػذا الثػػالكث المؤسسػػات الدكليػػةق التػػي تشػػرؼ عمػػى االقتصػػاد العػػالمي فػػي المجػػاالت: كالبنػػؾ ا لػػدكلي ليكػػكِّ
النقدية كالمالية كالتجاريةق إال أف ىذا التصكر لػـ ييكتػب لػو النجػاح بعػد أف رفضػت الكاليػات المتحػدة األمريكيػة 

ريكيػة. كاسػتمر ىػذا المكقػؼ األمريكػي التصديؽ عمى ميثاؽ ىافاناق عمػى الػر ـ مػف أف انعقػاده كػاف بمبػادرة أم
ق إلػػى أف رفضػػت اإلدارة األمريكيػػة رسػػميان التصػػديؽ عمػػى الكثيقػػةق كخاصػػة الجػػزء 1950الػػرافض حتػػى عػػاـ 

الخػػاص ب نشػػػاء منظمػػة التجػػػارة الدكليػػةق كذلػػػؾ خشػػػية أف تنػػتقص ىػػػذه المنظمػػة مػػػف سػػيادة الكاليػػػات المتحػػػدة 
سػػػقطت فكػػػرة منظمػػػة التجػػػارة الدكليػػػة السػػػتحالة تحققيػػػا مػػػف دكف  األمريكيػػػة عمػػػى تجارتيػػػا الخارجيػػػة. مػػػف ثىػػػـ

المشػػاركة األمريكيػػةق التػػي كانػػت تمثػػؿ حينػػذاؾ مػػا يقػػرب مػػف نصػػؼ النػػاتج القػػكمي العػػالمي.  يػػر أٌف بعػػض 
الدكؿ الصناعيةق كمف بينيا الكاليات المتحدة األمريكية كعػددان محػدكدان مػف الػدكؿ الناميػةق قػٌررت أف تأخػذ مػف 

ىافانػػا الجػػػزء الػػذم يتعمػػػؽ بتحريػػر التجػػػارة الدكليػػةق كأف تضػػعو مكضػػػع التنفيػػذق كىكػػػذا كانػػت االتفاقيػػػة  ميثػػاؽ
 GATT.2العامة لمتعريفات الٌجمركٌية كالتجارةق أك الغات 

                                      
 عف المكقع اإللكتركني: 1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/WTO/sec01.doc_cvt.htm 
 المرجع السابؽ. 2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/WTO/sec01.doc_cvt.htm
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تعقيبان عمى ما سبؽ كبما أٌف ميثاؽ ىافانا قٌدـ منيجان طمكحان لصػال  الػٌدكؿ الٌناميػة عػف طريػؽ انتيػاج 
الػػٌدكؿ الغنٌيػػة لسياسػػات تجارٌيػػة تخػػدـ مصػػال  جميػػع ٌدكؿ العػػالـق قامػػت الػػدكؿ الغنٌيػػة بالعػػدكؿ عٌمػػا جػػاء فيػػوق 

عتػػراض تمػػؾ الػػٌدكؿ السػػيما الكاليػػات المٌتحػػدة كجػػاءت اتٌفاقٌيػػة الغػػات كالتػػي ىػػي جػػزء مػػف ميثػػاؽ ىافانػػاق ككػػاف ا
تثبيػت أسػعار المػكاد األٌكلٌيػةق منػع الممارسػات االحتكارٌيػة فػي الٌتجػارة الٌدكلٌيػةق كتنظػيـ  1عمى مػا جػاء فيػو مػف:

 انتقاؿ التكنكلكجياق كتأميف تمكيؿ الصادرات.
 

ّ:ّأى افّووظ  فّاّتف  ّييّالغ ت:2-5
 2أىداؼ الغات فيما يمي: : تتمخص أىـ:ّأى افّالغ ت3-2-1

تحريػػػر التجػػػارة فػػػي السػػػمع كالخػػػدمات مػػػف أجػػػؿ زيػػػادة الػػػٌدخؿ الػػػكطني لمػػػٌدكؿ األعضػػػاء كتحقيػػػؽ  -أ 
 االستغالؿ األمثؿ لممكارد كالعكامؿ اإلنتاجية المتاحة.

 تشجيع حركة اإلنتاج العالمية كحركة رؤكس األمكاؿ كاالستثمارات. -ب 
إزالػػػة الحػػػكاجز الجمركيػػػة لتسػػػييؿ الكصػػػكؿ إلػػػى األسػػػكاؽ العالميػػػة كزيػػػادة حجػػػـ التبػػػادؿ التجػػػارم  -ج 

 العالمي.
 حٌؿ المنازعات التجارية بيف الٌدكؿ عف طريؽ المفاكضات. -د 

 3كظائؼ رئيسية ىي: يمكف حصر كظائؼ الغات في ثالث:ّ:ّوظ  فّالغ ت3-2-2

المختمفة التي تنطكم عمييا ءات التي تضعيا االتفاقات اإلشراؼ عمى تنفيذ المبادئ كالقكاعد كاإلجرا -أ 
 الغات كالتي تتعٌمؽ بتنظيـ التجارة الٌدكلية بيف األطراؼ المتعاقدة في الغات.

أعمػػى لتحريػػر  مسػػتكياتجػػكالت المفاكضػػات الٌتجاريػػة المتعػػددة األطػػراؼ مػػف أجػػؿ إحػػراز  تنظػػيـ -ب 
التجارة العالميةق كمف أجؿ جعػؿ العالقػات االقتصػادية الدكليػة كالعالقػات التجاريػة الدكليػة تحديػدان 

 بيف الٌدكؿ أكثر شفافية كأكثر قابمية لمتنٌبؤ كمف ثـ أقؿ إثارة لممنازعات.
خػػالؿ الدكليػػة مػػف  العمػػؿ عمػػى الفصػػؿ فػػي المنازعػػات التػػي تيثػػار بػػيف الػػدكؿ فػػي مجػػاؿ التجػػارة  -ج 

البحػػث كالنظػػر فػػي القضػػايا التػػي يرفعيػػا طػػرؼ متعاقػػد فػػي الغػػات ضػػد طػػرؼ آخػػر مػػف األطػػراؼ 
 األخرل المتعاقدة.

ّ  

                                      
 .324حسيف عكض اهلل. د. زينبق العالقات االقتصادٌية الٌدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1

 .124ق ص2116جامعة الجزائرق الجزائرق محمد. حشماكمق االتجاىات الجديدة لمتجارة الٌدكلٌية في ظٌؿ العكلمة االقتصادٌيةق  2
 .125المرجع السابؽق ص 3
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ّ:ّمس  ئّاّتف  ّييّالغ ت:2-2
 1تضٌمنت اتٌفاقٌية الغات مبادئ عاٌمة أىٌميا:

 مبدأ معاممة الٌدكلة األكلى بالٌرعاية:  .1
امتيػػػازات يكػػػكف مػػػف شػػػأنيا التمييػػػز بػػػيف مػػػكٌردم الٌسػػػمع أم ال يجػػػكز ألٌم طػػػرؼ فػػػي االتفاقٌيػػػة تقػػػديـ 

 كالخدمات مف الٌدكؿ األطراؼ األخرل.

 مبدأ المعاممة الكطنٌية: .2
أم من  الخدمات األجنبٌية كمكردييا مف الٌدكؿ األعضاء مٌيزات ال تقٌؿ عف المعاممة التي تحظػى بيػا 

نػػتج المسػػتكرد بعػػد دفػػع ال رسػػكـ الجمركٌيػػة نفػػس المعاممػػة التػػي يمقاىػػا الخػػدمات الكطنٌيػػةق كػػأف ييمػػن  المي
 المنتج الكطني المماثؿ.

 مبدأ استخداـ الرسكـ الجمركٌية ككسيمة كحيدة لمحماية: .3
 أم حماية اإلنتاج الكطني عف طريؽ التعريفة الجمركٌية دكف  يرىا مف اإلجراءات الحمائٌية.

 مبدأ حظر اإلجراءات التقييدٌية الكمٌية. .4
 اإل راؽ:  مبدأ محاربة سياسة .5

أم عدـ تصدير المنتجات بأسػعار أقػٌؿ مػف الٌسػعر الطبيعػي فػي بمػد المنشػأ إذا كػاف ذلػؾ يكقػع ضػرر 
 جسيـ في الٌدكلة المتعاقدة المستكردة.

 مبدأ الشفافٌية: .6
أم تعٌيد الدكؿ األعضاء بنشر المعمكمات الالزمة حكؿ القكانيف كالمكائ  الكطنٌية كالممارسات التي قد 

 رة السمع كالخدمات.تعرقؿ تجا
ّ
ّ:ّجو تّتحريرّالتج رةّالّ ولّيي:2-4

اعتمد نظػاـ تحريػر الٌتجػارة العالمٌيػة عمػى سمسػمة مػف المفاكضػات الٌتجارٌيػة تٌمػت خػالؿ ثمػاني جػكالت 
 عيًقدت تحت مظٌمة الغات:

 1947:2جكلة جنيؼ في سكيسرا عاـ  .1
ـٌ االتٌفاؽ عمى تخفيض  23شاركت فييا  الٌرسكـ الجمركٌية عمى عدد كبير مف الٌسمع الٌداخمػة دكلةق حيث ت

مميار دكالر أم ما  11تنازؿ عف الٌرسكـ الجمركٌية تؤٌثر عمى قيمة  45111في الٌتجارة كتضٌمنت نتائجيا 
 % مف حجـ التجارة العالمية في ذلؾ التاريخ.21يقارب 

 دكلة. 13شاركت فييا  1949:1جكلة آنسي في فرنسا عاـ  .2

                                      
 .19-16ق ص 1995العيسكم. إبراىيـق الغات كأخكاتياق مركز الدراسات العربيةق لبنافق بيركتق  1
 .447ق ص 2111سٌيد عابد. محمدق الٌتجارة الٌدكلٌيةق جامعة اإلسكندرٌيةق مصرق  2
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 دكلة. 47شارؾ في ىذه الجكلة  1951:2ام في بريطانيا عاـ جكلة تكرك .3
 دكلة. 27شاركت فييا  1956:3-1952جكلة جنيؼ في سكيسرا عاـ  .4
 دكلة. 27شاركت فييا  1961:4-1961جكلة ديمكف في سكيسرا بيف عاميف  .5
كيندم : تينسب ىذه الجكلة إلى الرئيس األمريكي جكف 1967-1964جكلة كيندم في سكيسرا خالؿ فترة  .6

كاشػترؾ فييػػا  1967-1964ق كعقػدت خػالؿ الفتػرة مػف 1962كػانكف األكؿ عػػاـ  25الػذم دعػا إلييػا فػي 
مػػػػف الٌتجػػػػارة العالميػػػػةق كػػػػاف مكضػػػػكعيا األساسػػػػي التعريفػػػػات الجمركيػػػػة المضػػػػادة  %75دكلػػػػة تمثٌػػػػؿ  62

لكػػكنغرس ق كقػػد دعػػـ المفاكضػػات فػػي تمػػؾ الجكلػػة أٌف ا%51لإل ػػراؽق كقػػد كصػػؿ خفػػض التعريفػػات إلػػى 
األمريكي كافؽ في تمؾ الفترة عمػى قػانكف تكسػيع التجػارةق كىػذا القػانكف يخػٌكؿ الػرئيس األمريكػي الحػؽ فػي 
أف يجرم مفاكضات تجارية لتكسيع نطاؽ التجارة كمنحو أيضان الحؽ في تخفيض التعرفة الجمركية بنسبة 

لخالفػات فػي ىػذه الجكلػة بػيف . كلقد برزت ا1987حزيراف  31خالؿ فترة خمس سنكات تنتيي في  51%
الكاليات المتحدة األمريكية كالجماعة األكركٌبية خاٌصة في مجػاؿ السػمع الزراعيػةق كىػذه الخالفػات التػي لػـ 
تحسػػػـ خػػػالؿ جكلػػػة كينػػػدم أك جكلػػػة طككيػػػك بػػػؿ اسػػػتمرت حتػػػى المراحػػػؿ األخيػػػرة مػػػف مفاكضػػػات جكلػػػة 

 5أكركجكام.
دكلػػػػة ككػػػػاف المكضػػػػكع  112ركت فػػػػي ىػػػػذه الجكلػػػػة : لقػػػػد شػػػػا1979 -1973جكلػػػػة طككيػػػػك خػػػػالؿ فتػػػػرة  .7

األساسي الذم تناكلتو ىػذه الجكلػة ىػك القيػكد  يػر الجمركيػةق حيػث لػكحظ أنػو عمػى الػر ـ مػف أف الرسػـك 
الجمركية بدأت فػي االنخفػاض عمػى السػمع المصػٌنعةق إال أٌف القيػكد  يػر الجمركيػة بػدأت فػي التزايػدق ممػا 

 6ي تحققت مف التخفيض الذم تـ في الرسـك الجمركية.تسبب في إلغاء بعض المزايا الت
:  تعػٌد ىػذه الجكلػة مػف أىػـ كأكبػر الجػكالت التػي سػبقتيا حيػث 1994-1986جكلة أكرك كام خػالؿ فتػرة  .8

دكلػة منيػا  118بحضػكر ممثمػيف عػف  1994دكؿ كانتيػت فػي عػاـ  118بمشػاركة  1986بدأت في عاـ 
 يػر  1991فػركض أف تنتيػي مفاكضػات ىػذه الجكلػة فػي عػاـ دكلة مف الػدكؿ الناميػةق ككػاف مػف الم 87

أف األطػػراؼ الرئيسػػية فػػي المفاكضػػات لػػـ تقػػر مشػػركع الكثيقػػة بسػػبب اخػػتالؼ اآلراء بػػيف مجمكعػػة الػػدكؿ 
األكركبيػػػػة كالكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة حػػػػكؿ نسػػػػب تخفػػػػيض الػػػػدعـ الحكػػػػكمي إلنتػػػػاج كتصػػػػدير الٌسػػػػمع 

جمركيػة عمػى ىػذه السػمعق كاختمفػت األطػراؼ الرئيسػية فػي المفاكضػات الزراعيةق كحكؿ تخفػيض الرسػكـ ال
أيضان في مكضكع تجارة اإلنتاج الفني الٌسمعي البصرم ك يرىػا مػف القضػايا التػي لػـ تحػظى بمكافقػة أ مبيػة 
األصػكات ممػا أدل إلػػى تمديػد مفاكضػػات جكلػة األكر ػػكام إلػى حػيف تسػػكية الخالفػات إلػػى أف تػـ االتفػػاؽ 
                                                                                                                        

 .139الجديدة لمتجارة الدكلية في ظؿ العكلمة االقتصادٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص محٌمد. حشماكمق االتجاىات  1
 .47ق ص2111ق مكتبة مدبكليق القاىرةق  -الفرص كالتحديات–العفكرم. عبد الكاحدق العكلمة كالغات  2
 .47المرجع السابؽق ص  3

 .47المرجع السابؽق ص  4
 .41-41ق ص 2113التجارة الدكليةق الدار الجامعٌيةق مصرق عيف شمسق عبد الحميد. عبد المطمبق الغات كآليات منظمة  5
 .448سيد عابد. محمدق التجارة الدكليةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  6
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الػػذم أعًمػػف فيػػو نيايػػة جكلػػة مفاكضػػات  15/4/1994انعقػػاد مػػؤتمر مػػراكش فػػي المغػػرب فػػي  أخيػػران عمػػى
دكلػة عمػى إنشػاء  97دكلػة كافػؽ منيػا  118األكرك كام رسميان بحضكر ممثميف عف كافة الدكؿ المشاركة 

 1ق كتقٌرر أف تحٌؿ ىذه المنظمة محؿ اتفاقية الغات.WTOالمنظمة العالمية لمتجارة 
ّ
ّ:WTOيّالتج رةّالا لمّييّ:ّمنّظم2-2

شػػػٌكؿ إنشػػػاء منظمػػػة عالميػػػة لمتجػػػارة حػػػدثان ىامػػػان فػػػي تػػػاريخ العالقػػػات االقتصػػػادية الدكلٌيػػػة باعتبارىػػػا 
الدعامة الثالثة لمنظاـ االقتصادم العالمي الجديدق إلى جانب صندكؽ النقػد الػدكلي كالبنػؾ الػدكليق كباعتبارىػا 

 أيضان األداة كاآللية األساسية لمعكلمة. 
 ؼ كىي:اٌظمة التجارة العالمٌية مجمكعة مياـ كمجمكعة أىدتضٌمف اتٌفاؽ إعالف من

 2مياـ منٌظمة التجارة العالمية: .1
اإلشػػراؼ عمػػى تنفيػػذ االتفاقيػػات التجاريػػة متعػػددة األطػػراؼق التػػي تػػنٌظـ العالقػػات التجاريػػة بػػيف الػػدكؿ  .أ 

دارة االتفاقيات المنبثقة عف جكلة األكرك كام.  األعضاءق كتسييؿ تنفيذ كا 
 مفاكضات الٌدكلية لتحرير الٌتجارة الٌدكلية متعددة األطراؼ.متابعة ال .ب 
فػٌض المنازعػات الدكليػة فيمػا يتعمػػؽ بالمعػامالت التجاريػة كتسػكيتيا كفػػؽ األسػس التػي حػددتيا اتفاقيػػة  .ج 

 "الغات".
 متابعة الٌسياسات التجارية الدكلية كمدل انسجاميا مع ما تـ االتفاؽ عميو في مؤتمر مراكش. .د 
مػػع المنظمػػات الدكليػػة األخػػرل كصػػندكؽ النقػػد الػػدكلي كالبنػػؾ الػػدكلي كالككػػاالت التابعػػة ليمػػا  التعػػاكف .ق 

 بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف االنسجاـ كالتكازف في عممية صنع السياسات االقتصادية الدكلية.
 3أىداؼ منظمة التجارة العالمية: .2

 كفاءة االقتصادية في تخصيص المكارد.خمؽ كضع تنافسي عالمي في التجارة الدكلية يعتمد عمى ال .أ 
 زيادة معدالت النمك لمدخؿ الحقيقي كذلؾ بتعظيـ الدخؿ العالمي كرفع مستكيات المعيشة. .ب 
الزيػػادة فػػي اإلنتػػاج كالتجػػارة العالميػػة كاالسػػتخداـ األمثػػؿ كالتكظيػػؼ الكامػػؿ لممػػكارد العالميػػة فػػي إطػػار  .ج 

 التنمية المستدامة.
 تقسيـ العمؿ الدكلي كزيادة نطاؽ التجارة العالمية.تكسيع إنشاء أنماط جديدة ل .د 
 تكفير البيئة العالمية المناسبة كالمالئمة لمتنمية المستدامة كالزيادة في حجـ التجارة كاالستثمار. .ق 

                                      
 .151محمد. حشماكمق االتجاىات الجديدة لمٌتجارة الٌدكلية في ظؿ العكلمة االقتصادٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1

  WTO: World Trade Organization. 
 .92ق ص 1999نزار العبادم. عبد الناصرق منظمة التجارة العالمية كاقتصاد الدكؿ الناميةق الدار الجامعيةق القاىرةق  2

 .182عبد الحميد. عبد المطمبق الغات كآليات منظمة التجارة الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  3
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دماجيا في النظاـ االقتصادم العالمي الجديد مف خالؿ مشاركتيا في  .ك  إشراؾ الدكؿ النامية كا 
 التجارة الدكلية.

 التبادؿ التجارم الدكلي كتنظيمو عمى أسس كقكاعد كفقان التفاقيات األكرك كام.زيادة  .ز 
 

ّ:ّالييكلّالتنظيم ّلمنّظميّالّتج رةّالا لمّيي:2-6
ف الييكؿ التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية يعكس المياـ كاألىداؼ التي أينًشئٍت مف أجميػاق كيشػرؼ إ

يتككف مف مؤتمر كزارم كمجمػس عػاـ كمجػالس متخصصػة كلجػاف  عمى نشاط المنظمة العالمية لمتجارة جياز
1كسكرتارية:

 

 المؤتمر الكزارم:  .1
يتألؼ مف ممثميف عف جميع الٌدكؿ األعضاء بمستكل كزير كيجتمع المؤتمر الكزارم مػرة كػؿ سػنتيف عمػى 

الالزمػػػة األقػػؿ كىػػك أعمػػى سػػػمطة فػػي المنظمػػة كيشػػػرؼ عمػػى تنفيػػذ مياميػػاق كاتخػػػاذ اإلجػػراءات كالقػػرارات 
 لتسيير جميع االتفاقيات الدكلية المتعددة األطراؼ.

 المجمس العاـ: .2
يتػػألؼ مػػف ممثمػػيف عػػف جميػػع الػػدكؿ األعضػػاءق ك يجتمػػع تسػػع مػػرات فػػي السػػنة عمػػى األقػػؿ ككممػػا دعػػت 
الحاجة إلى ذلؾق كيقـك المجمػس العػاـ بميػاـ المػؤتمر الػكزارم فػي الفتػرات التػي تفصػؿ بػيف اجتماعاتػو. كمػا 

األعضػػػاءق كىػػػك الجيػػػاز الػػػذم يقػػػـك بتسػػػكية  ـ ىػػػذا المجمػػػس بمراجعػػػة كمتابعػػػة السياسػػػة التجاريػػػة لمػػػدكؿيقػػػك 
 المنازعات المرتبطة باالتفاقيات التجارية لمدكؿ األعضاء كشركط تنفيذىا.

 المجالس المتخصصة: .3
 كىي عبارة عف ثالثة مجالس يتخصص كؿ منيما في ميمة محددة:

 لشؤكف التجارة الدكلية في السمع. مجمس .أ 
 مجمس لشؤكف التجارة الدكلية في الخدمات. .ب 
 مجمس لشؤكف حماية الممكية الفكرية. .ج 
كتعمػػؿ ىػػذه المجػػالس تحػػت إشػػراؼ المجمػػس العػػاـ كتقػػـك بكافػػة الميػػاـ التػػي تحػػددىا االتفاقيػػات الخاصػػة  

ة ىػػذه المجػػالس مفتكحػػة لجميػػع بكػػؿ مجمػػسق كػػذلؾ الميػػاـ التػػي يحػػددىا المجمػػس األعمػػىق كتكػػكف عضػػكي
 األعضاء التي تر ب بالمشاركة بيا.

 المجاف الفرعية: .4
 لقد قرر المؤتمر الكزارم إنشاء عدد مف المجاف الفرعية كىي:

                                      
 .156-155كلمة االقتصادٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص محمد. حشماكمق االتجاىات الجديدة لمٌتجارة الٌدكلية في ظؿ الع 1
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لجنػػػة التجػػػارة كالتنميػػػةق كتقػػػـك بدراسػػػة دكريػػػة لتطبيػػػؽ أحكػػػاـ اتفاقيػػػة التجػػػارة لصػػػال  الػػػدكؿ الناميػػػة  .أ 
 لمتابعتيا. 

 فكعات.لجنة قيكد ميزاف المد .ب 
 لجنة الميزانية كالمالية كاإلدارة. .ج 

كتقكـ ىذه المجػاف بكافػة الميمػات التػي حػددتيا ليػا االتفاقيػات التػي تػـ التكقيػع عمييػا كبخاصػة االتفاقيػات 
متعددة األطراؼق كما تقكـ بكافة الميمات اإلضافية التي يعيد إلييا بيا المجمػس العػاـق كقػد أقػر المػؤتمر 

اء لجاف فرعية أخرل كمما دعت الحاجة لذلؾق كتككف عضكية المجاف الفرعية مفتكحػة الكزارم إمكانية إنش
 لكؿ مف ير ب مف الدكؿ األعضاء.

 السكرتارية: .5
كتتضػػمف جميػػع المػػكظفيف فػػي المنظمػػة إضػػافة إلػػى المػػدير العػػاـ الػػذم يعينػػو المػػؤتمر الػػكزارم كيحػػدد لػػو 

فيف أف يقبمػػػكا فػػػي معػػػرض قيػػػاميـ بكاجبػػػاتيـ أم سػػػمطاتو كصػػػالحياتوق كال يجػػػكز لممػػػدير العػػػاـ أك المػػػكظ
 تعميمات مف أم حككمة أك جية خارج المنظمة.

 
ّ:ّآلّييّعملّمنّظميّالتج رةّالا لميي:2-8

1ّإٌف أىـ آليات المنظمة ىي تمؾ المتعمقة باتخاذ القرار كحٌؿ النزاعات:
ّآلييّات  ذّالقرار: .2

مػػف االتفػػاؽ المنشػػئ لممنظمػػةق كفػػي حالػػة  9كطبقػػان لممػػادة يػػتـ اتخػػاذ القػػرار فػػي المنظمػػة أساسػػان بالتراضػػي 
عػػدـ الكصػػكؿ إلػػى قػػرار بالتراضػػيق يػػتـ المجػػكء إلػػى التصػػكيت حيػػث يتمتػػع كػػؿ عضػػك بصػػكت كاحػػد فػػي 
اجتماعات المؤتمر الكزارم كالمجمس العاـق كتتخذ القرارات بأ مبيػة األصػكات كتشػترط أ مبيػة ثالثػة أربػاع 

مػػا يتعمػػؽ باتخػػاذ قػػرارات حػػكؿ تفسػػير أم اتفاقيػػة كنفػػس األ مبيػػة تشػػترط فػػي عػػدد األصػػكات عمػػى األقػػؿ في
 الحاالت االستثنائية الخاصة ب عفاء عضك مف األعضاء مف أحد االلتزامات المقررة في االتفاقية.

ّآلييّفضّالنزاع ت: .5
كطبقػػػان تتػػػكٌلى المنظمػػػة عػػػف طريػػػؽ مجمسػػػيا العػػػاـ ميمػػػة فػػػٌض النزاعػػػات التجاريػػػة بػػػيف الػػػدكؿ األعضػػػاءق 

لنصػػكص االتفػػاؽ فػػي ىػػذا الشػػأفق ف نػػو يحػػؽ ألم عضػػك متضػػرر مػػف خػػرؽ نصػػكص االتفاقيػػاتق رفػػع 
شككل إلى المنظمة كذلؾ بعد استنفاذ فرص التكٌصؿ إلػى حػؿ كٌدم يػتالءـ كاالتفاقيػات القائمػةق كفػي ىػذه 

األكرك ػػكام عمػػى الحالػػة يػػتـ تعيػػيف لجنػػة لمتحقيػػؽ فػػي المكضػػكع كاقتػػراح الحػػؿ المناسػػب. كقػػد نػػص اتفػػاؽ 
 كيفية كمراحؿ عممية تسكية النزاعاتق يمكف تمخيصيا فيما يمي:

                                      
 .159ق 158محمد. حشماكمق االتجاىات الجديدة لمتجارة الدكلية في ظؿ العكلمة االقتصادٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1
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 التشاكر كالمصالحة: .أ 
حيث تطمب الدكلة المتضررة عقد مشاكرات ثنائٌية مف الطرؼ الثػانيق كفػي حالػة عػدـ رٌد الطػرؼ 

لطمػػب  المػػٌدعى عميػػو خػػالؿ شػػير باإليجػػابق تمجػػأ الدكلػػة المتضػػررة إلػػى منظمػػة التجػػارة العالميػػة
 تشكيؿ ىيئة لحؿ النزاع.

 إصدار القرار: .ب 
تصدر الييئة قراراتيا كفقان لقكانيف الغات كعمػى الطػرؼ الخاسػر تنفيػذ تمػؾ القػراراتق كيحػؽ لمٌدكلػة 

 الخاسرة طمب استئناؼ.
 التعكيض: .ج 

د في حالة عدـ التزاـ الدكلة الخاسرة بقرارات الييئة بعد االستئناؼق يمكف لمدكلة المتضررة أف تعك 
إلػػى المنظمػػة كذلػػؾ لتمقٌػػي التعػػكيض مػػف الدكلػػة الخاسػػرةق أك السػػماح ليػػا بفػػرض رٌد انتقػػامي ضػػد 

 تمؾ الدكلة.

 :ّ روطّا نضم مّإلىّمنظميّالتج رةّالا لميي:2-7

يحػػؽ ألٌيػػة دكلػػة االنضػػماـ إلػػى المنٌظمػػة بالشػػركط التػػي يػػتـ االتفػػاؽ عمييػػا بػػيف الدكلػػة كبػػيف المنظمػػةق 
ى المنظمػػػػة العالميػػػػة لمتجػػػػارة القبػػػػكؿ الكمػػػػي )مبػػػػدأ الشػػػػمكلية( بجميػػػػع االتفاقيػػػػات التجاريػػػػة كيعنػػػػي االنضػػػػماـ إلػػػػ

كالبركتككػػكالت كالمالحػػؽق كيتخػػذ المػػؤتمر الػػكزارم قػػرار قبػػكؿ العضػػكية بأ مبيػػة ثمثػػي األعضػػاءق كمػػا يحػػؽ ألم 
التفاقيػػػاتق كيػػػتـ عضػػػك أف ينسػػػحب مػػػف المنظمػػػة العالميػػػة لمتجػػػارةق كىػػػذا يعنػػػي االنسػػػحاب مػػػف أحكػػػاـ جميػػػع ا

االنسحاب بعد مضي ستة أشير مف تاريخ تمقػي مػدير عػاـ المنظمػة إخطػاران كتابيػان يػنٌص عمػى طمػب االنسػحاب 
لمدكلػػة العضػػك. كلكػػف بعػػد سػػنكات مػػف إعػػالف المنظمػػة لػػـ يعػػد االنضػػماـ إلييػػا سػػيالن كمػػا كػػاف فػػي السػػابؽ بػػؿ 

 1ة تر ب باالنضماـ إلى االتفاقية إتباعيا كىي:أصب  خاضعان إلجراءات كمفاكضات طكيمة يجب عمى أم دكل
 التقٌدـ بطمب رسمي إلى األمانة العامة لممنظمة في جنيؼ كيرفؽ بو الكثائؽ التالية: .1

دراسػة عػف كضػػع البمػد االقتصػػادمق كسياسػتيا فػي مجػػاؿ التجػارة الخارجيػػةق كسياسػات الػػدعـ  .أ 
 الممنكح لممنتجيف أك المصدريف.

 الجمركيةق كأنظمة االستيرادق كالتصدير المعمكؿ بيا. األنظمة .ب 
 جداكؿ التعريفة الجمركية لمسمع كالخدمات. .ج 

تقكـ األمانة العامة لممنظمة ب عالـ الدكؿ األعضاء في المنظمة كالتي ليا عالقات تجاريػة مػع الػدكؿ  .2
جمػس المنظمػة الطالبة العضكية بيدؼ عقد مشاكرات بشػكؿ ثنػائي كتحػت إشػراؼ المنظمػةق كيشػٌكؿ م

 فريؽ عمؿ ميمتو دراسة كتحميؿ السياسات االقتصادية كالتجارية ليذه الدكلة.

                                      
 .56نزار العبادم. عبد الناصرق منظمة التجارة العالميةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1
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 تجرم مفاكضات االنضماـ عمى مساريف األكؿ المشاكرات الثنائيةق كالثاني متعدد األطراؼ. .3
المجمػػػس  يجمػػع فريػػػؽ العمػػؿ نتػػػائج مفاكضػػػات المسػػاريفق كيقػػػدـ تقريػػران إلػػػى مجمػػػس المنظمػػةق كيتخػػػذ .4

 الكزارم قرار قبكؿ أك عدـ قبكؿ العضك.
إذا حصؿ طالب االنضماـ عمى مكافقة ثمثػي األصػكات يمكػف لممثػؿ الدكلػة طالبػة العضػكية أف يكقٌػع  .5

يكمػػان مػػف تػػاريخ التكقيػػعق كيػػتـ بعػػد ذلػػؾ  31عمػػى بركتككػػكؿ االنضػػماـق كيصػػب  االنضػػماـ نافػػذان بعػػد 
 دكلة طالبة العضكية.تصديؽ البركتكككؿ مف السمطات الدستكرية في ال

كيطمب عادة مف الدكلة طالبة االنضماـ إعادة النظر في السياسات االقتصاديةق كاإلنمائيػة لتتٌفػؽ مػع 
أحكػػاـ المنظمػػةق كػػذلؾ إعػػادة النظػػر فػػي ىيكمػػة المؤسسػػات المصػػرفية كالنقديػػة كاعتمػػاد نظػػاـ الجػػكدة 

لمناخ االستثمارمق تطكير البنية اإلنتاجيةق كالمكاصفات العالمية كالرقابة في عممية اإلنتاجق كتحسيف ا
 دعـ كتشجيع القطاع الخاصق كتحرير االقتصاد الكطني مف قيكد االستثمار.

ـٌ الٌتكٌصػؿ إليػوق  إذا ما ألقينا نظرة شاممة عمى ما سبؽ مػف الغػات إلػى منظمػة الٌتجػارة العالمٌيػةق كمػا تػ
المنٌظمػة تقػكـ ببسػاطة عمػى تحريػر الٌتجػارةق كبالتٌػالي نجد بالمختصػر بعػد كػٌؿ تمػؾ المفاكضػات كالجػكالت بػأٌف 

خمؽ أفؽ لمحكار بيف الٌدكؿق ككأٌنػو يخػاؿ إلينػا عالمػان تسػكده العدالػة بػيف الػٌدكؿق لكػٌف الكاقػع يختمػؼ تمامػان ألٌف 
معادلػػػة دكلػػػة  نٌيػػػة مقابػػػؿ دكلػػػة فقيػػػرةق بػػػؿ إحػػػدل الػػػٌدكؿ الغنٌيػػػة التػػػي تفػػػكؽ ميزانٌيػػػة بعػػػض شػػػركاتيا الكبػػػرل 
)كالكاليػػات المٌتحػػدة( ميزانٌيػػة الػػدكؿ الفقيػػرة مجتمعػػةق ىػػذه المعادلػػة ال يمكػػف أف تتحقٌػػؽ فػػي عػػالـ تسػػكده شػػريعة 
القكم يأكؿ الٌضعيؼق كىذا الكاقع الذم نشػيده كػٌؿ يػكـق إضػافة إلػى أٌف المنظكمػة التػي تتضػٌمف البنػؾ الػٌدكلي 

الػػٌدكؿ الٌناميػػة تتخمٌػػى عػػف الكثيػػر مػػف صػػالحياتيا  كصػػندكؽ النقػػد كمنظمػػة التجػػارة العالمٌيػػةق كالتػػي تجعػػؿ مػػف
السياسػػػٌية كالتنظيمٌيػػػة كالماليػػػة كالٌتجارٌيػػػةق تبعػػػان آللٌيػػػات االنضػػػماـ لتمػػػؾ المنظكمػػػة الثالثٌيػػػةق فكيػػػؼ ليػػػذه الػػػٌدكؿ 

يػػي المنتقصػة الصػػالحٌيات أف تتحٌمػؿ ازديػػاد فقرىػا فقػػرانق مقابػؿ ازديػػاد الػدكؿ الغنٌيػػة  نػىق إٌف الغمبػػة كاضػحة ف
حتمػػان لصػػال  الػػٌدكؿ الغنٌيػػة التػػي تسػػيطر عمػػى االقتصػػاد العػػالميق كمػػا كػػاف االىتمػػاـ بػػدخكؿ الػػدكؿ الفقيػػرة فػػي 

 منٌظمة الٌتجارة العالمٌية إاٌل ككف ىذه الٌدكؿ أسكاقان استيالكٌية بالٌدرجة األكلى لسمع تمؾ الٌدكؿ الٌصناعٌية.
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 ادلبحث الرابع

 الّشركات العابرة القوموات

ّ
 مّال رك تّالا سرةّالقومّي ت::ّمفيّو4-1

 1ىما: بمرحمتيفمٌر مفيكـ الشركات العابرة لمقارات 
: كػػاف يػػدكر فييػػا المفيػػكـ حػػكؿ مػػا يسػػمى بمفظػػة االقتصػػادييف بالمشػػركعات المتعػػددة المرحمػػة األكلػػى

تٌحػػدد المفيػػكـ  الجنسػػيات أك بمفظػػة القػػانكنييف بالشػػركات المتعػػددة الجنسػػياتق ككانػػت ىػػذه المرحمػػة تحػػاكؿ أف
الخاص بيذه الشركات لحجميا الكبيرق كاستفادتيا مف كفرات الحجـ في شكؿ شركات مساىمة كتنكع عالقاتيا 

 االقتصادية كتشتٌتيا الجغرافي.
التي شٌكمتيا المجنػة االقتصػادية كاالجتماعيػة بػاألمـ المتحػدة  العشريف: حيث رأت لجنة المرحمة الثانية
اط ىذا النكع مف الشركات أك المشركعات أف يتـ استخداـ كممة عابرة القكمية بدالن مف في تقريرىا الخاص بنش

متعػػددة الجنسػػية كالشػػركات بػػدؿ المشػػركعاتق حيػػث اتضػػ  أف ىػػذه الشػػركات تعتمػػد فػػي أنشػػطتيا عمػػى سػػكؽ 
 متعٌدد الدكؿق كما أٌف قراراتيا كاختياراتيا كاستراتيجياتيا ذات طابع عالمي. 

ق تسمية الشركات عابرة القكميَّاتق أنشأت 1974المختمفة عاـ  كمنظَّماتيابعد أف أقرٍَّت األمـ المتَّحدة 
مركػػزان بيػػذا االسػػـ لمبحػػث فػػي ىػػذه الشػػركات يىٍتبىػػع إلػػى المجمػػس االقًتصػػادم االجتمػػاعي فػػي األمػػـ المتَّحػػدةق ثػػـ 

 لدراسة نشاط ىذه الشركات. UNCTADنمية مؤتمر األيمىـ المتَّحدة لمتجارة كالت 1992أنشأت في عاـ 
تمػػؾ الشػػركات بأٌنيػػا: "كيػػاف اقتصػػادم يػػزاكؿ الٌتجػػارة كاإلنتػػاج عبػػر  UNCTADكقػػد عػػٌرؼ مػػؤتمر 

القػػاٌراتق كلػػو فػػي دكلتػػيف أك أكثػػر شػػركات كليػػدة أك فػػركع تػػتحٌكـ فييػػا الٌشػػركة األـٌ بصػػكرة فٌعالػػة كتخطٌػػط لكػػٌؿ 
 2قراراتيا تخطيطان شامالن".

ّ:    صّالّ رك تّالا سرةّالقومّي ت:4-2ّ
 3ىناؾ العديد مف المٌيزات ليذه الشركات كأىٌميا:

 القدرة عمى تحكيؿ اإلنتاج كاالستثمار عمى مستكل العالـ. .1

                                      
ق 1سػػبتمبرق مجمكعػػة النيػػؿ العربيػػةق ط 11قتصػػادم العػػالمي الجديػػد كآفاقػػو المسػػتقبمية بعػػد أحػػداث عبػػد الحميػػد. عبػػد المطمػػبق النظػػاـ اال 1

 .185-184ق ص 2113مصرق القاىرةق 

 .254الٌظاىر. د. نعيـ إبراىيـق إدارة العكلمة كأنكاعياق مرجع سبؽ ذكرهق ص 2
في عصػر العكلمػة كتفعيػؿ التكامػؿ االقتصػادم فػي الػدكؿ الناميػةق أطركحػة دكتػكراهق  رميدم. عبد الكىابق التكٌتالت االقتصادٌية االقميمٌية 3

 .131-131ص ق 2117كمية العمـك االقتصاديةق الجزائرق 
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 كبر مساحة أسكاقيا كامتدادىا الجغرافي. .2
 كاحدة كعالمية لمنتجاتياق كتكحيد أساليب التسعير كالتكزيع. استراتيجيةرسـ  .3
 مستمزماتيا لإلنتاج مف مصادر مختارة كاسعة االنتشار عالميان.تحصؿ عمى  .4
 تأخذ شكؿ الكيانات االقتصادية العمالقة ذات معدالت النمك المرتفعة. .5
 تمتمؾ مجمكعة مف المزايا االحتكارية. .6
 االنتماء  البان إلى دكؿ اقتصاديات السكؽ المتقدمة صناعيان. .7
 الفرص المتاحة في كؿ بمد.تركز ىذه الشركات في عمميا عمى القيكد ك  .8
 .االستراتيجيةالسعي إلى إقامة التحالفات  .9

 التفٌكؽ كالتطكر التكنكلكجي. .10
يتض  مما سبؽ أٌف ىذه الشركات ال تنتمي ألية دكلةق أم ممكيتيػا تتػكزع بػيف جماعػات رأسػمالية مػف 

العالـ بالنسبة ليا ىك عالـ  جنسيات مختمفةق كتنتقؿ بحرية كاممة بيف كؿ الدكؿ الصغيرة كالكبيرةق كتفترض أف
بال حدكد سياسية أك اقتصادية أك جغرافيةق كأف ىذه الشركات تعمؿ مػف منطمػؽ أف حػدكدىا ىػي حػدكد العػالـ 

ّبؿ الككف بأسره.

ّ:ّأنواعّال رك تّالا سرةّالقومّي ت:4-3
 1مقاييس: عٌدةيكجد عدة أنكاع لتمؾ الشركات يمكف تصنيفيا حسب 

 : كتقسـ إلى:ح بّ رجيّالمركزيي .1
ُـّ اتِّخاذ جميع قراراتيا لدل المركز  :النمط المركزم .أ  كىك ييًشير إلى تمؾ الشركات التي يىًت

 الرئيسي في الدكلة األـ.
كىي تمؾ الشركات التي تمتىًمؾ فيركعييا ىاًمشان مف الحريَّة في اتِّخاذ  :النمط الالمركزم .ب 

 القرارات كحرية التصرُّؼ.
 : كتقسـ إلى:ح بّ رجيّالتك ُمل .2

: كىي الشركات التي تقكـ ب نشاء فركع أجنبية ليا بغىرىض إنتاج الشركات المتكاًممة رأسٌيان  .أ 
مدخالت لممنشأة األـق أك إنتاج مكاد خاـ كاقعة في الدكلة الميًضيفة إلعادة بيعيا لممنشأة األـق 

ًصر نشاطيا في الصناعات االستخراجيَّة.  كينحى
: كىي الشركات التي تفت  فركعان ليا تقـك بذات النشاط الذم تقـك بو ان الشركات المتكاممة أفقيٌ  .ب 

 المنشأة األـق كتشتىًمؿ تمؾ الصناعات )المشركبات الغازيةق المنظفاتق األ ذية(.
 : كتقسـ إلى:ح بّ رجيّالممكّيي .3

                                      
صباح الفخرم. سيؼ ىشاـق الشركات المتعٌددة الجنسيات كأبعادىا السياسٌية كاالقتصادٌيةق رسالة ماجستيرق كمية االقتصادق جامعة حمبق  1

 .11-9ص  ق2111
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 فركع شركات ذات ممكية كاممة لممستثمر األجنبي. .أ 
 فركع شركات ذات ممكية مشتركة بيف المنشأة األـ كمقيمي الدكلة الميًضيفة. .ب 

 : كتقسـ إلى:ح بّاألن طي .4
 : الشركات الصناعية .أ 

ييعتىبػػر ىػػذا النػػكع مػػف الشػػركات أكثػػر األنػػكاع أىميَّػػةق حيػػث يسػػعى إلػػى تحقيػػؽ درجػػة عاليػػة مػػف 
ػػػػؿ الرأسػػػػي كاألمػػػػامي نحػػػػك السػػػػكؽ سػػػػكاء ػػػػؿ فػػػػي النشػػػػاط كالتكامي لممسػػػػتيمؾ أك العمػػػػالءق  التكامي

كالتكاميػؿ الرأسػي الخمفػيق نحػك المػكاد الخػاـ أك ميسػتىمزىمات اإلنتػاج كالتسػكيؽق أم إف ىػذا النػػكع 
يان لمسكؽ كالتكمفة في كقت كاحدق كقد تحٌقؽ تمؾ الشػركات درجػة عاليػة مػف التكاميػؿ  ييعتىبىر ميكجَّ

ػػػؿ تقػػػكـ فيػػػو الشػػػركات ًبميمارىسػػػة أ ؿ األفقػػػيق كىػػػذا التكامي ك إنجػػػاز نشػػػاط معػػػيَّف فػػػي مختمػػػؼ ديكى
العالـق كقياـ شركة )جنراؿ مكتكرز( بعممية تجميع السيارات في أكثر مف دكلة أجنبيةق كشػركة 

( لمككمبيػػكترق فكػػؿُّ ىػػذه الشػػركات تقػػكـ بػػأداء نفػػس العمميػػة IBMكريزلػػرق كشػػركة آم بػػي أـ )
 اإلنتاجيَّة في أكثر مف دكلة أجنبية.

 :الشركات التجارية .ب 
يعتىًمد عميو اعًتمادان كبيران في الٌتصدير المباشر لألسػكاؽ  ان كاحد ان إنتاجي ان لدل ىذه الشركات مركز 

ؿ أك األسكاؽ األجنبية.  األجنبيةق كلدىٍييا فركع لتسكيؽ منتجاتيا في الدُّكى

 الّنفطّييّالمتاّ  ةّالجن ّي ت:ّ:ّالّ رك ت4-4
لٌسػكؽ الٌنفطٌيػة فيمػا يخػٌص اإلنتػاجق كاالسػتغالؿق سيطرت سبع شركات عمالقة منذ تأسيسيا عمى ا

كالتكزيعق كاالحتياطيق كتكرير الٌنفطق كالصناعات البترككيماكٌيةق كالتسكيؽق متضامنةن مع بعضيا حٌتى سٌميت 
 1بالٌشقيقات الٌسبع كىذه الٌشركات ىي:

 كىي شركة أمريكٌية كتيعتبر أقكل الشقيقات السبع. EXXONشركة إكسكف  .أ 
 كىي شركة أمريكٌية. MOBILمكبؿ شركة  .ب 
 كىي شركة أمريكٌية. TEXACOشركة تكساكك  .ج 
 كىي شركة أمريكٌية. CHEVRONشركة شكفركف  .د 
 كىي شركة أمريكٌية. GULFشركة  كلؼ  .ق 
 كىي شركة بريطانٌية. BRITISH PETROLEUMشركة بريتش بتركليـك  .ك 
 ىكٌلندٌية. -كىي شركة بريطانٌية ROYAL DUTCH SHELLشركة شؿ  .ز 

% مػف اإلنتػاج الٌنفطػي 80لمٌشقيقات السبع في أٌنيا تمتمؾ عمى مػا يقػارب  االقتصادٌيةكتتمٌثؿ القٌكة 
% مػف 70العالمي )خارج الكاليات المٌتحػدة األمريكٌيػة كالمجمكعػة االشػتراكٌية سػابقان(ق كتسػيطر عمػى أكثػر مػف 

 2ٌنفط.% مف ناقالت ال50صناعة التكرير عالمٌيانق كما تمتمؾ عمى أكثر مف 
                                      

يػػعق خيتػػاكم. د. محٌمػػدق الشػػركات الٌنفطٌيػػة المتعػػٌددة الجنسػػٌيات كتأثيرىػػا فػػي العالقػػات الٌدكلٌيػػةق دار مؤسسػػة رسػػالف لمطباعػػة كالنشػػر كالتكز  1
 .129ق 128ق 127ق 126ق 125ق 124ق ص 2111دمشؽق سكرٌيةق 
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 ادلبحث اخلامس

 الّتكّتالت االقتصادّوة العادلّوة

ّ
ّ:ّن أةّالّتكّتالتّا  ت   ّيي:2-2

إٌف ظػػاىرة الٌتكػػٌتالت ليسػػت بالظػػاىرة الٌجديػػدةق بػػؿ ترجػػع ألكثػػر مػػف مئػػة عػػاـ حيػػث نشػػأ أٌكؿ تكتٌػػؿ فػػي 
المستعمرات اإلنكميزٌية مػع الٌدكلػة األـق الكاليات األلمانٌية قبؿ تكحيد ألمانياق ثـ عقبيا تكٌتالت أخرل مثؿ تكٌتؿ 

كأيضػػػػان تكتٌػػػػؿ فرنسػػػػا كمسػػػػتعمراتياق ك يرىػػػػا مػػػػف الٌتكػػػػتالت إال أٌف تمػػػػؾ الٌتكػػػػتالت القديمػػػػة كانػػػػت تٌتسػػػػـ بػػػػربط 
 المستعمرات بالدكلة الحاكمة بيدؼ استغالؿ مكارد ىذه المستعمراتق كبالتالي تحقيؽ الرخاء لمٌدكلة األـٌ.

ت االقتصػػادٌية فقػػد بػػدأت بعػػد الحػػرب العالمٌيػػة الثانيػػةق حيػػث اٌتخػػذت مجمكعػػة مػػف أٌمػػا ظػػاىرة التكػػٌتال
الػػػٌدكؿ ىػػػذا الٌنمػػػكذج لمتكػػػٌتالت االقتصػػػادٌية لمكاجيػػػة الٌتحػػػكالت التػػػي شػػػيدىا العػػػالـ فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرةق فظيػػػرت 

ؿ" كالػػذم ىػػدؼ مشػػركعات فردٌيػػة  قػػٌدمتيا أمريكػػا لمػػدكؿ األكركبٌيػػةق كدكؿ الٌشػػرؽ األكسػػط مثػػؿ مشػػركع "مارشػػا
 1إلى تقديـ المساعدات االقتصادٌية المصحكبة بشركط سياسٌية كعسكرٌية.

كمػػا كانػػت دكؿ أكركبػػا الغربٌيػػة أٌكؿ مػػف سػػاىـ فػػي نشػػأة تمػػؾ الٌتكػػتالتق حيػػث تكٌتمػػت فػػي شػػكؿ سػػكؽ 
لحػػرة ق ككػػاف ىػػذا التكتٌػػؿ نمكذجػػان احتػػذت بػػو العديػػد مػػف الػػٌدكؿق فنشػػأت منطقػػة التجػػارة ا1957مشػػتركة سػػنة 

ألمريكا الالتينيةق كالسكؽ المشتركة لدكؿ أمريكا الكسطىق كعمدت دكؿ أكركٌبا الشرقٌية إلى إنشاء "الككميككف" 
 25كىي منطقة الٌتعاكف االقتصادم لدكؿ أكركبا الشرقٌية كالتي تأسست رٌدان عمى تكٌتؿ دكؿ أكركبا الغربٌية في 

 1949.2كانكف األكؿ عاـ 
لعالمٌيةق كعدـ قدرة الدكؿ منفردة في خكض تمؾ المنافسة منفردةنق بدأت تتجٌمع مع ازدياد المنافسة ا

الكيانػػػات االقتصػػػادٌية كالتػػػي أصػػػبحت ضػػػركرة دكلٌيػػػة فرضػػػتيا العكلمػػػة االقتصػػػادٌية لالنػػػدماج فػػػي االقتصػػػاد 
الت العػػالميق حيػػػث تسػػػارعت الػػػٌدكؿ فػػي تشػػػكيؿ التكػػػٌتالت االقتصػػػادٌيةق كأصػػب  القػػػرف العشػػػريف قػػػرف التكػػػتٌ 
 االقتصادٌيةق كالذم حٌؿ فيو الصراع بيف القكل االقتصادٌية الكبرل بدؿ الصراع بيف القكل العسكرٌية.

ّ  

                                      
 .27ق ص1975ارد االقتصادٌيةق منشأة المعارؼ باإلسكندرٌيةق مصرق اإلسكندرٌيةق الجكىرم. يسرلق دراسات في جغرافيا المك  1

 رميدم. عبد الكىابق التكٌتالت االقتصادٌية اإلقميمٌية في عصػر العكلمػة كتفعيػؿ التكامػؿ االقتصػادم فػي الػدكؿ الناميػةق أطركحػة دكتػكراهق 2
 .32ق ص 2117كمية العمـك االقتصاديةق الجزائرق 
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ّ:ّأ س بّ ي مّالتكّتالتّا  ت   ّييّالا لمّيي:2-5
 االقتصادٌية العالمٌية يتجٌمى أىٌميا في: التكٌتالتىناؾ العديد مف األسباب لقياـ 

 : تتمٌثؿ أىـٌ األسباب االقتصادٌية في:األ س بّا  ت   ّيي .1
تحسيف معدؿ التبادؿ الٌدكليق كفت  المجاؿ لممنافسةق كالقضاء عمى ظاىرة االحتكارق كتشجيع  -أ 

 االستثمار الكطني كاألجنبي المباشر.
 خمؽ مناخ مالئـ لمتنمية االقتصاديةق حيث أٌف التكامؿ يأخذ عمى عاتقو تييئة الجك المالئـ لمتنميةق فيك  -ب 

 يضمف قدران مف التنسيؽ في السياسات االقتصادية كاستقرار األكضاع االقتصادية.
ضمانة ضد األحداث المستقبمية: قد تمجأ الدكؿ لالنضماـ إلى تكتؿ إقميمي كذلؾ مف أجؿ درء   -ج 

المخاطر كاألحداث التي قد تتعرض ليا في المستقبؿق فيصب  التكتؿ بمثابة التأميف أك الضماف ضد 
التكتالت األحداث  ير المتكقعةق ليذا يذىب البعض لمقكؿ بأف الدكؿ النامية تتحمس لالنضماـ لتمؾ 

بغية أف تتجنب أٌم حرب تجارية مستقبمية يمكف أف تككف تمؾ الٌدكؿ الخاسر األكبر منياق لذلؾ نجد 
اتفاقية "النافتا" لـ تخؿي مف ىذا الدافعق فمقد أقدمت كندا عمى إبراـ ذلؾ االتفاؽ كضماف لصادراتيا 

ا الكاليات المتحدة في حالة ضد رسكـ اإل راؽ كالرسكـ التعكيضية التي كاف مف الممكف أف تفرضي
عدـ كجكد االتفاؽق كفي المقابؿ يعتبر ضماف لمكاليات المتحدة ضد السياسات الكندية في مجاؿ 

 1الطاقة كالتي كانت تتعارض مع المصال  األمريكية.

ىػذا  قد يككف الدافع كراء إقامة التكتؿ االقتصادم ىك دافعان سياسػيان بالدرجػة األكلػىق :ال ي  يي س بّاأل  .2
كما حدث عند ما أدرؾ زعمػاء أكركبػا خطػكرة تزايػد كزف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فػي العػالـ بعػد انتيػاء 
الحػػرب العالميػػة الثانيػػةق فػػأجمعكا عمػػى ضػػركرة إقامػػة تكتٌػػؿ اقتصػػادم أكركبػػي يسػػتطيع مكاجيػػة الكاليػػات 

ـٌ المكسػ يؾ ككنػدا فػي منطقػة تجػارة حػرةق كىػذا المتحدة األمريكيةق ككمػا فعمػت أيضػان الكاليػات المتحػدة لضػ
لالسػػػتفادة مػػػف السػػػكؽ المكسػػػيكٌية الكاسػػػعة كذلػػػؾ لسػػػٌد الطريػػػؽ أمػػػاـ أكركبػػػا كاليابػػػاف لمػػػدخكؿ إلػػػى السػػػكؽ 
المكسػيكية. لػذلؾ قػػد تكػكف الكحػدة السياسػػية ىػي اليػدؼ األسػػمى الػذم تسػعى إلػػى تحقيقػو الػدكؿ المنظمػػة 

 .ٌثؿ تمييدان إلقامة تكامؿ سياسيإلى تكتؿ اقتصادمق أم أٌف ىذا األخير يم

                                      
الشافعي. محمد إبراىيـق التكتالت االقتصادية اإلقميمية كأثرىا عمى النظاـ التجارم العالميق دار النيضة العربيةق مصػرق القػاىرةق  محمكد 1

 .17-16ق ص 2115
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ّ:ّنم ذجّلمتكّتالتّا  ت   ّييّالا لمّييّوتوّضاي ّعمىّ  رطيّالا لم:2-2
ّ:ّالق ّرةّاألوروسّيي:2-2-2

مٌرت القاٌرة األكركبٌية بعد الحرب العالمٌية الثٌانٌية بعٌدة مراحؿ اقتصادٌية إلى أف كصمت لالٌتحاد 
 األكركبي الٌراىف: 

ّ ت   ّييّاألوروّسّيي:الجم عيّا  .2
كاف مف نتاج الحرب العالمية الثانية انييار اقتصاد كثير مف الدكؿ األكركبٌيةق فأعمف جكرج مارشاؿ كزير 

ضػركرة قيػاـ دكؿ أكركبػا الغربيػة بالتعػاكف االقتصػادم   1947خارجية الكاليات المتحدة األمريكية في عاـ
كىػك مػا  مقابؿ تخصيص حجـ كبير مف المساعدات األمريكيػةقفيما بينياق إلعادة بناء اقتصادياتياق في 

يعػػػرؼ بمشػػػركع مارشػػػاؿ إلعػػػادة بنػػػاء أكركبػػػا كقػػػد أسػػػفر ذلػػػؾ عػػػف تكػػػكيف مػػػا يسػػػٌمى بالمنظمػػػة األكركبيػػػة 
بمرحمػة انتعػاش ككانػت مسػتكيات النػاتج فػي  لمتعػاكف االقتصػادمق فمػٌرت الػٌدكؿ األكركبيػة )أكربػا الغربيػة(

لمنخفض بعد الحرب مباشرةق ككػذلؾ كػاف حجػـ التجػارة بػيف الػدكؿ األكربيػة فػي تزايػد ازدياد عف مستكاىا ا
مستمرق كلمحفاظ عمى ىذا النمػك شػعر العديػد مػف القػادة األكركبيػيف بضػركرة الٌتكامػؿ االقتصػادم كبصػفة 

 1خاصةق حيث كاجيت االقتصاديات األكركبية مشكمتيف:
ى تجزئػػة السػػكؽ األكركبيػػةق كبالتٌػػالي عػػدـ اسػػتطاعة كجػػكد العكائػػؽ بػػيف الػػدكؿ األكركبٌيػػة أدل إلػػ .أ 

 المنشأة األكربية االستفادة مف كفرات الحجـ الكبير.
منافسػػة المنتجػػيف األمػػريكييف المسػػتفيديف بػػكفرات الحجػػـ لممنشػػأة األكربيػػة الصػػغيرة كاألقػػؿ كفػػاءةق  .ب 

لحػػرب لضػػماف أمػػف فظػػٌؿ الٌتضػػامف كاالنضػػباط يحٌركػػاف التكامػػؿ األكركبػػي طيمػػة الفتػػرة مػػا بعػػد ا
  الدكؿ األكركبية ضٌد أم تيديد خارجي.

عػف اقتػراح إنشػاء  1949أيػار  9 فػي نتيجة تمؾ المشكالت أعمف كزير الخارجية الفرنسػي ركبػرت شػكماف
بػيف سػتة  1951نيسػاف  18 الجماعة االقتصادية لمفحـ كالصػمبق ثػـ تػـ التكقيػع عمػى معاىػدة بػاريس فػي

ق القاضػػػػية عمػػػػى حسػػػػـ )ا االتحاديػػػػةق إيطاليػػػػاق ىكلنػػػػداق بمجيكػػػػاق لكسػػػػمبكرغدكؿ أكركبيػػػػة )فرنسػػػػاق ألمانيػػػػ
 2الصراعات كالخالفات حكؿ مناجـ الفحـ كالصمب كما يرتبط بيا مف صناعات.

كلقػػد ارتػػأت ىػػذه الػػدكؿ أٌف التعػػاكف بينيػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ مػػف شػػأنو أف يػػذيب الخالفػػات كيخفػػؼ مػػف حػػٌدة 
مى منابع كقكاعد صناعة الفحػـ كالحديػد فػي ىػذه الػدكؿق مػف ىنػا جػاءت الصراعات الٌرامية إلى السيطرة ع

                                      
  عػػف إضػػافة إلػػى ذلػػؾ سػػعت الكاليػػات المتحػػدة إلػػى تقػػديـ الػػدعـ كالتعػػاكف بػػيف ىػػذه الػػدكؿ لتػػدعيـ خطػػكط المكاجيػػة مػػع االتحػػاد السػػكفياتي

كىػك مػا دفػع المعسػكر الشػرقي إلػى  1949طريؽ تقديـ المظمة األمنيػة ألكركبػا الغربيػة مػف خػالؿ تشػكيؿ حمػؼ شػماؿ األطمسػي فػي نيسػاف 
 ليككف في مكاجية المعسكر الغربي.  1955تشكيؿ حمؼ كارسك عاـ 

كامػؿ االقتصػادم فػي الػدكؿ الناميػةق مرجػع سػبؽ ذكػرهق رميدم. عبد الكىابق التكٌتالت االقتصادٌية اإلقميمية في عصر العكلمة كتفعيؿ الت 1
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معاىػدة بػػاريس لتقيػيـ الجماعػػة األكربيػة لمفحػػـ كالصػػمب كخطػكة لتسػػييؿ كتحريػر تجػػارة الفحػـ كالحديػػد بػػيف 
 ةالػػػدكؿ األعضػػػاء مػػػع فػػػرض حمايػػػة ضػػػد الػػػدكؿ  يػػػر األعضػػػاءق فتجمعػػػت ىػػػذه الػػػدكؿ فػػػي سػػػكؽ كاحػػػد

 1الصمب(.كبسمعتيف ىما )الفحـ ك 
قامػت الجماعػة االقتصػادية األكربيػة فػي مدينػة ركمػا اإليطالٌيػة بتكقيػع معاىػدة  1957 آذار  25أمػا فػي

 2بيف دكؿ سالفة الذكر: إنشاء السكؽ األكربية المشتركة
تبػاع  - حرية انتقػاؿ السػمع كذلػؾ عػف طريػؽ إلغػاء الضػرائب كالرسػكـ الجمركيػة بػيف الػدكؿ السػتق كا 

 مع الدكؿ األخرل.تعريفة عامة تجاه س
حرية انتقاؿ األشخاص كرأس الماؿق كما أٌف القركض المصٌدرة في دكلة أك في أحد أجزاء السكؽ  -

 فال تحكؿ إلى دكؿ أخرل دكف اتٌفاقية متبادلة.
 تكحيد أسس التجارة الخارجية كالنظـ النقدية كالعمالية كاالجتماعية بيف الدكؿ األعضاء. -
بػػػػػيف الػػػػػدكؿ األعضػػػػػاء كذلػػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػػؽ حمايػػػػػة المػػػػػزارعيف              إقامػػػػػة سياسػػػػػة زراعيػػػػػة مشػػػػػتركة  -

عطائيـ دخكالن أكثر ارتفاعان مف تمؾ التي يحصمكف عمييا في السكؽ الحرة.   كا 
  إقامة بنؾ االستثمار األكربي لدعـ النمك االقتصادم. -

تنتيػي فػي آخػر سػنة سػنةق  12كقد تقرر أف يػتـ تنفيػذ ىػذه االتفاقيػة فػي ثػالث مراحػؿ متسػاكية عمػى مػدل
ق كقػد حػٌددت لكػؿ مرحمػة أ ػراض معينػة بحيػث ال يػتـ االنتقػاؿ  1973ق كيمكػف أف تمتػد إلػى سػنة1970

 إلى المرحمة الثانية إال بعد تحقيؽ أ راض المرحمة األكلى كتنفيذىا.
كؿ كمػػا أٌف اليػػدؼ الرئيسػػي لنشػػأة السػػكؽ األكركبيػػة المشػػتركة يتمثػػؿ فػػي تطػػكير النشػػاط االقتصػػادم بشػػ

منسؽ كمتكازف كمسػتمرق مػع تحقيػؽ االسػتقرار االقتصػادم كاالجتمػاعي فػي الػدكؿ األعضػاء. إلػى جانػب 
رفػػع مسػػتكل المعيشػػة كتكثيػػؽ العالقػػات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالسياسػػية بػػيف دكؿ أعضػػاء المجمكعػػةق 

ـ المنافسة كحمايتو في ككانت ترمي السكؽ األكركبية المشتركة مف كراء سياستيا المختمفة إلى تطكير نظا
األسكاؽ المحمية داخؿ الدكؿ األعضاءق ليذا يمكف القكؿ أٌف الجماعة االقتصادية األكركبية ال تعٌد اتفاقية 
نمػػا ىػػي أداة مرنػػة جػػدان بكجػػو عػػاـ. لقػػد اتخػػذت بريطانيػػا مكقػػؼ المتخػػكؼ مػػف التجمػػع  خطػػكط عريضػػةق كا 

جانبػػان مػػف سػػيادتيا المطمقػػة عمػػى سػػيادتيا االقتصػػاديةق  األكركبػػي الجديػػد خشػػية أف ييفقػػدىا انضػػماميا إليػػو
كرٌكزت اىتماميا عمى إنشاء منطقة أكركبية لمتجارة الحػرةق كنتيجػة لػذلؾ خرجػت إلػى النػكر منطقػة التجػارة 

بعضكية بريطانياق النركيجق السكيدق الدانمارؾق كالنمسا كالبرتغاؿ  1959في عاـ  EFTAالحرة األكركبية 
سرا كانضػمت فنمنػدا بصػفة عضػك منتسػبق كلكػف بمضػي الكقػت أدركػت بريطانيػا أٌف بقاءىػا كأيسمندا كسكي

خارج الجماعة األكركبية يعٌرضيا لمخاطر العزلة االقتصاديةق فتقدمت بطمب انضماميا إلى معاىدة ركما 
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 1962.1كمعيا كٌؿ مف الدانمارؾق إيرلندا ثـ النركيج عاـ  1961في عاـ 
دية قد اعتمدت عمى بناء اتحاد جمركي الذم يعتبر مف أىـ اآلليػات اليامػة فػي كانت الجماعة االقتصا

إنشػػػاء الخطػػػكات التمييديػػػة إلقامػػػة سػػػكؽ مشػػػتركة مػػػف خاللػػػو يػػػتـ إلغػػػاء كافػػػة القيػػػكد الجمركيػػػة ك يػػػر 
الجمركية المفركضة عمى التجارة البينية بيف الدكؿ األعضاءق مع إقامة تعريفة جمركية مكحدة لمكاجية 

اتيا مف الدكؿ  ير األعضاءق كلقد حددت معاىدة ركما إلقامة االتحػاد الجمركػي فتػرة انتقاليػة تمتػد كارد
ق  يػػر أٌف التطبيػػؽ العممػػي قػػد أظيػػر جٌديػػة الػػدكؿ 1970حتػػى كػػانكف األٌكؿ  1957مػػف كػػانكف األٌكؿ 

طريػؽ بمػكغ  األعضاء في تنفيػذ المعاىػدةق ممػا دفعيػـ إلػى اإلسػراع فػي تنفيػذ خطػكات ىػذه المرحمػة عػف
ق أم بنسػػبة أكبػػر ممػػا كػػاف مقػػدران 1966% فػػي أكؿ كػػانكف األكؿ عػػاـ 80نسػػبة التخفيضػػات الجمركيػػة 

% 60في المعاىدةق فمقد كاف التخفيض الكاجب بمك و فػي ىػذا التػاريخ طبقػان ألحكػاـ ىػذه المعاىػدة ىػك 
أعقبيػا تخفػيض  ق ثػـ 5 %بمقػدار  1976فقػطق ثػـ خفضػت الرسػكـ الجمركيػة بعػد ذلػؾ فػي أكؿ تمػكز

ق كبذلؾ يكػكف قػد تػـ إلغػاء الرسػكـ عمػى الػكاردات بػيف دكؿ 1967% في كانكف األكؿ 15آخر بمقدار 
 2الجماعة قبؿ المكعد بسنة كنصؼ.

ّتو يعّعضوّييّالجم عيّا  ت   ّييّاألوروسّيي: .2
بدأت الجماعة االقتصادية األكربية بناء تكامميا االقتصادم بسٌتة دكؿ كمػا ذكرنػا سػابقانق فػأنجزت اٌتحادىػا 
الجمركػػي حيػػث تػػـ بمكجبػػو إزالػػة الحػػكاجز الجمركيػػة بػػيف الػػدكؿ األعضػػاءق كمػػا نجحػػت فػػي إتبػػاع سياسػػة 

أىٌميػا: تفضػيؿ المنتجػات  1962زراعية مشتركةق ارتكزت ىذه السياسة الزراعيػة عمػى قػرارات ىامػة سػنة 
الزراعيػػة لػػدكؿ الجماعػػة االقتصػػادية التػػي لػػدييا فػػائض فػػي سػػٌد حاجاتيػػا بحيػػث ال تسػػتكرد منتجػػات خػػارج 
السػػكؽ. كالتػػزاـ الجماعػػة االقتصػػادية األكركبيػػة يتحٌمػػؿ عػػبء التكػػاليؼ التػػي تنشػػأ عػػف السياسػػة الزراعيػػة 

يػةق كالعمػؿ عمػى اسػتقرار األسػكاؽ الزراعيػة كضػماف المشتركة. كذلؾ كاف مف أجػؿ زيػادة اإلنتاجيػة الزراع
مستكل عادؿ لمعيشة السٌكاف الزراعييف بزيادة دخكليـ الفردية ككضع أسعار معقكلة بالنسػبة لممسػتيمكيفق 

ق ف ٌنػػو انػػتيج كالجػػدير بالػػذكر أٌف الٌتكامػػؿ االقتصػػادم األكركبػػي إلػػى جانػػب اتخػػاذه شػػكؿ التكامػػؿ الرأسػػي
 3ؾ بقبكؿ أعضاء جدد داخؿ الجماعة األكركبيةق كتـ عمى النحك التالي:التكامؿ األفقي كذل

يرلندا سنة :المرحمة األكلى االنضماـ  1962 ثـ النركيج سنةق 1961طمبت كؿ مف بريطانيا كالدانمارؾ كا 
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فػػػض طمػػػبيـق إلػػػى الجماعػػػةق كقػػػد ري
بعػػػد مفاكضػػػات دامػػػت سػػػنتيفق ككػػػٌررت الػػػدكؿ األربعػػػة التقػػػدـ بطمػػػب  *

ـٌ التكصؿ  1967االنضماـ في عاـ  كرفض ىذا الطمب لممرة الثانيةق كاستمر الكضع دكف تغيير إلى أف ت
حيػػث  ق1973كػػانكف األكؿ عػػاـ   22إلنيػػاء نػػاج  لمفاكضػػات االنضػػماـ بمكجػػب اتفاقٌيػػة برككسػػؿ فػػي

يرلنػػدا كالنػػركيج كالػػدانمارؾ معاىػػدة االنضػػماـ إلػػى الجماعػػةق كلكػػف النػػركيج لػػـ كٌقعػػت كػػؿ مػػف بريطانيػػا كا  
تمًض قدمان فػي االنضػماـ إلػى الجماعػةق كىػذا يعنػي أٌف السػكؽ األكركبيػة المشػتركة ذات الػدكؿ األعضػاء 

مػف التجػارة العالميػةق كمػا زاد عػدد السػكاف فػي الجماعػة االقتصػادٌية % 40 الٌتسع أصػبحت تسػتحكذ عمػى
 .1972مميكف نسمة سنة  253إلى  1957مميكف نسمة سنة 186 مف

: شػػيدت الجماعػػة األكركبيػػة المرحمػػة الثانيػػة لمٌتكسػػع فػػي عقػػد الثمانينيػػات عنػػدما انضػػمت المرحمػػة الثانيػػة
تكسػعت عضػكية الجماعػة بانضػماـ كػؿ مػف إسػبانيا كالبرتغػاؿ  1986 ق كفي سػنة 1981اليكناف في سنة

 دكلة. 12 لتصب 
كفنمنػػدا  : كانػػت فػػي عقػػد التسػػعينات مػػف القػػرف الماضػػي انضػػمت ثػػالث دكؿ كىػػي النمسػػاالمرحمػػة الثالثػػة

 دكلة عضك.  15ليصؿ عدد األعضاءق 1995كالسكيد كذلؾ في نيساف 
لمقكمػػات السػػكؽ األكربيػػة المشػػتركةق كالػػذم ييػػدؼ إلػػى  كقػػد تػػـ إنشػػاء بنػػؾ االسػػتثمار األكربػػي اسػػتكماالن 

التنميػػػة االقتصػػػادية بػػػيف الػػػدكؿ األعضػػػاءق ككػػػذلؾ صػػػندكؽ التنميػػػة لتشػػػجيع اإلنمػػػاء  تحقيػػػؽ التػػػكازف فػػػي
 االقتصادم داخؿ المقاطعات كمناطؽ النفكذ التابعة لمدكؿ األعضاء طبقان التفاقية ركما.

ّا تح  ّاألوروّس : .3
اران مػف كػانكف المكٌحد الذم أصب  سػارم المفعػكؿ اعتبػ األكركٌبيتـ االتفاؽ عمى القانكف   1986في شباط
ق الػػذم أٌدل إلػػى تأسػػيس االتحػػاد األكركبػػي )السػػكؽ األكربيػػة المكحػػدة(ق كقػػد سػػبقيا المجمػػس 1987األكؿ 

ق كانطالقان مف 1992شباط  7 حيف أعمف فكرة إنشاء االتحاد األكركبيق كفي 1983األكركبي في حزيراف 
. 1993أعمف عػف االتحػاد األكركبػي كالتػي دخمػت حيػز التنفيػذ فػي تشػريف الثػاني عػاـ  معاىدة مايسريخت

كقٌػع كزراء خارجيػة الجماعػة االقتصػادية األكركبيػة فػي مايسػتريخت عمػى معاىػدة جديػدة  1992ففي آذار 
1لمكحدةق حيث أدخمت تعديالت جكىرية عمى معاىدة ركماق كاستيدفت معاىدة مايستريخت ما يمي:

 

لغاء كافة الحكاجز بيف الدكؿ األعضاء.لتحر ا -   ير الكامؿ لحركة السمع كالخدمات كا 
إقامة الكحدة النقدية الكاممة عمػى عػدة مراحػؿ تنتيػي ب قامػة بنػؾ أكركبػي قبػؿ مكعػد األٌكؿ مػف كػانكف  -

 يتحٌكـ في إصدار العممة المكحدة. 1999األكؿ عاـ 

  اعي مشترؾ في إطار اتحاد أكركبا الغربية.سياسة خارجية مشتركة كالتحٌرؾ صكب إقامة نظاـ دف -

                                      
 رفض طمب بريطانيا باستخداـ الفيتك مما أسفر عف تجميد الطمبات األربع.أصدر الرئيس الفرنسي كقتئذ ديغكؿ قراره ب *

عمػػر. حسػػيفق الجػػات كالخصخصػػة كالكيانػػات االقتصػػادية الكبػػرلق التكػػاثر البشػػرم كالرفاىيػػة مشػػكالت اقتصػػادية معاصػػرةق دار الكتػػاب  1
 .46ق ص 1997الحديثق مصرق 
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 1كقد حددت اتفاقية مايستريخت ثالث مراحؿ لتحقيؽ الكحدة األكركبية كتتمثؿ في:
تيػػدؼ إلػػى تنسػػيؽ السياسػػات : 1993عػػاـ كػػانكف األٌكؿ  31الثػػاني حتٌػػى  كػػانكف 1: المرحمػػة األكلػػى

دة التعػاكف بػيف الييئػات العامػة كمزيػد النقدية كتحريػر حركػة رؤكس األمػكاؿ بػيف الػدكؿ األعضػاء كزيػا
  مف التطابؽ في السياسة االقتصادية.

: كيػتـ فييػا اسػتكماؿ 1998كػانكف األكؿ عػاـ  31حتٌػى  1994كانكف الثػاني عػاـ  1: المرحمة الثانية
اإلجراءات المتعمقة بالتصديؽ عمى االتحػاد األكركبػي مػف قبػؿ جميػع الػدكؿ األعضػاءق مػع تقيػيـ أداء 

يات الػػدكؿ األعضػػاءق كالتأكػػد مػػف اسػػتعدادىا لمػػدخكؿ إلػػى المرحمػػة الثالثػػة بعػػد تحقيػػؽ بعػػض اقتصػػاد
 .الشركط

: ككانت تيدؼ إلػى إنشػاء البنػؾ المركػزم 2112حٌتى  1999كانكف الثاني عاـ  1: المرحمة الثالثة
اليػػكرك فػػػي األكركبػػيق كالػػذم يقػػكـ ب صػػدار العممػػػة المكحػػدة كرسػػـ السياسػػة النقديػػػة كتثبيػػت تػػداكؿ 

 مرحمة سريعة.
 تو يعّعضوييّا تح  ّاألورس : .4

إٌف الجماعػػة االقتصػػادية تكسػػعت عبػػر ثػػالث مراحػػؿ منفصػػمةق فبػػدأ عصػػر االتحػػاد األكربػػي فػػي التكسػػع 
 كالذم كاف عمى النحك التالي:

  1995آخػػر مراحػػؿ التكسػػع الكمػػي فػػي نيايػػة القػػرف العشػػريف كبالضػػبط فػػي أكؿ كػػانكف األكؿ مػػف عػػاـ 
دكلػةق 15 بانضػماـ كػؿ مػف النمسػا كفنمنػدا كالسػكيد إلػى االتحػاد األكربػي الػذم أصػب  يضػـ فػي عضػكٌيتو 

ليتطكر النظاـ األكركبي مف الجماعة إلػى االتحػادق كذلػؾ بتطبيػؽ ىػذه الػدكؿ  التعريفػة الجمركيػة المكحػدة 
  2المطبقة عمى صعيد االتحاد.

تحاد األكركبي في أكبر عممية تكٌسع لمجماعة منػذ نشػأتيا إلى اال **انضمت عشر دكؿ 2004في أكؿ أيار 
مػػف حيػػث عػػدد الػػٌدكؿ المنظمػػة أك مػػف حيػػث أثػػر ىػػذا التكسػػعق فانضػػمت إليػػو ثمػػاني دكؿ مػػف شػػرؽ ككسػػط 
أكركبػػا إضػػػافة إلػػى قبػػػرص كمالطػػاق ممػػػا أدل إلػػى تكسػػػيع عضػػكية االتحػػػاد بمقػػدار الثمثػػػيفق كزيػػادة مسػػػاحة 

                                      
اإلقميمية في عصر العكلمة كتفعيؿ التكامػؿ االقتصػادم فػي الػدكؿ الناميػةق مرجػع سػبؽ ذكػرهق رميدم. عبد الكىابق التكٌتالت االقتصادٌية  1

 .45ص 
  مف معػدؿ التضػخـ فػي أكثػر ثػالث دكؿ تضػخمان فػي االتحػاد األكربػيق باإلضػافة إلػى  1,5 %مف بيف ىذه الشركط أال يزيد التضخـ عف

لنسػبة لمتكسػط سػعر الفائػدة فػي أقػؿ ثػالث دكؿ فػي االتحػاد مػف حيػث معػدالت با 2 %عدـ زيادة سعر الفائػدة لمظػركؼ طكيمػة األجػؿ عػف 
التضخـق كأف تتحرؾ أسعار الصرؼ بدكف انحرافات عف األىداؼ المكضكعية كتطبؽ سياسة لإلصالح المالي بحيث ال يزيد عجز المكازنة 

 مف ىذا الناتج. 60%عف  مف الناتج المحمي اإلجمالي كأال تزيد قيمة الديف العاـ 3 %العامة لمدكؿ عف 
 .59ص  المجدكب. أسامةق العكلمة كاإلقميميةق مستقبؿ العالـ العربي في التجارة الدكليةق مرجع سبؽ ذكرهق 2

 ىذه الدكؿ ىي: قبرصق مالطاق المجرق بكلندا ق سمكفانياق التفياق أستكنياق ليتكانياق ق جميكرية التشيؾق سمكفينيا. **
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كىػػػك مػػػا يعكػػػس قػػػدرة االتحػػػاد  1مميػػػكف نسػػػمةق 450كانو إلػػػى مػػػا يزيػػػد عمػػػى أراضػػػيو بمقػػػدار الربػػػع كعػػػدد سػػػ
األكركبػػي عمػػى السػػير بخطػػى ثابتػػة كمسػػتقرة كفقػػان لمػػنيج عقالنػػي يتجػػاكز الحساسػػيات العرقيػػة كالدينيػػة منػػذ 

ق كصػػكالن إلػػى تحقيػػؽ االنػػدماج االقتصػػادم المتمثػػؿ فػػي سػػكؽ كاحػػدة ضػػخمةق كعممػػة 1951معاىػػدة بػػاريس 
كاحػػدة قكيػػةق كحريػػة انتقػػاؿ األفػػراد كالسػػمع كالخػػدمات كرؤكس األمػػكاؿق بػػؿ كقػػدرة أكبػػر لمتعامػػؿ مػػع التحػػديات 

ق 1989عاـ  كاالختالؼ كالتنكع بيف دكؿ األعضاءق كيأتي ىذا اإلنجاز التاريخي تتكيجان لعممية طكيمة بدأت
ق كقػػد انتيػػت بالنسػػبة لألعضػػاء العشػػر 1998كقػػد بػػدأت المفاكضػػات لالنضػػماـ إلػػى عضػػكية االتحػػاد عػػاـ 

 2003ق كقد تـ التكقيع عمى اتفاقية االنضماـ في نيسػاف 2002الجدد في قمة "ككبنياجف" في كانكف األكؿ 
 2تمؾ االتفاقيات.كتـ التصديؽ عميياق ثـ انضـ األعضاء الجدد إلى االتحاد كفؽ شركط 

 
ّ:ّ  ّرةّأمريك ّالّ م لّيي:2-2-5

مقارنػػة بتجربػػة االتحػػاد األكركبػػيق كػػاف ألمريكػػا الٌشػػمالٌية تجربػػة كىػػي: منطقػػة التجػػارة الحػػرة ألمريكػػا 
 الشمالية )النافتا(

*
NAFTA  نمػا كما ال تقتصر ىذه التجربة عمى دكؿ ذات اقتصاديات متجانسة كمتقدمةق كا 

ط شػػبكات مػػف التعػػاكف أك الشػػراكة مػػع أطػػراؼ أقػػؿ نمػػكانق حيػػث دفعػػت التطػػكرات الٌدكليػػة تجػػاكزت السػػعي لػػرب
الكاليػات المتحػػدة األمريكيػة لبمػػكرة اتفاقٌيػة تجػػارة حػرة مػػع المكسػيؾ ككنػػداق حيػث أٌنيػػا منػذ الثمانينػػات مػف القػػرف 

ةق أم أٌنيػػا عممػػت عمػػى العشػػريف بػػدأت تفٌكػػر فػػي انتيػػاج سػػبؿ مختمفػػة لػػربط عالقػػات مػػع دكؿ القػػارة األمريكيػػ
انتيػػاج نيػػج جديػػد يعػػكض الػػنمط التقميػػدم أك القػػديـ أم مػػف نمػػط مػػن  القػػركض إلػػى نمػػط فػػت  األسػػكاؽق كفػػي 

نشػاء منطقػػة تجػارة حػػرةق كسػػبقتيا  1992عػاـ  أبرمػػت كػؿ مػػف أمريكػا ككنػػدا كالمكسػيؾ اتفاقيػػة تقضػي ب قامػػة كا 
قيا الٌتمييػد ب نشػاء منطقػة تجػارة حػرة بػيف أمريكػا ككنػدا شيران بيف الدكؿ الثالثق كما سػب 14لمدة  **مفاكضات

ق كقد صاحب مػيالد ىػذه االتفاقيػة قػدر مممػكس مػف الجػدؿ الشػعبي إضػافة إلػى االنفعػاؿ السياسػي 1989عاـ 
كنتيجػػػة طبيعيػػػة لمظػػػركؼ التػػػي تعرضػػػت إلييػػػا ىػػػذه االتفاقيػػػةق كالتػػػي بػػػدأت جيػػػكد إبراميػػػا فػػػي عيػػػد الػػػرئيس 

تشػريف الثػاني عػاـ  17حتػى  1993أيمكؿ عاـ  14ق كامتدت معركة إقرار النافتا مف ***األمريكي بيؿ كمينتكف
ق كضػػػٌمت الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة ككنػػػدا 1993كػػػانكف األكؿ  17حتػػػى كقٌػػػع عمػػػى االتفاقيػػػة فػػػي  1993

تكقيعيػا بعػد  1994مميكف نسمة كدخمت حيز التنفيذ في كانكف الثػاني عػاـ  378كالمكسيؾ بتعداد سكاف قدره 
                                      

 .8ق ص2004ق كانكف األكؿق 2. مايكؿق ما بعد التكامؿق تدعيـ خيارات أكركبا االجتماعيةق مجمة التمكيؿ كالتنميةق العدد دبيمر 1
رميدم. عبد الكىابق التكٌتالت االقتصادٌية اإلقميمية في عصر العكلمة كتفعيؿ التكامػؿ االقتصػادم فػي الػدكؿ الناميػةق مرجػع سػبؽ ذكػرهق  2

 .48ص 

*  North America free tread area. 

بدأ التفاكض حكؿ النافتا بيف الدكؿ الثالث في ستة مجاالت: النفاذ إلى األسكاؽق قكاعد التجارةق الخدماتق االستثمارق حقكؽ الممكية  **
  .1991الفكريةق فض المنازعات ككاف ذلؾ بداية 

كاف حزبو الديمقراطي مؤيدان لمحماية التجارية عمى النقيض مف الحزب  كاف قد أبدل بيؿ كمينتكف تحفظان تجاه منطقة التجارة الحرة حيث ***
  الجميكرم ما أتاح لمبعض استخداـ التحفظ كسالح ضد بيؿ كمينتكف.
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مف طرؼ برلمانات تمؾ الدكؿ. كجاءت ىذه االتفاقية في الكقت الذم كاف مشركع أكركبا المكحػدة ينػاقش سػنة 
1992.1 

ممػػا يؤكػػد أىميػػة ىػػذا التكتػػؿ ىػػك سػػعي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي حجػػـ قػػارة كدكلػػة عظمػػى إلػػى 
تسػتخدـ القػرب الجغرافػي كاإلطػار التنظيمػي  االرتفاع بمستكاىا إلى مستكل التكتؿ االقتصادمق كمػا تحػاكؿ أف

لألمػػريكيتيف لفػػت  منطقػػة تجػػارة حػػرة مػػع أمريكػػا الكسػػطى كأجػػزاء مػػف أمريكػػا الجنكبيػػةق بمػػا فػػي ذلػػؾ البرازيػػؿ 
كاألرجنتػػيف إذا اسػػتكفت معػػايير كاشػػتراطات اقتصػػادية كماليػػة معينػػةق ثػػـ صػػدر اإلعػػالف الختػػامي لقمػػة ميػػامي 

متضمنان اتفاؽ دكؿ النطاؽ عمى السعي إلقامة منطقة تجارة حرة ليشمؿ النطاؽ  1994لبمداف األمريكيتيف عاـ 
ق 2001ككاف آخر اجتماع عقد ليذا الغرض في مدينة كبيؾ الكندية في نيساف  2008الغربي كمو بحمكؿ عاـ 

دكلػة أمريكيػة تنػتيج الحريػة كالديمقراطيػة كتػؤمف بحقػكؽ اإلنسػافق  ةكقد دعى بياف ىذه القمة إلػى الترحيػب بأيػ
لالنضماـ إلػى تجمػع األمػريكيتيف ليػذا يػرل الػبعض أٌف أمريكػا ىػي التػي دعػت إلػى ىػذا التكتػؿ كرعػت إنشػاءه 

 2لمدكاعي التالية:
 المخاكؼ األمريكية مف القكة االقتصادية ألكركبا المكحدة.  .1

 قتصادية كالصناعية كالتكنكلكجية لمياباف.القمؽ األمريكي مف القكة اال .2
 القمؽ األمريكي مف استغالؿ أكركبا المكحدة النتزاع تنازالت تجارية مف أمريكا إذا ما بقيت منفردة.  .3

 
:ّمنت ىّالتا ونّا  ت   يّآل ي ّوالمحيطّالس  يفيك 2-2-2

APEC: 

حيػػث أٌف معظػػـ التكػػتالت التػػي أنشػػئت بعػػد  قيعتبػػر ىػػذا التكتػػؿ مػػف بػػيف التكػػٌتالت االقتصػػادٌية القاٌرٌيػػة
الحػػرب العالميػػة الثانيػػة اٌتخػػذت بيعػػدان إقميميػػان )داخػػؿ إقمػػيـ قػػاٌرم كاحػػد أك منطقػػة جغرافيػػة كاحػػدة( مثػػؿ االتحػػاد 
األكربي أك منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشماليةق كنظران لمتقدـ التكنكلكجي كما أفرزتو العكلمػة االقتصػادية فػي 

ف األخيػػػريف مػػػف القػػػرف العشػػػريف انتقمػػػت حركػػػة التكامػػػؿ االقتصػػػادم مػػػف إطارىػػػا اإلقميمػػػي إلػػػى نطاقيػػػا العقػػػدي
القػػاٌرمق بمعنػػى أٌف قػػاٌرة بأكمميػػا تقػػيـ مجمكعػػة مػػف الترتيبػػات االقتصػػادية مػػع قػػارة أخػػرل بيػػدؼ تحريػػر التجػػارة 

ؿ المتقدمة فػي قػاٌرتي أمريكػا الشػمالية الخارجية بيف القارتيفق فاتسع نطاؽ التكامؿ االقتصادم القارم بيف الدك 
كأكركبػػػا مػػػف ناحيػػػةق كقػػػاٌرتي أمريكػػػا الجنكبيػػػة كآسػػػيا مػػػػف ناحيػػػة أخػػػرلق كمػػػف األمثمػػػة البػػػارزة عمػػػى التكامػػػػؿ 

الػذم  (APEC)االقتصادم القػارم )تكتٌػؿ األمػريكيتيف(ق كمنتػدل التعػاكف االقتصػادم آلسػيا كالمحػيط اليػادم 
يضػػـ فػػي عضػػكيتو عػػددان مػػف الػػدكؿ المتقدمػػة كالناميػػة كالكاقعػػة فػػي قػػارات أمريكػػا الشػػماليةق كأمريكػػا الجنكبيػػةق 

فريقياق كأستراليا.  كآسياق كا 
                                      

 210.ق ص 1996ق تمكزق 125الشربيني. عمرق التجمعات االقتصادية كمبدأ حرية التجارة في أمريكا الالتينيةق مجمة السياسة الدكليةق العدد  1
عريقػػات. حربػػي مكسػػىق التحػػديات التػػي تكاجػػو تجػػارب التكامػػؿ االقتصػػادم العربػػيق مػػؤتمر التجػػارة العربيػػة البينيػػة كالتكامػػؿ االقتصػػادمق  2

 .317أيمكؿق ص  20-22الجامعة األردنيةق عمافق 
  APEC: Asia Pacific Economic cooperation. 
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بناءن عمػى دعػكة أسػترالياق التػي قامػت باستضػافة االجتمػاع األكؿ  1989ظيرت آبيؾ لمكجكد في عاـ 
تنتمػػي جغرافيػػان إلػػى منطقػػة المحػػيط اليػػادم كآسػػياق  *دكلػػة 21يتو لزعمػػاء دكؿ المنتػػدل الػػذم يضػػـ فػػي عضػػك 

إضافة إلى ىذا ف ف المنتدل يدمج فػي عضػكٌيتو بػيف تكٌتمػيف اقتصػادييف ىمػا: النافتػا ألمريكػا الشػمالية كآسػياف 
 60 %مميار نسمة ليا حكالي  2,6لدكؿ شرؽ آسياق كيمٌثؿ المنتدل أكثر مف ثمث سكاف العالـ بتعداد حكالي 

مػف تجػارة العػالـق كمػا يمثػؿ  47%تريميكف دكالر أمريكيق كحكالي  19مف الناتج المحمي العالميق أم حكالي 
المنتػدل أكثػر منػاطؽ العػالـ ديناميكيػػة اقتصػاديةق كتسػتحكذ اقتصػاديات دكؿ تجٌمػػع آبيػؾ القائمػة عمػى التجػػارة 

ؽ نمػكان. كلقػد عقػدت قمػة منتػدل اآلبيػؾ حتػى عمى أكبر تجمع لالدخػار كأكثػر التكنكلكجيػا تقػدمان كأسػرع األسػكا
شػػػارؾ فييػػػا رؤسػػػاء الػػػدكؿ األعضػػػاءق ككػػػاف مػػػف أىميػػػا القمػػػة السػػػنكية السػػػابعة التػػػي  **اآلف ثمانيػػػة مػػػؤتمرات

فػي مدينػة أككالنػد عاصػمة نيكزيالنػدق كالقمػة السػنكية الثامنػة التػي عقػدت  1999عقدت في شػير أيمػكؿ عػاـ 
 2001.1أيمكؿ عاـ  11اث في سمطنة بركنام في أعقاب أحد

ّ:أى افّاآلسيك
 2إعالف سيؤكؿ أسس كأىداؼ اآلبيؾ التي حٌددىا كما يمي: 1991أصدر االجتماع الكزارم الثٌالث سنة 

تحقيؽ استدامة النمك كالتنمية في اإلقميـ لصال  شعكبو كالمسػاىمة بػذلؾ فػي النمػك كالتنميػة لالقتصػاد  .1
 العالمي. 

تعظػػيـ مكاسػػب كػػؿإل مػػف اإلقمػػيـ كاالقتصػػاد العػػالمي مػػف تزايػػد االعتمػػاد المتبػػادؿق بمػػا فػػي ذلػػؾ تشػػجيع  .2
 تدفقات السمع كالخدمات كاالستثمار كالتكنكلكجيا. 

تطػػػػكير النظػػػػاـ التجػػػػارم المتعػػػػدد األطػػػػراؼ المنفػػػػت  كتقكيتػػػػو لصػػػػال  دكؿ آسػػػػيا كالباسػػػػيفيؾ كجميػػػػع  .3
 االقتصاديات األخرل. 

تجػػارة السػػمع كالخػػدمات كاالسػػتثمار بػػيف الػػدكؿ األعضػػاء كفقػػا لقكاعػػد "الجػػات" كبػػدكف  تقمػػيص عكائػػؽ .4
إلحػػػاؽ أضػػػرار باالقتصػػػاديات األخػػػرل كمػػػا أٌكػػػد اإلعػػػالف العمػػػؿ عمػػػى تشػػػجيع القطػػػاع الخػػػاص عمػػػى 

 المشاركة في أنشطة اآلبيؾ سعيان إلى تعظيـ المنافع مف التعاكف اإلقميمي. 
جػػراء مناقشػػات  يػػر رسػػمية لتقكيػػة كتأكيػػد االلتزامػػات المتٌفػػؽ  تقػػاءبااللالتػػزاـ كزراء المنتػػدل  .5 سػػنكيان كا 

 عميياق كتحقيؽ أىداؼ التجارة الحرة المفتكحة. 
                                      

ق ىذه الدكؿ ىي: أسترالياق بركنامق كنداق التشيميق الصيفق ىكنغ ككنغ الصينيةق أندكنيسياق اليابافق ككريا الجنكبيةق ماليزياق المكسيؾ *
 نيكزيالنداق بابكانيكفينياق البيركق الفيميبيفق ركسياق سنغافكرةق تايبية الصينيةق تايالنداق الكاليات المتحدةق فيتناـ.

ات ىي: األكؿ في كانيرا بأسترالياق الثاني في سنغافكرةق الثالث في سيؤكؿق الرابع في بانككؾق كالخامس في سياتؿق كالسادس ىذه المؤتمر  **
 في جاكارتا ثـ أسكارق كالسابع في أككالندق كالثامف في بركناكم.

مػؿ االقتصػادم فػي الػدكؿ الناميػةق مرجػع سػبؽ ذكػرهق رميدم. عبد الكىابق التكٌتالت االقتصادٌية اإلقميمية في عصر العكلمة كتفعيؿ التكا 1
 .78-77ص 

 .249ق ص 2114ق مركز دراسات الكحدة العربيةق بيركتق 1اإلماـ. محمد محمكدق تجارب التكامؿ العالميةق ط 2
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كتحػػاكؿ كػػؿ مػػف أمريكػػا كأسػػتراليا دفػػع الػػدكؿ المشػػاركة فػػي ىػػذا المنتػػدل إلػػى السػػعي إلتمػػاـ متطمبػػات 
و إعػالف "بكجػك فػي أندكنيسػيا" فػي المػؤتمر الػذم ق  كىذا ما تضػٌمن2020إنشاء منطقة تجارة حرة بحمكؿ عاـ 

ق كيالحظ أيضان أٌف تطكر اآلبيؾ كاتجاه الدكؿ األعضاء فيو إلى إقامة تكٌتؿ اقتصادم يأتي *عقد في أندكنيسيا
ـٌ اإلشػػارة إلػػى أٌف  مػػف ر بػػة مشػػتركة بػػيف اليابػػاف كالكاليػػات المتحػػدةق كاالتفػػاؽ فيمػػا بينيمػػا عمػػى أنػػو مػػف الميػػ

كؿ النمػػكر الصػػاعدة فػػي جنػػكب شػػرؽ آسػػياق كحػػكض الباسػػيفيؾق كاحتكائيػػا فػػي منتػػدل اقتصػػادم اسػػتيعاب د
1ّيتطكر إلى تجٌمع اقتصادم قد يحقؽ مكاسب لمجميع.

2ّساضّم ّج ءّف ّ ممّاآلسيك:
يشػػٌجع عمػػى المشػػاركة كانضػػماـ أعضػػاء جػػددق  أٌف منتػػدل اآلبيػػؾ 1993جػػاء فػػي إعػػالف سػػياتؿ عػػاـ  .1

باإلضافة إلى اليدؼ األساسي كىك إزالة العكائؽ التي تقؼ أماـ التجارة كاالستثمار حتى يمكف ممارسة 
المزيد مف التجارة في المنطقة كمع بقية دكؿ العالـق كقد أقٌر ىػذا اإلعػالف إطػاران لتكسػيع كتسػييؿ تػدٌفؽ 

 1994يات الٌدكؿ األعضاءق ككضعت مجمكعة كبار الشخصيات في عاـ السمع كالخدمات بيف اقتصاد
حػكؿ إزالػة جميػع العكائػؽ  2000جدكالن زمنيان لمتحرير الكامؿ لمتجارة في اإلقميـ يبدأ بالتفاكض في عاـ 

سنة لمػدكؿ حديثػة التصػنيعق كبحمػكؿ  15سنكات بالنسبة لمدكؿ المتقدمةق ك 10التجاريةق بحيث تتـ في 
بالنسػػبة لمػػٌدكؿ الناميػػة. كيجػػرم االتفػػاؽ عمػػى تخفيضػػات تجاريػػة مػػع الػػدكؿ  يػػر األعضػػاء  2020عػػاـ 

عمى أساس المعاممػة بالمثػؿ بغػرض تحريػر التجػارة عمػى المسػتكل العػالمي بػدالن مػف تحكيػؿ اآلبيػؾ إلػى 
 كتمة منعزلة.

مػػة نظػػاـ تجػػارم كجػػاء فػػي إعػػالف "بكجػػك" فػػي أندكنيسػػياق كخطػػة عمػػؿ "أكسػػاكا كمػػانيال" اإلعػػالف عػػف إقا .2
متفػػت  يسػػتيدؼ الكصػػكؿ إلػػى تحريػػر كانفتػػاح التجػػارة كاالسػػتثمار كالتعػػاكف االقتصػػادم  كالتكنكلػػكجي فػػي 
عطاء أىمية لعدد مػف المكضػكعات تتضػمف تنميػة رأس المػاؿ  مجاالت الطاقة كالنقؿق كالبنية األساسيةق كا 

سػػات الصػػغيرة كالمتكسػػطةق كتعزيػػز البشػػرمق كضػػماف أسػػكاؽ مػػاؿ آمنػػة كذات كفػػاءةق كتشػػجيع نمػػك المؤس
تقكيػة المشػاركة بػيف القطػاع الخػاص كالقطػاع العػػاـق مػع تعزيػز النمػك ذم االسػتدامة البيئيػةق كتبٌنػى القػػادة 

اقتراح مجمس اآلبيػؾ ب نشػاء لجنػة مشػاركة لتحقيػؽ التكػافؤ فػي اإلقمػيـق كتقػكـ عمػى زيػادة  1998في سنة 
اتفػػؽ  1999االقتصػػادم كالفنػػي كالعمػػـ كالتكنكلكجيػػاق كفػػي سػػنة قطػػاع األعمػػاؿ فػػي زيػػادة جيػػكد التعػػاكف 

القػػػادة عمػػػى تقكيػػػة األسػػػكاؽ كتحسػػػيف اإلطػػػار الػػػدكلي الػػػذم يحكػػػـ تػػػدفقات التجػػػارة كاالسػػػتثمار كتخفػػػيض 
                                      

يا كذلؾ ألن 1993تحفظت ماليزيا عمى ىذا المؤتمر كما سبؽ ليا كأف سجمت نفس التحفظ عندما قاطعت قمة سياتؿ عاـ  *
 تريد إنشاء تكتؿ آسيكم متحرر مف الييمنة األمريكية.

ق 1سػػبتمبرق مجمكعػػة النيػػؿ العربيػػةق ط 11عبػػد الحميػػد. عبػػد المطمػػبق النظػػاـ االقتصػػادم العػػالمي الجديػػد كآفاقػػو المسػػتقبمية بعػػد أحػػداث  1
 .136ق ص 2113القاىرةق 

عصر العكلمة كتفعيؿ التكامػؿ االقتصػادم فػي الػدكؿ الناميػةق مرجػع سػبؽ ذكػرهق رميدم. عبد الكىابق التكٌتالت االقتصادٌية اإلقميمية في  2
 .81-78ص 
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زالػػة عكائػػؽ االسػػتثمارات  الحػػكاجز الجمركيػػة ك يػػر الجمركيػػة بػػيف الػػدكؿ عمػػى تػػدفقات السػػمع كالخػػدماتق كا 
كمن  الدكؿ المتقدمة األعضاء في التكتؿ ميمة لمتحكؿ إلى نظاـ التجػارة اإللكتركنيػة فػي المباشرة الماليةق 

عمػى طػرؽ  2000لمدكؿ النامية. كمف ثػـ اتفػؽ قػادة الػدكؿ األعضػاء فػي سػنة  2020كسنة  2010سنة 
كقػرركا المحافظة عمى انفتاح األسكاؽ كتقكيتيا كتكسيع نطاقيا كمكاصمة االنتعاش االقتصادم فػي اإلقمػيـ 

 التعامؿ مع تحديات االقتصاد الجديد أم العكلمة في مجاالت: 
 السيطرة عمى العكلمة كذلؾ عف طريؽ تفعيؿ برامج التعاكف االقتصادم كالتكنكلكجي.  -
كالمتمثػػؿ فػػي تقيػػيـ االسػػتعداد  التعامػػؿ مػػع جػػدكؿ أعمػػاؿ االقتصػػاد الجديػػد الػػذم سػػعت إليػػو اآلبيػػؾ -

 لمتجارة اإللكتركنيةق كتطكير البيئة المناسبة لتقكية ىياكؿ السكؽق كبناء الطاقات البشرية. 
خمػػؽ فػػرص جديػػدة بالعمػػؿ عمػػى أف تضػػمف ألىػػالي المجتمعػػات الحضػػرية كاإلقميميػػة كالريفيػػة نفػػاذ  -

 . 2010تجيا اإلنترنت بحمكؿ عاـ عمى أساس فردم أك مجتمعي إلى المعمكمات كالخدمات التي تن
 تقكية كتطكير نظاـ التجارة المتعدد األطراؼ كىك النظاـ الذم تشرؼ عميو منظمة التجارة العالمية.  -

لممنتػدل تعتبػر مػف أنجػ  الجػكالت االقتصػادية خاصػة فػي ضػكء القصػكر  2003أما جكلػة "بػانككؾ"  .3
كجكلػة "لػكس  2001الذم أحاط باألجندة االقتصادية لممنتدل عبر جكلتي " شنغيام " بالصيف سنة 

فقػػػد نجحػػػت القمػػػة فػػػي مناقشػػػة األجنػػػدة االقتصػػػادية لمػػػدكؿ الكاحػػػد  2002كػػػابكس" بالمكسػػػيؾ سػػػنة 
خاصػة فيمػا  2002ي تػـ تحقيقيػا بشػأف تكصػيات "لػكس كػابكس" سػنة كالعشريف كحجـ اإلنجازات التػ
 يتعمؽ بمجاؿ تحرير التجارة.

ّ:ASEAN)ّاآل ي ن(:ّراسطيّ ولّجنوبّ رقّآ ي 5-3-4ّ
لقػػػد نجحػػػت الػػػدكؿ اآلسػػػيكية فػػػي تطػػػكير اقتصػػػادياتياق حيػػػث انطمػػػؽ نجاحيػػػا بػػػأربع دكؿ متمثمػػػة فػػػي 

ق ممػػػا جعػػػؿ افكرةق كأطمػػػؽ عمييػػػا مصػػػطم  النمػػػكر اآلسػػػيكيةتػػػايكافق كىكنػػػغ ككنػػػغق كككريػػػا الجنكبيػػػةق كسػػػنغ
األنظػػػار تٌتجػػػو إلييػػػا باعتبارىػػػا دكالن تمعػػػب دكران فعػػػاالن عمػػػى مسػػػتكل المبػػػادالت التجاريػػػة العالميػػػةق فأقيمػػػت فػػػي 

التػػػي أصػػػبحت مػػػف أىػػػـ التكػػػتالت  ***المنطقػػػة تكػػػٌتالت إقميميػػػة لعػػػٌؿ أبرزىػػػا رابطػػػة دكؿ جنػػػكب شػػػرؽ آسػػػيا
نشػأت رابطػة حيػث  في العالـق كأىميا في القػارة اآلسػيكية خاصػة بعػد انضػماـ الصػيف لعضػكيتيا.االقتصادية 

فػػي مكاجيػػة الشػػيكعية فػػي جنػػكب شػػرؽ آسػػيا  1967دكؿ جنػػكب شػػرؽ آسػػيا كنػػكع مػػف الحمػػؼ السياسػػي عػػاـ 
ياسػيق كجػاء لذلؾ ركزت الرابطة في بداية نشػأتيا عمػى التنسػيؽ الس 1كخاصة فيتناـ كككمبكديا كالكس كبكرماق

إنشاء ىذه الرابطة بمبادرة خمس دكؿ ىي ماليزيا كأندكنيسيا كسنغافكرة كتايالندا كالفيميبيفق كقػد انضػمت إلػييـ 

                                      

ASEAN : Association of South-East Asian Nation. 

  أطمػؽ عمييػػا أيضػػان الػػدكؿ حديثػػة التصػػنيع كالتػي شػػيدت معػػدالت نمػػك سػػريعةق ممػػا جعػػؿ الػبعض يطمػػؽ عمييػػا معجػػزة شػػرؽ آسػػياق حيػػث
 احدق إلى جانب افتقارىا إلى مصادر الطاقة كالمكارد الطبيعية كتكفرىا عمى األيدم العاممة الرخيصة.يجمعيا إقميـ ك 

 تضـ ىذه الرابطة كؿ مف: بركنامق أندكنيسياق ماليزياق الفيميبيفق سنغافكرةق تايالنداق كمبكدياق مينامارق الكسق فيتناـ. ***

 .135ص  سبتمبرق مرجع سبؽ ذكرهق 11عبد الحميد. عبد المطمبق النظاـ االقتصادم العالمي الجديد كآفاقو المستقبمية بعد أحداث  1
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ق كاعيتبرت ماليزيا مف أىـ المتحمسيف ليذا التكتؿ الذم بدأ يركز عمى التعاكف االقتصادم 1984بركنام سنة 
كحيػػد سياسػػات التصػػنيع كتحريػػر التجػػارة البينيػػة عمػػى أسػػاس اإلقميمػػي فيمػػا بػػيف الػػدكؿ األعضػػاءق فػػي مجػػاؿ ت

قكائـ سمعية كتنفيذ سياسات كطنية إلحالؿ الكاردات كحماية الصناعات الناشئةق خاصة بعد األضػرار الشػديدة 
التي لحقت بيا نظران لمحماية المطمقة مف طرؼ الدكؿ المتقدمة كأمريكا كأكركبا تجاه صادرات تمؾ الدكؿ. كما 

دكؿ الخمػػس المؤسسػػة ليػػذه الرابطػػة لػػـ تمجػػأ إلػػى إتبػػاع المػػنيج التقميػػدم لمتكامػػؿ كفضػػمت عميػػو منيجػػان أف الػػ
تعاكنيػػانق فمػػػـ تحػػػٌدد تاريخػػػان محػػػددان لبمػػػكغ مرحمػػػة معينػػة مػػػف مراحػػػؿ التكامػػػؿ االقتصػػػادمق كركػػػزت عمػػػى بعػػػض 

 1ذلؾ عدة عكامؿ: خصصت ليا لجانان قطاعية كحكمت مجاالت التعاكف االقتصادم كالتعاكف الكظيفي
إتبػػػاع الػػػنمط التقميػػػدم لمتنميػػػة القػػػائـ عمػػػى اإلحػػػالؿ محػػػؿ الػػػكارداتق اعتمػػػادان عمػػػى كفػػػرة المػػػكارد  -أ 

 الطبيعيةق كبالعمؿ عمى تطكير مكاردىا البشرية.
 التعاكف بيف االقتصاديات القطرية كاختالؼ مستكيات نمكىا. -ب 
نيع منفتحػػػة عمػػػى الخػػػارج عػػػف طريػػػؽ اتفاقيػػػات إتبػػػاع كػػػؿ مػػػف ماليزيػػػا كسػػػنغافكرة سياسػػػات تصػػػ –ج 

 االستثمار ك ير ذلؾ.
 نجاح السياسة االدخارية كاالستثمارية كعدـ الحاجة إلى مكارد خارجية. –د 

أنشػػئت منطقػػة التجػػارة الحػػرة لتحػػؿ محػػؿ النظػػاـ السػػابؽ كتيػػدؼ إلػػى إزالػػة جميػػع  1991ك فػػي عػػاـ 
عامػانق كدخمػت حٌيػز  15تـ تنفيػذىا عمػى فتػرة انتقاليػة تمتػٌد إلػى الحكاجز الجمركية ك ير الجمركية تػدريجيانق كيػ

*ػ ترتيبات تفضيمية لمتجارة عيرؼ باستحدثت نظاـ  1997ق كفي عاـ 1994التنفيذ عاـ 
PTA. 

كبعد األزمػات التػي شػيدتيا المنطقػةق كالتػي أٌدت إلػى تنػاقص معػدؿ النمػك كتزايػد معػدالت البطالػةق 
التػػي عقػػدت  **التكامػػؿ كالتعػػاكف المػػالي كاالقتصػػادمق فانتيػػت القمػػة السادسػػةشػػعرت دكؿ اآلسػػياف بأىميػػة 

فػػػػي فيتنػػػػاـ إلػػػػى كضػػػػع خطػػػػة متكسػػػػطة المػػػػدل إلنعػػػػاش  1998األكؿ عػػػػاـ  كػػػػانكف 15-16خػػػػالؿ الفتػػػػرة 
( تتضػػػمف العديػػػد مػػػف اإلجػػػراءات لتنشػػػيط أسػػػكاؽ المػػػاؿ 2004-1999اقتصػػػاديات اآلسػػػياف خػػػالؿ الفتػػػرة )

كٌقعت الصيف اتفاقان تاريخيان مع زعماء دكؿ  2004تشريف الثاني عاـ  29المالي. كفي كزيادة حجـ التعاكف 
جنكب شرؽ آسياق األعضاء في رابطة اآلسياف يقضي ب قامة أكبر منطقة تجارة حرة فػي العػالـق كالتػي تعػٌد 

بنسػبة  )فمميار نسػمة لمصػي 1.29مميكف نسمة لدكؿ اآلسياف ك 534.9) مميار نسمة 1,8سكقان ألكثر مف 
 2002.2مميار نسمة عاـ  5.68 مف مجمكع سكاف العالـ البالغ

                                      
رميدم. عبد الكىابق التكٌتالت االقتصادٌية اإلقميمية في عصر العكلمة كتفعيؿ التكامػؿ االقتصػادم فػي الػدكؿ الناميػةق مرجػع سػبؽ ذكػرهق  1

 .215-214ص 

* PTA: Preferential Trading Arrangement. 

 تايالندا. 1995سنغافكرةق  1992الفيميبيفق  1987ماليزياق  1977أندكنيسياق  1976كانت القمـ الخمس السابقة قد عيقدت في:  **

ق كػانكف الثػانيق 159دكؿ اآلسياف كالصيفق أكلى خطكات السكؽ اآلسػيكية المكحػدةق مجمػة السياسػة الدكليػةق العػدد  الفقي. محمكدق رابطة 2
 .225ق ص 2005
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 ادلبحث الّسادس

 مماردات اجلهات الراعوة لإلرهاب االقتصاديبعض 

ّ
نجػد بػأٌف عمػؿ الٌجيػات الراعيػػة لإلرىػاب االقتصػادم يشػكبو العديػػد مػف التسػاؤالتق كبالتػالي المشػػاكؿ 
التي باتت تظير جمٌية إذا ما تٌمت المقارنة بيف األىداؼ التػي أنشػئت كػٌؿ منيػا بيػدؼ تحقيقيػاق كبػيف قراراتيػا 

ة كالػػدكؿ المتٌقٌدمػػةق كأفعاليػػا التػػي باتػػت التػػي تبػػدك مسٌيسػػة لصػػال  قػػكل الييمنػػة عمػػى العػػالـ كالكاليػػات المٌتحػػد
ممٌطخة بمعاناة الشعكب التي تيدعى شعكب العالـ الثٌالثق الٌشعكب التي سيمبت مكاردىا لتتقٌدـ بيػا تمػؾ الػٌدكؿق 

فػي  كلكف قبؿ اإلبحار في ممارساتيا قد يككف مف المجدم اقتباس بعضػان ممػا جػاء عمػى لسػاف جػكف بيركنػز
تػػػؿ اقتصػػػاد كىػػػك الػػػذم عمػػػؿ لسػػػنكات طكيمػػػة فػػػي خدمػػػة تمػػػؾ الجيػػػات الراعيػػػة لإلرىػػػاب إطػػػار اعترافاتػػػو كقا

 االقتصادم لنقكؿ بعدىا اصطالحان )كشيد شاىد مف أىميا(ق كمما جاء عمى لساف جكف بيركنز:
"تكٌممػػػت فػػػي االعترافػػػات عمػػػى عػػػالـ متجػػػٌذر فػػػي الحػػػرب البػػػاردةق كفػػػي الػػػٌدينامٌيات كالنزاعػػػات البديمػػػة 

ق 1991الكاليات المٌتحدة األمريكٌيػة كاالٌتحػاد السػكفياتيق لكػف إقػامتي فػي تمػؾ الحػرب انتيػت عػاـ  القائمة بيف
كمنػػذ ذلػػؾ الحػػيف كبخاٌصػػة بعػػد انييػػار االتحػػاد السػػكفياتيق تغٌيػػرت دينامٌيػػات اإلمبراطكرٌيػػةق فقػػد أصػػب  العػػالـ 

الٌصػػيف كأكركٌبػػػا لتتنافسػػا مػػع الكاليػػػات اآلف أكثػػر تمحػػكران حػػكؿ قطػػػب كاحػػد كأكثػػر تكٌجيػػان تجارٌيػػػانق بػػرزت فيػػو 
المٌتحدة األمريكٌيةق كصار عالمان تقكده الٌشركات المتعٌددة الجنسػٌيات التػي تتجػاكز مصػالحيا مصػال  أٌيػة دكلػة 
قكمٌيةق كىناؾ ىيئات جديدة مف المؤسسات المتعٌددة الجنسٌياتق كمف االتٌفاقيات الٌتجارٌيػة مثػؿ منٌظمػة الٌتجػارة 

ق فضػػػػالن عػػػػف بػػػػرامج كأيػػػػديكلكجٌيات تٌمػػػػت NAFTAق كاتٌفاقٌيػػػػة شػػػػماؿ أميركػػػػا لمٌتجػػػػارة الحػػػٌرة WTO العالمٌيػػػة
ق كلكػف IMFصيا تيا حديثانق مثؿ الميبرالٌية الجديدةق كالٌتكٌيفات البنيكٌيةق كقيكد يفرضيا صندكؽ الٌنقػد الػٌدكلي 

  1ستمٌركف في معاناتيـ".بقي ىناؾ شيئان كاحدان لـ يتغٌير ىك شعكب العالـ الثٌالث الذيف ي
عنػػدما بػػدأنا التطػػٌرؽ إلػػى نشػػأة الٌجيػػات الراعيػػة لإلرىػػاب االقتصػػادم كػػٌؿ عمػػى حػػدة كػػاف ذلػػؾ ممكنػػان 
طالما أٌف كٌؿ منيا نشأت في تاريخ معٌيفق كلكٌؿ منيا أىداؼ معٌينة سردناىا جميعياق كسياسات معٌينة أيضانق 

ٌجيات التي تتعارض مع تمػؾ الخطػكط العريضػة لألىػداؼ الٌنبيمػة كلكف إذا ما أتينا عمى ذكر ممارسات تمؾ ال

                                      
  حتػى عػاـ  1971جكف بيركنز أسس شركة لمطاقة البديمة  يرت بنجاح صناعة المرافؽ العامة في الكاليػات المتحػدة األمريكيػةق كمػف عػاـ

االستشػػارية الدكلٌيػػة حيػػث كانػػت كظيفتػػو االقتصػػادم الرئيسػػيق كمػػدير االقتصػػادات كالتخطػػيط اإلقميمػػيق لكٌنػػو فػػي عمػػؿ فػػي الشػػركة  1981
قرر فض  ما يجرم كاالعتراؼ بما يقـك بو مػف أعمػاؿ كصػدر بعػد عػٌدة  2111أيمكؿ  11الحقيقة كاف قاتؿ اقتصادمق إال أٌنو حٌتى أحداث 

 قاتؿ اقتصادم". سنكات مف أحدث أيمكؿ كتابو "اعترافات
ىيات. ستيففق ترجمة: الصيداكم. د. أحمدق لعبة قديمػة بعمػر اإلمبراطكرٌيػة )تكشػؼ عػف العػالـ الخفػي لمقتمػة االقتصػادييف كشػبكة الفسػاد  1

 .17-16ق ص 2118المعكلـ(ق شركة المطبكعات لمتكزيع كالٌنشرق بيركتق لبنافق 



69 

نجد بأٌف ىذه الممارسات ال يمكف فصميا عف بعضيا الػبعض ألٌف ىػذه الٌجيػات تعمػؿ كفريػؽ كاحػدق كلتحقيػؽ 
ىدؼ كاحدق كخدمةن ألطراؼ متعٌددة رٌبما لكٌنيا تتجٌسد في قطب كاحد كىك الكاليات المٌتحدة األمريكٌيػةق كلػذلؾ 

 نتحٌدث عف ىذه الممارسات مجتمعة.س
ـٌ إيجاد ما تمت تسميتيـ )القتمػة االقتصػادٌيكف(ق كىػـ خبػراء  تمييدان لتمؾ الجيات لمبدء بممارساتيا ت
كمحترفي اقتصاد يتقاضكف ركاتب عالية جٌدانق تقكـ كظيفتيـ عمى إقنػاع دكؿ العػالـ الثالػث بقبػكؿ القػركض 

مػػػف أجػػػؿ تحسػػػيف البنيػػػة الٌتحتٌيػػػةق كأف يضػػػمف ىػػػؤالء  -يتطٌمبػػػو األمػػػرقػػػركض أكبػػػر بكثيػػػر ممػػػا –اليائمػػػة 
االقتصادٌيكف أف ترتبط مشركعات الٌتنمية تمؾ بعقكد مػع الٌشػركات األمريكٌيػةق كبمجػٌرد أف تغػرؽ ىػذه الػبالد 

تسػيطر  بديكف ىائمةق حينئذ تستطيع الكاليات المتحدة األمريكٌية كككاالت المن  األجنبٌية المتحالفة معيا أف
عمػػػى اقتصػػػاد تمػػػؾ الػػػبالدق كتضػػػمف أٌف البتػػػركؿ ك يػػػره مػػػف المصػػػادر الطبيعٌيػػػة تسػػػير فػػػي طريقيػػػا لخدمػػػة 

 أ راض اإلمبراطكرٌية الككنٌية.
كما أٌف اإلدارة األمريكٌية سىعىٍت كتىسعى إلى تقسيـ العالـ إلى مناطؽ اقتصادٌية نكعٌية تخدـ كٌؿ 

ة مػػػثالن فنػػػزكيال كالمكسػػػيؾ كالخمػػػيج العربػػػي لمػػػنفطق أمريكػػػا منيػػػا عمػػػى حػػػدة أ ػػػراض الشػػػركات األمريكٌيػػػ 
الكسػػطى كالكػػاريبي لمعمالػػة الرخيصػػة كتجميػػع المنتجػػاتق الصػػيف لالسػػتيالؾ...(ق كمػػا سػػعت الكاليػػات 
المتحػػػدة مػػػف خػػػالؿ مجمكعػػػة الٌثمػػػاني دكؿ الصػػػناعية الكبػػػرل كصػػػندكؽ النقػػػد الػػػدكلي كالبنػػػؾ الػػػدكلي 

نظكمػػة لحكػػـ العػػالـ بشػػكؿ  يػػر مباشػػر أعطيػػت فييػػا الٌنخػػب السياسػػٌية كمنٌظمػػة الٌتجػػارة إلػػى إنشػػاء م
كرجاؿ األعماؿ كقادة الرأم في العالـ الٌنامي حٌؽ المشاركة فييا كاالستفادة منياق كطيمب مف أكثر مف 
مئػػة دكلػػة فػػي العػػالـ الثالػػث فػػت  أسػػكاقيا أمػػاـ الشػػركات المتعػػددة الجنسػػيات كاالبتعػػاد عػػف السياسػػات 

لمقطػػػاع االقتصػػػادم الػػػكطني تحػػػت شػػػعار حريػػػة الٌتجػػػارة كالػػػذم كانػػػت لػػػو آثػػػار مػػػدٌمرة عمػػػى  المسػػػاندة
 19إلػػى  14اقتصػػادٌيات الػػٌدكؿ فػػي أميركػػا الالتينيػػةق كىػػركب األمػػكاؿ مػػف ركسػػيا حيػػث قػػٌدرت مػػا بػػيف 

 كحدهق كأيضان أٌثرت عمى ازدياد حاالت الفقر كاالضطراب االجتماعي 1991مميار دكالر أميركي عاـ 
 1في كٌؿ الٌدكؿ التي أخذت بمبادئ فت  األسكاؽ دكف قيكد.

 كمف تمؾ الممارسات عمى مدار سنكات طكيمة نذكر منيا:
ّ  

                                      
د.عػػػاطؼق تقػػػديـ: دكالر. د. شػػػريؼق اال تيػػػاؿ االقتصػػػادم لألمػػػـ )اعترافػػػات قاتػػػؿ  بيركنػػػز. جػػػكفق ترجمػػػة: الٌطنػػػاف. مصػػػطفى؛ معتمػػػد. 1

 .15ق ص 2112اقتصاد(ق الييئة المصرٌية لمكتابق القاىرةق 
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حةةولّال ةةرك تّالمتاةةّ  ةّالجن ةةي تّوالسنةةكّّ:ّساةةٌضّممةة ّجةة ءّعمةةىّل ةة نّإلةةينّأوغ ةةتين6-1
ّالّ ول ّوأي ييمّال و اءّف ّالوضعّا  ت   يّلمفيميسين:

حت الكاليات المٌتحدة األمريكٌية االستقالؿ لمفيميبيف مػع  احتفاظيػا بعشػريف قاعػدة من 1946في العاـ 
عسكرٌيةق ككانت الكاليات المٌتحػدة خػالؿ حكميػا لمفيميبػيف قػد تحالفػت مػع نخبػة مػف المالكػيف األ نيػاء كالػذيف 

ـ رئاسػػة الفيميبػػيف فػػي اسػػتأثركا بالٌسػػمطة بعػػد االسػػتقالؿق ككػػاف فردينانػػد مػػارككس مػػف ىػػذه الٌنخبػػةق حيػػث اسػػتم
ـٌ جػػػدد رئاسػػػتو لفتػػػرة ثانيػػػة عػػػاـ  ق فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة اسػػػتنفذ احتيػػػاطي الحككمػػػة مػػػف العممػػػة 1969الٌسػػػتينٌياتق ثػػػ

األجنبٌيػة الٌنػادرة كأصػبحت البمػد عػػاجزة عػف تغطيػة العجػز الٌتجػارم كدفػػع فكائػد الػٌديف المتصػاعدق تكٌجػو بعػػدىا 
كليق ككػػاف مػػف جممػػة شػػركط البنػػؾ لممسػػاعدة ىػػك تخفػػيض قيمػػة مػػارككس إلػػى طمػػب المسػػاعدة مػػف البنػػؾ الػػدٌ 

%ق حيث أصب  في السبعينٌيات تخفيض العممػة ىػك كصػفة البنػؾ السػائدة لبمػداف العػالـ الثالػث 60البيزك إلى 
التػػي تحتػػاج إلػػى قػػركضق كحسػػب زعػػـ البنػػؾ الػػٌدكلي أٌف ىػػذا الٌتخفػػيض يجعػػؿ الحسػػاب الٌتجػػارم متكازنػػان عػػف 

  العممػػة األجنبٌيػػة مػػف بيػػع السػػمع الفيميبينيػػة الٌرخيصػػةق بينمػػا يحصػػؿ إنقػػاص اسػػتخداـ العممػػة طريػػؽ زيػػادة ربػػ
الٌنقدٌيػػة لشػػراء المسػػتكردات الغاليػػة الػػٌثمف مػػف الخػػارجق كلكػػف فػػي الحقيقػػة جمػػب تخفػػيض قيمػػة العممػػة الكػػكارث 

كاجيػػكا فجػػأة ارتفاعػػان فػػي أسػػعار  عمػػى الٌتجػػارة كالعمػػاؿق فقػػد أفمػػس عػػدد كبيػػر مػػف المقػػاكليف الفيميبينيػػيف عنػػدما
%ق إٌف مشػكمة البنػؾ الػٌدكلي كصػندكؽ الٌنقػد 50المستكردات لقاء منتجاتيـق كتدٌني أجػكر العمػاؿ كصػمت إلػى 
 الٌدكلي ىي أٌف أٌم بمد تستعيف بيما ال تنج  في نمٌكىا أبدان.

كاف ىناؾ شرط آخر فرضو البنؾ الٌدكلي عمى القركض التػي طمبيػا مػارككس ىػك فػت  الفيميبػيف أمػاـ 
االسػػتثمارات األجنبٌيػػػة بشػػكؿ "منػػػاطؽ معالجػػػة الٌتصػػدير" فأحػػػدثت منطقػػػة مػػف ىػػػذا الٌنػػػكع عبػػر خمػػػيج مػػػانيالق 

 كتضٌمنت الحكافز المكٌجية لمٌشركات األجنبٌية مايمي:
 %.100نب اإلذف بتمٌمؾ كامؿ لألجا -
 اإلذف بدفع أجكر أقٌؿ مف الحٌد األدنى المعمكؿ بو في مانيال. -
 اإلعفاء مف الضرائب. -
 إيجار مخٌفض لألرض كرسكـ مخٌفضة الستيالؾ الماء. -
ـٌ استئجارىا أك ابتياعيا بثمف مخٌفض. -  تمكيؿ الحككمة لمبنية التحتية كلمباني المصانع التي ت
 تة.تسارع انخفاض قيمة المكجكدات الثاب -

 150كلـ تكف كمفة ىذه المشاريع رخيصة عمى الفيميبيفق فمكقع كاحد معٌد لمبناء مثؿ مكقػع باتػاف كمٌػؼ 
مميػػكف إل إلعػػداده بمػػا فػػي ذلػػؾ بنػػاء سػػٌد مصػػٌنع لمعالجػػة الميػػاهق كباإلجمػػاؿ أنفقػػت الحككمػػة باليػػيف مػػف األمػػكاؿ 

                                      
  إلػػيف أك سػػتيفEllen Augustine قادتيػػا ر بتيػػا الجامحػػة إلػػى خمػػؽ عػػالـ عػػادؿق كسػػممي كقابػػؿ لالسػػتمرار دكف اإلضػػرار باإلنسػػاف :

أف تترٌش  إلى الككنغرس األميركيق كأسست بالمشاركة مع آخريفق أربع جمعيات  ير ربحٌيةق ترٌكػز عمػى العنػؼ فػي كسػائؿ كالطبيعةق إلى 
صالح البيئةق كاشتركت في كتاب "استعادة حياتنا في عالـ تسيطر فيو الشركات".  اإلعالـق كدبمكماسٌية الكطفق كا 
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مػف أجػؿ إ ػراء الشػركات األجنبٌيػةق كبينمػا كانػػت  التػي اقترضػتيا عمػى الطاقػة كالنقػؿ كاالتصػاالت كالميػاه كالبنػػاء
كمفػػة اإلنمػػػاء المكٌجػػو لمٌتصػػػدير عاليػػة بالنسػػػبة لمفيميبػػيفق كػػػاف اإللتػػزاـ منخفضػػػان بالٌنسػػبة إلػػػى الشػػركات المتعػػػٌددة 
ـٌ تغػادر عنػدما يطالػب العمػاؿ بػأجكر معقكلػة كىػذا مػا فعمتػو  الجنسياتق حيػث سػم  ليػا ىػذا بتحسػيف أحكاليػاق ثػ

 ت المتعٌددة الجنسيات.الشركا
كبالنسبة لإلنماء المكجو لمتصدير فيك عنصر أساسي سائد في الكصفات السائدة التػي يعطييػا البنػؾ 
الٌدكلي لمبمداف الناميةق حيث أٌف تخصيص معظـ الماؿ الذم استدانتو الحككمة لإلنماء المكٌجو نحػك الٌتصػدير 

لمعػامميف فػي صػناعة الٌتصػدير فػالظركؼ حػكليـ كانػت كحشػٌيةق ال يتػرؾ إال القميػؿ لتمبيػة الحاجػاتق كبالنسػبة 
فعماؿ صناعة اإللكتركنٌيات يعانكف إصابات فػي الٌنظػر بعػد ثالثػة أعػكاـ مػف االسػتخداـق ك يػرىـ يشػتكي مػف 
حركؽ بالحكامضق كأنكاع مف الٌطف  الجمدم بسبب أنكاع مف الٌصمغ كالغراء كأمكر  يرىػا ألٌنػو فػي الكاقػع لػـ 

ـٌ تث  قيفيـ بخصكص حاجاتيـ إلى استعماؿ كسائؿ تحمييـ.يت
% عمػػى أسػػاس اتفاقٌيػػات عمػػؿ مؤٌقتػػةق 95فػػي صػػناعة تعميػػب سػػمؾ الٌتكنػػا كتصػػديره يػػتـٌ العمػػؿ بنسػػبة 

حيػػث تيظيػػر الكثػػائؽ السػػٌرٌية أٌف البنػػؾ الػػٌدكلي صػػٌرح بػػأٌف حسػػنة الفيميبػػيف بالمقارنػػة مػػع  يرىػػا ىػػي أٌف الشػػركات 
مػػاىريف بػػأجكر منخفضػػةق فعنػػدما رضػػخ مػػارككس لضػػغط البنػػؾ الػػٌدكلي بالمحافظػػة عمػػى  تسػػتخدـ فييػػا عٌمػػاالن 

% مػف الحػٌد األدنػى 75األجكر المتدنيةق أنشأ تشريعان عٌمالٌيان جديدان سم  بأف تدفع الشركات لممسػتخدميف الجػدد 
 رة الٌتجربة ىذه.أشير تجربةق كبالتالي سادت ممارسة طرد المستخدميف بعد انقضاء فت 6مف األجكر خالؿ 

كاف مارككس كزكجتو يسحباف لصالحيما بالييف الػدكالرات مػف مشػاريع اإلنمػاءق فعنػدما اسػتمـ مػارككس 
بميػػكف إلق لقػػد  28بميػػكف إل فقػػطق بينمػػا أصػػب  بعػػد عشػػريف عػػاـ مػػف حكمػػو  1الحكػػـ كػػاف ديػػف الفيميبػػيف بمقػػدار 

ـٌ الصػػ فقات التػػي قػػاـ بيػػا مػػارككس ىػػك إنشػػاء مصػػنع اسػػتعممت عائمػػة مػػارككس كػػؿ طريػػؽ لتكػػكيف ثركاتيػػاق كأىػػ
مميػكف إل مػف شػركة كسػتنغياكسق  80باتاف لمطاقة الٌنككية عف طريؽ صػديؽ لػو تعيٌػد بػوق فجمػع ىػذا الٌصػديؽ 

 % مف ىذا المبمغ إلى مارككس.95كنقؿ 
كاف ىنػاؾ مشػركعان لمبنػؾ الػٌدكلي مػف أجػؿ تكسػيع المرفػأ لصػال  الشػركات المتعػددة  1975في العاـ 

الجنسػػٌياتق كبالتػػالي تيجيػػر العديػػد مػػف العػػائالتق كبػػدأت مسػػيرة االحتجاجػػات العٌمالٌيػػة فػػي الفيميبػػيف. تػػرٌدل 
لٌتخٌمي عػف الحكػـ حيػث تػرؾ االقتصاد كتفاقمت االضطراباتق كبدأ مارككس يتعٌرض لضغط متزايد مف أجؿ ا

ق كشػػٌدد البنػػؾ الػػٌدكلي عمػػى سػػيطرتو كعػػٌيف فيراتػػا رئيسػػان لمحككمػػة كىػػك أكثػػر ككػػالء البنػػؾ 1986الحكػػـ عػػاـ 
 ائتمانانق كاستممت السمطة أككنيك.

انضمت الفيميبيف لمنظمة الٌتجارة العالمية كبدأت الصناعات المحٌمية تتػرٌن  تحػت كطػأة  1996في عاـ 
 10مػف كػٌؿ  1لٌتجارم العالميق كمع الكقت كنتيجة لمفقر المدقع بدأت اليجرة مف الفيميبيفق حيث ىاجر الٌنظاـ ا

مميػكف عائمػة  8أشخاص كي يعمؿ في الخارج )أكركبا أك الشرؽ األكسط( كخدـ أك كبٌحػارةق حيػث أٌف أكثػر مػف 
ت نسػبة العػائالت الفيميبينٌيػة التػي تعػاني تعيش عمى الٌتحػكيالت المالٌيػة التػي يرسػميا الميػاجركف لػذكييـق فقػد بمغػ

%ق ككانػت الحككمػة الفيميبينٌيػة تػدفع مػف 57ق كالفقر ارتفع إلػى 2005% في الٌربع األٌكؿ مف عاـ 16.7الٌجكع 
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% لميزانٌيػة الٌدكلػةق فتعػكد 20إلػى  10% لتسػديد الػٌديفق كيبقػى مػف 90إلػى  80ريع الٌضرائب التي تجمعيا مف 
ت المتعددة الجنسيات ما يمزميا كي تكمؿ ميزانيتيا. كفي االجتماع الٌسنكم لمبنؾ الٌدكلي في كتستديف مف الشركا

دكلػػة ضػػمف برنػػامج "البمػػداف الفقيػػرة المسػػتدينة دينػػان  18كافػػؽ البنػػؾ الػػٌدكلي عمػػى إلغػػاء ديػػف  2005أيمػػكؿ عػػاـ 
 1خؿ كمعتدلة الٌديكف.ثقيالن" إال أٌنو لـ يشمؿ الفيميبيف حيث اعتبرىا البنؾ دكلة متكٌسطة الدٌ 

ّعمةىّّ:ّساٌضّممة ّجة ءّعمةىّل ة نّكة ثمينّكةورن6-2 حةولّاإلرىة بّا  ت ة  يّالةذيّمةورلس 
ّجميورّييّالكونغوّالّ يمقراطّييّ)زا يرّ  سق ً(:

: ىك معدف خػاـ يمػـز لصػناعة اليكاتػؼ الخميكٌيػةق كالحكاسػيب المحمكلػةق كمحطػات Coltanالككلتاف 
% مػػف االحتيػاطي المعػػركؼ لمككلتػاف فػػي العػالـق إضػػافة 80. كيكجػد فػػي الككنغػك Play stationsاأللعػاب 

إلػػى كجػػكد مػػكارد أخػػرل كالػػػذىب كالمػػاس كالنحػػاس كالزنػػؾ كاألكرانيػػػـك كالككبالػػت كالخشػػب كالكػػادميكـق كىػػػذه 
 المكارد جعمت الككنغك مقصدان استراتيجٌيان لمكاليات المتحدة األمريكٌية.

ىػرب إلػى الككنغػك جنػكد اليكتػك مػف الجػيش  1994التي حدثت في ركاندا عػاـ  بعد اإلبادة الجماعٌية
الركانػدم كميميشػػيات اليكتػػكق ككػػانكا مسػػؤكليف عػػف القتػػؿ بالجممػةق كمػػع حػػكالي مميػػكف مػػف شػػعب اليكتػػك  يػػر 

عمػى أسػاس  1996المحاربيفق أرسؿ بكؿ كا امي رئيس التكتسي الجنػكد الركانػدييف إلػى داخػؿ الككنغػك عػاـ 
اليكتػػك الػػذيف عبػػػركا الحػػدكد يشػػٌكمكف تيديػػػدان ألمػػف ركانػػداق فقتػػػؿ الجػػيش الركانػػدم آالفػػػان مػػف اليكتػػك  يػػػر  أفٌ 

المحاربيف الذيف لجؤكا إلى الككنغك عندما استمـ كا امي الحكـق أرسمت كٌؿ مف ركانداق كبكركندم التي كانت 
متمػػرديف الككنغػػكلييف بػػ مرة لكرنػػت كػػابيال لنصػػرة ال 1997حككمتيػػا أيضػػان مػػف التكتسػػيق كأك نػػدا جنػػكدان عػػاـ 

كأجبػػػر القتػػػاؿ المػػػدنييف عمػػػى تػػػرؾ أراضػػػييـ  **الػػػذم كػػػاف يحػػػاكؿ خمػػػع رئػػػيس الككنغػػػك مكبكتػػػك سيسػػػي سػػػيكك
كالمجػكء إلػى منػاطؽ المنػاجـ حيػث نقبػكا عػف الػٌذىب كالمػػاس كالككلتػاف مػف أجػؿ البقػاء عمػى قيػد الحيػاة. كفػػي 

نٌصػػػبكا مكانػػػو كػػػابيالق كتػػػذٌرع كػػػابيال بمػػػؤامرة ال تيالػػػوق كبقتػػػؿ الجػػػيش خمػػػع المتمػػػردكف مكبكتػػػك ك  1997عػػػاـ 
ق كعػادت ركانػدا إلػى 1998الركاندم لالجئيف مف اليكتكق فطرد القكات الركاندٌية كاألك ندٌية مف الككنغػك عػاـ 

                                      
ق 272ق 271ق 269ق 267ق 266قديمة بعمر اإلمبراطكرٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  ىيات. ستيففق ترجمة: الصيداكم. د. أحمدق لعبة 1

 .291ق 288ق 287ق 279ق 277ق 275

  كاثميف ككرفKhatleen Kurn كانت عضكان في كفػد استقصػاء الحقػائؽ الػذم زار المنػاطؽ الشػرقٌية مػف جميكرٌيػة الككنغػك الديمقراطٌيػة :
 كثيرة حكؿ حقائؽ ما جرل في الككنغك.ق كجمعت معمكمات 2115في خريؼ عاـ 

نٌصب األمريكيكف مكبكتك الذم قاـ بمساعدة الكاليات المتحدة األمريكٌية كبمجيكا عمى ا تياؿ باتريس لكمكمبا أكؿ رئيس  1961في عاـ  **
يان عمى مستكل القارة األفريقيةق ك ير كزراء لمككنغك )زائير( بعد استقالؿ الككنغك مف االحتالؿ البمجيكيق ككاف لكمكمبا زعيمان شعبيان كقكم

را ب في الٌتحالؼ مع الكاليات المٌتحدة أك االتحاد السكفييتيق كبعدما صٌرح عمنان بأٌنو يناصر استخداـ مكارد الككنغك لمصمحة الشعب 
التخٌمص منوق كحالما أيزي  الككنغكليق خافت شركة ديبرز لمماس أف تخسر الكصكؿ إلى ماس الككنغكق كعٌجؿ مكقؼ لكمكمبا في عممٌية 

لكمكمبا مف الطريؽ انبرل أدكال رئيس كزراء الككنغك بالككالة إلى المكافقة عمى صفقة مع مكريس تمبمسماف مفاكض شركة ديبرزق ساعد 
الٌزمف نيب مكبكتك تمبمسماف كرجالو مكبكتك في إدارة الككنغكق كالتمسكا لو تمكيالن مف الكاليات المتحدة األمريكيةق كعمى مدل عقكد مف 

ثركات البالدق كأكدع بالييف مف الدكالرات في المصارؼ األجنبٌيةق كلكف مكبكتك بدأ بعد تمؾ العقكد بتضييؽ كصكؿ الغربييف إلى مكارد 
  الككنغكق ما دفع الكاليات المتحدة األمريكٌية إلى دعـ كابيال كركاندا كأك ندا إلى قمب حكـ مكبكتك.
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محاربػػػة الغػػزك بحٌجػػة أٌنيػػا بحاجػػة إلػػى مالحقػػة اليكتػػك الػػػذيف ييػػٌددكف أمنيػػاق كعمػػد األك نػػديكف بػػدكرىـ إلػػى 
المتمٌرديف األك ندييف المتمركزيف في الككنغػك عػف طريػؽ إحػداث منطقػة عازلػةق كفػي تخطيطيمػا لمغػزك اتٌفػؽ 
الػػرئيس الركانػػدم كا ػػامي كالػػرئيس األك نػػدم يػػكيرم مكسػػيفيني عمػػى تنصػػيب رئػػيس جديػػد لمككنغػػك مػػع بقػػاء 

كره بطمػب مسػاعدة مػف أنغػكال كناميبيػا سيطرتيما عمى الجػزء الشػرقي مػف البمػد قػرب حػدكدىماق كقػاـ كػابيال بػد
أصػػب  الككنغػػك الشػػرقي فػػي حالػػة جمػػكد ال يقػػدر أحػػد الجػػانبيف عمػػى الفػػكز أك  1998كزيمبػػابكم. كفػػي العػػاـ 

التٌقٌدـق فأك ندا احتفظت باألراضي الشػماليةق بينمػا سػيطرت ركانػدا عمػى الجػزء الجنػكبي الشػرقيق كقػاـ الجنػكد 
ك نػػػديكف بنيػػػب المصػػػارؼق كالمصػػػانعق كالمػػػزارعق كالمخػػػازف فػػػي المنطقػػػة كشػػػحف الركانػػػدييف كالبركنػػػديكف كاأل

سنكات مف مخػزكف الككلتػاف أم حػكالي  7محتكياتيا إلى بالدىـ. حيث شحنت حككمة ركاندا ما يعادؿ إنتاج 
كػػغ )رطػػؿ(ق كعمػػى مػػدار عػػٌدة  40إل لكػػٌؿ  18ق ككػػاف حينئػػذ الككلتػػاف ييبػػاع بحػػكالي 1998طػػف عػػاـ  1500
اسػػتخدـ العسػػكرٌيكف الركانػػديكف أسػػراىـ بعقػػد رسػػمي ليعممػػكا كعٌمػػاؿ لسػػحب الككلتػػاف مػػف منػػاجـ شػػرؽ سػػنكات 

رسػػالو إلػػى ركانػػداق كقفػػز السػػعر الػػدكلي لمككلتػػاف إلػػى  كػػغق كفػػي كػػانكف الثػػاني عػػاـ  40إل لكػػٌؿ 30الككنغػػك كا 
إلػى نقػص فػي محطٌػة كغ )ألٌف الٌنقص الحاصؿ في الككلتاف أفضػى  40إل لكٌؿ 380قفز السعر إلى  2000

(ق كبمػا أٌف ذلػؾ المعػدف الخػاـ ال يتطمٌػب 2000خالؿ مكسـ عيد المػيالد  Play station 2)) 2لعب سكني 
سكل معكؿ كمجرفة الستخراجو مف المنجـق فقد جمعت الٌنخب العسكرٌية كالسياسػية كالشػركات أرباحػان ضػخمة 

 مف عمؿ األسرل الركاندييف كالفقراء الككنغكلييف.
مػػا أعطػػى ركانػػدا كحمفاؤىػػا مػػف  1997ك  1996ا تضػػاعؼ إنتػػاج ركانػػدا مػػف الككلتػػاف بػػيف عػػامي كىكػػذ

مميكف إل كدخؿ شيرم. كلـ يكف لركانػدا منػاجـ ألمػاس لكػٌف صػادراتيا مػف  20المتمرديف الككنغكلييف ما يصؿ إلى 
الككلتاف لكٌنيا صػٌدرت ق كأك ندا ال تنتج 2000قيراط عاـ  30500إلى  1998قيراط عاـ  166الماس زادت مف 

مميكف إل مف تصػدير المػاسق ر ـػ أٌنػو لػيس لػدييا ألمػاسق  1.25ق كتمٌقت أك ندا أكثر مف 2000طف عاـ  69.5
 طف. 1083طف مف الٌذىب لكٌنيا صٌدرت  0.004ككانت تنتج 

ق ككػاف كقِّع اتٌفاؽ سالـ كنيٌصب جكزؼ كابيال رئيسان لمككنغك خمفػان لكالػده الػذم ا تيػؿ 2002في عاـ 
نٌكابػو أربعػػة مػػف أمػػراء الحػػرب  قػادة الميميشػػيات التػػي عاثػػت فسػػادان فػػي الككنغػكق كعمػػى مػػدار عػػٌدة سػػنيف تاليػػة 

جندم إلى شرؽ الككنغك  6000بقيت ركاندا كأك ندا تقكماف بغزكات إلى داخؿ الككنغكق حيث أرسمت أك ندا 
 .2004في كانكف األكؿ عاـ 

ـ المعكنة العسكرٌية التي تتمٌقاىا مف الكاليات المتحػدة األمريكيػةق عممػان كانت الحككمة الركاندٌية تستخد
أٌف الكاليػػػات المتحػػػدة كانػػػت تمػػػٌكؿ أيضػػػان الػػػرئيس كػػػابيال كجيشػػػو لمحاربػػػة الركانػػػدييفق كقػػػد تكمٌػػػـ أحػػػد أعضػػػاء 

اق كجنػػػكب منظمػػػة حقػػػكؽ اإلنسػػػاف فػػػي الككنغػػػك أٌف ىنػػػاؾ مػػػؤامرة بػػػيف الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكٌيػػػةق كبريطانيػػػ
إفريقياق مف أجؿ تكزيع السالح عمى الميميشػيات كالجيػكش عمػى الٌسػكاءق بحيػث يبقػكف المنطقػة فػي حالػة عػدـ 

 استقرار كمفتكحة بالتالي الستغالؿ مكاردىا.
"عضػػك كػػكنغرس أمريكػػي سػػابؽ" تػػكٌرط الغػػرب كشػػركاتو ممػػا  فضػػحت سػػينثيا مػػاكيني 2001فػػي عػػاـ 

ق 1990جرل فػي كػٌؿ مرحمػة عمػى أٌف رئػيس ركانػدا بػكؿ كا ػامي تػدٌرب عمػى أيػدم العسػكرييف األميػركييف عػاـ 
ككانت الكاليػات المتحػدة قػد اسػتخدمت نفكذىػا لمنػع قػكات األمػـ المتحػدة لحفػظ السػالـ مػف دخػكؿ ركانػدا إليقػاؼ 



74 

مميػكف إل كمسػاعدة عسػكرٌية بعػد اسػتالـ  75ق لكٌنيا عمدت فكران إلى إعطاء ركانػدا 1994عٌية عاـ اإلبادة الجما
أشير مف اليجػـك  3قبؿ  1994كا امي الحكـق كبدأت القكات الخاصة األمريكية بتدريب الجيش الركاندم عاـ 
كقبػؿ إصػدار األمػر بغػزك  1996بالصكاريخ عمى الطائرة التي كانت تقػٌؿ رئيسػٌي ركانػدا كأك نػدا. كفػي آب عػاـ 

الككنغػك زار كا ػامي البنتػا كف لمحصػػكؿ عمػى مكافقػة الكاليػات المتحػػدةق كاشػترؾ الجنػكد الركانػدييف كاألك نػػدييف 
لقمػب حكػـ مكبكتػك. كمػا أٌف شػركة المقػاكالت العسػكرٌية  1997ك  1996الذم تدربكا في قمعػة بػراغ فػي  ػزكات 
بيرتكف بنػػت قاعػػدة عسػػكرٌية عمػػى الحػػدكد بػػيف الككنغػػك كركانػػداق ككفٌػػرت "بػػراكف كركت" كىػػي فػػرع مػػف شػػركة ىػػال

 شركة باكتؿ خرائط فضائٌيةق كصكر تعريؼ لكابيال بحيث يستطيع مراقبة حركات جنكد مكبكتك.
بدأت شػركات عديػدة بالمفاكضػات مػع كػابيال لمكصػكؿ إلػى المعػادف شػرؽ  1997ق 1996خالؿ العاميف 
ليتكٌمـ مع شركات المناجـ حػكؿ فػرص االسػتثمارق فآلػت ىػذه  1997إلى تكرنتك في أكائؿ  الككنغك فأرسؿ ممٌثالن لو

لػػػ كػػابيالق كىكػػذا بػػدأ ممثمػػكا الشػػركات بالكصػػكؿ إلػػى المنطقػػة بأعػػداد كبيػػرةق  دكالرمميػػكف  50الرحمػػة إلػػى إعطػػاء 
ـٌ مجمػػس إدارتيػػا الػػرئيس األ مريكػػي األسػػبؽ جػػكرج بػػكش ككانػػت شػػركات المنػػاجـ الكندٌيػػة "باريػػؾ  كلػػد" )التػػي يضػػ

األبق كرئػػيس كزراء كنػػدا األسػػبؽ برايػػاف مػػكلركنيق كالسػػيناتكر األمريكػػي ىػػكارد بػػايكرق كمستشػػار كمينتػػكف فرنػػكف 
جكردافق إضافة إلى شػركة التػراث لمػنفط كالغػاز( قػد كصػمت مػع القػكات العسػكرٌية األك ندٌيػة كالركاندٌيػة عنػد  زكىػا 

 5يا اتفاقيات نفط مربحةق كقد تمٌقت الميميشيات الككنغكلٌيػة المتحالفػة مػع ركانػدا كضمنت لنفس 1998الككنغك عاـ 
"ق كضػػػكعفت المسػػاعدة الممنكحػػػة لركانػػدا مػػػف ًقبػػؿ بمجيكػػػاق  دكالرمميػػكف  كقػػركض مػػػف الشػػركة البمجيكٌيػػػة "ككجكػػـك

 .1999عاـ  دكالركف ممي 51.5إلى  1997عاـ  دكالرمميكف  26.1كالدانمارؾق كاليابافق كسكيسراق كأميركا مف 
بينما كانت ركانػدا كأك نػدا تغتنيػاف باسػتمرار مػف الٌنيػب تمٌقتػا مػديحان مػف صػندكؽ الٌنقػد الػدٌكلي كالبنػؾ 

عػػف صػػندكؽ الٌنقػػد أٌف  2002الػػٌدكلي مػػف أجػػؿ الزيػػادة التػػي طػػرأت عمػػى الٌنػػاتج المحمٌػػي الخػػاـق كصػػدر عػػاـ 
 د السالـ دكف ىكادة.ممثميو في ركاندا حٌثكا السمطات عمى متابعة جيك 

أثنػػػػى صػػػندكؽ النقػػػػد عمػػػػى أك نػػػدا قػػػػائالن: "إٌف التٌقٌشػػػػؼ المػػػالي مػػػػع اإلدارة المالٌيػػػػة  2006كفػػػي عػػػػاـ 
الحكيمة دعمت نمك أك ندا الصمب كساعدت عمى احتكاء التٌضخـ الماليق كفي األعػكاـ األخيػرة أسػيمت ىػذه 

 السياسات في إيجاد مستكل مري  مف االحتياطي الٌدكلي".
التـز البنؾ الدكلي ب صالح مناجـ جيكاميف )شركة المناجـ اليرمة التػي تممكيػا الككنغػك(ق  2001في عاـ 

أكرد تقريػػر  2002كبعػػد ذلػػؾ باعػػت الحككمػػة االنتقالٌيػػة معظػـػ ىػػذه المنػػاجـ كمنشػػآتو لمصػػال  خاٌصػػةق كفػػي عػػاـ 
OECDف كاإلنمػػاء لمجنػػة خبػػراء األمػـػ المتحػػدة كالمنظمػػة االقتصػػادٌية األكركبٌيػػة لمتعػػاك 

  شػػركة متعػػٌددة  85أسػػماء
شركات أمريكٌيػةق لكػٌف حككمػات تمػؾ الػٌدكؿ لـػ تحاسػب تمػؾ  6الجنسٌيات استفادت مف الحرب في الككنغك بما فييا 

                                      
 OECD كتػػاب "إرشػػادات لممشػػاريع المتعػػٌددة  1976خبػػراء األمػـػ المٌتحػػدة كالمنظمػػة االقتصػػادٌية األكركبٌيػػة لمتعػػاكف كاإلنمػػاءق كضػػعت عػػاـ : ىػػي لجنػػة

أٌلػؼ ليػا مجمػس األمػف مجمكعػة خبػراء لمبحػث فػي كيفٌيػة نشػأة شػبكة مػف كبػار السياسػييفق كالضػباط  2111الجنسٌيات" في االٌتحاد األكركبػيق كفػي عػاـ 
 ييفق كرجاؿ األعماؿ في الككنغك كالبمداف المجاكرةق ككيؼ تعاكنت مع القكل المسٌمحة مف أجؿ السيطرة عمى مكارد الككنغك.العسكر 
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الشػػركات عمػػى إسػػياميا فػػي العنػػؼ الػػذم حصػػؿ فػػي الككنغػػكق بػػؿ عمػػى العكػػس عمػػدت بعػػض تمػػؾ الشػػركات عػػف 
 1مجمس األمف إلى نزع اسميا مف قائمة الجناة المذنبيف التي أعٌدتيا المجنة.طريؽ السمسرة مع حككماتيا كمع 

قػػػػٌدمت مجمكعػػػػة مػػػػف اإلرشػػػػادات لمشػػػػركات المتعػػػػٌددة الجنسػػػػيات كػػػػي تعمػػػػؿ  OECDكمػػػػا أٌف لجنػػػػة 
 بمكجبيا في الككنغك إال أٌف تمؾ الشركات قامت بالعديد مف الخركقات كمنيا:

ّف ّالكونغوOECDّال رك تّالمتاّ  ةّالجن ي تّإلر   اتّمنظميّّ(:ّيسّينّ روق1الج ولّر مّ)
 

  رو  تّال رك تّالمتاّ  ةّالجن ّي تّف ّالكونغو OECDإر   اتّمنّظميّ
يتػػأثركف بأنشػػطتيا  فعمػى الشػػركات أف تتمٌسػؾ بػػالحقكؽ اإلنسػانٌية لمنػػاس الػذي

في البمداف األخرلق عمى المستكل نفسو لحقكؽ اإلنساف المرعٌيػة الجانػب فػي 
 بمداف مقٌر الشركات.

اسػػػػتفادت الشػػػػركات مػػػػف الجيػػػػكش كالميميشػػػػيات التػػػػي تػػػػاجرت 
بالمعػػػادف التػػػي اسػػػتخرجت مػػػف المنػػػاجـ بالعمػػػؿ القسػػػرمق كمػػػا 

 استخدمت أيضان جماعات مسٌمحة لحماية مكجكداتيا.

ٌف شرط حقكؽ اإلنساف في اإلرشادات يتضػٌمف أال تعمػد الشػركات إلػى تسػييؿ إ
 انتياؾ حقكؽ اإلنساف مف قبؿ الجماعات المسٌمحة.

أمٌدت الشركات المتمٌرديف كقكات الحككمة باألسمحةق 
 كما اشتركت في بعض األعماؿ العسكرٌية.

يؽ التػػػي عمػػػى الشػػػركات أف تتبٌنػػػى لممارسػػػاتيا عممٌيػػػات التحاسػػػب كالتٌػػػدق
 تسٌجؿ كيفية التعامؿ بصدؽ.

تكٌرطت الشركات في تيريب الماسق ك سؿ األمكاؿق 
 كمعامالت العممة  ير الشرعٌية.

عمى الشركات أف تجعؿ شركاءىا المحٌمييف في تجارتيػاق كالمػزكديف ليػاق 
كالمقػػػاكليف الفػػػرعييف معيػػػاق مسػػػؤكليف عػػػف مراعػػػاة السػػػمكؾ الػػػذم حٌددتػػػو 

ق كحتٌػػػػى لػػػػك لػػػـ تشػػػػتًر الشػػػػركات مباشػػػػرة مػػػػف OECDإرشػػػادات منٌظمػػػػة 
المناطؽق حيث تسػيطر المجمكعػات المسػمحة عمػى مػكارد المعػادفق فيػي 
مسػػػؤكلة عػػػف تتٌبػػػع سمسػػػمة اإلمػػػدادات. مػػػثالن: عمػػػى الشػػػركة التػػػي تشػػػترم 

 ماسان مف بمجيكا أف تسأؿ مف أيف أتى ذلؾ الماس أصالن.

الشركات معادف مػف مػزٌكديف خػارج الككنغػكق  اشترت
 دكف أف تسأؿ مف أيف أتت تمؾ المكارد.

عمػى الشػػركات أال تعطػي أك تطمػػب رشػكة لمحصػػكؿ عمػى تجػػارة أك لالحتفػػاظ 
بيػػػاق كعمييػػػػا أيضػػػػان أال تػػػػدخؿ فػػػػي اتفاقػػػات مضػػػػاٌدة لمتنػػػػافس أك تسػػػػعى إثػػػػر 

 إعفائيا مف القكانيف كاألنظمة.

ـ أٌف تمػػػػػؾ المنػػػػػاطؽ  يػػػػػر لٌمػػػػػا كانػػػػػت الشػػػػػركات تعمػػػػػ
مستقٌرةق فقد اختارت أف تتعامؿ مع كسطاء مغمػكريف 

 لتؤٌمف لنفسيا اتفاقيات كتنازالت.
عمى الشركات أف تيسيـ في التٌقػٌدـ االقتصػادم كاالجتمػاعي كالبيئػي مػف أجػؿ 
تحقيؽ اإلنماء القابؿ لالستمرار مػف دكف اإلضػرار باإلنسػاف كالٌطبيعػةق كعمػى 

ق فعمػػى كػػٌؿ المشػػاريع  بمػػا فييػػا المصػػارؼ أف تسػػاند المبػػادئ الصػػالحة لمحكػـػ
المصػػارؼ كالممػػكليف الرأسػػمالييف أف يتأٌكػػدكا مػػف أٌف الشػػركات كاألفػػراد الػػذيف 

 .OECDيستخدمكف خدماتيـ يراعكف إرشادات منٌظمة 

اسػػػػػػتفادت الشػػػػػػركات مػػػػػػف المجازفػػػػػػات المشػػػػػػتركة مػػػػػػع 
ـ يسػتفد ممثمي الحككمة الستغالؿ المكارد الطبيعٌيةق كلػ

الشعب الككنغكلي مف ىذه المجازفػات إال قمػيالنق حيػث 
مٌكنت المصػارؼ الشػركات مػف اسػتغالؿ سػكء سػمككيا 
لتجنػػػػػي األربػػػػػاحق عػػػػػف طريػػػػػؽ تقػػػػػديـ خػػػػػدماتيا ألفػػػػػراد 

 كشركات ينيبكف الككنغك.
 .162ق ص ذكرهىيات. ستيففق ترجمة: الصيداكم. د. أحمدق لعبة قديمة بعمر اإلمبراطكرٌيةق مرجع سبؽ المصدر: 

ّ
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ّ:ّالمك يكّون يسي ّمنّاإلرى بّا  ت   ي:6-3
كانػت المشػركعات األمريكيػة تشػٌغؿ نصػؼ  1994في المكسيؾ كعشػية االنييػار االقتصػادم عػاـ  

إل فػػػي اليػػػكـق كفػػػي دكؿ منظمػػػة التنميػػػة 5مميػػػكف عامػػػؿ مكسػػػيكي فػػػي ظػػػؿ شػػػركط شػػػاٌقةق كبػػػأجر أقػػػؿ مػػػف 
خفضػت شػركة  1996مميػكف شػخص عاطػؿ عػف العمػؿق كفػي سػنة  40كالتعػاكف االقتصػادم الغنيػة ىنػاؾ 

IBM  كظيفةق كفي أميركا الالتينية ىبط مسػتكل معيشػة  122000العمؿ بكاقع الثمثق كتخٌمصت مف تكمفة
مميػػػكف مػػػكاطف إلػػػى مػػػا دكف خػػػط الفقػػػر. كفػػػي حػػػيف تضػػػاعفت أجػػػكر مػػػديرم  40% مػػػف السػػػكافق أم 20

ضػػػعؼق كانخفضػػػت  419بكاقػػػع  1998إلػػػى عػػػاـ  1968كرؤسػػػاء الشػػػركات الكبػػػرل فػػػي أمريكػػػا مػػػف عػػػاـ 
% 4.7%ق كفػي المكسػيؾ انخفػض اإلنفػاؽ عمػى الصػحة مػف 22ا فػي نفػس الفتػرة بنسػبة األجكر في أمريكػ

% بعد بدء إجراءات التكييؼ الييكميق كبعد خصخصة الحككمة المكسيكية أكثر 2.7مف اإلنفاؽ العاـ إلى 
% مف العماؿق كانخفضت 18ارتفعت نسبة البطالة إلى  1992مشركعان مممككان لمدكلة حتى عاـ  950مف 
%ق كػػؿ ىػػذا كػػاف نتيجػػة النضػػماـ المكسػػيؾ لمنظمػػة 22% إلػػى 36بة األجػػكر مػػف النػػاتج المحمػػي مػػف نسػػ

)النافتػػا( عمػػى أمػػؿ جػػذب رؤكس األمػػكاؿ األجنبيػػة كالتػػي جػػاءت بالفعػػؿق كلكنيػػا جمبػػت بػػدالن مػػف االزدىػػار 
مػة الرخيصػةق الصغيرة كما أدت إلػى اسػتغالؿ األيػدم العام اإلفالس لمميكف مكسيكي مف أصحاب المشاريع

كعندما كانت العممة المكسيكية البيزك عمى كشؾ االنييار قٌدـ صندكؽ النقد الدكلي أكبر قرض فػي تاريخػو 
مميػػػػار إل دفعػػػػة كاحػػػػدة لػػػػيس إلنقػػػػاذ االقتصػػػػاد المكسػػػػيكي كتػػػػكفير فػػػػرص العمػػػػؿ ىنػػػػاؾق بػػػػؿ إلنقػػػػاذ  17.7

يػػػار البيػػػزكق كبعػػػد إنقػػػاذ أمػػػكاؿ االسػػػتثمارات كالقػػػركض األجنبيػػػة التػػػي كانػػػت ميػػػددة بالضػػػياع فػػػي حػػػاؿ ان
 3مشػركع كفقػد  15000المستثمريفق ترؾ صندكؽ النقد االقتصاد المكسػيكى يسػقط كأدل ذلػؾ إلػى إفػالس 

 1مالييف مكسيكي لعمميـ دفعة كاحدة فى  ضكف شيكر.
 
ّ:ّثرواتّالا لمّوم لكيي :6-4

% مػػف سػػٌكاف 10% مػػف أ نػػى 2مػػا أردنػػا التطػػٌرؽ إلػػى تكزيػػع الثػػركة عمػػى العػػالـ نجػػد أٌنػػو يمتمػػؾ  إذا
% مػػف ىػػذه الثػػركة. كمػػا يمكػػف اختصػػار ىيكػػؿ االقتصػػاد 40% مػػنيـ عمػػى 1ثػػركة العػػالـق ك نصػػؼاألرض 

 2العالمي بما يمي:
 % مف ثركتو.85% مف أ نى أ نياء العالـ يمتمككف 10 -
 ة تدير ثمث األصكؿ المالٌية العالمٌية.مؤسسة ماليٌ  100أكبر  -
 شركة تصؿ مبيعاتيا السنكٌية إلى ثمث الناتج اإلجمالي العالمي. 250أكبر  -

                                      
 . 9-8ق ص 2114كحدة الدراسات في مركز الدراسات االشتراكٌيةق ال لمعكلمة الرأسمالٌيةق مركز الدراسات االشتراكٌيةق مصرق  1
 .92ق 91دكالر. شريؼق السطك عمى العالـق مرجع سبؽ ذكرهق ص  2
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كفيمػػا يتعمٌػػؽ بالٌشػػػركات المتعػػٌددة الجنسػػٌياتق كفػػػي ظػػٌؿ نمػػػط التحريػػر االقتصػػادم العػػػالمي نجػػد أٌنيػػػا 
سػػتحكاذ عمػػى الشػػركات المتكٌسػػطة فػػي الػػدكؿ تكٌسػػعت فػػي الحجػػـ كالسػػمطة كالتػػأثير العػػالمي مػػا مٌكنيػػا مػػف اال

الناميػػػػة كالسػػػػيطرة عمػػػػى األسػػػػكاؽ المحٌميػػػػة لتمػػػػؾ الػػػػدكؿق ممػػػػا أٌدل إلػػػػى إ ػػػػالؽ أك إفػػػػالس الشػػػػركات المحمٌيػػػػة 
 1الصغيرةق فنجد مثالن:

 % مف سكؽ المبيدات العالمٌية.80شركات عابرة لمقارات تسيطر عمى  6 -
 شركتاف تسيطراف عمى سكؽ البذار. -
 % مف سكؽ الحبكب المعٌدلة كراثٌيان.91كاحدة ىي )مكنساتك( تسيطر عمى شركة  -
 % مف تجارة المكز.50شركتاف ىما )شيكيتا ك دكؿ( تسيطراف عمى  -
 % مف الٌسكؽ العالمٌية لمشام.85شركات تسيطر عمى  3 -
بمغػػػت  2002شػػػركات )كرافػػػتق نسػػػتمةق بركتػػػكرق سػػػارالي( تسػػػيطر عمػػػى سػػػكؽ المػػػبف: ففػػػي عػػػاـ  4 -

مميار إل لمشركات المتعػٌددة الجنسػياتق مػا  70مميار إل مقابؿ مبيعات  5.5ت الدكؿ مف المبف صادرا
 يكٌض  تزايد أرباح تمؾ الشركاتق كانخفاض حصيمة الدكؿ المصٌدرة كالمزارعيف.

 
حةةةولّاألزمةةةيّاآل ةةةيوّييّفةةة ّعةةة م ّّ:ّساةةةضّمةةة ّجةةة ءّعمةةةىّل ةةة نّناةةةوم ّكاليةةةن6-5

1997-1998: 
كانت بمداف آسيا قبؿ أسابيع قميمة مف تدىكر األمكر فييا تيعتبر نمكذجان لمٌصٌحة كالرشاقة االقتصادٌيةق 
كقد عيًرفت بػ النمكر اآلسيكٌيةق ككاف سماسػرة البكرصػة يقكلػكف لزبػائنيـ أٌنػو لػيس ىنػاؾ مػف طريقػة آمنػة لجمػع 

ة اآلسػيكٌية الٌناشػئة. ككانػت العجمػة الٌصػناعية الثركات أكثر مػف كضػع المػٌدخرات فػي سػكؽ الصػناديؽ الٌتعاكنٌيػ
 في آسيا مستمٌرة بدءان باألحذية الرياضٌية كصكالن إلى السيارات.

كقعت ىذه الٌدكؿ ضحٌية ذعر أصب  فتٌاكان مع سػرعة األسػكاؽ المعكلمػةق بػدأ كػٌؿ شػيء ب شػاعةو تقػكؿ 
يػػاق كحػػٌكؿ العػػالـ اإللكتركنػػي اإلشػػاعة إلػػى إٌف تايالنػػد لػػـ تكػػف تممػػؾ مػػا يكفييػػا مػػف الػػدكالرات كػػي تػػدعـ عممت

عاصفة ىكجاءق فطالبت المصارؼ بقركضياق أٌما الٌسكؽ العقارٌية التي كانت تتكٌسع بسرعة كبيرةق تكٌقفت بيػا 
كرش البناءق أٌما سماسرة الٌصناديؽ الٌتعاكنٌية فقد تعاممكا مع النمكر اآلسيكٌية ككياف استثمارم كاحدق لػذلؾ بعػد 

مع التي أصابت تايالندق كقػع أحػدىا تمػك اآلخػرق كمػا لبثػت أف تبٌخػرت األمػكاؿ مػف إندكنيسػيا كماليزيػا حالة الي
 كالفيميبيف حٌتى ككريا الجنكبية التي كانت تيعتبر االقتصاد الحادم عشر عالمٌيان.

                                      
 .113 - 112دكالر. شريؼق السطك عمى العالـق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1
  :فػي آسػيا تجػرم بحثػان  1997صحفٌية كندٌية ككاتبة كناشطة كمحممة سياسٌية في شػؤكف عكلمػة الشػركاتق كانػت فػي صػيؼ نعكمي كاليف

 عف ظركؼ العمؿ في مصانع التصدير المزدىرة.
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ٌكلػػت اضػػطٌرت الحككمػػات اآلسػػيكٌية إلػػى إفػػراغ مصػػارفيا االحتياطٌيػػة بغيػػة دعػػـ عمالتيػػاق كبالتػػالي تح
مميػار إل مػف سػكؽ األكراؽ المالٌيػة اآلسػيكٌية فػي  600المخاكؼ إلى حقيقػةق كازداد الػذعر فػي الٌسػكؽ فػاختفى 

  ضكف سنة كاحدةق بعد أف تطٌمب جمع تمؾ الٌثركة عقكدان عٌدة.
كمف نتائج ىذه األزمة عمى إندكنيسيا مثالنق اندفع الٌشعب الذم  رؽ في الفقر إلى المتاجر كاقتحمياق 
كأخذ كٌؿ ما كصػمت إليػو يػداهق كفػي أحػد الحػكادث الرىيبػة فػي جاكرتػا نشػب حريػؽ فػي أحػد المراكػز الٌتجارٌيػةق 

 بينما كاف يتعٌرض لمٌنيبق كحيرؽ فيو مئات األشخاص.
أمػػا فػػي ككريػػا الجنكبٌيػػة فقػػد أطمقػػت المحطٌػػات التمفزيكنٌيػػة حممػػة دعائٌيػػة تطمػػب مػػف المػػكاطنيف التبػػٌرع 

نكعة مف الٌذىب لتذٌكب كتيستعمؿ مف أجؿ تسديد ديف الٌدكلةق كفي  ضكف أسػابيع قميمػة فقػد بمجكىراتيـ المص
 مميكف شخص عقكدانق كحمقانق كأكسمةق كما شابو. 3سٌمـ 

يعػػكد سػػبب األزمػػة فػػي آسػػيا إلػػى حمقػػة خػػكؼق كالعامػػؿ الكحيػػد الػػذم كػػاف ب مكانػػو أف يينقػػذ الػػبالد ىػػك 
تكفر آلسياق فحالما بدأت األزمة تمٌقت آسيا مكجة مفاجئة مف الضػرباتق قرض سريعق إال أٌف ىذه الفرصة لـ ت

كٌجيتيػػا المؤسسػػات المالٌيػػة التػػي عٌبػػرت بكضػػكح: ال تسػػاعدكا آسػػيا.  حيػػث ظيػػر ميمتػػكف فريػػدماف فػػي إحػػدل 
ي تػرؾ ليقكؿ: أٌنو كاف يعارض أم نكع مف المساعداتق كأٌنو ينبغػ CNNمقابالتو التمفزيكنٌية الٌنادرة عمى قناة 

الٌسكؽ تصم  نفسيا بنفسيا. كما شاطره الرأم أحد مصػارؼ ككؿ سػتريت االسػتثمارٌية "مكر ػاف سػتانمي" حيػث 
: مف الضركرم أال تقكـ الخزينة األمريكٌيػة كصػندكؽ النقػد الػدكلي بػأٌم قاؿ الخبير االقتصادم جام بيمكسكي

ياق ىػك سػماع المزيػد مػف األخبػار السػٌيئةق ىػذه شيء لتخفيؼ آالـ األزمةق مضيفان: ما نحتاج إليػو اآلف فػي آسػ
 األخبار السٌيئة ضركرٌية لمتابعة تحفيز عممٌية الٌتكييؼ.

كمػػػا كانػػػت إدارة كمينتػػػكف تتبػػػع مسػػػار ككؿ سػػػتريتق فحػػػيف انعقػػػدت قٌمػػػة الٌتعػػػاكف االقتصػػػادم آلسػػػيا 
ييػػػارق كػػػاف مػػػا يػػػراه أشػػػير عمػػػى بدايػػػة االن 4ق كبعػػػد مػػػركر 1997كالمحػػػيط اليػػػادم فػػػي تشػػػريف الثػػػاني عػػػاـ 

 اآلسيكيكف نياية اقتصادٌيةق كاف مف كجية نظر كمينتكف: عكائؽ تعترض الطريؽ.
فػػي مطمػػع الٌتسػػعيناتق كفػػي كػػٌؿ مػػٌرة أراد فييػػا المػػدافعكف عػػف الٌتجػػارة الحػػٌرة إيجػػاد قٌصػػة نجػػاح مقنعػػة 

ق فقػػد كانػػت معجػػزة اقتصػػادٌية ليستشػػيدكا بيػػا فػػي نقاشػػاتيـق كػػانكا يشػػيركف بشػػكؿ مسػػتمٌر إلػػى النمػػكر اآلسػػيكٌية
تنمك بشكؿ متسارعق كذلؾ بسبب تشػريع أبكابيػا لمعكلمػةق كلكػف ىػذا النمػك لػـ يكػف بسػبب الٌتجػارة الحػٌرة حسػب 
االٌدعػػػاءاتق ألٌف ماليزيػػػاق كككريػػػا الجنكبٌيػػػةق كتايالنػػػد اتٌبعػػػت سياسػػػات حمائٌيػػػة صػػػارمة تمنػػػع األجانػػػب تممٌػػػؾ 

ةق ككانت الٌدكلة تتمٌتع بدكر كبير مبقية قطاعػات كالطاقػة كالٌنقػؿ فػي يػدم األراضيق أك شراء المصانع المحميٌ 
الحككمةق ككانت النمكر اآلسيكٌية قد منعت اسػتيراد بعػض السػمع مػف اليابػاف كأكركبػا أميركػا الجنكبٌيػة بمػا أٌنيػا 

 طٌكرت أسكاقيا الٌداخمٌية.

                                      
 .جام بيمكسكي: الخبير االقتصادم االستراتيجي لدل مصرؼ مكر اف ستانمي 
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ٌددة الجنسػػٌيات الغربٌيػػة كاليابانٌيػػة مػػػف ىػػذا أٌدل إلػػى اسػػتياء المصػػارؼ االسػػتثمارٌية كالشػػركات المتعػػ
ازدىػػػار سػػػكؽ آسػػػيا االسػػػتيالكٌيةق كأرادت الٌنفػػػاذ إلػػػى أسػػػكاؽ ىػػػذه المنطقػػػة لتسػػػكيؽ منتجاتيػػػاق حيػػػث أبػػػدت 
المؤسسات الغربٌية كاليابانٌية ر بتيا في شراء أكبر شركات الٌنمكر اآلسيكٌية خاٌصة تكٌتالت ككريا كػػ "دايػك"ق 

". كىكذا كافقت الحككمات اآلسيكٌية عمى حٌؿ كسط فػي منتصػؼ التسػعينياتق LG"ق ""ىيكندام"ق "سامسكنغ
كتحت ضغط صػندكؽ النقػد الػدكليق كمنٌظمػة الٌتجػارة العالمٌيػة التػي كانػت قػد أنشػئت حػديثان: أٌنػو يمكنيػا أف 

قػاكـ الضػغكط تبقػي القػكانيف التػي تحمػي المؤسسػات المالٌيػة المحمٌيػة مػف االسػتمالؾ األجنبػيق كيمكنيػا أف ت
لخصخصة شركات الدكلة األساسٌيةق لكف كػاف عمييػا بالمقابػؿ أف ترفػع الحػكاجز عػف قطاعاتيػا المالٌيػةق مػا 

انقمبػػت المقػػاييس مػػف جػػراء تػػدٌفؽ  1997سػػيتي  قيػػاـ مكجػػة مػػف االسػػتثمارات كاالتجػػار بالعممػػة. كفػػي عػػاـ 
المنافسػة االسػتثمارٌية التػي أصػبحت مشػركعة األمكاؿ المفاجئ مف آسياق كذلؾ نتيجة مباشرة ليذا النكع مف 

فقػػط بفعػػؿ الضػػغط الغربػػيق حيػػث رأل أبػػرز المحممػػيف االسػػتثمارييف جػػام بيمكسػػكي أٌف ىػػذه األزمػػة فرصػػة 
لمػػػٌتخمص مػػػف الحػػػكاجز المتبقيػػػة لحمايػػػة سػػػكؽ آسػػػيا نيائٌيػػػانق حيػػػث قػػػاؿ: "إف تيركػػػت األزمػػػة لتػػػزداد سػػػكءانق 

مػػف المنطقػػةق كسػػيككف عمػػى الشػػركات اآلسػػيكٌية أف تيغمػػؽق أك أف تيبػػاع  فستيسػػتنزؼ العمػػالت األجنبيػػة كٌميػػا
لشػػركات  ربٌيػػةق أكٌد أف أرل شػػركات تيقفػػؿق كممتمكػػات تيبػػاعق بيػػع الممتمكػػات صػػعبه جػػدانق فغالبػػان مػػا ال يػػكٌد 

غط المالككف البيعق إال إف كػانكا مجبػريف عمػى ذلػؾق لػذا نحػف فػي حاجػة إلػى مزيػد مػف األخبػار السػٌيئة لمٌضػ 
 عمى المالكيف كي يبيعكا شركاتيـ".

كما أعرب ميشاؿ كامدسكق الذم اعتيبر بصػفتو حينيػا رئيسػان لصػندكؽ الٌنقػد الػٌدكلي ثػاني صػانع قػرار 
مػػالي فػػي العػػالـق عػػف كجيػػة نظػػره قػػائالن: "إٌف األزمػػة اآلسػػيكٌية تشػػٌكؿ فرصػػة كػػي تخمػػع المنطقػػة ثكبيػػا القػػديـق 

االقتصػادٌية أبدٌيػةق فأحيانػان تكػكف مفيػدةق كأحيانػان أخػرل تيصػب  قديمػةق كينبغػي  كتكلد مف جديػدق ليسػت الٌنمػاذج
 الٌتخمي عنيا".

كػػاف صػػندكؽ الٌنقػػد تٌكاقػػان إلػػى اسػػتغالؿ ىػػذه الفرصػػةق كبعػػد مػػركر شػػيكر مػػف الجمػػكد كازديػػاد األمػػكر 
التػػي قاكمػػت صػػندكؽ سػكءان فػػي آسػػياق دخػػؿ فػي مفاكضػػات مػػع حككمػػات آسػياق ككانػػت ماليزيػػا الٌدكلػػة الكحيػدة 

الٌنقد بفضؿ ديكنيا الٌصغيرة نسبيانق حيث صٌرح رئيس كزراء ماليزيا مياتير محٌمد أٌنو لـ يظٌف أٌنو ينبغي تدمير 
االقتصػػاد مػػف أجػػؿ تحسػػينو. أٌمػػا بقٌيػػة الػػدكؿ اآلسػػيكٌية العالقػػة فػػي األزمػػةق فكانػػت فػػي حاجػػة ماٌسػػة لمعمػػالت 

مميػػار إل كقػػرض مػػف صػػندكؽ الٌنقػػدق حيػػث  10حتمػػاؿ الحصػػكؿ عمػػى األجنبٌيػػةق لػػذلؾ لػػـ تػػتمٌكف مػػف رفػػض ا
 حضر إلى طاكلة المفاكضات كٌؿ مف تايالندق الفيميبيفق إندكنيسياق ككريا الجنكبٌية.

كانػػت حككمػػات عػػٌدة قػػد اقترحػػت أٌنػػو: بمػػا أٌف األزمػػة نتجػػت عػػف سػػيكلة تنٌقػػؿ األمػػكاؿ داخػػؿ الػػبالد 
ق فقد يككف مف المنطقي كضػع بعػض الحػكاجزق أم فػرض رقابػة عمػى كخارجياق بدكف أٌم عامؿ يبطئ تدٌفقيا

رؤكس األمكاؿق ككانػت الٌصػيف محافظػة عمػى رقابتيػاق ككانػت البمػد اآلسػيكم الكحيػد الػذم لػـ تجتاحػو األزمػة. 
 أٌما ماليزيا فأعادت الٌرقابة إلى أسكاقياق كبدأ كضعيا يتحٌسف.



81 

مى تكٌسػؿ المسػاعدةق فقػد كانػت الٌنمػكر محٌطمػة كمحبطػةق كاف االنييار قد أجبر بعض البمداف العنيدة ع
كقضت المرحمة األكلى لممفاكضات مف تجريػد البمػداف مػف الحمايػة االسػتثمارٌية كالٌتجارٌيػة كالتػدٌخؿ الٌناشػط لمدكلػة 
الػػػذم شػػػٌكؿ مفتػػػاح المعجػػػزة اآلسػػػيكٌيةق كمػػػا طمػػػب صػػػندكؽ الٌنقػػػد مػػػف الحككمػػػات إجػػػراء تخفيضػػػات كبيػػػرة عمػػػى 

اتياق ما أٌدل إلى مكجة بطالة بيف عٌماؿ القطاع العاـق إال أٌف ستانمي فيشػر المسػؤكؿ عػف المفاكضػات مػع ميزانيٌ 
صندكؽ النقد الٌدكليق اعترؼ بأٌف األزمة ليست متعٌمقة بنفقات الحككمػةق كذلػؾ بعػد أف تكٌصػؿ إلػى مػا يريػده مػع 

ندكنيسا. ككريا الجنكبٌية  كا 
ندكؽ النقػػد تقتضػػي أف تتػي  تايالنػػد لألجانػػب امػتالؾ جػػزء كبيػػر مػػف كانػت االتفاقيػػات الجديػػدة مػع صػػ

مصارفياق كأف تخٌفض إندكنيسػيا إعاناتيػا الغذائٌيػةق كأف تمغػي ككريػا الجنكبٌيػة القػانكف الػذم يحمػي العمػاؿ مػف 
مكجػػات البطالػػةق كقػػد حػػٌدد صػػندكؽ الٌنقػػد أىػػدافان صػػارمة لمبطالػػة فػػي ككريػػاق فمػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى قػػرض 

%ق كػاف 30%ق كفيما بعد لـ يبػؽى منيػا إال 50بغي عمى القطاع المصرفي تخفيض القكة العاممة فيو بنسبة ين
ىذا الطمب ضركريان لمشركات الغربٌية التي أرادت ضمانان بأٌنيا ستتمٌكف مف تقميص الشركات اآلسيكٌية إلػى حػٌد 

 كبير قبؿ شرائيا.
انيتشػباكدم: "لقػد خسػرنا سػيادتنا كقػدرتنا عمػى تحديػد في تايالند قاؿ رئػيس مجمػس النػٌكاب سكباشػام ب

ـٌ تعيينػػو  سياسػػة االقتصػػاد الكمػػي". ككػػاف ىنػػاؾ أربعػػة مراسػػيـ طارئػػةق اسػػتدعت مكافأتػػو فيمػػا بعػػد لتعاكنػػوق كتػػ
 رئيسان لمنٌظمة الٌتجارة العالمٌية.

االنتخابػػػات الرئاسػػػٌية أٌمػػػا فػػػي ككريػػػا الجنكبٌيػػػة فقػػػد صػػػادفت فييػػػا نيايػػػة مفاكضػػػات صػػػندكؽ النقػػػد مػػػع 
المقٌررةق ككاف اثناف مف المرٌشحيف األربعة يتبٌنياف برنامج صندكؽ النقدق كقد رفض الصندكؽ مػن  المػاؿ قبػؿ 
الحصكؿ عمى تعٌيدات مف المرٌشحيف األربعة بااللتزاـ بالقكانيف الجديدة فػي حػاؿ فػكزىـق فتعيٌػد لػو كػٌؿ مرٌشػ  

 خطٌيان بتقديـ الٌدعـ.
سػػا التػػي كانػػت تحػػػت حكػػـ سػػكىارتكق الػػذم كػػاف أٌكؿ مػػػف فػػت  أبكابػػو أمػػاـ االسػػتثمار الحػػػٌر كفػػي إندكني

األجنبيق كلكٌنو بعد ثالثيف عامان مف حكموق أصب  أقٌؿ التزامان بالغرب مػع تقٌدمػو فػي السػٌفق كبعػد عقػكد مػف بيػع 
قائوق كحػاكؿ لشػيكر أف يقػاـك صػندكؽ النفط كالثركة المعدنٌية لمشركات األجنبٌيةق بدأ يعتنػي بنفسػو كبعائمتػو كأصػد

النقدق كذلؾ ب صػدار مكازنػة ال تحتػكم عمػى تخفيضػات كبيػرةق فضػاعؼ صػندكؽ النقػد ضػغكطوق حيػث قػاـ أحػد 
مسػػػؤكلي صػػػندكؽ النقػػػد ب خبػػػار صػػػحيفة الكاشػػػنطف بكسػػػت: "إٌف األسػػػكاؽ تتسػػػاءؿ إلػػػى أٌم حػػػٌد سػػػتمتـز القيػػػادة 

 سػػػػيما باإلصػػػػالحات الرئيسػػػػٌية". كتكٌقعػػػػت المقالػػػػة أف يعاقػػػػب الصػػػػندكؽ اإلندكنيسػػػػٌية القديمػػػػة بيػػػػذا البرنػػػػامجق كال
إندكنيسػػيا باالحتفػػاظ بالمميػػارات التػػي كعػػد ب قراضػػيا ليػػاق كفػػكر نشػػر المقالػػةق انيػػارت العممػػة اآلسػػيكٌية كٌميػػان حيػػث 

                                      
 ريكٌيػةق حيػث انعكسػت مصػال  الشػركات األمريكٌيػة فػي االتفاقيػات الٌنيائٌيػةق حػيف سػافر ديفيػد ييعتبر صندكؽ النقد الدكلي تابع لمخزينػة األم

ت ليبتكف نائب كزير الخزينة األمريكية لمشؤكف الدكلٌية حينذاؾ إلى ككريا الجنكبٌيةق كنزؿ في فندؽ ىيمتكف في سيؤكؿق حيث جرت المفاكضا
يمكشػػتايف مػػف صػػحيفة الػػػ كاشػػنطف بكسػػتق كػػاف حضػػكر ليبتػػكف إثباتػػان لتػػأثير إيحػػاءات  بػػيف صػػندكؽ النقػػد كالحككمػػة الككرٌيػػةق كبحسػػب بػػكؿ
 الكاليات المتحدة في سياسة صندكؽ النقد الدكلي.
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% مػػػف قيمتيػػػا خػػػالؿ يػػػـك كاحػػػد. كبعػػػدىا حصػػػؿ صػػػندكؽ النقػػػد عمػػػى معظػػػـ مػػػا يريػػػدهق كبمػػػغ عػػػدد 25فقػػػدت 
 تعديالن. 140لتعديالت اإلجمالي ا

كانت التكمفة البشرٌية النتيازٌية صندكؽ النقد في آسيا مريعةق حيث قٌدرت منٌظمػة العمػؿ الدكلٌيػة أٌف حػكالي 
%ق بينمػػػػا كانػػػػت 12% إلػػػػى 4مميػػػػكف شػػػػخص فقػػػػدكا كظػػػػائفيـق كأٌف معػػػػٌدؿ البطالػػػػة فػػػػي إندكنيسػػػػيا ازداد مػػػػف  24

كظيفػة فػي الشػير.  60000مف كظائفيػا يكمٌيػانق أم  2000انت البالد تخسر اإلصالحات في أكجيا في تايالند ك
ػػرؼ  مميػػكف  20عامػػؿ مػػف عممػػو بشػػكؿ شػػيرمق كفػػي تمػػؾ الفتػػرة كصػػؿ  300000أٌمػػا فػػي ككريػػا الجنكبٌيػػة فقػػد صي

 آسيكم إلى مستكل الفقر الذم كصفو البنؾ الدكلي بػ "البؤس المدٌبر".
مػػػع حمػػػكؿ كبػػرل الشػػػركات المتعػػػٌددة الجنسػػيات مكػػػاف العالمػػػات خػػالؿ عػػػاميف تغٌيػػر كجػػػو آسػػػيا كمٌيػػان 

ـٌ تجزئة الشركة الككرٌية العمالقة "سامسكنغ" كبيعت أجزاء منياق حيث حصمت شركة  الٌتجارٌية المحمٌيةق فمثالن ت
"فكلفك" عمى قسػـ الصػناعات الثقيمػةق كحصػمت "إس سػي جكنسػكف" عمػى القسػـ الصػيدليق أٌمػا "جنػراؿ ماتيػؾ" 

مميػػكف إل  400ت عمػػى قسػػـ اإلنػارةق كبعػػد أعػػكاـ قميمػة بيػػع قسػػـ "دايػكك" لمسػػيارات لشػػركة "جػي إـ" لقػػاء فحصػم
 مميار إل. 6فقط بعد أف كاف ثمنو قد قٌدر بػ 

مػػػف بػػػيف كبػػػار الالعبػػػيف الػػػذيف حصػػػمكا عمػػػى حٌصػػػة مػػػف مبيعػػػات آسػػػيا البائسػػػة "نسػػػمة"ق "إريكسػػػكف"ق 
كال" التػػي اشػػترت شػػركة ككرٌيػػة لتعبئػػة القػػكارير بنصػػؼ مميػػار إلق "سػػيغرامز"ق "ىيكلػػت بػػارد"ق كشػػركة "كككػػا كػػ

كاشػػػترت "برككتػػػر ك امبػػػؿ" شػػػركة تعميػػػب ككرٌيػػػةق أٌمػػػا "نيسػػػاف" فاشػػػترت إحػػػدل أكبػػػر شػػػركات السػػػيارات فػػػي 
إندكنيسػػياق كحصػػمت "جنػػراؿ ماتيػػؾ" عمػػى حٌصػػة تسػػم  ليػػا بػػالٌتحٌكـ فػػي مصػػنع البػػرادات الكػػكرٌم "إؿ جػػي"ق 

 " البريطانٌية شركة "إؿ جي" لمطاقة كىي شركة ككرٌية جنكبٌية لمكيرباء كالغاز.كاشترت "باكر جف
لػػػـ تكػػػف الشػػػركات الخاٌصػػػة الكحيػػػدة التػػػي بيعػػػت لألجانػػػبق بػػػؿ قامػػػت الحككمػػػات نتيجػػػة األزمػػػة ببيػػػع 
الخدمات العاٌمةق حيث حصػمت شػركة "بكتػؿ" عمػى عقػد لخصخصػة شػبكة ميػاه الصػرؼ الصػحي فػي مػانيالق 

مركػػز تكريػػر الػػنفط فػػي سػػكالكزم فػػي إندكنيسػػيا. كسػػيطرت "مكتػػكركال" سػػيطرة مطمقػػة عمػػى الشػػركة  كعقػػد لبنػػاء
الككرٌيػػة "آبيػػؿ" لالتصػػاالتق كشػػركة الػػنفط الكبػػرل "سػػايث" التػػي يقػػع مقٌرىػػا فػػي نيكيػػكرؾ حصػػمت عمػػى حٌصػػة 

قٌسمت إلى قسميف: قسـ ذىب كبيرة في شركة الغاز العاٌمة في تايالند "ككجنرايشف"ق أٌما شبكة مياه إندكنيسيا ف
إلى شركة "تايمز" البريطانٌية لممياهق كقسـ لشركة "ال ليكنيز دم زك"ق أٌما شركة "كست ككسػت" الكندٌيػة لمطاقػة 
فقد اقتنصت مشركع بناء منشأة طاقة ضخمة في إندكنيسياق كما اشػترت شػركة "بػريتيش تيميكػكـ" حٌصػة كبيػرة 

ا كككريػػػا الجنكبٌيػػػةق كحصػػػمت شػػػركة "بيػػػؿ كنػػػدا" عمػػػى جػػػزء مػػػف شػػػركة مػػػف خػػػدمات البريػػػد فػػػي كػػػٌؿ مػػػف ماليزيػػػ
 1"ىنسكؿ" الككرٌية لالتصاالت.

                                      
عقيدة الٌصػدمة )صػعكد رأسػمالٌية الكػكارث(ق شػركة المطبكعػات لمتكزيػع كالٌنشػرق لبنػافق كاليف. نعكميق ترجمة: خكرم. ناديفق  1

 .387ق 386ق 382ق 381ق 381ق 379ق 378ق 377ق 376ق 375ق 374ق 373ق 372ق 371ق 371ق ص 2119بيركتق 
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عممٌيػػة دمػػجق كاسػػتيالء فػػي إندكنيسػػياق كتايالنػػدق كككريػػا  186شػػير حصػػمت  20كىكػػذا فػػي  ضػػكف 
 الجنكبٌيةق كماليزياق كالفيميبيفق كتالياند مف قبؿ الشركات المتعٌددة الجنسيات.

ّاإلرى بّا  ت   ي:ّ:ّتكّتل6-6
فيمػػػػػا يتعمٌػػػػػؽ بػػػػػالٌتكٌتالت االقتصػػػػػادٌية كممارسػػػػػاتياق فقػػػػػد كػػػػػاف كاضػػػػػحان مػػػػػف خػػػػػالؿ مبحػػػػػث الٌتكػػػػػٌتالت 
االقتصادٌية بأٌف اليدؼ مػف كراء إنشػاء تكػٌتالن اقتصػادٌيان ىػك خمػؽ حصػانةق كجػدار حمايػةق لزيػادة مناعتػو تجػاه 

يا مالكػػان لالقتصػػاد العػػالميق ككػػاف ال بػػٌد مػػف اإلشػػارة االجتيػػاح االقتصػػادم العػػالمي مػػف قبػػؿ دكؿ فٌكضػػت نفسػػ
بشػٌكؿ مفٌصػؿ إلػى بعػض أنػػكاع التكػٌتالت االقتصػادٌيةق لنصػؿ إلػى االنحػػراؼ الػذم أٌدل بػبعض ىػذه التكػػٌتالت 
ا لتيعتبر تكٌتالن اقتصادٌيان إرىابٌيانق السيما في بعض الممارسات التي يقكـ بيا كأبرزىا العقكبات االقتصػادٌيةق كىنػ

نتحػػٌدث حصػػران عػػف االٌتحػػاد األكركبػػي الػػذم أبػػرز مخالبػػو تجػػاه اقتصػػادٌيات الػػٌدكؿ الٌناميػػةق أك ذات العػػداء مػػع 
الكاليات المٌتحدة األمريكٌيةق لنعيد تكرار بأٌف دكؿ االٌتحاد األكركبي تخضع سياسٌيان لذلؾ القطب الػذم تفػٌرد فػي 

 ع السياسي إلى السيطرة االقتصادٌية.الٌتالعب بدكؿ العالـق كبالتٌالي استتباع الخضك 
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 ادلبحث األول

 ادلدوونوة

 
ّ:ّاأل س بّالّنظرّييّلم يونّال  رجّييّوأنواعّتمكّال يون:2-2

االقتصػادٌيةق كبالتٌػالي تحقيػؽ معػٌدالت نمػٌك اقتصػادم  بما أٌف الػٌدكؿ الٌناميػة تسػعى إلػى تحقيػؽ تنميتيػا
ق كىػػذا الٌتمكيػػؿ إٌمػػا أف يكػػكف داخميػػ أم  ان عاليػػةق كفػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ ذلػػؾ تحتػػاج تمػػؾ الػػدكؿ إلػػى الٌتمكيػػؿ الػػالـز

ق أك مػف مصػادر خارجٌيػة -كقٌممػا تتػكٌفر المػٌدخرات الكافيػة لتمكيػؿ تنمػكم-مٌدخرات تمؾ البمداف في حاؿ تكٌفره 
ى شكؿ ديكف كىك الكضع الغالبق كبما أٌف الٌديكف ال بٌد ليا أف تسٌدد كفقان لبنكد مكتكبة في عقػد اإلقػراضق عم

فيي تشٌكؿ إلتزامان يجب الكفاء بو عمى حسب مٌدة ذلؾ اإللتزاـ كالمتٌفػؽ عمييػا فػي العقػدق كىػذه الػٌديكف تصػٌنؼ 
 حسب آجاليا إلى:

 : أم ألقٌؿ مف عاـ كاحد.قصيرة األجؿ .1
 : أم ألكثر مف عاـ كأقؿ مف سبعة أعكاـ.تكسطة األجؿم .2
 . ان : تصؿ في بعض األحياف إلى عشريف عامطكيمة األجؿ .3

 كما أٌف الٌديكف الخارجٌية )القركض( تصٌنؼ حسب الجية الميستدينة إلى:
: كىػػي الػػٌديكف التػػي تيمػػن  مػػف حككمػػة دكلػػة أجنبٌيػػة إلػػى حككمػػة القػػركض الرسػػمٌية )حككمٌيػػة( .1

 الميقتىًرضة.الٌدكلة 
: كىػػي التػػي تيمػػن  مػػف قبػػؿ منٌظمػػات دكلٌيػػة كصػػندكؽ النقػػد الػػدكلي القػػركض متعػػٌددة األطػػراؼ .2

 كالبنؾ الٌدكلي.
: كىي التي تمنحيا بنكؾ أجنبٌية خاٌصة إلى حككمة ما أك مؤسسة عامة أك القركض الخاٌصة .3

 مؤسسة خاٌصة أك إلى البنكؾ.
كأٌيػػان كػػاف شػػكؿ الػػٌديف فػػ ٌف قػػدرة الدكلػػة المدينػػة عمػػى الكفػػاء بالػػدَّيف تتكقػػؼ عمػػى كيفٌيػػة اسػػتخداـ ىػػذا  
بأقسػػاط الػػديكف كالفكائػػد فػػي كقتيػػا المحػػددق يتطمػػب كجػػكد فػػائض فػػي الميػػزاف التجػػارم كبالتػػالي الكفػػاء الػػٌديفق 

 لمدكلة المعنٌية. 
المنتجػػةق كالقػػركض الخارجيػػة  يػػر المنتجػػةق بحيػػث  كىنػػا ال بػػٌد مػػف التفريػػؽ بػػيف القػػركض الخارجيػػة

تيسػتىخدىـ األكلػى فػي شػراء كبنػاء كسػائؿ اإلنتػاجق كىػػذا النػكع مػف القػركض الخارجيػة يمكػف أف يسػاىـ فػي خمػػؽ 
الفػػائض فػػي الميػػزاف التجػػارم )الصػػادرات ( الػػكاردات(ق أمػػا الثانيػػة فيػػي القػػركض التػػي تيسػػتىخدىـ فػػي أ ػػراض 

 .ء السمع االستيالكية أك لمحصكؿ عمى المعدات العسكرية كاألسمحة ك يرىاأخرل مثؿ تمكيؿ شرا
ّ  



85 

ّ:ّم طمح تّومف ىيمّتتاّمقّس لّ يونّال  رجّيي:2-5
اشػػتركت المنٌظمػػات الٌدكليػػة مثػػؿ: صػػندكؽ النقػػد الػػدكليق كالبنػػؾ الػػدكلي لإلنشػػاء كالتعميػػرق كمنظمػػة 

اعتبػػركه ضػػركريان لفيػػـ مشػػكمة المديكنيػػة الخارجيػػة كأىػػـ التعػػاكف االقتصػػادم كالتنميػػة ك يرىػػا فػػي إعػػداد معجػػـ 
1ّ:تمؾ المصطمحات

: أم إلغاء أصؿ الفكائد المستحٌقة الذم لـ تسدد )سكاء بحمكؿ آجاؿ تسديده أك عدـ تخفيؼ الديكف .1
 حمكليا(ق كيعني بالنسبة لمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنميةق تخفيؼ نسبة أسعار الفائدة.

1956: كىك اجتماع بدأ عاـ نادم باريس .2
  كيضـ األطراؼ الدائنة تـ مف خاللو تخفيؼ عبء الديكف

مف طرؼ حككمات البمداف األعضاء في لجنة المساعدة عمى التنمية التابعة لمنظمة التعاكف 
 االقتصادم كالتنمية. كيمكف ألم دائف عمكمي المشاركة في اجتماعات النادم إذا ر ب في ذلؾ. أما
رئاسة النادم كأمانتو فتتكالىما شخصيات مف مديرٌية الخزينة الفرنسيةق كالتي تتكلى أيضان التحضير 

 المادم لالجتماعات المنعقدة في باريس. 

 أم استبداؿ الديكف بنكع آخر مف االلتزامات. :تحكيؿ الديكف .3
 : أصكؿ مالية قائمة عمى البمد.الذمـ .4

يمتمككف سندات )سندات مكظفة في القطاع العاـ أك المتأتية مف : كىـ أكلئؾ الذيف الدائنكف الخكاص .5
االستثمار الخاص(ق كالبنكؾ الخاصة كمؤسسات مالية أخرل خاصة كصناعٌيةق كالمصدريف ك يرىـ 

 مف المكرديف الذيف مىنىحكا قركضان.
كة بيف الدكؿ : كىـ المنظمات الدكلية كالبنكؾ المحمية لمتنمية كالييئات المشتر الدائنكف العمكميكف .6

 كالحككمات كمؤسساتيا )بما في ذلؾ البنكؾ المركزية(.
: القرض ىك كؿ مبمغ مالي خاضع لشركط خاصة لمتسديدق كيشمؿ المصطم  القركض القرض .7

كالتحكيالت األخرل المقيدة بشرط خاص لمتسديدق خالؿ فترة معينةق مع تسديد الفكائدق كما يمكف أف 
ةق شريطة أف يستند إلى "قركض المساعدة المقيدة " عمى النحك الذم يشمؿ التزامان يتعمؽ بمن  ىب

حٌدده اتفاؽ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية حكؿ القركض الخاصة بالتصدير التي تستفيد مف 
 دعـ حككمي.

: ىك القرض الذم يدخؿ في إطار التجارة الخارجية في إطار قركض المشتريف أك المستكريف .8
 ض ييٍمنى  مف طرؼ بنؾ أجنبي لمستكرد محمي.الصادراتق كىك قر 

                                      
جنكحات حريتي. فضيمةق إشكالية الديكف الخارجٌيػة كآثارىػا عمػى التنميػة االقتصػادٌية فػي الػدكؿ العربيػة حالػة بعػض الػدكؿ المدينػةق رسػالة  1

 .38-29ق ص 2116دكتكراهق كمية العمـك االقتصادٌية كعمـك التسييرق الجزائرق 
 1956 .ىي السنة التي تـ خالليا أكؿ عممية إعادة جدكلة بعض مستحقات المديكنية الخارجية لألرجنتيف نحك مدينيف عمكمييف 
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: ييٍمنى  ىذا القرض في إطار الحاجات الخاصة بالتجارة الخارجيةق كىك  ير مجٌسد قرض التصدير .9
في سند قابؿ لمتحكيؿق ك البان ما تخضع ىذه القركض لمعدؿ الفائدة الذم تتكلى حككمة البمد الدائف 

 تخفيضوق بيدؼ تشجيع المصدريف. 
( كمنظمة التعاكف BRIحسب مفيكـ بنؾ التسكية الدكلية ) :المرتبط بالعمميات التجارية القرض  .11

(ق ف ف ىذا المصطم  يعادؿ مصطم  "القرض التجارم"ق أما بالنسبة OCDEاالقتصادم كالتنمية )
تٌبة عف القركض التي يمنحيا  لصندكؽ النقد الدكليق ف ف القركض التجارية تنطبؽ عمى الديكف الميترى
مباشرة المصدركف كالمستكردكفق في إطار المعامالت في مجاؿ السمع كالخدماتق كعف تسديد دفعة 

 عمى الحساب في إطار األشغاؿ الجارية.

: كىي القركض التي تمنحيا المنظمات كالييئات الدكلية كاإلقميمية القركض المتعددة األطراؼ  .11
ف منظمة إلى أخرلق كذلؾ حسب الغرض العاممة في مجاؿ االقتراضق كتختمؼ شركط االقتراض م

مف القرض كنكع المنظمة التي تمنحوق فيناؾ قركض لتمكيؿ مشاريع اجتماعيةق بينما تختص 
منظمات أخرل في تمكيؿ مشاريع البنية األساسيةق كبعض المنظمات تقكـ بتمكيؿ مشاريع التنمية 

 االقتصادية كاالجتماعية. كمف ىذه المنظمات:

 البنؾ الدكلي. -
 ؤسسة التمكيؿ الدكلية.م -

 ىيئة التنمية الدكلية. -

 الصندكؽ العربي لإلنماء االقتصادم كاالجتماعي. -

 البنؾ اإلسالمي لمتنمية. -

 صندكؽ التنمية األكركبي. -

 البنؾ األكركبي لالستثمار. -

 البنؾ اإلفريقي لمتنمية. -

 المصرؼ العربي لمتنمية االقتصادية في إفريقيا. -

: كىي تسعى إلى تحديد حؿ مشكمة يسم  لمبمد المديف بتسديد ديكنو فدراسة إعادة ىيكمة الديك   .12
الخارجية بالمجكء إلى إعادة جدكلة الديكف الخارجيةق مما يسم  بتخفيؼ عبء الديفق كىك إلى حد ما 

 بمثابة تمكيؿ إضافي.

كىك معدؿ فائدة مشترؾ  : LIBORمعدؿ الفائدة المشترؾ بيف البنكؾ المعركض في سكؽ لندف   .13
بيف البنكؾ معركض في سكؽ لندف إليداع العمالتق مثالن معدؿ الفائدة عمى الدكالر األمريكي 
المعركض في سكؽ لندف لمدة ستة أشيرق أك معدؿ الفائدة عمى المارؾ األلماني المعركض في سكؽ 

الكمفة التقريبية لممكارد التي  لندف لمدة ستة أشيرق كييعتىمىد ىذا المعدؿ بغرض تسييؿ عممية تقدير
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تحصمت عمييا البنكؾ في األسكاؽ المشتركة بيف البنكؾ. كما ييشىٌكؿ ىذا المعدؿ عادة القاعدة التي 
يتـ انطالقان منيا تحديد ىكامش ربحيـ. كعميو يمكف التفاؽ أكلي حكؿ من  القرض أك اتفاؽ إلعادة 

لفائدة عمى الدكالر المشترؾ بيف البنكؾ كالمعركض الجدكلة أف يحدد فائدة لممستديف يساكم معدؿ ا
. كيتـ ضبط ىذا المعدؿ كؿ % 1.5بزيادة  LIBOR du Dollarفي سكؽ لندف لمدة ستة أشير 

 ستة أشير حسب تغيرات معدؿ الفائدة فيما بيف بنكؾ سكؽ لندف.
ديكنية الفعمية تطابؽ : كىي مبالغ مدفكعات الفكائد كاألصكؿ معانق حيث أٌف خدمة المخدمة المديكنية  .14

 سمسمة مبالغ الفكائد كأصؿ الديف المدفكعة بيدؼ تسديد الديفق مضافان إلييا متأخرات الفكائد. 

: عممية تتضمف استبداؿ سيكلة أك رأس الماؿ بعممة SWAP des Devisesاستبداؿ العمالت   .15
اكسة عمى كؿ جزء مف معينةق أك رأس الماؿ مف عممية أخرلق مع االلتزاـ ب جراء العممية المع

  األصكؿ التي ال تستيمؾ في تاريخ الحؽ.

 : ىك المجاؿ الذم تعمؿ فيو المؤسسات المالية.سكؽ الماؿ  .16

 : يتـ فيو تداكؿ أدكات الديف قصيرة األجؿ )أقؿ مف سنة( بيف البنكؾ الخاصة.سكؽ النقد  .17
ألجؿق كالتي تقكـ المؤسسات : يتـ فيو تداكؿ أدكات الديف كحقكؽ الممكية طكيمة اسكؽ رأس الماؿ  .18

 المالية بالتكسط بطرحيا نيابة عف كحدات العجز.
: تصدر كحدات العجز عادة نكعيف مف األصكؿ المالية أسكاؽ أدكات الديف كأسكاؽ أدكات الممكية  .19

إما السندات أك األسيـ. فالسندات ىي أداة ديف تتعيد بمقتضاىا كحدات العجز التي أصدرتيا بأف 
ىا مبمغان نقديان ثابتان )فكائد( كذلؾ عمى كؿ فترة زمنية حتى تاريخ استحقاؽ السندق تمامان تدفع لحائز 

مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لمديكفق كعندما تككف فترة االستحقاؽ أقؿ مف سنة تسمى ىذه السندات 
شر سنكات أذكف الخزينة العامة. أما عندما تزيد فترة استحقاؽ ىذه السندات عف السنة كتمتد لفترة ع

أك أكثر فتعتبر أدكات ديف متكسطة أك طكيمة األجؿ. أما األسيـ العادية فيي أصكؿ مالية تمثؿ 
خصكمان تعطي لحامميا حؽ المشاركة في الدخؿ الصافي لمشركة. أما أدكات الممكية فعادة ما 

حسب  تعطي لحاممي األسيـ الحؽ في الحصكؿ عمى مبالغ دكرية تسمى تكزيعات متغيرة المقدار
 أرباح المشركع.  

: ىي السكؽ التي يتـ فييا بيع إصدارات األسيـ كالسندات الجديدةق كذلؾ السكؽ األكلية )إصدار(  .21
عندما تقكـ الحككمة أك قطاع األعماؿ بطرح السندات أك بيع األسيـ لمحصكؿ عمى مكارد مالية 

صة البنكؾ بطرح ىذه األكراؽ لتمكيؿ االستثمار الثابتق كعادة ما تقكـ المؤسسات المالية كبخا
الماليةق فالسكؽ األكلى ىي السكؽ التي تحصؿ فيو الشركة عمى المكارد المالية لتمكيؿ استثمارىا 
عندما تطرح أصكليا المالية. كلذلؾ ف ف ىذه السكؽ تعتبر سكؽ االستثمار الحقيقي لمشركةق كسكؽ 



88 

 البان ال تككف السكؽ األكلى معركفة لمجميكر االستثمار المالي لمشخص الذم اشترل الكرقة المالية. ك 
 ألٌف بيع األكراؽ المالية الجديدة يتـ خمؼ أبكاب مغمقة.

: ىك السكؽ الذم يتـ فييا عادة بيع األكراؽ المالية التي سبؽ إصدارىاق السكؽ الثانكم )البكرصة(  .21
فعندما يقكـ الشخص أك  قة"أم أٌف تداكؿ األكراؽ المالية يتـ في السكؽ الثانكمق كىك عادة "البكرص

الشركة مثالن التي اشترت الكرقة المالية ببيعيا بعد ذلؾ في السكؽ الثانكم نجد أنو ال يكجد استثمار 
نما يكجد استثمار مالي لممشترم الجديد لمكرقة المالية المباعةق كعمى ىذا فميس كؿ استثمار  جديدق كا 

 مالي يتـ لتمكيؿ استثمار جديد.

: ىك اإلقراض الحككمي ناقصان السدادق كيضـ معامالت الحككمة في اإلقراض الحككميصافي   .22
االستحقاقات عمى المؤسسات العامةق بحيث يغطي الديف كأسيـ رأس الماؿ كالمدفكعات 

 كالمتحصالت.
: ىك زيادة اإلنفاؽ بما فيو اإلقراض الحككمي عمى المتحصالت مف اإليرادات كالمن ق العجز الكمي  .23

 م تغطيو الحككمة بااللتزاـ بسداد الديف أك السحب مف حيازتيا مف األمكاؿ السائمة أك كمييما معا.الذ

 : ىك زيادة المتحصالت مف اإليرادات كالمن  عمى اإلنفاؽ الحككمي بما فيو اإلقراض.الفائض الكمي  .24

الفرؽ بيف : ىك التغير في التزامات الحككمة الخاصة بالتسديدات الالزمة لتغطية التمكيؿ  .25
مدفكعات الحككمة عف اإلنفاؽ كصافي اإلقراض كمتحصالتيا مف اإليرادات كالمن ق كيعادؿ 
التمكيؿ مف حيث تعريؼ العجز أك الفائض كلكف بعالمة جبرية عكسية. كالتمكيؿ نكعاف: خارجي 

كزمق كمحمي. كيشتمؿ التمكيؿ عمى التغير في الكدائع الحككمية كالسمؼ المقدمة مف المصرؼ المر 
باإلضافة إلى صافي االقتراض المحمي الذم يتضمف االئتماف الممنكح لمحككمة مف المصارؼ 
التجارية كمصادر التمكيؿ المحمية األخرل كحصيمة إصدار السندات كأذكف الخزانة. كفي حالة عدـ 
مشاركة القطاع الخاص  ير مصرفي بقدر معيف في سكؽ رأس الماؿ بالشكؿ الذم يؤىمو إلقراض 
الحككمةق ف ف التمكيؿ المحمي لمعجز يقتصر عمى إقراض الحككمة مف الجياز المصرفي كسحبيا 

 مف األرصدة النقدية.

: ىي جميع متحصالت الحككمة بمقابؿق كاجبة أك  ير كاجبة السدادق مجمؿ المتحصالت الخارجية  .26
ؿ عمى المن  سكاء كانت أل راض تمكيؿ اإلنفاؽ الحككمي أك لتمكيؿ العجز الماليق كتشتم

 كاالقتراض مف المصادر الخارجية. 

: ىي جميع متحصالت الحككمة بمقابؿ أك بدكف مقابؿق كاجبة أك  ير مجمؿ المتحصالت المحمية  .27
كاجبة السداد. كتتضمف اإليرادات الضريبية ك ير الضريبية باإلضافة إلى االئتماف المحمي الممنكح 

 التمكيؿ المحمية األخرل.لمحككمة مف قبؿ الجياز المصرفي كمصادر 
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: بياف إحصائي عف فترة زمنية معينةق تعرؼ مف خاللو مجمؿ الصفقات التي تمت ميزاف المدفكعات  .28
 بيف بمد ما كالعالـ الخارجي كيشتمؿ عمى:

 المعامالت السمعية كالخدمات كعكائد الدخؿ بيف اقتصاد معيف كالعالـ الخارجي. .أ 
الذىب النقدمق كحقكؽ السحب الخاصة كالمستحقات عمى العالـ تغيرات الممكية ككذلؾ التغيرات في  .ب 

 الخارجي كالمطمكبات منو لذلؾ االقتصاد.
 التحكيالت بدكف مقابؿق كالقيكد المقابمة لغرض المكازنة المحاسبية.  .ج 

 : كيعرؼ بأٌنو إجمالي الصادرات السمعية ناقصان إجمالي الكاردات السمعية.الميزاف التجارم  .29
: كيضـ الميزاف التجارم باإلضافة إلى ميزاف الخدمات الذم يتضمف السمع كالخدمات ميزاف  .31

خدمات النقؿق كالسفرق كخدمات االتصاالتق كالتأميفق كالخدمات الماليةق كخدمات الحساب اآلليق 
كالخدمات الشخصية كالمينيةق كالخدمات الحككميةق كما يتضمف ميزاف الدخؿ كيشمؿ تعكيضات 

 دخؿ االستثمار.العامميف ك 

: ىي القيكد المكازنة لمتغيرات في ممكية المكارد الحقيقية أك البنكد المالية بيف التحكيالت الجارية  .31
مقيميف ك ير مقيميف دكف أف تتضمف المعاممة قيمة اقتصادية مقابمة سكاء كاف تغير الممكية طكعيان أك 

األصكؿق كاإلعفاء مف الديكف بالتكافؽ بيف الطرؼ اختياريانق كال تتضمف التحكيالت الجارية تحكيؿ ممكية 
 الدائف كالمديفق ككذلؾ التحكيالت النقدية المرتبطة أك المشركطة بحيازة األصكؿ أك التخمي عنيا.

: ىك ميزاف السمع كالخدمات كالدخؿ باإلضافة إلى التحكيالت الخاصة بدكف مقابؿق التي الميزاف الجارم  .32
 العماؿق ككذلؾ التحكيالت الرسمية بدكف مقابؿ.تشمؿ تحكيالت المياجريف ك 

: يشمؿ جميع بنكد ميزاف المدفكعاتق باستثناء المكجكدات االحتياطيةق كعمى ذلؾ ف ف الميزاف الكمي  .33
 رصيد الميزاف الكمي يساكم التغير في االحتياطات.

تصرؼ السمطات النقدية : كىي تتككف مف األصكؿ الخارجية المكجكدة تحت االحتياطات الدكلية اإلجمالية .34
كالخاضعة لسيطرتيا بحيث تككف رىف استخداميا في تمكيؿ اختالؿ المدفكعاتق كتتضمف الذىب النقدم 
كحقكؽ السحب الخاصةق ككضع االحتياطي لدل صندكؽ النقد الدكليق كأرصدة النقد األجنبي بما في ذلؾ 

 العمالت كالكدائع كاألكراؽ المالية.
: عدد أشير االستيراد التي يمكف سدادىا بقيمة االحتياطات الدكليةق كفقا لمكارداتتغطية االحتياطات  .35

 لألسعار الجارية لمكاردات.
: يتككف مف الديف طكيؿ األجؿ الحككمي كالمضمكف مجمكع الديف العاـ الخارجي القائـ في الذمة .36

د الدكليق كيتضمف حككميانق كالديف الخاص طكيؿ  ير المضمكفق كاستخداـ تسييالت صندكؽ النق
 األرقاـ المعمنة فقط.
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: ىك الديف الذم يزيد أجمو األصمي أك الذم جرل تأجيموق عف عاـ كاحدق الديف العاـ طكيؿ األجؿ .37
 كالمستحؽ لغير المقيميفق ككاجب السداد بعممة أجنبيةق أك سمع أك خدمات.

الحككمة الكطنيةق أك إحدل  : ىك التزاـ خارجي عمى ديف حككميق بما في ذلؾالديف العاـ الخارجي .38
 ممحقاتيا مف أقساـ كككاالتق كاألجيزة الحككمية المستقمة.

 : ىك التزاـ خارجي عمى مديف خاص تضمف سداده جية حككمية.الديف المضمكف حككميان   .39
 : ىك الديف الذم يمتد لسنة كاحدة أك أقؿ.الديف قصير األجؿ  .41
مصادر رسميةق كائتماف المكرديفق كاالئتماف  : يتضمف ائتماف الصادرات مفائتماف الصادرات  .41

المصرفي المضمكف حككميان أك المؤمف عميو مف قبؿ ككالة ضماف ائتماف الصادراتق سكاء كاف طكيؿ أـ 
 قصير األجؿ.

 : كتتضمف كؿ مف:الديكف مف المصادر الرسمية  .42
الت التي يشارؾ فييا عدد القركض متعددة األطراؼ مف المنظمات الدكلية كاإلقميميةق ك يرىا مف الككا .أ 

 مف الحككمات.
األجيزة الحككمية المستقمةق  ما في ذلؾ المصارؼ المركزيةق كمفالقركض الثنائية مف الحككمات كككاالتياق ب .ب 

 كصناديؽ التمكيؿ الكطنيةق كالككاالت الرسمية الئتماف الصادرات.
 ة: كتتضمف:الديكف مف المصادر الخاص  .43

 السندات التي تصدرىا جيات خاصة كتباع لجيات أجنبية. .أ 
 القركض مف المصارؼ كالمؤسسات المالية الخاصة. .ب 
االئتماف مف المصادر الخاصة األخرل مثؿ ائتماف المنتجيف كالمصدريف ك يرىـ مف المكرديفق كاالئتماف   .ج 

 المصرفي المضمكف مف ككالة ضماف ائتماف الصادرات.
: ىي عبارة عف القركض كالمن  المقدمة بشركط مالية ميسرةق مف قبؿ ة الرسميةالمساعدات االئتماني  .44

مصادر رسميةق بيدؼ تشجيع التنمية االقتصادية كاالجتماعيةق كتشمؿ قيمة المعكنات كالمساعدات 
 الفنيةق كتعد التدفقات المالية ميسرةق عندما تككف شركط اإلقراض الخاصة بيا أكثر مكاتاة لممقترض.

: الفرؽ بيف القيمة االسمية األصمية لمقركض كالقيمة الحالية المخصكمة لخدمة الديف المنحة عنصر  .45
كنسبة مئكية مف القيمة االسمية األصميةق كيقاس باحتساب الفرؽ بيف القيمة االسمية لمبمغ القرض كبيف 

د القرض حتى انتياء مجمكع القيـ الحالية لمبالغ خدمة القرض األقساط كالفكائد التي تدفع منذ بدء عق
أجؿ السدادق مخصكمة عمى أساس سعر خصـ معيفق منسكبان إلى القيمة اإلسمية لمقرض. عممان بأف 

ق كيستخدـ عنصر %11سعر الخصـ المستخدـ تقميدٌيان في حساب القيـ الحالية لمبالغ خدمة القرض ىك 
تمؼ الشركطق التي تشمؿ فترة المنحة لبياف كمقارنة درجة اليسر في المساعدات المقدمة بمكجب مخ

 السماح كمدة السداد كسعر الفائدة.
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ّ:ّفخّالم يونّيي:2-2
إٌف رأس المػػػػاؿ األجنبػػػػي لػػػػـ يمعػػػػب الػػػػٌدكر الػػػػذم كػػػػاف مفترضػػػػان أٍف يقػػػػكـ بػػػػو فػػػػي التنميػػػػة االقتصػػػػادٌية 

خانقػػةق كنتيجػػة  كاالجتماعٌيػػة فػػي معظػػـ الػػدكؿ الناميػػة كمنيػػا الػػدكؿ العربٌيػػةق كىػػذا مػػا أكقعيػػا فػػي فػػٌخ مديكنٌيػػة
تخٌمؼ اقتصاديات تمؾ الدكؿ )عمى الر ـ مف امتالكيا المػكارد الطبيعٌيػة(ق كتفػاقـ حجػـ الػٌديكف الخارجٌيػة كثقػؿ 
عبئيا أٌدل ذلؾ إلى إرىاؽ اقتصاديات تمؾ الدكؿق كبالتالي خضكعيا إلى سيطرة الدٌكؿ المتقٌدمػة الدائنػة تحػت 

 أشكاؿ متعٌددة لمتٌبعٌية كمنيا:
: حيػػػث يصػػػب  الطمػػػب العػػػالمي متحٌكمػػػان فػػػي عمميػػػة االسػػػتيراد كالٌتصػػػديرق كبمػػػا أٌف ٌيػػػة الٌتجارٌيػػػةالتٌبع .1

الٌصادرات ىي الٌداعـ األساسي لمٌدخؿ نجد بأٌف تمؾ الصادرات تتحٌدد فػي بعػض المػكاد األٌكلٌيػةق حتٌػى 
 أٌف تمؾ المكاد األٌكلٌية ال يشمميا التنٌكع كذلؾ تبعان لمطمب العالمي.

: كىػػذه التبعٌيػػػة ترجػػع إلػػػى حاجػػػة الػػدكؿ الناميػػػة المدينػػة إلػػػى مصػػادر لتمكيػػػؿ خططيػػػا عٌيػػة المالٌيػػػةالتٌب .2
اإلنمائٌيػةق كبالتػػالي فػػت  المجػػاؿ أمػاـ رأس المػػاؿ األجنبػػي بأشػػكالو المختمفػة )قػػركضق اسػػتثمار(ق ف مػػا 

الرأسػمالي الػٌدكلي  أف تككف دكؿ مدينة نتيجة الديكف الخارجيةق أك دكؿ اندمجت مؤسساتيا في الٌنظػاـ
 كبالتالي بقائيا في ظؿ ىيمنتو.

: يكمف ىذا النكع مف التبعية في النقؿ األفقي لمتكنكلكجياق أم استيرادىا مػف الػدكؿ التٌبعٌية التكنكلكجٌية .3
المتقٌدمػػة دكف العمػػؿ عمػػى تنميتيػػا كطنٌيػػانق كبالتػػالي اسػػتيراد تكنكلكجيػػا جػػاىزة يعٌمػػؽ مػػف تبعٌيػػة الػػٌدكؿ 

 لمٌدكؿ المنتجة لمتكنكلكجيا. المستكردة
: كىي خضػكع قػرار الػدكؿ المدينػة السياسػي لسػيطرة الػدكؿ الدائنػةق كتصػب  مسػٌيرة ال التٌبعٌية السياسٌية .4

 تجرؤ عمى القياـ بأٌية خطكة دكف رضا الدكلة الدائنة.
 

ّ:ّطرقّا تا  ةّال ين:2-4
عمػػى الػػٌدكؿ المدينػػة حيػػث تػػنخفض قيمػػة  إٌف تفػػاقـ أعبػػاء الػػٌديكف الخارجٌيػػة مػػف شػػأنو أف يزيػػد الٌضػػغط

العممة الكطنٌيةق كبالتالي ارتفاع أسعار الكاردات مركران بزيادة تكاليؼ اإلنتػاجق كمجمػؿ ذلػؾ يػنعكس سػمبان عمػى 
االقتصػػاد الػػكطني لتمػػؾ الػػدكؿق كمػػف االنعكاسػػات السػػمبٌية التػػي بتنػػا نراىػػا ىػػي حالػػة ىػػركب رأس المػػاؿ إلػػى 

 لدكؿ المدينة إلى الٌدكؿ الدائنة:الخارجق أك بيع مكارد ا
ّ:ّىروبّرأسّالم ل:2-4-2

كىك أحد الٌطرؽ التػي تعمػؿ عمييػا الػدكؿ الدائنػة لتكصػؿ بيػا الػدكؿ المدينػة إلػى ىػذا الٌنػكع مػف اليػركب 
مف المديكنٌية كبالتالي استرداد الٌدكؿ الدائنة ألمكالياق حيث يٌتخذ قسـ كبير مػف الرأسػماؿ الميػٌرب شػكؿ 

كبيػػػرة يختزنيػػػا المقيمػػػكف فػػػي بمػػػداف العػػػالـ الثالػػػث بالعممػػػة األجنبيػػػة القكيػػػة كالػػػدكالرق كالجنيػػػو مقػػػادير 
 فئات مف اليكرك.  2111االسترلينيق كالفرنؾ الفرنسيق كالمارؾ األلمانيق كبعد العاـ 
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كالر سػنكيان بميػكف د 161كاف التدٌفؽ المػالي إلػى الخػارج الٌنػاتج مػف دكرة تيريػب الػٌديف ضػخمان يبمػغ معٌدلػو 
ق كأكثػر ىػذا الرأسػماؿ اليػارب تيٌسػرت 2113إلػى  1977( مف العاـ 2111)بالقيمة الحقيقية لمدكالر لمعاـ 

كبخاٌصػة بشػكؿ إيػداعات مصػرفٌيةق كسػندات  مراكمتو في اسػتثمارات معفٌيػة مػف الضػرائب فػي )األفشػكر(
مػف ًقبػؿ بمػداف العػالـ األٌكؿق كفػي أكائػؿ حككمٌية يممكيا  ير المقيميف كالذيف ييعفكف خاٌصة مف الضػرائب 

التسعينات صار المقدار اإلجمالي لمثركة الميٌربة كالمعفٌية مف الضرائب اآلتية مف العػالـ الثٌالػث أكثػر مػف 
 1قيمة كٌؿ ديف العالـ الثالث المستحؽ الٌدفع.

تػػدكر فػػي حمقػػة فػػي ىنػػا تصػػب  مشػػكمة الػػديكف أكبػػر بكثيػػر ممػػا يجػػكؿ فػػي الخػػاطرق ألٌف الػػدكؿ المدينػػة 
نيايتيا تقكـ الدكؿ الدائنة باستعادة أمكاليا بشكؿ مضاعؼ كتحت أعيف المنٌظمات الٌدكلية كصندكؽ النقػد 

 كالبنؾ الٌدكلي.

ّ:ّسيعّموار ّال ولّالم ينيّإلىّالّ ولّال ا ني:2-4-5
ة لدرجػػة االختنػػاؽ لػػف عنػػدما تصػػؿ الػػدكؿ الٌناميػػة المدينػػة لحالػػة مػػف الترٌىػػؿ االقتصػػادم كالػػديكف المتراكمػػ

تػػكٌفر كسػػيمة تجػػد بيػػا سػػبيالن لمتػػنفس بػػدؿ االختنػػاؽ ف ٌمػػا تعمػػد مقايضػػة الػػٌديف باالسػػتثمارات التػػي تقػػكـ بيػػا 
عمى أرضيا فتصب  عندىا الدكؿ الدائنة شريكان في استثماراتياق أك تقكـ في حاالت أخرل إلى بيػع بعػض 

 مكاردىا الٌطبيعٌية.

% مػػف 71% إلػػى 51اإلفػػالس بعػػد ثالثػػة عقػكد ارتفػػع بيػػا حػػٌد الفقػػر مػػف  عنػدما كصػػمت اإلكػػكادكر إلػػى
ٌكافق كازدادت نسػبة البطالػة مػف   16مميػكف إل إلػػى  241%ق كارتفػع الػديف العػاـ مػف 71% إلػى 15الٌسػ
% مػػف ميزانٌيتيػػا لسػػداد الػػٌديكفق أصػػب  الحػػؿ الكحيػػد أمػػاـ الٌدكلػػة 51مميػػار إلق كبػػدأت تخٌصػػص قرابػػة 

بيع  اباتيا إلى شركات البتركؿ األمريكٌيةق حيث كاف ىذا اليدؼ الحقيقي في التركيز لشراء ديكنيا ىك 
عمػػػى اإلكػػػكادكر كا  راقيػػػا فػػػي الػػػديكف نظػػػران لكػػػكف مخػػػزكف  ابػػػات األمػػػازكف مػػػف الػػػٌنفط يحتػػػكم عمػػػى 

إل مػػف الػػنفط الخػػاـ المسػػتخرج مػػف  ابػػات 111احتيػػاطي ييعتقػػد أٌنػػو يينػػافس الٌشػػرؽ األكسػػط كأصػػب  لكػػٌؿ 
% منيا لسداد 75إل لإلككادكر تذىب  25إل منياق مقابؿ 75ككادكر تحصؿ الشركات األمريكٌية عمى اإل

إل فقط لمصٌحة كالٌتعميـ كالبػرامج األخػرل  2.5الديكف الخارجٌية كالمصركفات الحككمٌية كلمدفاعق كيتبٌقى 
 2التي تستيدؼ دعـ الفقراء.

ّ  

                                      
 ىػػك نظػػاـ لصػػناعة األعمػػاؿ المصػػرفٌية المعكلمػػة بشػػكؿ سػػٌرمق كالػػذم يقػػـك بتيسػػير تفػػادم الضػػرائب ك سػػؿ األمػػكاؿ كىػػركب األف ةةور :

 الرساميؿ.
 .354ات. ستيففق لعبة قديمة بعمر اإلمبراطكرٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص ىي 1
بيركنز. جكفق ترجمة: الطناف. مصطفى؛ معتمد. د.عاطؼق اال تياؿ االقتصادم لألمػـ )اعترافػات قرصػاف اقتصػاد(ق مرجػع سػبؽ ذكػرهق  2

 .12ص 
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ّ:ّإ ا فّال ينّ)ت فيفوّأوّإلغ ءه(:2-4-2
عممٌية شطب الػديكف أك جػزء منيػاق  يػر أٌف ىػذه العمميػة ال يمكػف أف تمػٌس إال الػديكف العاٌمػةق كيػتـ كىي 

سػنة  ذلؾ سكاء فػي إطػار متعػدد األطػراؼ كمػا جػرل العمػؿ بػو فػي نػادم بػاريس فػي إطػار مبػادرة تكرنتػك
عمػى األخػٌص  ق كقد استفادت بعػض الػدكؿ ذات الػٌدخؿ الضػعيؼ1991ق كمبادرة تيرنيداد في سنة 1988

مف إلغاءات جزئية لديكنيا. حيث تقرر ألٌكؿ مرة أف يقكـ صندكؽ النقد الدكلي ببيع جزء مف الذىب الذم 
يختزنوق لمكاجية تكاليؼ تمكيؿ اإللغاءق كلكف مقابؿ ذلؾق فرض الصندكؽ برامج صارمة كبشركط صعبة 

يتيا ال تعتبر معنية بمبادرة الدكؿ الفقيرة األكثر عمى البمداف المعنٌية باإللغاءق كبالنسبة لمدكؿ العربية فأ مب
مديكنيػػػةق ألف معيػػػار تحديػػػد كترتيػػػب ىػػػذه الػػػدكؿ يقػػػـك عمػػػى متكسػػػط نصػػػيب الفػػػرد مػػػف النػػػاتج الػػػداخمي 

دكالر لمفػػرد فػػي  42676دكالر فػػي السػػنةق عممػػان أف ىػػذا المتكسػػط بالنسػػبة لقطػػر ىػػك  811كىػػك  اإلجمػػالي
دكالرق كبالنسػػبة لترتيػػب الػػدكؿ العربيػػة  451يػػا فيسػػاكم فػػي نفػػس السػػنة ق أمػػا بالنسػػبة لمكريتان2114سػػنة 

المدينػػة فتتصػػدر عيمػػاف المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط نصػػيب الفػػرد مػػف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي الػػذم يعػػادؿ 
  2114.1دكالر في سنة  11964

بمكجبيػػػا مؤٌىمػػػة كػػي يشػػػمميا إسػػػعاؼ الػػػٌديف أف تخضػػػع لشػػركط معٌينػػػة تصػػػب    المدينػػػةلكػػف عمػػػى الٌدكلػػػة 
لبرامج تمؾ المبادرات كبالتٌالي تحصؿ عمى نسبة إسعاؼ معٌينة كذلؾ حسب نكع المبادرةق كمف أمثمة ذلػؾ 

فكانػت شػركط إسػعاؼ ديػف بكركينػا فاسػك:  1996مبادرة ىيبػؾ التػي أنشػأتيا مؤسسػات بريتػكف ككدز عػاـ 
اهق الغػابكف: خصخصػة الميػاهق ىك خصخصة المياهق الكاميركف: خصخصة المياهق تشاد: خصخصة المي

 ينيػػػا: خصخصػػػة الميػػػاهق سػػػاحؿ العػػػاج: خصخصػػػة الميػػػاهق مكزامبيػػػؽ: خصخصػػػات متعػػػددةق نيجيريػػػا: 
خصخصػػة الميػػاهق سػػيراليكف: خصخصػػة الميػػاهق تنزانيػػا: خصخصػػة الميػػاه كالكيربػػاءق أك نػػدا: خصخصػػة 

 2البنؾق بكليفيا: خصخصة المياه كالغاز.
التػي تسػتخدـ فػي إسػعاؼ الػٌديف فكانػت تػأتي مػف عػٌدة مصػادر كالبنػؾ الػدكلي  األمكاؿأٌما عف مصادر 

كصػػندكؽ النقػػد الػػدكليق كركسػػيا التػػي سػػامحت بعػػبء ىائػػؿ مػػف الػػديف المسػػتحؽ عمػػى نيجيريػػا كفيتنػػاـ 
بميػكف  5ألغػت ركسػيا حػكالي  2116إلػى نػادم بػاريسق كفػي شػباط  1997كاليمف عندما انضػمت عػاـ 

ف أفغانسػػتافق أيضػػان نػػادم بػػاريس كىػػك نػػادم لػػو زبػػائف أقكيػػاء جػػدان بػػيف شػػركات دكالر أمريكػػي مػػف ديػػك 
ة مػػف  الػػدكؿ المتقدمػػة لمتصػػدير كالمقػػاكالت كاليندسػػة كىػػؤالء الزبػػائف تمقػػكا أعمػػاالن كصػػفقات تجارٌيػػة ىاٌمػػ

                                      
  العػالـ الثالػث المػديف بمشػاركة دكؿ العػالـ األٌكؿ كمنظمػات نشأ العديد مف المبادرات كاف اليػدؼ منيػا كضػع بػرامج شػاممة إلسػعاؼ ديػكف

 دكلٌيةق كمف ىذه المبادرات: تكرنتكق تيرنيدادق ىيبؾ...إلخ.

جنكحات حريتي. فضيمةق إشكالية الػديكف الخارجٌيػة كآثارىػا عمػى التنميػة االقتصػادٌية فػي الػدكؿ العربيػة حالػة بعػض الػدكؿ المدينػةق مرجػع  1
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ـ المشػػاريع التػػي مٌكلتيػػا القػػركض السػػابقةق إضػػافة إلػػى البنػػكؾ المعكلمػػة الرئيسػػية كالتػػي تعمػػؿ فػػي نظػػا
 1األفشكر السرم.

 :ّإع  ةّىيكميّالّ يون:2-4-4

جدكلػػة الػػديكف الخارجيػػة الحػػؿ التقنػػي األكثػػر اسػػتعماالنق كىػػك مػػف بػػيف الحمػػكؿ التػػي  إعػػادةتعتبػػر عمميػػة 
 يقترحيا صندكؽ النقد الدكليق البنؾ الدكلي كالدائنكف عمكمان. 

تقنية إلعادة صيا ة الديكف القديمة في جداكؿ جديػدةق مػع إعػادة تشػكيؿ شػركط الػديف  ىيإعادة الجدكلة 
ف إعػػادة الجدكلػػة تعتبػػر مػػف الحمػػكؿ الكالسػػيكية التػػي كانػػت تطبػػؽ قبػػؿ  عػػادة 1982كتأجيػػؿ السػػدادق كا  ق كا 

ك تنظػػيـ الػػديكف يمكػػف أف تشػػتمؿ عمػػى تأجيػػؿ المسػػتحقات األكليػػةق سػػكاء األصػػؿ كىػػك رأس المػػاؿ فقػػطق أ
األصؿ كالفكائد التي بمغت االسػتحقاؽ خػالؿ مػدة محػددة. حيػث يػتـ فػي عممٌيػات إعػادة الجدكلػة التفػاكض 
عمى مستكل نادييف مختمفيف كيختمؼ النادم باختالؼ نكع الديفق ففي نادم باريس يكػكف التفػاكض حػكؿ 

الصػػعكبات كالمشػػاكؿ  الػػديكف العاٌمػػةق أمػػا فػػي نػػادم لنػػدف فالتفػػاكض يشػػمؿ الػػديكف التجاريػػة كدراسػػة كػػؿ
المتعمقة بالديكف الخاصة. كدائمان تككف إعادة الجدكلة مصحكبة بشرطية صندكؽ النقد الدكلي المتمثمة في 
تنفيذ برامج التصػحي  الييكمػيق ككػي تقبػؿ األطػراؼ الدائنػة التفػاكض مػع البمػد المػديف حػكؿ إعػادة جدكلػة 

 ب عادة الجدكلة بالبرنامجيف المذككريف. الديػكف ال بد أف تقبؿ البمداف المدينة المعنية 
ىػذه المػدةق ال  إٌف عممٌية إعادة جدكلة الػٌديف تػؤدم إلػى دفػع ضػعؼ ىػذا المبمػغ عمػى األقػؿ فػي نيايػة

فعػػالن فػػي فتػػرة التأجيػػؿق ألف  سػػيما أٌف الدكلػػة المدينػػة ال تسػػتطيع أف تقػػدر بدقػػة المبمػػغ الػػذم سػػتدفعو
 يػر محػددة مقػدمان الرتباطيػا بػأحكاؿ السػكؽ. فعمػى سػبيؿ المثػاؿ أسعار الفائدة قػد تكػكف متغيػرةق أم 

بأسعار فائدة متغيرةق حيث اضطرت الػدكؿ المدينػة  التكنسية عقدت الخارجية % مف القركض35ف ف 
تراكميػا كارتفػاع الفكائػدق ككػذلؾ إلػى إتبػاع سياسػات  إلػى التفػاكض بشػأف تأجيػؿ ديكنيػا ممػا أدل إلػى

 2يف.تقشفية في مختمؼ المياد
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 ادلبحث الّثاني

 احلروب االقتصادّوة

ّ
ّ:ّال وافعّالحقيقييّلمحروبّا  ت   ّيي:5-2

تيعتبر الحرب االقتصادٌية مف أقدـ أنكاع الحركب التي خاضتيا البشرٌيةق فيي عبػارة عػف صػراع عمػى 
ف كانػػػت قػػػديمان تأخػػػذ الحػػػرب  االقتصػػػادية الٌشػػػكؿ المػػػكارد االقتصػػػادٌية كمصػػػادر الطاقػػػة كالمػػػاء كمػػػا شػػػابوق كا 

العسػػكرمق إال أٌنيػػا تصػػؿ فػػي الٌنيايػػة إلػػى السػػيطرة عمػػى مػػكارد الػػٌدكؿ الٌضػػعيفةق كلكػػف تمػػؾ الحػػركب اٌتخػػذت 
ػػٌف  أشػػكاالن أخػػرل مػػع تغٌيػػر الٌنظػػاـ العػػالمي الجديػػدق السػػيما بعػػد الحػػرب العالمٌيػػة الثانيػػةق فأصػػبحت الحػػركب تيشى

سب بيا مكافقة بمداف أخرلق لكف اليدؼ الحقيقي ىك السػيطرة عمػى تحت عناكيف مختمفةق كشعارات بٌراقةق لتك
مكارد تمتمكيا الٌدكؿ التي تيشٌف الحركب عميياق كقػد تيقػاـ حػرب بػيف طػرفيف إال أٌف المحػٌرض عمػى ىػذه الحػرب 

يػػات ىػػك المسػػتفيدق كىػػك مػػف يغتػػنـ مػػكارد تمػػؾ الػػٌدكؿ دكف أف يتكٌبػػد أٌيػػة خسػػائرق كالمسػػتفيد كػػاف كالزاؿ ىػػك الكال
المٌتحدة السيما بعد تغٌير الٌنظػاـ العػالمي إٌبػاف انتيػاء الحػرب البػاردة بػيف الكاليػات المٌتحػدة كاالٌتحػاد السػكفييتي 

ق كبركز القطب األكحد في العالـق كتكٌلي الكاليات المٌتحدة عرش العالـق 1991بانييار االٌتحاد السكفييتي عاـ 
كالعسكرٌيةق كككنيا أصبحت الدكلػة العظمػى فػي حقبػة الييمنػة األحادٌيػةق كبسط ىيمنتيا االقتصادٌية كالسياسٌية 

كاف لمدكلة األعظـ حٌؽ ممارسة العنؼ كالخركج عف الٌشرعٌية إذا اقتضػى األمػر ذلػؾق فيػذا ال ييٌميػاق إنمػا مػا 
 ييٌميا ىك تحقيؽ أىدافياق حٌتى لك كاف سالحيا القٌكة العسكرٌية كالخداع.

ـٌ نشبت العديد مف الحر  كب التي ترأستيا الكاليات المٌتحدةق كبعضيا بتعاكف كتحالؼ دكؿ أخرلق ليت
ٌف  فيما بعد تقسيـ  نائـ حركبيا مف مكارد البمداف المنيكبةق كالٌنفط يعتبر ماٌدة مف المػكاد األساسػٌية التػي تيشىػ

لصػػناعٌيةق كانػػت الكاليػػات ألجمػػو حػػركب تيػػدىٌمر بيػػا بمػػداف كتفنػػى أمػػـق كىػػذه المػػاٌدة األساسػػٌية لكافٌػػة الػػدكؿ ا
المٌتحػػدة السػػائرة خمػػؼ رائحػػة الػػٌنفطق تضػػع الخطػػطق كتمممػػـ العتػػادق لالنقضػػاض عمػػى منػػاطؽ كدكؿ كجػػكدهق 

ق كفي اجتماع مغمؽ نٌظمو المعيد البريطػاني لمبتػركؿ فػي لنػدفق تحػٌدث ديػؾ تشػيني 1999ففي خريؼ عاـ 
ال يػزاؿ عمػى رأس أكبػر شػركة لخػدمات الػٌنفط فػي )نائب الرئيس األمريكي جػكرج بػكش االبػف( ككػاف حينيػا 

"مػف الكاضػ  لنػا جميعػان بػأٌف الػٌنفط آيػؿ لمنضػكبق كليػذا يترٌتػب استكشػاؼ المزيػد  1العالـ "ىػاليبرتكف" قػائالن:
مف االحتياطػات النفطٌيػة كتطكيرىػا كػٌؿ عػاـ بمػا يعػادؿ حجػـ اإلنتػاج فػي ذلػؾ العػاـق كذلػؾ لتحقيػؽ الٌتعػادؿ 

قيقة ال تمٌس الشركات الٌنفطية فحسبق بػؿ تمػٌس القطػاع االقتصػادم عمػى مسػتكل العػالـ المطمكبق كىي ح
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بشػػكؿ عػػاـق كعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿق فػػ ٌف شػػركة نفطٌيػػة مثػػؿ إيكسػػكف مكبيػػؿ ميطالىبىػػة بتػػأميف احتياطػػات نفطٌيػػة 
بمػف يتقاضػى مميار برميؿ سنكيان لتعكيض حجـ إنتاجيا السنكم الحاليق األمر ىنػا أشػبو  1.5جديدة بحجـ 

 4مميػكف برميػؿ كػٌؿ  511%ق كىذا يعني استكشاؼ حقؿ نفطي رئيسي جديػد بحجػـ 111فكائد مالٌية بنسبة 
أشيرق أما عمى المستكل العالميق ف ٌف الشركات النفطٌية ميطالىبىة باستكشاؼ ما يكفػي مػف الػنفط كاسػتخراجو 

ؿ يكميػانق باإلضػافة إلػى تمبيػة الزيػادة عمػى مميػكف برميػ 71لتعػكيض االسػتيالؾ السػنكم الػذم يتجػاكز حاليػان 
% كىػي نسػبة 3% سػنكيانق ييضػاؼ إلييػا 2الطمب اآلخذ في الٌتعاظـق كالذم تضعو بعض التقػديرات بحػدكد 

بحاجػة إلػى  2111التراجع الطبيعي في اإلنتاج مف االحتياطات الحالٌيةق كىذا يعني أٌننػا سػنجد أنفسػنا عػاـ 
ٌيان لتمبية الزيػادة فػي االسػتيالؾ العػالمي مػف الػنفطق فػي الكقػت الػذم تػكٌفر فيػو مميكف برميؿ إضافٌية يكم 51

بعض المناطؽ في العالـ فرص حقيقيةق يظٌؿ الٌشرؽ األكسط بما يممكو مػف ثمثػٌي حجػـ االحتيػاطي العػالمي 
نػاؾق إال أٌف مػا مف النفطق يشٌكؿ منطقة الجػائزة الكبػرلق كمػع أٌف الٌشػركات النفطٌيػة تٌكاقػة لتعزيػز تكاجػدىا ى

ـٌ إحرازه مف تقٌدـ في ىذا المجاؿ يغمب عميو البطء الممحكظ".  يت
كىنا نجد بأٌف الكاليات المٌتحدة كانت كالزالت تنظر لمعالـ بأٌنو بقعة يمكنيا بػأٌم كقػت امػتالؾ مػا فػكؽ 

 مكانيػػا الحصػػكؿ سػػطحوق كاال تنػػاء بمػػا يحتكيػػو فػػي باطنػػوق دكف االىتمػػاـ لمػػف تعػػكد ممكٌيػػة ذلػػؾق فػػ ٌف كػػاف ب
عمى ما تريده بسياساتيا كأساليبيا االحتيالٌية كالمييمنةق أك عمييا بالحركب البٌراقة. كقد كاف الطمب عمى النفط 

مميػػكف برميػػؿ يكمٌيػػان  54)خػػارج االتحػػاد السػػكفييتي السػػابؽ( قػػد ارتفػػع مػػف  2112 -1986خػػالؿ الفتػػرة بػػيف 
اإلنتػاج النفطػي إلػى نقطػة الػذركة فػي منػاطؽ بحػر الٌشػماؿق مميكف برميؿق في كقت كصؿ فيػو  73ليصؿ إلى 

فريقيػػا )باسػػتثناء احتياطػػات  كأمريكػػا الالتينٌيػػة )باسػػتثناء البرازيػػؿ(ق كأمريكػػا الٌشػػمالٌية )باسػػتثناء الػػنفط الثقيػػؿ(ق كا 
ـٌ اكتشػػافيا فػػي السػػٌتة عقػػكد األخيػػرة  مػػف القػػرف الميػػاه العميقػػة(ق كمػػا كانػػت معظػػـ حقػػكؿ الػػنفط فػػي العػػالـ قػػد تػػ

العشػػريفق كعنػػدما تصػػؿ الحقػػكؿ إلػػى أقصػػى طاقاتيػػا اإلنتاجٌيػػة أم الػػذركةق ف ٌنيػػا تحػػافظ عمػػى مسػػتكل اإلنتػػاج 
نفسو لبضعة أعكاـ إال أٌنيا سرعاف ما تبدأ مرحمػة اإلنحػدارق كيصػب  اسػتغالليا اسػتثماران صػعبان كمكمفػانق فمػثالن 

حقؿ كركزبينػا فػي ككلكمبيػاق فقػد تراجعػت القػدرة اإلنتاجٌيػة ليػذا  مف أكبر االستكشافات الٌنفطٌية منذ السبعينٌيات
ألؼ برميؿ فقط في اليكـق كأيضان حقؿ بركدىك بام  211الحقؿ مف نصؼ مميكف برميؿ يكمٌيان في البداية إلى 

مميػػكف برميػػؿ  1.5فػػي آالسػػكا شػػٌكؿ أحػػد أكبػػر االستكشػػافات النفطٌيػػة فػػي السػػبعينياتق حيػػث بػػدأ بحجػػـ إنتػػاج 
 351سػنة قبػؿ أف يبػدأ عممٌيػة انحػدار سػريع ليصػؿ إلػى  12مٌيانق كبقي محافظان عمى ىذا المعٌدؿ ألكثر مف يك 

.  1ألؼ برميؿ في اليـك
فػػي الحقيقػػة كانػػت الكاليػػات المٌتحػػدة األمريكٌيػػة إضػػافة إلػػى جميػػع الػػدكؿ الصػػناعٌية التػػي تعتمػػد عمػػى 

ذلػػؾ عمػػى الكاليػػات المتحػػدة ىػػك أٌف الػػدكالر كػػاف العممػػة  الػػنفط الػػرخيص تكاجػػو تيديػػدان حقيقيػػانق كمػػا يزيػػد خطػػر
الكحيػػدة لممتػػاجرة بػػالنفطق كذلػػؾ يعنػػي أٌف فػػرص طباعػػة الػػدكالر سػػتككف ميػػددة بمجػػٌرد السػػماح بتحكيػػؿ تسػػعير 
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البتركؿ مف الدكالر إلى عمالت أخرلق كذلؾ سػيمحؽ دمػاران شػامالن فػي االقتصػاد األميركػيق ككػاف العػراؽ قبػؿ 
 يبيع النفط باليكرك خارجان بذلؾ عف سرب دكؿ العالـ التي تبيع النفط بالدكالر. 2113ـ احتاللو عا

إٌف الكاليػػػات المٌتحػػػدة تقػػػكـ بطباعػػػة الػػػدكالرات بمػػػا يفػػػكؽ عشػػػرات المػػػرات الحاجػػػة إلػػػى خدمػػػة دكرتيػػػا 
ي األمريكػػي مػػف السػػمعية الداخمٌيػػةق كالػػدكالر  يػػر المضػػمكف سػػمعيانق  يػػر مضػػمكف ذىبيػػانق إذ أٌف كػػٌؿ االحتيػػاط

الذىب في فكرت فككسق ال يضمف خمس الدكالرات الكرقية التي طرحيا مصرفيكا أميركػاق ككػي ال يحػاكؿ أٌم 
ب لغػاء  1968مف حممة الدكالرات استبداليا بمعادليا مف الذىبق قاـ الرئيس األمريكي جكنسكف فػي آذار عػاـ 

ق كبالتػػػػػالي إٌف الػػػػػدكالر كقيمػػػػػة يضػػػػػمنيا االحتيػػػػػاطي عمميػػػػػة تبػػػػػديؿ الػػػػػدكالرات الكرقيػػػػػة بالسػػػػػعر المثبػػػػػت سػػػػػابقان 
االقتصػػادم كالمػػالي األمريكػػيق يعػػادؿ أقػػؿ بكثيػػر مػػف قدرتػػو الشػػرائٌية المعمنػػةق مػػا يمٌكػػف الكاليػػات المتحػػدة مػػف 

 1الحصكؿ عمى المكارد اليائمة العائدة لمبمداف األخرلق لقاء أكراؽ ليس ليا تغطية فعمٌية.
حػدة مشػركعيا القػديـ الجديػد فػي البحػث عػف مصػادر الطاقػة )الػنفط كالغػاز( كىكذا بدأت الكاليػات المتٌ 

اآليمػػػة لمنضػػػكب باعتبارىػػػا مصػػػادر  يػػػر متجػػػٌددةق كقػػػد كػػػاف المخٌططػػػكف فػػػي كاشػػػنطف كلنػػػدف فػػػي منتصػػػؼ 
مػى التسعينيات مف القرف العشريفق عمى قناعة بأٌف السيطرة المباشرة لمشركات النفطٌية األمريكٌية كالبريطانٌيػة ع

حقػػػكؿ نفػػػط أذربيجػػػاف ككازاخسػػػتافق مػػػف شػػػأنو أف يمػػػن  الكاليػػػات المٌتحػػػدة الكقػػػت الكػػػافي المطمػػػكب لمتخطػػػيط 
المتأٌني لمسيطرة العسكرٌية عمى حقكؿ النفط األضخـ في الشرؽ األكسطق ككانت تمؾ الدكؿ خارجػة حػديثان مػف 

مػػػر الػػػذم جعميػػػا جػػػاىزة لمسػػػيطرة تحػػػت عبػػػاءة االتحػػػاد السػػػكفييتي منيكػػػةق كضػػػعيفةق كتسػػػكدىا الفكضػػػىق األ
األمريكٌيةق كفيما بعد بػدأت الٌنظػرة إلػى أفغانسػتاف ككنيػا تشػٌكؿ حمقػة ىاٌمػة تػربط حقػكؿ الػنفط كالغػاز الطبيعػي 
ـٌ  فػػي حػػكض بحػػر قػػزكيف كطػػرؽ خطػػكط الػػنفط الجديػػدةق حيػػث كانػػت التكقعػػات آنػػذاؾق بػػأٌف بحػػر قػػزكيف يضػػ

 2يار برميؿ مف النفط  ير المستخرج.مم 211احتياطيات ىائمةق قٌدرت بأكثر مف 
ق )ر ػػػـ الغمػػػكض الػػػذم شػػػاب تمػػػؾ األحػػػداث حػػػكؿ حقيقػػػة الفاعػػػؿ 2111بػػػدأت أحػػػداث أيمػػػكؿ عػػػاـ 

الحقيقػي(ق أعمنػت الكاليػات المٌتحػدة حربيػا عمػى اإلرىػابق فقرعػت طبكليػاق كاٌتشػ  العػالـ بأحػد المػكنيف إٌمػا مػػع 
اإلرىػػابق فكانػػت أكلػػى حركبيػػا الكاليػػات المٌتحػػدة األمريكٌيػػةق أك ضػػٌدىاق كبػػدأت تعػػٌد العػػٌدة لمقيػػاـ بحممتيػػا عمػػى 

ضػػمف إطػػار ىػػذه الحممػػةق تحػػت شػػعار بػػراؽ كىػػك القضػػاء  2112عمػػى أفغانسػػتاف عػػاـ  2111أيمػػكؿ  11بعػػد 
عمػػى اإلرىػػابق كمػػع االحػػتالؿ العسػػكرم األمريكػػي ألفغانسػػتافق بػػدأت كاشػػنطف ممارسػػة الضػػغكط عمػػى ألمانيػػا 

غانستافق كذلؾ لمقياـ بالدكر األكبر في الحفاظ عمى األمف كدكؿ الناتك الذيف كانكا عكنان ليا في حربيا عمى أف
فػػي أفغانسػػتافق بينمػػا تحػػٌكؿ االىتمػػاـ األمريكػػي إلػػى الشػػرؽ األكسػػط بػػدءان مػػف العػػراؽ الػػذم تحػػٌدثت التقػػارير 

% مػػػػف حجػػػػـ 11مميػػػػار برميػػػػؿق أم مػػػػا يعػػػػادؿ  112األمريكيػػػػة بأٌنػػػػو يمتمػػػػؾ احتياطيػػػػات نفطٌيػػػػة تصػػػػؿ إلػػػػى 

                                      
عػة بالتكنكؼ. ألغق ترجمة: مكسى. نائمة؛ بكنتشينسكايا. إيرينػاق ليػذا كٌمػو سػتنقرض أمريكػا )الحككمػة العالميػة الخفٌيػة(ق دار الحصػاد لمطبا 1
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لي العػػالمي مػػف الػػنفطق كمػػع االىتمػػاـ المتزايػػد مػػف قبػػؿ الػػركس كالفرنسػػييف كالصػػينييف فػػي االحتيػػاطي اإلجمػػا
استئجار حقكؿ عراقية  ير مكتشفةق أكسػب ذلػؾ العػراؽ المزيػد مػف األىمٌيػةق لتػزداد التقػديرات فػي التقػارير أٌف 

كانػػت الحػػرب عمػػى  2113كىكػػذا فػػي عػػاـ  1مميػػار برميػػؿ. 211امػػتالؾ العػػراؽ الحتياطيػػات نفطٌيػػة يتجػػاكز 
 العراؽق كلكف بحٌجة نزع أسمحة الدمار الشامؿ حينانق كنشر الديمقراطٌية حينان آخر.
بػيف كزيػر الػٌدفاع األمريكػي  ان خالؿ مؤتمر صحفي عيقد بعد أسبكعيف عمى ىجمػات أيمػكؿق جػرل حػكار 

باعتبػارؾ ستيشػرؼ عمػى دكنالد رامسفيمد كأحد المراسميفق حيث سأؿ المراسؿ: "ىؿ سػتككف ىنػاؾ أٌيػة ظػركؼق 
ىػذه الحممػػةق ييعطػػى فييػا اإلذف ألحػػد فػػي كزارة الػػٌدفاع ليكػذب عمػػى كسػػائؿ اإلعػػالـ لزيػادة فػػرص نجػػاح عممٌيػػة 
عسكرٌية ماق أك لتحقيؽ مكاسب عمى خصكمؾ ". فأجاب رامسفيمد: "أحيانان تككف الحقيقة ثمينة جدان إلى درجة 

 2ة مف األكاذيب".أف يصب  مف الضركرم أف تككف مصحكبة بحراس

ّ:5002:ّالحربّا  ت   ّييّعمىّالاراقّع م5-5ّ
ة  كانت الكاليات المٌتحدة ب دارة بكش قد ساقت العديد مف الحجج لمحرب عمػى العػراؽق ككانػت الحٌجػ
األقػػكل ىػػي أٌف العػػراؽ يمتمػػؾ أك قػػد يمتمػػؾ أسػػمحة الػػٌدمار الشػػامؿق فحسػػب تقريػػر كضػػعتو لجنػػة مػػف مجمػػس 

ق كػػػػاف المػػػػكردكف 1989)كربمػػػػا قبػػػػؿ( كحتٌػػػػى عػػػػاـ  1985ق ف ٌنػػػػو منػػػػذ عػػػػاـ 1994ي عػػػػاـ الٌشػػػػيكخ األمريكػػػػ
األمريكٌيكف مف القطاع الخاص يصٌدركف لمعراؽ كمٌيات مف المكاد البيكلكجٌية بمكجب طمػب مقػٌدـ إلػى كزارة 

بطيئػان مصػحكبان الٌتجارة األمريكٌية كتصري  صادر عنياق ككاف مف بيف ىذه المكادق كالتي تسػٌبب عػادةن مكتػان 
 3بعذاب شديد:

 المكاد التي تسبب الجمرة الخبيثة. .1
 مكاد تسبب التسمـ. .2
 مكاد تسبب مرضان يصيب الرئتيف كالمخ كالنخاع الشككي كالقمب. .3
 بكتيريا يمكنيا أف تدمر أجيزة. .4
 بكتيريا عالية السمٌية تسبب أمراضان تشمؿ الجسـ كمو. .5
 مادة مكٌلدة لمسمكـ بدرجة عالية. .6
 إضافة إلى مكاد كراثٌيةق كالحمض النككم البشرم كالبكتيرم. .7
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ق كالمفتػػػرض أٌف 1998تشػػػريف الثػػػاني عػػػاـ  28كمػػػا كقػػػد اسػػػتمٌرت ىػػػذه الصػػػادرات عمػػػى األقػػػؿ حتٌػػػى 
 استخداـ العراؽ ليذه األسمحة ضد إيراف ىك ما كانت كاشنطف تتكٌقع حدكثو.

أيمػػكؿق كال ألٌم سػبب مػػف األسػػباب التػػي  11فػي الحقيقػػة لػػـ تكػف الحػػرب عمػػى العػػراؽ نتيجػة ألحػػداث 
ساقتيا كرٌكجت ليا الكاليات المٌتحدة األمريكٌيةق بؿ كانت براميػؿ الػٌنفط ىػي مػف حػٌدد خيػار الحػربق فقػد كانػت 
إدارة بكش كنائبو ديؾ تشػيني )ككالىمػا مػف الرؤسػاء السػابقيف لشػركات بتركلٌيػة( تقػٌدمت بخطٌػة لمٌطاقػةق كذلػؾ 

ق حيث تستيدؼ الخٌطة خفض مخاطر تعٌرض الكاليات 2111إلدارة مباشرة في كانكف الثاني بعد تكٌلي بكش ا
المٌتحػػدة لػػنقص فػػي كاردات البتػػركؿق كبػػدالن مػػف اقتػػراح أسػػاليب لترشػػيد الٌطاقػػة كتشػػجيع البػػدائؿ بيػػدؼ خفػػض 

بػت بتحكيػؿ محمٌيػة نسب استخداـ المنتجات البتركلٌيةق ف ٌف خٌطة بػكش رٌكػزت عمػى زيػادة كاردات البتػركؿ كطم
مميكف فداف في آالسكا إلى منطقة لمتنقيػب كإلنتػاج الػنفطق كفػي ذات الكقػت انسػحبت مػف  23طبيعٌية بمساحة 

"اتفػػػاؽ كيكتػػػك" بحجػػػة الضػػػرر عمػػػى االقتصػػػاد األمريكػػػيق لتكػػػكف الدكلػػػة الكحيػػػدة المتقٌدمػػػة صػػػناعيان الرافضػػػة 
 1المتكٌلد مف احتراؽ المنتجات البتركلٌية.لبركتكككؿ خفض نسب انبعاث  از ثاني أكسيد الكربكف 

ككػػاف ديػػؾ تشػػيني رئيسػػان تنفيػػذيان لشػػركة "ىػػاليبرتكف" قبػػؿ أف يصػػب  نائبػػان لمػػرئيس بػػكشق حينػػذاؾ رسػػـ 
مميكف برميػؿ إضػافي  51ق سنحتاج إلى 2111المخطط االستراتيجي لمكاليات المتحدةق حيث قاؿ: "عند العاـ 

نفط  بينمػػا تيقىػػدِّـ لنػػا منػػاطؽ عديػػدة فػػي العػػالـ فرصػػان نفطٌيػػة كبػػرلق يبقػػى الشػػرؽ يكمٌيػػانق فمػػف أيػػف نػػأتي بيػػذا الػػ
األكسػط حػػائزان عمػػى ثمثػػي المخػػزكف العػػالمي مػػف الػػنفطق كعارضػػان أدنػػى األسػػعارق كبالتػػالي المكػػاف الػػذم يحػػكم 

 2الجائزة العظمى".
الكاليػػػات المٌتحػػػدة  إضػػػافة إلػػػى البتػػػركؿ كانػػػت ىنػػػاؾ عػػػٌدة أسػػػباب جعمػػػت مػػػف العػػػراؽ مرمػػػى لنيػػػراف

"كنػتي عمػى  األمريكٌيةق كىذا ما جاء عمى لساف القرصاف االقتصادم جكف بيركنز مف اعترافات حيػث قػاؿ:
دراية بأٌف القراصنة االقتصاديكف يعممكف بجػٌد فػي العػراؽق ككانػت كػاٌلن مػف إدارتػي ريغػاف كبػكش )األب( قػد 
قررتا تحكيؿ العراؽ إلى نسػخة أخػرل مػف المممكػة العربيػة السػعكدٌيةق حيػث كػاف ىنػاؾ الكثيػر مػف األسػباب 

كل أف يمتفػت لتمػؾ المنػافع التػي حصػدىا آؿ التي تفرض عمى صٌداـ االقتػداء بػآؿ سػعكدق فمػـ يكػف يعػكزه سػ
سػػعكد مػػف  سػػيؿ األمػػكاؿق كصػػعكد المػػدف الحديثػػة مػػف الصػػحراءق كاسػػتبداؿ شػػاحنات مجيٌػػزة باأل نػػاـ التػػي 
تجمع القمامة في العاصمة الرياض بسيارات خاٌصة لجمع القمامةق كجني ثمار أىـ التكنكلكجيػات المتقٌدمػة 

حمية المياه بالغة التقٌدـق كأنظمة صرؼ صػٌحيق كشػبكات اتصػاؿ ككيربػاءق عالميانق كفي مقٌدمتيا محٌطات ت
ككاف صٌداـ يعي أٌف السعكدييف يتمتعكف بمعاممة خاٌصة فيما يتعٌمؽ بالقانكف الٌدكليق إذ أ مضػت كاشػنطف 

يػكاء المطػارديف د كليػانق أعينيا عف الكثير مف األنشطة السعكدٌية بما في ذلؾ تمكيؿ الجماعػات المتشػٌددةق كا 

                                      
 .164السطك عمى العالـق مرجع سبؽ ذكرهق ص دكالر. شريؼق  1
 .215لعبة قديمة بعمر اإلمبراطكرٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص ىيات. ستيففق  2



111 

حٌتى أٌف الكاليات المٌتحدة طمبت مف السعكدٌية تكفير الدعـ المالي ألسامة بف الدف خالؿ دعمو األفغاف في 
  .1"حربيـ ضٌد االتحاد السكفييتي

فػي بغػداد قكيػان خػالؿ الثمانينيػات مػف القػرف الماضػيق كاعتقػدكا أٌف  *كاف كجكد القراصنة االقتصادييف
تبع المنيج األمريكيق ككاف في حاؿ تكٌصػؿ العػراؽ إلػى اتٌفػاؽ مػع كاشػنطف شػبيو صٌداـ في نياية المطاؼ سي

باالتفػػاؽ مػػع السػػعكديةق سػػيككف بكسػػع صػػٌداـ أف يكقٌػػع عقػػدان نيائٌيػػان لحكػػـ بػػالده دكف منازعػػةق كلربمػػا أ مضػػت 
نػػت أىمٌيػػة كاشػنطف أعينيػػا حػيف يحػػاكؿ تكسػيع دائػػرة نفػكذه فػػي تمػؾ الرقعػػة مػف منطقػػة الشػرؽ األكسػػط. فقػد كا

العراؽ بالٌنسبة لنا تفكؽ كثيران ما كاف يبدكق فعمى خػالؼ تصػٌكرات الػرأم العػاـق تجػاكزت أىمٌيػة العػراؽ مكانتػو 
البتركلٌيػػةق فقػػد كػػاف لػػو أىمٌيػػة أخػػرل مػػف حيػػث مػػكارد الميػػاهق كالمكانػػة الجيكسياسػػيةق فػػالجزء األكبػػر مػػف نيػػرم 

ـٌ المصػادر دجمة كالفرات يمٌر مػف العػراؽق كىػك مػا يعنػي ب النسػبة لكػٌؿ دكؿ الجػكار أٌف العػراؽ يسػيطر عمػى أىػ
الطبيعيػػػػة لمميػػػػاه فػػػػي ىػػػػذا الجػػػػزء مػػػػف العػػػػالـ. حيػػػػث أصػػػػبحت األىميػػػػة السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية لمميػػػػاه خػػػػالؿ 

كثير مف الشركات الضخمة التي كضػعت الالثمانينياتق بالغة األىميةق فخالؿ االندفاع نحك الخصخصة كاف 
يطرة عمػػى الشػػركات الصػػغيرة المسػػتقمةق قػػد كضػػعت خطتيػػا بخصخصػػة الميػػاه فػػي إفريقيػػاق نصػػب أعينيػػا السػػ

 كأمريكا الالتينيةق كالشرؽ األكسط.
كفضػػالن عػػف البتػػػركؿ كالميػػاهق يحتػػػٌؿ العػػراؽ مكقعػػػان اسػػتراتيجيان بػػالغ األىمٌيػػػةق فيػػك يتػػػاخـ إيػػرافق كالككيػػػتق 

ؿ طكيؿ عمػى الخمػيج العربػيق كالمػدل الصػاركخي لمعػراؽ يجعمػو كالسعكدٌيةق كاألردفق كسكريةق كتركياق كيطٌؿ بساح
 قادران إلى إصابة أىداؼ حيكٌية كذلؾ ابتداءن مف الكياف الصييكنيق كحٌتى جميكرٌيات االتحاد السكفييتي سابقان.

لقد بدا جمٌيان في أكاخر الثمانينيات مف القرف الماضي أٌف صػٌداـ لػـ يبتمػع الطعػـ الػذم كضػعو قراصػنة 
قتصادق ما سٌبب خيبة أمؿ جكرج بكش )األب(ق كبينما كاف بػكش يبحػث عػف مخػرج مػف أزمتػوق قػٌدـ صػٌداـ اال

ق كانتيػػز بػػكش الفرصػػة فػػأعمف شػػجبو لصػػٌداـ 1991الحػػٌؿ عمػػى طبػػؽ مػػف فٌضػػة بغػػزكه لمككيػػت فػػي آب عػػاـ 
ىكػذا أمػر بػكش بيجػـك النتياكو القانكف الدكليق ر ـ أٌف بػكش قبػؿ أقػٌؿ مػف عػاـ كانػت قكاتػو قػد  ػزت بنمػا. ك 

جنػػدم أمريكػػي ضػػمف قػػكات التحػػالؼ الػػدكليق كخػػالؿ الشػػيكر األكلػػى مػػف  511111عسػػكرم شػػامؿق فأرسػػؿ 
ق شػػٌنت قػػٌكات الٌتحػػالؼ ىجكمػػان ضػػٌد أىػػداؼ عسػػكرٌية كمدنٌيػػة عراقٌيػػة اسػػتمٌر ألكثػػر مػػف أربعػػة أٌيػػاـ 1991عػػاـ 

ـٌ إثرىا  زك العراؽ لممٌرة األكلى.  متكاصمةق ت
أحداث أيمكؿ كفي عيد جكرج بكش )االبف(ق كبعد عقد مف الػزمف عمػى  ػزك العػراؽ لممػرة األكلػىق  أٌما بعد

 الٌسبب كراء  زك العراؽ لممٌرة الثانية".ىك أيضان فشؿ قراصنة االقتصاد في ميٌمتيـق ككاف ىذا 

                                      
 .217ق 216ق 215ق اال تياؿ االقتصادم لألمـق مرجع سبؽ ذكرهق ص بيركنز. جكفق ترجمة: الطناف. مصطفى؛ معتمد. د.عاطؼ 1

: ىـ صفكة الخبراء في الشركات االستشارٌية األمريكٌية الكبرلق يكمف دكرىـ في استخداـ المنٌظمات الدكلٌية لخمؽ ظركؼ القراصنة االقتصاديكف *
الحككمة كالشركات كالبنكؾق حيث يقـك ىؤالء ب عداد الدراسات التي بناءن عمييا  تؤدم إلى خضكع الدكؿ النامية لييمنة الٌنخبة األمريكٌية التي تدير

ر الكاليات تكافؽ المنظمات المالية عمى تقديـ قركض لمدكؿ النامية المستيدفة بغرض تطكير البنى األساسٌيةق كلكف في الحقيقة تمؾ األمكاؿ ال تغاد
  كؾ كاشنطف إلى حسابات شركات في نيكيكرؾ أك ىيكستف أك ساف فرانسيسكك. المٌتحدة حيث يتـٌ تحكيميا ببساطة مف حسابات بن
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الشػػامؿ  كمػػا يؤٌكػػد أٌف الحػػرب عمػػى العػػراؽ كانػػت مػػف أجػػؿ الػػٌنفطق كلػػيس مػػف أجػػؿ نػػزع أسػػمحة الػػٌدمار
أيػار  31المزعكمةق ما قالو نائب كزير الدفاع األمريكي "بكؿ ككلفػكتز" فػي مقابمػة أجراىػا فػي سػنغافكرة بتػاريخ 

ـٌ بػػػيف ككريػػػػا الٌشػػػػمالٌية كالعػػػػراؽ يكمػػػػف فػػػػي الٌناحيػػػػة 2113 : "دعكنػػػا ننظػػػػر إلػػػػى األمػػػػر ببسػػػػاطةق فػػػػالفرؽ األىػػػػ
 1فتمؾ البالد تطفك عمى بحر مف النفط".االقتصادٌيةق لـ يكف أمامنا مف خيار آخر في العراؽق 

كمػػا أٌف الػػنفط العراقػػي يتمتٌػػع بمزايػػا عديػػدة أىٌميػػا الربحٌيػػة اليائمػػة فػػي االسػػتثمارق خاٌصػػة أٌف حقػػكؿ الػػنفط 
العراقٌيػة تيعتبػر مػف أ ػزر الحقػكؿ فػػي العػالـق كأكثرىػا قربػان مػف سػط  األرض ممػػا يػكفر نفقػات ضػخمة فػي عمميػػات 

برميػؿ  11111-11111ج البئر في العػراؽ يتػراكح مػا بػيف التنقيب كاالستخراجق كتفيد دراسات دكلٌية بأٌف معٌدؿ إنتا
ق بينما إنتاج آبار الػنفط فػي دكؿ أكبػؾ األخػرلق ال يزيػد عػف  برميػؿ يكميػانق إضػافة إلػى أٌف  8111-4111في اليـك

إل لمبرميػػؿ فػػي كػػٌؿ مػػف السػػعكدية  5-3سػػنتانق مقارنػػة بنحػػك  51تكمفػػة إنتػػاج البرميػػؿ الكاحػػد لمػػنفط العراقػػي حػػكالي 
يرافق كحكالي كا    2إل لمبرميؿ في المكسيؾ كالفنزكيال.11-8إل لمبرميؿ في اإلماراتق كما بيف  8-5لككيت كا 

حكـ العراؽ "بػكؿ بريمػر" كالػذم يتمتٌػع بخبػرة أربعػة  2114تمكز  28كلغاية  2113أيار  6ابتداءن مف 
كيسنجر في الدكلةق كفي  عقكد مف العمؿ في القطاعيف العاـ كالخاصق حيث عمؿ مع جكرج سكلتزق كدكنالد

القطاع الخاص عمؿ مع شركة كيسنجر كمشارككه كعضك مجمس إدارةق كقبؿ  زك العراؽ بعٌدة شيكرق قامت 
الكاليػػات المٌتحػػدة بتكميػػؼ شػػركة "بيرنػػغ بكينػػت" ب عػػداد خطٌػػة إلعػػادة ىيكمػػة االقتصػػاد العراقػػي ليصػػب  نظامػػان 

مميػػػػكف دكالرق أمػػػػا ميٌمػػػػة بريمػػػػر فيػػػػي تنفيػػػػذ ىػػػػذه الخطػػػػة  251اقتصػػػػاديان حػػػػرانق ككانػػػػت كمفػػػػة إعػػػػداد الدراسػػػػة 
بحذافيرىا. كاف بريمر في ىذه الفترة يتمٌتع بصالحيات ال حدكد لياق كيستطيع إصدار قكانيف جديدةق أك إلغاء 

أمػر لتغييػر الخارطػة السياسػٌية كاالقتصػادٌية لمعػراؽق ككػاف أٌكؿ أمػر  111قكانيف قائمةق كىذا ما فعمو ب صدار 
مكظػػؼ عراقػػي كبيػػر فػػي كزارات الٌدكلػػة كافٌػػةق ألٌنػػو ال  121111أكامػػره يقضػػي باالسػػتغناء عػػف خػػدمات  مػػف

ـٌ أمػر بتسػري  سػائر قػكل كزارة الػٌدفاع كالجػيش البػالغ عػددىـ  يمكف إحداث تغييػرات جكىرٌيػة بكجػكدىـق كمػف ثػ
   3شخصق كىكذا تتالت األكامرق كمف أىـٌ ىذه األكامر: 511111أكثر مف 
 (:39مر )األ
 شركة عاٌمة مممككة مف الٌدكلة لتصب  قٌطاعان خاٌصان. 211يسم  بخصخصة  .أ 
 % مف الشركات العراقٌية.111الٌسماح لألجانب بامتالؾ  .ب 
 إلغاء تفضيؿ العراقييف عف  يرىـ لعقكد الٌدكلة. .ج 

 تحكيؿ أمكاؿ األجانب كاألرباح بال قيكد أك ضرائب. .د 

 (:77(ق كاألمر )57األمر )

مفٌتشػيف عػاٌميف كمػدققيف مػف قبػؿ الكاليػات المتحػدة عمػى سػائر الػكزارات كدكائػر الدكلػةق كلعقػكد تعييف 
 سنكات. 5مٌدتيا 

                                      
. د.عبد الحيق أزمة نظاـ )الرأسمالٌية كالعكلمة في مأزؽ(ق المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرق لبنافق بيركتق  1  .  188ق ص 2119زلـك

 .64-63الدراسات االشتراكٌيةق بدكف عاـ نشرق ص الصحارم. إبراىيـق العراؽ حرب أخرل مف أجؿ النفط كالييمنةق مركز  2

. د.عبد الحيق أزمة نظاـ )الرأسمالٌية كالعكلمة في مأزؽ(ق مرجع سبؽ ذكرهق ص  3  .191ق 191ق 189زلـك
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 (:17األمر )
ق الحصانة ضٌد القانكف العراقيق حٌتى لك قتػؿ يعطي المقاكلكف األجانبق بمف في ذلؾ مقاكلكا الٌدفاع

 المخٌكلة بمحاكمتيـ.أحد ىؤالء عراقٌيانق فالمحاكـ األمريكٌية فقط ىي 
 (:41األمر )

 كبرل في البنكؾ العراقٌية. ان ييسم  لمبنكؾ األجنبٌية بشراء حصص
 (:49األمر )

 %.15% إلى 41يقضى بتخفيض الضرائب عمى الشركات مف 
كبعػػد  ػػزك العػػراؽ كٌزعػػت سػػمطات االحػػتالؿ األمريكػػي الغنػػائـ عمػػى الشػػركات النفطٌيػػةق حيػػث أككمػػت 

اكك" مسؤكلٌية بيع النفط العراقيق بينما منحت شركتي "بيكتؿ" ك"ىاليبرتكف" عقكدان إنشػائٌية لشركة "شيفركف تكس
سخٌيةق كحظيت الشػركات المقٌربػة مػف إدارة بػكش بجبػؿ جميػد مػف المكاسػبق كطبقػان لصػحيفة الفايننشػاؿ تػايمز 

%ق بينمػػا قفػػزت عائػػدات 81ف ٌنػػو بعػػد عػػاـ كاحػػد مػػف  ػػزك العػػراؽق سػػجمت عائػػدات ىػػاليبرتكف ارتفاعػػان بنسػػبة 
 1%.91%ق أما شيفركف تيكساكك فحققت زيادة في األرباح بنسبة 135بكتؿ بنسبة 

عػػالـق ككفػػاءة  511بينمػػا العكػػس كػػاف لمعػػراؽ فخػػالؿ ثمػػاني سػػنكات مػػف االحػػتالؿ قيتػػؿ أكثػػر مػػف 
ر قسػػران أكثػػر مػػف  لعراقػػي مػػا بػػيف عػػالـ ككفػػاءةق ككانػػت الخسػػائر المباشػػرة لالقتصػػاد ا 14111عممٌيػػةق كىيٌجػػ

 2تقٌدر بالتالي: 2111 -2113أعكاـ 
 .مميار دكالر 227خسائر قطاع إنتاج النفط: 

 .مميار دكالر 50:  خسائر قطاع الغاز
 .مميار دكالر 25خسائر قطاع تصفية النفط: 

 .مميار دكالر 80خسائر االقتصاد العراقي بسبب أزمة الكيرباء: 
 .مميار دكالر 63قطاع الصناعة:  خسائر

 .مميار دكالر 73خسائر قطاع المكارد المائية كالزراعة: 
 .مميار دكالر 40سائر قطاع السياحة: خ

 .مميار دكالر 31خسائر قطاع النقؿ:
 .دكالر مميار 49خسائر قطاع اإلسكاف: 

 .مميار دكالر 85خسائر القطاع الخاص كالخدمات: 
 .دكالر مميار 723االقتصاد العراقي نتيجة االحتالؿ:  إجمالي خسائر

                                      
 .تسمية أطمقت عمى المرتزقة 

. د.عبد الحيق أزمة نظاـ )الرأسمالٌية كالعكلمة في مأزؽ(ق المؤسسة العربية لمدراسات كا 1  .76ق ص 2119لنشرق لبنافق بيركتق زلـك
 "ق مشغافق الكاليات المٌتحدة األمريكٌيةق عف المكقع اإللكتركني:خسائر االقتصاد العراقي نتيجة احتالؿ العراؽأحمد. د.نزارق مقالة بعنكاف: " 2

http://www.alkhuld.com/?page_id=118 

http://www.alkhuld.com/?page_id=118
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 ادلبحث الثالث

 العقوبات االقتصادوة

ّ
ّ:ّمفيومّالاقوس تّا  ت   ّيي:2-2

حفمػػػت الحيػػػاة الدكلٌيػػػة بالعديػػػد مػػػف الممارسػػػات التػػػي تعكػػػس أشػػػكاالن متعػػػٌددة لمجػػػزاءات الٌدكلٌيػػػةق كالتػػػي 
شػكالن أكثػر تنظيمػان مػع  اختمفت أنكاعيا كأىدافيا مف مرحمة إلػى أخػرل فػي حيػاة األمػـق فأخػذت ىػذه الجػزاءات

 الٌتطٌكر الذم لحؽ بالعالقات الدكلٌيةق فشممت ثالثة أشكاؿ ىي:
 العقكبات االقتصادٌية. .1
 العقكبات السياسٌية. .2

 العقكبات العسكرٌية. .3

ـٌ اإلجػراءات االقتصػادٌية التػي تٌتخػذىا دكلػة أك مجمكعػة دكؿ  كتعٌد العقكبات االقتصادٌية كاحدة مف أىػ
نٌيػػػػة تجػػػػاه دكؿ أخػػػػرل كذلػػػػؾ ألسػػػػباب  البػػػػان مػػػػا تكػػػػكف سياسػػػػٌيةق حيػػػػث أصػػػػبحت العقكبػػػػات السػػػػيما الػػػػدكؿ الغ

ـٌ مفػػردات الخطػػاب السياسػػي الػػٌدكليق كمػػف  االقتصػػادٌية كاحػػدة مػػف أدكات ككسػػائؿ السياسػػة الخارجٌيػػةق كأحػػد أىػػ
ة كمما كػاف البمػد المفترض أف تككف تمؾ العقكبات عبارة عف تقميص لممبادالت االقتصادٌيةق كحينيا تككف مؤٌثر 

المعني أك المعاقب اقتصادٌيان يعتمد اقتصاده عمى الخارجق فاالقتصاديات المندمجة أكثر في االقتصاد العالمي 
 تتأٌثر سمبٌيان بتمؾ العقكبات.

كىناؾ مف اٌتخذ مصطم  الٌسالح االقتصادم كالذم عرِّؼ عمػى صػعيد العالقػات الٌدكلٌيػة بأٌنػو: "عبػارة 
كلػػة لمبادالتيػػا الٌتجارٌيػػة كالمالٌيػػة مػػع دكلػػة أخػػرل لمحصػػكؿ عمػػى بعػػض التٌنػػازالت فػػي مجػػاؿ عػػف اسػػتخداـ الدٌ 

السياسة الداخمٌية أك الخارجٌية". كذلؾ ما يعني إٌما معاقبة األخيرة بسبب عمػؿ صػدر عنيػا اعتيبػر  يػر مقبػكؿ 
سػػتخداـ أسػػمكب العصػػا أم )العقكبػػات مػػف ًقبىػػؿ األكلػػى كالتػػي تكػػكف دكلػػة قكٌيػػة سياسػػٌيان كاقتصػػادٌيان كمعنػػاه ىنػػا ا

ٌما تتـ مكافأتيا لتطػٌكر ييعتبػر إيجابٌيػان كمعنػاه ىنػا اسػتخداـ أسػمكب الجػزرة أم )مكاسػب تجارٌيػة  االقتصادٌية(ق كا 
 كمالٌية(. كسنسرد ىذه األشكاؿ بشكؿ مفٌصؿ في فقرة أشكاؿ العقكبات االقتصادٌية.

 ىػذه فػرض تحكػـ ضػكابط أيػة مػف خاليػان  مكٌسػعان  ض تعريفػان أٌمػا العقكبػات االقتصػادٌية فقػد عٌرفيػا الػبع

 االقتصػادية سياسػتيا فػي الدكلػة بػو تقػكـ إكػراه أك أذل يحمػؿ سياسػي تصػٌرؼ بأنيػا: "أمٌ  عرفيػا حيث العقكباتق

 العقكبػات فػرض فػي الػدكؿ يػد إطػالؽ يػؤدم إلػى أف شػأنو مف أنو ىك التعريؼ ىذا عمى الحظيي  كما 1الخارجية".

 .الدكلية بالتزاماتيا عمييا المكٌقعة ب خالؿ الدكؿ ذلؾ في متذرعة أىدافيا تنفيذ بيدؼ االقتصادية

                                      
 .24ق ص 2111ق 1عبد العاؿ أحمد. فاتنةق العقكبات الٌدكلٌية االقتصادٌيةق دار النيضة العربٌيةق مصرق القاىرةق ط 1
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 التػأثير ييدؼ إلػى اقتصادم "إجراء بأنيا: عرفيا حيث دقةق أكثر بطريقة اآلخر البعض عرفيا حيف في

 لمػا مطابقػة قراراتيػا تصػب   بحيػث الدكليػةق التزاماتيػا احتػراـ عمػى لحمميػا حقكقيػا ممارسػة فػي الدكلػة إرادة عمػى

 1.الدكلي" القانكف عمييا يفرض
كتعريفان آخػر بأٌنيػا: "رٌدان عمػى فعػؿ اعتيبًػر  يػر مقبػكؿ فػي السياسػة الخارجٌيػة أك الداخمٌيػة يمكػف لدكلػة 

ت أك معٌينػػة أف تيظًيػػر شػػجبيا لػػو باٌتخػػاذ عقكبػػة اقتصػػادٌية معٌينػػةق كال يمكػػف تحديػػد ىػػذه العقكبػػة بقطػػع العالقػػا
قػػػراره عمػػػى الٌصػػػعيد الرسػػػمي لمعالقػػػات المالٌيػػػة أك الٌتجارٌيػػػة الجاريػػػة مػػػع الٌدكلػػػة  الٌتيديػػػد بقطػػػع يجػػػرم بحثػػػو كا 

 2المستيدفة".
عٌيػػة لمعقكبػػات مػػع األخػػذ باالعتبػػار مضػػاميف التعػػاريؼ السػػابقة نػػرل أٌف التعريػػؼ األكثػػر منطقٌيػػة ككاق

محّ  ةّس ةيغيّأوّ ة نونّالتة ّاّت ةذتي ّوتّت ةذى ّ ولةيّّالغيرمجموعيّاإلجراءاتّالّتاّ فّييّ: "االقتصادٌية ىك
عنةوخّوذلةكّلتغييةرّ م ّأوّمجموعيّ ولّسحّقّ وليّأوّ ولّأ رىخّ واءّستغطييّمنّمجمسّاألمنّأوّساي اًّ

ل ةمسّييّالمس  ةرةّف ّ ةموكّ ولةيّ ّتتن  ةبّو ي  ةيّال ولةيّالف رضةيّلماقوسة تخّوالتة ّتكةونّاناك  ة تي ّا
 ."عمىّ اوبّتمكّالّ ولّالما  سي

 كما كقد تعٌددت اآلراء حكؿ اليدؼ مف تمؾ العقكباتق كمف ىذه اآلراء:
 : يرل أٌف اليدؼ منيا ىك عقاب الدكلة المرتكبة لممخالفة الٌدكلية كليس إصالح المخالفة.الرأيّاألّول

عمػػػى الدكلػػػة بيػػػدؼ إر اميػػػا عمػػػى تغييػػػر سياسػػػتيا : يػػػرل أٌف اليػػػدؼ منيػػػا ىػػػك التػػػأثير الةةةرأيّالثةةة ن 
ضعاؼ المخالفة ألحكاـ القانكف الدكليق كذلؾ بزعزعة استقرارىا السياسي كاالقتصادم  أك االقتصادية قدرتيا كا 

 اإلقميمي. دكرىا مف الحد
 الدكلي. القانكف أحكاـ مخالفة الناشئ عف الضرر آثار إصالح منيا ىك اليدؼ أفٌ  : يرلالرأيّالث لث

 دكلػة نفػكذ لمحاكلػة تػدعيـ األكلػى بالدرجػة سياسػٌية االقتصػادية العقكبػات أىػداؼ أفٌ  : يػرلالراسةع الةرأي

 األخرلق الدكؿ حساب عمى خططيا التكسعية عف التخمي عمى المستيدفة الدكلة كحمؿ معٌينةق مناطؽ في كبرل

 عمػى الحصكؿ مف المستيدفة الدكلة حرماف أك حميفةقدكلة  أك ما دكلة ضد عسكرية بمغامرة القياـ مف منعيا أك

 معػيف حكػـ بنظػاـ كاإلطاحػة أك العسػكريةق بػالنكاحي مباشػرة المتقدمػة المرتبطػة كالتقنيػة االسػتراتيجية السػمع

 ضد المستيدفة الدكلة في معينة داخمية قكل تشجيع أك االقتصاديةق لمعقكبات الدكلة الفارضة لسياسات معارض

 بأىداؼ أخرل.  مستترة  امضة أك كاضحة تككف قد التي السياسية األىداؼ مف ذلؾ  يرك  قكل أخرلق

                                      
حقكؽق عكاشرٌية. د. رقٌيةق حماية المدنييف كاألعياف المدنٌية في النزاعات المسٌمحة  ير الدكلٌيةق رسالة دكتكراهق جامعة عيف شمسق كمية ال 1

 .382ق ص 2111مصرق القاىرةق 
راع االقتصػػادم فػػي العالقػػات الدكلٌيػػةق منشػػكرات عكيػػداتق لبنػػافق بيػػركتق  2 ق 1996البيػػو. مػػارم ىيمػػيفق ترجمػػة: حيػػدر. حسػػيفق الٌصػػ

 .13ص
 .تعريؼ الباحثة 
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كأنا كباحثة مع الرأم الرابع ألٌف العقكبات االقتصادٌية سكاء كانت بتغطية مجمس األمف أك انفرادٌية ما 
ىػػي إاٌل أل ػػراض سياسػػٌية بحتػػةق كلػػيس اليػػدؼ منيػػا معاقبػػة دكلػػة مػػا عمػػى سػػمكؾ خػػاطئ أك مخالفػػة لمقػػانكف 

ـٌ تأكيػػػده ػػػت عمييػػػا  الػػػٌدكلي كمػػػا يتػػػبٌج  المجتمػػػع الػػػٌدكلي فػػػي العػػػادةق كىػػػذا مػػػا سػػػيت فػػػي فقػػػرة نمػػػاذج لػػػدكؿ فيًرضى
 عقكبات اقتصادٌية. 

 
ّ:ّأ ك لّالاقوس تّا  ت   ّيي:2-5

يمكػػف تصػػنيؼ العقكبػػات االقتصػػادٌية إلػػى عقكبػػات تجارٌيػػة كعقكبػػات مالٌيػػة كلكػػؿإل مػػف ىػػذيف الٌنػػكعيف 
 تصنيفات أخرل:

 : كتتفٌرع بدكرىا إلى::ّالاقوس تّالّتج رّيي2-5-2
 بعػض الػدكؿق ضػدٌ  انتقاميػة ككسػيمة الػكاردات عمػى جمركية ضرائب فرض : كتعنيٌيةالٌتعريفات الجمرك .1

  1المفاكضات. في أك اإل راء الضغط بطريؽ لممساكمة أك ككسيمة
 كقػد اإلجػراءق ىػذا ضػدىا اٌتخػذ التػي الٌدكلػة إلػى الصػادرات كصػكؿ منػع بػو : يقصػدالحظػر )التحػريـ(  .2

 الصػادرات كالػكاردات عمػى يطٌبػؽ كقػد منيػاق جػزء عمػى يفػرض قػد كمػا الصػادرات جميػع يفػرض عمػى

2انتقامي. ك جراء
 الػدكؿ عمػى لتكقػع العقػاب االقتصػادية العقكبػات مػف النكع ىذا بفرض المنظمات تقكـ 

 أك  يػر مشػركعةق القيػاـ بنشػاطات مػف كمنعيػا الػدكليق القػانكف ألحكػاـ مخالفػة بتصػرفات جػاءت التػي

 التي المنٌظمات عمييا  تكافؽ ال الحربٌية أل راض المكاد منيا كخاصة  السمع بعض استخداـ مف لمنعيا

 تحتاجيػا قػد التػي األخػرل السػمع كافػة إلػى كالمػكاد العسػكرية السػمع الحظػر يتعػدل كقػد الحظػرق تفػرض

 نػكع تقػدير ليػـ كتتػرؾ مػاق دكلػة عمػى حظػر فػرض الػٌدكؿ عمػى بحػثٌ  المنٌظمػة حيػث تقػكـ 3الػدكؿق

ضافة يشمميا التي الحيكية الصادرات  قد الحظر ف ف العسكرمق كالعتاد كالمكاد السمع إلى ىذا الحظرق كا 

 أخطػر مػف الحظػر مػف النػكع ىػذا يجعػؿ مػا كىػك السػكافق لحيػاة الضػركرية كالمكاد الغذائيػة السمع يشمؿ

 كذلػؾ لمدكلػة االقتصػادم النظػاـ عمػى خطيػر بشػكؿ التػأثير شػأنو مػف إذ االقتصػاديةق كسػائؿ العقكبػات
ـٌ   أخػرل حػاالت كفػي4الحيػاة. جميػع نػكاحي عمػى يػؤثر ممػا يحتاجيػا التػي السػمع مػف الشػعب بحرمػاف يػت
 الطاقة كمكاد كالذخيرةق مثالن األسمحة فتشمؿ الدكؿ المخالفةق مع بيا التعامؿ المحظكر السمع نكع تحديد

 فػي الجػزاء ىػذا طبػؽ كقػد األسػمحةق إنتػاج مجػاؿ فػي يمكػف اسػتخداميا أخػرل سػمعة كأية البتركؿ الذٌريةق

                                      
ميػة الحقػكؽق قسػـ العمػـك ليتيـ. فتيحةق عقكبػات األمػـ المٌتحػدة االقتصػادٌية كآثارىػا عمػى حقػكؽ اإلنسػافق رسػالة ماجسػتيرق جامعػة باتنػةق ك 1

 .7ق ص2112السياسيةق الجزائرق 
شمالكم. ىشاـق الجزاءات االقتصادية الدكلٌية كأثرىا عمى حالة حقػكؽ اإلنسػاف بػالعراؽق رسػالة ماجسػتيرق كميػة الحقػكؽق جامعػة الجزائػرق  2

 .19ق ص 2112
 .36كرهق ص عبد العاؿ أحمد. فاتنةق العقكبات االقتصادٌية الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذ 3

 .383عكاشرٌية. د. رقٌيةق حماية المدنييف كاألعياف المدنٌية في النزاعات المسٌمحة  ير الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  4
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 ق 1962عػاـ ككبػا عمػى أمريكػا فرضػتو الػذم الشػامؿ الحظػر االقتصػادم منيػا المناسػباتق مػف العديػد
 عمػى الغربيػة الػدكؿ فرضػتو الػذم المحػدكد أك الجزئػي كالحظػر الصيف سػابقانق عمى االقتصادم كالحظر

 1ليا. اإلستراتيجية السمع بعض بيع حظرت حيث الشيكعٌية سابقانق الدكؿ
: ييقصد بيا تعميؽ التعامالت االقتصادٌية كالٌتجارٌية مع دكلة ما لحمميػا عمػى احتػراـ قكاعػد المقاطعة .3

 القانكف الدكليق كقد تككف المقاطعة فردٌية )مف ًقبؿ دكلة كاحدة( أك جماعٌية )مف عٌدة دكؿ(.
 التعامػؿ دكلػة معينػة كمنػع مػع التجاريػة العالقػات كقؼ لتشمؿ ان كاسع ان معن يعطي المقاطعة مف ىناؾ
 نطاؽ أف يركف كما ألعماؿ عدكانيةق ارتكابيا عمى ردان  عمييا االقتصادم الضغط بيدؼ رعاياىاق مع

الثالثػة  األطػراؼ ليػذه كانػت إذا فػي دكؿ أخػرل ثالثػة أطرافػان  ليشػمؿ مػا حػاالت فػي يٌتسػع قػد المقاطعػة
 يسػتخدـ المقاطعػةق فعاليػة فػي كزيػادة لممقاطعػةقالدكلػة الخاضػعة  مػع اقتصػادية أك تجاريػة عالقػات

 المقاطعػة فعاليػة فػي الزيػادة شػأنيا مػف التػي مػف اإلجػراءات األخػرل ك يػره السػكداء القػكائـ نظػاـ
إال أٌف اآلثػػار السػػمبٌية لممقاطعػػة ال تقتصػػر عمػػى الدكلػػة التػػي اتُّخػػذت المقاطعػػة ضػػٌدىاق  2المفركضػػة.

ٌنما قد تتعداىا إلى الدكؿ األخرل التػي تربطيػا عالقػات تجارٌيػة أك اقتصػادٌية مػع ىػذه الٌدكلػةق كيبػدك  كا 
 كالمػكاد السػمع عمػى حصكليا في ىذا التأثير جمٌيان في العالـ الثالثق حيث نجد أٌف معظـ الٌدكؿ تعتمد

 السػمبي التأثير إلى سيؤدم عمييا المقاطعة فرض االستيرادق كعميو ف ف عمى سكانيا لحياة الضركرية
 مػا كىػك الدكلػةق ىذه مع المتعاممة بالدكؿ كبيرة خسائر الكقت ضرران أك نفس في ليمحؽ شعبياق عمى
 بيف الفترة في الصينييف لجكء االقتصاديةق المقاطعة تطبيؽ أمثمة كمف 3مزدكجان. أثران  لممقاطعة يجعؿ

 األمريكيػة المتحػدة الكاليػات كمقاطعػة مػراتق تسػع اليابانيػة المنتجػات مقاطعػة إلػى1931 ك 1908
 اتُّخذت التي كتمؾ التجٌسسق بتيمة في براغ أمريكي صحفي حبس بسبب 1950 لتشيككسمكفاكيا سنة

تنتيجيػا  التػي العنصػرم التمييػز كسياسػة يةالعنصػر  لمممارسػات نتيجػة إفريقيػا دكلػة جنػكب ضػدٌ 
ىػذه  عػف بػالتكقؼ األمػف كمجمػس العامػة الجمعيػة مػف كػؿ البدايػة فػي طالبتيػا حيػث الحككمػةق

 بػدأت بػالحظر دكليػة لعقكبػات تخضػع جعميػا سػبؽ لمػا األخيرة ىذه إذعاف عدـ أفٌ   ير الممارساتق
 4كاالقتصادية. التجارية المعامالت جميع بعد فيما لتشمؿ 1963عاـ  العسكرم

 الدكلػة مػف المسػتكردات اآلتيػة معاممػة إيقػاؼ يػتـٌ  اإلجػراء ىػذا : بمكجػبرعايػة األكثػر الدكلة مبدأ سحب .4

 5التجارية. ىذه األفضمية مف المستفيدة األخرل البمداف كاردات ككذلؾ متساىؿق بشكؿ المستيدفة

                                      
 .7ليتيـ. فتيحةق عقكبات األمـ المٌتحدة االقتصادٌية كآثارىا عمى حقكؽ اإلنسافق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1
 .9المرجع السابؽق ص  2

 .383رقٌيةق حماية المدنييف كاألعياف المدنٌية في النزاعات المسٌمحة  ير الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص عكاشرٌية. د.  3
 .41عبد العاؿ أحمد. فاتنةق العقكبات االقتصادٌية الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  4

 .21االقتصادية الدكلٌية كأثرىا عمى حالة حقكؽ اإلنساف بالعراؽق مرجع سبؽ ذكرهق ص  شمالكم. ىشاـق الجزاءات 5
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 أك عػادييف كػانكا أفػرادان  سكاء معينة لدكلة التابعيف األشخاص مقاطعة بيا : كيقصدنظاـ القكائـ السكداء .5

 المتحػدة الكاليػات ىػذه القػكائـ اسػتعممت التػي الػدكؿ كمػف العػدكق مػع تعامميػا ثبػت مؤسسػات أك شػركات

 دكؿ فػي كالمؤسسػات الشػركات كاألفػراد قيػاـ لتمنػع الثانيػة العالميػة الحػرب دخكليػا قبػؿ كذلؾ األمريكيةق

 800 تضػـ قائمة 1941فأصدرت في تمكز عاـ  المحكرق دكؿ إلى البضائع شحف مف الالتينية أمريكا

 1معيـ. التعامؿ التجارم األمريكييف عمى حيظِّر ممف كمؤسسة شخص
 اإلجػراء يشػٌكؿ ىػذا كقػد المينػاءق فػي المعاقبػة الدكلػة عمػـ ترفػع التػي السػفف احتجػاز بػو كيقصػد :الحجػز .6

 كما كاألجنبيةق المحٌمٌية منيا السفف جميع عمى اإلجراء ىذا كيطٌبؽ السففق ىذه لمصادرة تمييدية مرحمة

 يمكح دكلة عمـ تحمؿ التي باحتجاز السفف تقكـ كانت حيث اإلجراء ىذا استخداـ في أخرل دكؿ تكٌسعت

 السػفف ىػذه عمػى باإلبقػاء ىػذا االحتجػاز ينتيػي كػاف مػا كعػادة معيػاق حػرب نشػكب احتمػاؿ األفػؽ فػي

 لمػا نظػران  بيانوق سيأتي الذم البحرم إجراءن مكٌمالن لمحصار يعٌد الحجز كما حربق كغنائـ بيا كاالحتفاظ

 2األخير. ىذا عمى فعالية مف يضيفو
 بمكجبيػا يػتـ قػرارات إدارٌيػة ب صػدار مػا دكلٌيػة منٌظمػة قيػاـ العقكبػة بيػذه : كيقصػدالمسػاىمة عػدـ عقكبػة .7

 التمتٌػع حرمانيػا أيضػان مػف يػتـ كمػا المنٌظمػةق داخػؿحقكقيػاق  اسػتخداـ مػف المعاقبػة الدكلػة حرمػاف

الييئػات  أكثػر مػف الٌدكلٌيػة االقتصػادية المنٌظمػات كتعػدٌ  3ألعضػائياق المنظمػة تمنحيػا التػي باالمتيػازات
 ىذه في نشاطيا خالؿ مف الدكؿ بو تساىـ الكبير الذم لمٌدكر نظران  المساىمةق عدـ عقكبة لتنفيذ كضكحان 

 النشػاط ىػذا ممارسػة مػف حرمانيػا فػ ف كعميػو المالي كالتجػارمق كاستقرارىا اقتصادىا دعـ في المنظمات

 عػامميف عمػى العقكبػة ىػذه خطػكرة مػدل كتتكٌقؼ اقتصادىاق المباشر في ك ير المباشر التٌأثير شأنو مف

 العالقػات إطػار فػي بػو تقػكـ الػذم كالػدكر العقكبػةق تكقٌػع التػي أىمٌيػة المنظمػة مػدل ىمػا جػٌدانق ميٌمػيف

 لإلنشػاء الػدكلي البنػؾ فػدكر المقػاـق ىػذا فػي مثػاؿ بضػرب األمػر كيمكػف تكضػي  الٌدكليػةق االقتصػادية

 الػدكؿ كحيػاة مسػتقبؿ عمػى تأثيرىما يجعؿ مما كالزراعة )الفاك( الغذاء دكر منظمة عف يختمؼ كالتعمير

ف مختمفانق عدـ المساىمة عقكبة فرض عند  أك لممنظمػة كاألدبيػة القانكنيػة القيمػة مف يناؿ ال ذلؾ كاف كا 

 4العقكبة. لقرار
حركػة  كالمصػرفٌيةق الفنيػة النقديػةق كالمعػامالت عديػدة مجػاالت فػي المسػاىمة عػدـ عقكبػة كتقػكـ

 تٌتخذ عقكبػة عػدـ كما الجمركيةق كاإلجراءات كاالستثمارات األمكاؿ رؤكس حركة كالتصديرق االستيراد
 فػي مػف المشػاركة الحرمػاف الٌتصػكيتق فػي المشػاركة مػف كالحرمػاف متنٌكعػةق أشػكاالن  لمسػاىمةا
 منع أك إيقاؼ المساىمة شكؿ عدـ عقكبة تٌتخذ قد كما المنٌظمةق تمارسيا التي االقتصادية لنشاطاتا

                                      
 .8ليتيـ. فتيحةق عقكبات األمـ المٌتحدة االقتصادٌية كآثارىا عمى حقكؽ اإلنسافق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1

 .39عبد العاؿ أحمد. فاتنةق العقكبات االقتصادٌية الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  2

 .383كاشرٌية. د. رقٌيةق حماية المدنييف كاألعياف المدنٌية في النزاعات المسٌمحة  ير الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص ع 3

 .41عبد العاؿ أحمد. فاتنةق العقكبات االقتصادٌية الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  4
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 حػد إلػى األمػر قػد يصػؿ كمػا المخالفػة الٌدكليػة المنٌظمػة أعضػاء بػيف الػٌدكلي التعػاكف أكجػو تجميػد أك

 1إنيائيا. أك الدكلة عضكية إيقاؼ
 االقتػراب أك منػع الرحيػؿ بيػدؼ محاربػة دكلػة سػفف بػو تقـك الذم الحرب أعماؿ : ىك أحدالبحرم الحصار .8

 يقصػد كمػا ق"معػيف حظػر القػكة لفػرض احتػراـ استخداـ" بأنو البحرم الحصار كيعرؼ العدكق شكاطئ مف

 ييعرؼ كما كالماليةق االقتصادية العالقاتجميع  قطع ييدؼ إلى ألنو الحظرق مف أكسع عقكبات فرض بو

 العػدك كأراضػي لسػكاحؿ كالبػرٌ  البحػر بػيف منع المكاصالت المتحاربيف بمقتضاه أحد يعمف إجراء بأٌنو أيضان 

مػاق  دكلػة عمػى الضػغط لممارسػة الفٌعالػة الكسػائؿ مػف البحػرم الحصػار كيعػدٌ  2بػالخركجق بالػدخكؿ أك سػكاء
 الٌدكلػة بمحاصػرة مػكانئ أجنبيػة سػفف بقيػاـ لمػدكؿق كيػتـ كبيػرة أىميػة مػف البحريػة تمثٌمػو التجػارة لمػا نظػران 

 ىػذه إلػى أخػرل سػفف أجنبيػة كصػكؿ منػع ككػذلؾ مكانئيػاق مغػادرة مػف الدكلػة ىػذه سػفف المعاقبػةق لمنػع

   3المعاقبة. سفف الدكلة كجو في األجنبية المكانئ إ الؽ الحصار يشمؿ كما المكانئق
 بػو األكؿ فييقصد فأٌما الحربيق كالحصار السممي الحصار ىما: الحصار مف تقميدياف نكعاف ىناؾ

4األجنبيةق بالبالد االتصاؿ مف كمنعيا بالد حكؿ طكؽ ضرب
 تكجد ال الحصار ىذا النكع مف كفي 

 الػدكؿ سػفف لػو تخضػع دكف أف الدكلػة المحاصػرة عمػى إال تطبيقػو يػتـ ال رسػمٌيةق ك حػرب حالػة

 الحصار كيعد رسميةق حرب حالة بحيادىا لعدـ كجكد التمسؾ المحايدة لمدكؿ يمكف ال كما األخرلق

 بتطبيقو تككف ىذا فعالية أفٌ   ير الحربق إلى دكف المجكء نزاع لتسكية األىمية بالغة كسيمة السممي

ا 5أضعؼ منيا. دكلة ضد قكية دكلة مف ـٌ  ف ٌنػو الثػاني مػف الحصػار البحػرم النػكع أٌمػ  باسػتعماؿ يػت

 احتجازىاق أحيانان إلى يصؿ كقد المعاقبةق التابعة لمدكلة السفف مع في التعامؿ العسكرية القكة بعض

 ػزك  بعػد العػراؽ عمػى 661القػرار  بمكجػب مجمػس األمػف فرضػيا التػي اإلجػراءات أمثمتو تمػؾ كمف
ـٌ  ق حيث1991عاـ  الككيت  أيضان الحصار 6العراؽق عمى كامؿ حظر فرض ىذا القرار خالؿ مف ت

 إمػدادات لمنػع كصػكؿ 1961عػاـ  ككبػا عمػى المتحػدة األمريكيػة الكاليػات فرضػتو الػذم الحصػار

 7إلييا. سكفيتية عسكرية
ّ  

                                      
انيق رسػػالة ماجسػػتيرق كميػػة الحقػػكؽق جامعػػة الحػػاج بػػف عبيػػد. إخػػالصق آليػػات مجمػػس األمػػف فػػي تنفيػػذ قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػ 1

 .16 -15ق ص 2119لخضرق باتنةق الجزائرق 
 .21شمالكم. ىشاـق الجزاءات االقتصادية الدكلٌية كأثرىا عمى حالة حقكؽ اإلنساف بالعراؽق مرجع سبؽ ذكرهق ص  2
 .37ق ص عبد العاؿ أحمد. فاتنةق العقكبات االقتصادٌية الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكره 3
 .16بف عبيد. إخالصق آليات مجمس األمف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيق مرجع سبؽ ذكرهق ص  4
 .171ق ص 2111بمفراؽ. فريدةق حٌؿ الٌنزاعات الٌدكلٌية كاستعماؿ القٌكةق رسالة ماجستيرق كمية الحقكؽق جامعة باتنةق الجزائرق  5
 .39عبد العاؿ أحمد. فاتنةق العقكبات االقتصادٌية الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  6

 .17بف عبيد. إخالصق آليات مجمس األمف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيق مرجع سبؽ ذكرهق ص  7
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ّأيضان ليا أشكاؿ مختمفة كىي: الم ليي: :ّالاقوس ت2-5-5
 الممتمكػاتأك  المصػرفية الكدائػع سػحب يػتـٌ  بػأف أك عمييػاق اليػد كضػع يػتـٌ  بػأف : كذلػؾالممتمكػات تجميد .1

تجميػد  ىػذا الٌنػكع مػف العقكبػاتق فييػا فػرض التػي األمثمػة كمػف المسػتيدؼق لمبمػد العائػدة األخػرل الماليػة
ق 2111فػي تشػريف األٌكؿ عػاـ  فػي بنككيػا أفغػاف كزراء حسػابات مػف مصػرفٌيان  حسػابان  146لػػ  الباكستاف

  2111.1أيمكؿ  11 بتفجيرات أفغانستاف أثر اٌتياـ عمى
 تعميقيا. أك بتخفيضيا : كذلؾالمالية المساعدة تكقيؼ .2
 المستيدؼ. البمد ممتمكات مصادرة : أمالمصادرة .3
 يسػتطيع عمػى الشػخص الػذم القيػكد فرض خالؿ مف :األمكاؿ رؤكس مف الصادرات أك الكاردات مراقبة .4

 .الداخؿ أك الخارج في كاف سكاء كتحريكيا تحكيميا

تمؾ األشكاؿ السابقة مف العقكبات التي تحٌدثنا عنيا قد تككف مجدية أك ضركرٌية أك كاجبة 
التطبيؽ كالفرض إذا ما انصٌبت عمى دكلة تقكـ بأعماؿ خارجة عف القانكف الدكليق أك دكلة تعتدم 

ف عمػػى دكلػػة أخػػرل خػػارج نطػػاؽ الشػػرعية الدكليػػة كمجمػػس األمػػف )كالكاليػػات المٌتحػػدة األمريكيػػة مػػ
كجية نظرم(ق كعندىا ييقاؿ أٌف مجمس األمف قد فػرض ىػذه العقكبػات أك بعضػيا لحمايػة الدكلػة أك 
الدكؿ المعتدل عميياق كلكف إذا ما نظرنا إلى الكاقعق ف ٌنو مختمؼ اختالفان جكىريان عٌما ىػك مرسػكـ 

كاليات المٌتحدة عمى الكرؽ مف قكانيف كتشريعات دكلٌيةق فالعقكبات تيفرض عمى مف يخالؼ سياسة ال
دىت  ًجػ ذا مػا كي األمريكٌية المسيطرة بدكرىا عمى مجمس األمفق كالمسػتعًبدة ألعضػاء ذلػؾ المجمػسق كا 
دكلػػػة مػػػا ال تقػػػؼ فػػػي صػػػؼ الكاليػػػات المٌتحػػػدة تيعتبػػػر دكلػػػة تجػػػاكزت كافٌػػػة مكاثيػػػؽ األمػػػـ المتحػػػدةق 

ـٌ تمفيػؽ  كبالتالي كجب فرض العقكبات عمييا بمكافقة كاٌفػة الػدكؿ المسػتىعبىدةق ككثيػران مػا نجػد أٌنػو يػت
تيمة ما أك تركيبيا ضٌد دكلة ال تركؽ لمكاليات المتحدة كأعكانيا كبالتالي يتـ إخضاعيا حسب زعـ 
مجمس األمػف لمشػرعية الدكليػةق كىنػاؾ عقكبػات تيفػرض بعيػدان عػف مجمػس األمػف مػف قبػؿ دكلػة مػاق 

لػػػػة الفارضػػػة لمعقكبػػػات مصػػػال  سياسػػػػية كبالتػػػالي يتبعيػػػا عقكبػػػات تفرضػػػػيا دكلػػػة تربطيػػػا مػػػع الدك 
 كاقتصادٌية كىكذا تدكر الدائرة. 

 
ّ:ّاإلط رّالق نون ّلفرضّمجمسّاألمنّلماقوس تّا  ت   يي:2-2

ال بٌد مف اإلشارة إلى الحدكد القانكنٌية التي يتعٌيف عمى مجمس األمف االلتزاـ بيا أك عدـ تخٌطييا عند 
ىك األساس القانكني الذم يجب أف يستند عميو مجمس األمف في فرضو فرض العقكبات االقتصاديةق كمنو ما 

 ليذه العقكباتق كصكالن إلى شركط فرض ىذه العقكبات:
ّ

                                      
 .9ذكرهق ص ليتيـ. فتيحةق عقكبات األمـ المٌتحدة االقتصادٌية كآثارىا عمى حقكؽ اإلنسافق مرجع سبؽ  1
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ّ:ّأ  سّفرضّمجمسّاألمنّلماقوس تّا  ت   ّيي:2-2-2
( مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المٌتحػػدة عمػػى التػػالي: "لمجمػػس األمػػف أف يقػػٌرر مػػا يجػػب اٌتخػػاذه مػػف 41تػػنٌص المػػادة )

التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكات المسمحة لتنفيػذ قراراتػوق كلػو أف يطمػب إلػى أعضػاء األمػـ المٌتحػدة 
تطبيؽ ىذه التدابيرق كيجكز أف يككف مف بينيا كقؼ الصالت االقتصادية كالمكاصالت الحديدية كالبحرية 

كقفػػان جزئيػػان أك كميػػان كقطػػع العالقػػات  كالبريديػػة كالجكيػػة كالبرقيػػة كالالسػػمكية ك يرىػػا مػػف كسػػائؿ المكاصػػالت
 الدبمكماسٌية".

( مف ميثاؽ األمـ المٌتحدة عمى أٌنو: "يقػرر مجمػس األمػف مػا إذا كػاف قػد كقػع تيديػد 39كما تنص المادة )
لمسمـ أك إخالؿ بوق أك كاف ما ككقع عمؿ مف أعماؿ العدكافق كيقدـ في ذلؾ تكصياتو أك يقػرر مػا يجػب 

لحفػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف أك عادتيػػػػا إلػػػػى  42ك  41ير طبقػػػػان ألحكػػػػاـ المػػػػادتيف اٌتخػػػػاذه مػػػػف التػػػػداب
 نصابيما".

إذا ما نظرنا إلى المادتيف السابقتيف نجد بأٌنو يتعػٌيف عمػى مجمػس األمػف ممارسػة تػدابيره العقابٌيػة فػي حػاؿ 
 حدكث حاالت ثالث كىي:

 دكلة في شؤكف التدخؿ أعماؿ مف بعمؿ القياـ في نيتيا عف ما دكلة إعالف بو : كيقصدتيديد السمـ -1

 لقيامو ال يشترط ف ف تيديد السمـ يتض  ككما ضدىاق العنؼ أعماؿ مف عمؿ بأم القياـ أك أخرلق

 عند السمـ حالة تيديد تكجد يمكف أف كما فعميةق بصكرة السابقة باألعماؿ بالقياـ التيديد اصطحاب

 الػدكؿ اإلضػرار بمصػال  شػأف اسػتمراره مػف كالػذم معينػة دكلػة إقمػيـ داخػؿ مسػم  صػداـ كقػكع

 المجاكرة الدكؿ حدكد إلى المسم  النزاع ىذا مف الفاريف الالجئيف تكافد مجرد يشكؿ قد كما األخرلق

  1المنطقة. في كاألمف لمسمـ تيديدان 
 نػزاع أك كقػكع أخػرلق دكلػة ضػد دكلػة مػف العنؼ أعماؿ مف عمؿ كقكع بو : كيقصداإلخالؿ بالٌسمـ -2

 54كفػي قػراره رقػـ  أخػرلق دكلػة بسػمـ يعػٌد إخػالالن  النػزاع أٌف ىػذا  يػر مػاق دكلػة إقمػيـ داخػؿ مسػم 
 المقصػكد بػاإلخالؿ بالسػمـق األمػف مجمػس حػدد الفمسػطينية القضػية بشػأف 1948 عػاـ فػي الصادر

 السػمطة لنػا يؤكػد كىػك مػا النػارق إطػالؽ كقػؼ لقػرار اإلذعػاف عػدـ يشمؿ جعمو حيث مفيكمو ككٌسع

ف لـ كاألمف الدكلييفق حتى بالسمـ إخالالن  ما حالة اعتبار في مجمس يمتمكيا التي التقديرية  تشٌكؿ كا 

 2الدكلي. القانكف كقكاعد الميثاؽ ألحكاـ انتياكان 
يكفٌػؽ مجمػس  كلػـ الغمػكض شػابيا حيػث العػدكاف بأعمػاؿ المقصػكد يٌتضػ  : لػـالعػدكاف أعمػاؿ -3

القػرار رقػـ  عنػدما أصػدرت المتحػدة لألمػـ العامػة الجمعيػة منػو تمٌكنػت مػا كىػك إزالتػوق فػي األمػف
القػكة المسػمحة  العػدكاف بأنػو: "اسػتخداـ فيػو عٌرفػت الػذم ق14/12/1974الصادر في  1/3314

                                      
 .68عبد العاؿ أحمد. فاتنةق العقكبات االقتصادٌية الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1
 .68المرجع السابؽق ص  2
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بأٌيػة  أك اسػتقالليا السياسػيق أك كحػدتيا اإلقميميػة أك أخػرلق دكلػة سػيادة ضػدٌ  مػا دكلػة جانػب مػف
سػبيؿ  عمػى مػف األعمػاؿ مجمكعػة القػرار أكرد كمػا 1الميثػاؽ". أحكػاـ مػع تتفػؽ ال أخػرل طريقػة
 ثالثة  تكافر يتعيف أٌنو مباشرةق ليتقرر  ير بطريقة أك عدكانٌية مباشرة أعماالن  تشٌكؿ كالتي المثاؿ
 2كىي: فعؿ العدكاف القكؿ بتكافر إلمكانية شركط
 المسمحة. القكات إلى المجكء (أ 
 .كالجسامة الخطكرة مف كافية درجة عمى المسمحة القكات إلى المجكء ينطكم أف (ب 
 مشركع.  ير المسمحة القكات إلى المجكء يككف أف (ج 

 تعميقان عمى ما سبؽ نكرد ما يمي:
ـٌ إعطاء مجمس األمف حرٌية اتخػاذ أٌم مػف التػدابير المػذككرة ضػمنياق إضػافة لحرٌيػة اتخػاذه أٌيػة  -1 ت

 استخداـ القكة المسٌمحة.ق كذلؾ كمو مشركط بعدـ 41تدابير  ير كاردة في المادة 
أٌيػػة إشػػارة آلليػػات تنفيػػذ التػػدابير الػػكارد بيػػاق ممػػا يعنػػي تػػرؾ األمػػر لتقػػديرات  41لػػـ تػػكرد المػػادة  -2

مجمػػس األمػػف كالػػدكؿ األعضػػاء فػػي المنٌظمػػة ق عمػػى عكػػس التػػدابير العسػػكرٌية التػػي كضػػع ليػػا 
 الميثاؽ آليات لتنفيذىا.

التقديرٌيػػة لممجمػس بعػػد تقريػره بكجػكد تيديػػد لمسػمـ أك عمػػؿ إٌف تكقيػع التػدابير أمػػره متػركؾ لمسػمطة  -3
خالؿ بوق كتحديد الطػرؼ المتسػٌبب فػي ىػذا التيديػد أك اإلخػالؿ أك العػدكاف  مف أعماؿ العدكاف كا 

 العقكبػات ىػذه مػف الميثػاؽ لتػأتي سػمطتو فػي تكقيػع العقكبػات كتحديػد أٌم مػف 39طبقػان لممػادة 
 تنفيذىا. ستتكلى  الدكؿ التيك  تكقيعيا كزمف الكضعق مع تتناسب

 ذكػر السػالـ دكف الػدكلييف كاألمػف السػمـ حفػظ ىػك الميثػاؽ المحػدد فػي األساسػي اليدؼ كاف إذا -4
 بفرض األمف أساس قياـ مجمس حكؿ ميـ تساؤؿ طرح يدفعنا إلى ذلؾ ف فٌ  الداخميق كاالستقرار
 الماس عمى المفركض كذلؾ الحظر  ير دكليةق بسبب كجكد نزاعات مسمحة اقتصادية عقكبات
 الحػرب إشػعاؿ فػي تسػاىـ منػو التػي تػأتي العائػدات بحجػة أفٌ ق 2000 عػاـ سػيراليكف مػف اآلتػي

 الداخمة الفصائؿ إحدل عمى تفرض بعض األحياف في العقكبات االقتصادية كانت كقد األىميةق
إلػى حركػة يكنيتػا ىػك الحػاؿ بالنسػبة لمبيعػات األسػمحة كالبتػركؿ المكٌجيػة  كمػا النزاع الػداخمي في

UNITA  لعػٌؿ اإلجابػة األكثػر  .2005األنغكلٌية فػي التسػعينياتق أك ضػٌد متمػٌردم دارفػكر عػاـ
منطقٌيػة ككاقعٌيػة ىػػك أٌنػو بحٌجػػة قيػاـ منظمػة األمػػـ المٌتحػدة كمجمػػس األمػف بػدكر فٌعػػاؿ فػي حمايػػة 
حقكؽ اإلنساف تككف ىناؾ كسيمة لممارسة الضغط عمى الحككمات لتغيير سياساتيا الداخمٌية بما 

                                      
 .32بف عبيد. إخالصق آليات مجمس األمف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1

 ق2111ق 1الػػػػػػػػدكلي الجنػػػػػػػػائيق منشػػػػػػػػكرات الحمبػػػػػػػػي الحقكقٌيػػػػػػػػةق لبنػػػػػػػػافق بيػػػػػػػػركتق ط القيػػػػػػػػكجي. عمػػػػػػػػي عبػػػػػػػػد القػػػػػػػػادرق القػػػػػػػػانكف 2
 .16-15ص 
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ٌتحػػدة كأعكانيػػاق السػػيما أٌف يتناسػػب مػػع القػػكة المسػػيطرة عمػػى مجمػػس األمػػف أال كىػػي الكاليػػات الم
بمكافقػػة تسػػعة مػػف  41مسػػألة الٌتصػػكيت عمػػى قػػرارات مجمػػس األمػػف تصػػدر اسػػتنادان إلػػى المػػادة 

أعضاء المجمس يككف مف بينيا األعضاء الخمسة الدائمكف )الكاليات المٌتحدة األمريكيةق ركسياق 
أٌم قػػػرار إلػػػى منػػػع  الصػػػيفق بريطانيػػػاق فرنسػػػا(ق كيػػػؤدم اعتػػػراض أحػػػد األعضػػػاء الخمسػػػة عمػػػى

ـٌ اسػػتخداـ حػػؽ الػػنقض الفيتػػك إال مػػف قبػػؿ الكاليػػات المتحػػدة  إصػػدارهق كعبػػر سػػنكات طكيمػػة لػػـ يػػت
األمريكيػػػػة كذلػػػػؾ إذا مػػػػا كػػػػاف القػػػػرار ال يتناسػػػػب مػػػػع مصػػػػالحيا أك أم قػػػػرار يكٌجػػػػو ضػػػػٌد الكيػػػػاف 

ـٌ اسػػػتخداـ حػػػؽ الػػػنقض الفيتػػػك مػػػف قبػػػؿ ركسػػػ 2012-2011الصػػػييكنيق )لكػػػف فػػػي عػػػامي  يا تػػػ
 كالصيف عٌدة مرات ضد قرارات مكٌجية ضٌد سكرية(. 

 :ّ روطّفرضّالاقوس تّا  ت   ّيي:2-2-5

ق 25ق 1/1إذا مػػػا أردنػػػا التطػػػٌرؽ إلػػػى الشػػػركط التػػػي ييفتػػػرض عمػػػى مجمػػػس األمػػػف اإللتػػػزاـ بيػػػا كفقػػػان لمػػػكاٌده )
 نجدىا تتمٌثؿ فيما يمي: 1(ق113

 في ميثاؽ األمـ المٌتحدة: احتراـ التدٌرج المنصكص عميو -أ 
 حيث تتدٌرج التدابير كفقان لميثاؽ األمـ المٌتحدة كما يمي:

 تتعمؽ باالختصاصات التي النصكص الميثاؽق مف السادس الفصؿ تضٌمف الحؿ السممي لمنزاعات: لقد .1

 السػمـ تيديػد شػأنو مػف أك مكقػؼ نػزاع أم مكاجيػة فػي اتخاذىػا األمػف لمجمػس يجػكز كالسػمطات التػي

 التي يمكف الكسائؿ لبعض تعداد عمى 33/1كاألمف الدكلييف كتعريضيما لمخطرق حيث نٌصت الماٌدة 

 التحكػيـق التحقيؽق الكساطةق التكفيػؽق كىي: المفاكضةق نزاعيـ سمميان  لحؿ إلييا المجكء النزاع ألطراؼ

 الفقرة "أك ىذه بيا التي ختمت الجممة إلى كاستنادان  إلقميميةقا المنظمات المجكء إلى أك القضائية التسكية

ال الحصػر  المثػاؿ سبيؿ عمى جاء تعدادىا قد السابقة الكسائؿ ف ف ألخرل"قا السممٌية مف الكسائؿ  يرىا
 إلػى تسػكية نػزاعيـ النػزاع أطػراؼ يػدعك أف األمػف لمجمػس أف السػابقة المػادة مػف الثانيػة الفقػرة كتقػرر

.لذلؾ ضركرة رأل إذا الذكر السابقة السممية بالطرؽ
2   

                                      
( عمى: "مقاصػد األمػـ المٌتحػدة ىػي: حفػظ السػمـ كاألمػف الػٌدكليق كتحقيقػان ليػذه الغايػة تٌتخػذ الييئػة التػدابير الفعالػة لمنػع 1/1تنٌص الماٌدة ) 1

 العدؿ كالقانكف لمبادئ كفقان  بالكسائؿ السممية كتتذرع بالسمـق اإلخالؿ كجكه مف ك يرىا العدكاف كتقمع أعماؿ كإلزالتياق السمـ تيدد األسباب التي

 لتسكيتيا". أك بالسمـ اإلخالؿ إلى تؤدم قد الدكلية التي المنازعات لحؿ الدكلي
 الميثاؽ". ىذا كفؽ كتنفيذىا األمف مجمس قرارات بقبكؿ المتحدة األمـ أعضاء (: " يتعيد25تنص المادة )
 آخر يرتبطكف التزاـ دكلي أم مع الميثاؽ ىذا ألحكاـ كفقان  المتحدة األمـ أعضاء بيا يرتبط التي االلتزامات تعارضت (: "إذا113تنص المادة )

 الميثاؽ". ىذا عمى المترتبة بالتزاماتيـ فالعبرة بوق
 .37. إخالصق آليات مجمس األمف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيق مرجع سبؽ ذكرهق ص بف عبيد 2
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 يكصػي أف ف عمػى: "عمػى مجمػس األمػ األكلػى فقرتيػا في نصت قد 36 المادة أف نجد 33 المادة إلى إضافة

 مجمػس أف 33المادة  في أنو النصيف ىك بيف الفارؽ أف  ير 1التسكية" كطرؽ اإلجراءات مف مالئمان  يراه بما

نمػا  محػددة كسػيمة إلػى النػزاع أطػراؼ يعرض ال األمف  ليـػ كيػدع السػممي الحػؿ آليػة إلػى عػاـ بكجػو يػدعكىـكا 

 أنيػا يقػدر التػي السػممية الكسػيمة يحدد األمف مجمس أف نجد 36المادة  في أنو حيف في الكسيمةق اختيار حرية

 تكصػيات شػكؿ فػي سػبؽ مػا يصػدر األمػف مجمػس ككف في تشتركاف أف المادتيف  ير النزاعق حؿ عمى قادرة

اٌتخػذه  مػا يراعػي أف سػبؽ فيمػا األمػف مجمس عمى أٌنو إلى اإلشارة إليوق كتجدر تكجو كقاعدة عامة مف تمـز ال
 النػزاع عػرض أطػراؼ عمػى يتكجػب أنػو كػذلؾ يراعػي كأف النػزاعق لحػؿ سػابقة إجػراءات مػف المتنػازعكف

2لممحكمة. األساسي النظاـ ألحكاـ كفقان  الدكلية العدؿ محكمة عمى القانكنية المنازعات
 

المؤقتػػػة: كىػػػي تػػػدابير تتبػػػع لتػػػدابير الفصػػػؿ السػػػابع مػػػف ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدةق فػػػ ذا لػػػـ تجػػػد التػػػدابير  .2
 لتفػاقـ مػف الفصػؿ السػابع تػنص عمػى أٌنػو: "منعػان  41التدابير الكاردة في الفصؿ السادسق فػ ٌف المػادة 

 أف ق 39ة المػاد فػي عمييػا المنصػكص يٌتخػذ التػدابير أك تكصػياتو يقػٌدـ أف قبػؿ األمػف لمجمػس المكقؼق

 المؤقتػة التػدابير ىػذه تخػؿٌ  كال مؤقتػةق تػدابير مػف أك مستحسػنان  ضػركريان  يػراه بمػا لألخػذ المتنازعيف يدعك

 بيػذه المتنػازعيف أخػذ لعػدـ أف يحسػب األمػف مجمػس كعمػى أك بمراكػزىـق كمطػالبيـ المتنػازعيف بحقػكؽ

 قػكات ب رسػاؿ األمػر النػارق إطػالؽ بكقػؼاألمػر  المؤقتػةق التػدابير أمثمػة حسػابو". كمػف المؤقتػة التػدابير

بعقػد  التكصػية العسػكريةق األعمػاؿ بكقػؼ األمػر الطػرفيفق بػيف فاصػمة لتكػكف تابعة لألمػـ المٌتحػدة دكلية
السػالح أك  منزكعػة منطقػة كضػع المتنازعػة الػدكؿ مػف الطمػب المتنازعػةق األطػراؼ بػيف ىدنػة  اتفاقيػة

 3معينة. مناطؽ إلى االنسحاب
رقـ  كقرارم مجمس األمف المناسباتق مف العديد في التدابير مف النكع ىذا اتخاذ إلى األمف مجمس لجأ كقد

 القػكات مػف خالليمػا بفصػؿ األمػر تػـ كالمػذيف ق1973األكؿ عػاـ  فػي تشػريف الصػادريف 341ق 339
 صػدرت التػي ككػذلؾ التكصػية كالكيػاف الصػييكنيق العربيػة الدكؿ بيف المسم  النزاع أعقاب في لمتحاربةا
 كقؼ األعماؿ إلى المتنازعة ألطراؼااألمف  مجمس حيث دعا ق 1948عاـ الفمسطينية القضية خصكصب

 قػكات تجنيػد عػف كاالمتنػاع منػاطؽ معينػة المسػمحة فػي القػكات عػف إدخػاؿ كاالمتنػاع الفػكر عمػى الحربية

.سف الجندية في ىـ تدريب األشخاص الذيف أك جديدة
4

 

 إخالالن  لمسمـ أك تيديدان  يشٌكؿ أٌف الكضع السابقةق التدابير اتخاذ ر ـ 39 لممادة كفقان  األمف مجمس قرر ما إذا

التػدابيرق  مػف اٌتخػاذه يجػب مػا يقػرر أك ذلػؾ تكصػياتو فػي يقػٌدـ ف ٌنػو العػدكافق أعمػاؿ مػف عمػالن  يشػٌكؿ أك بػو
ككما ذكرنا سابقان  .إلى نصابيما إعادتيماأك  الدكلييف السمـ كاألمف لحفظ  42ك  41المادتيف  ألحكاـ طبقان 

                                      
 .37بف عبيد. إخالصق آليات مجمس األمف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1
 .699ص  ق2113 ركتقلبنافق بي الحقكقيةق الحمبي منشكرات العاـق الدكلي القانكف المجذكب. محمدق 2
 .216ق ص 2114ق 1ط لبنافق بيركتق العربيق الفكر دار الدكليةق المنظمات حسيفق الفتالكم. سييؿ 3
 .25شمالكم. ىشاـق الجزاءات االقتصادية الدكلٌية كأثرىا عمى حالة حقكؽ اإلنساف بالعراؽق مرجع سبؽ ذكرهق ص  4
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 األمف أفٌ  مجمس رأل ف ٌنيا تنٌص عمى: " إذا 42تضٌمنت تدابير  ير عسكرٌيةق أٌما المادة  41ف ٌف الماٌدة 

 بطريػؽ أف يتخػذ لػو جػاز بوق تؼً  لـ أنيا أك ثبت بالغرض تفي ال  41المادة  في عمييا المنصكص التدابير

عادتيما كاألمف الدكلييف السمـ لحفظ يمـز ما األعماؿ مف ة كالبريةكالبحري الجكية القكات  نصابيما". إلى كا 
 فقط أنو بعد مضي سنجد التدرج ىذا عمى عمى العراؽ مثالن  المفركضة الدكلية العقكبات قياس حاكلنا ما ف ذا

 مجمػس فػرض العراقػي لمككيػت بػالغزكق لالجتيػاح 1990 فػي الصػادر 661القػرار  تكييػؼ عمػى أيػاـ ةخمس

 فػي 8/8/1991فػي  اقتصػاديان كعسػكريانق ليبػدأ شػامالن  حظػران  1991لعػاـ  661القػرار  خػالؿ مػف األمػف

 عدـ احتراـ التدٌرج في التدابير.  حاالت المكقؼ مف ككاف ىذا الصحراءق لزكبعة العسكرية التحضيرات

 صٌحة التكييؼ المؤدم إلى فرض العقكبات االقتصادٌية: -ب 
 كنقصد مف الميثاؽق 39 بالمادة أكالن  المركر يتطمب المتحدةق األمـ ميثاؽ مف 42ق 41بالمادتيف العمؿ  إف

 أٌنػو عمػى كقػع لمػا األمػف تكييؼ مجمػس بعد إال بفرضيا القرار اتخاذ يمكف ال االقتصادية العقكبات أفٌ  بذلؾ

 أعمػاؿ مػف بالسػمـق عمػؿ أم )تيديػد السػمـق اإلخػالؿ دراسػتيا سػبقت التػي الػثالث الحػاالت إحػدل يشػكؿ

 منحػت قػد األخيرة ىذه يٌتض  أفٌ  ق 39 المادة خالؿ النزاعاتق فمف حؿ في مشكمة يشكؿ ما كىك العدكافق 

 بعػد فيمػا ليٌتخػذ السػابقةق إحػدل الحػاالت تحقػؽ عػدـ أك تحقػؽ في تحديد كاممة تقديرية سمطة األمف لمجمس

  يػر أك المنظمػة فػي عضػك دكلػة اتجػاه ذلػؾ كػاف سػكاء ضػعالك  بمعالجػة يراىػا كفيمػة التػي القسػرية التػدابير

 بسػمـ المسػاس شػأنيا مػف كػاف إذا كأشػرنا سػبؽ كمػا الداخمية المسمحة النزاعات في أف يتدخؿ لو كما عضكق

 لتػكفر الحػاالت تقػديره فػي المجمػس عمػؿ عمػى يػؤثر عامػؿ أكثػر كلعػؿ النػزاعق محػؿ بالدكلة الدكؿ المحيطة

 مػف أكثػر ك بػؿ النصػيب األقػؿق المكضكعية لالعتبارات يككف التي الكقت في السياسيق العامؿ ىك السابقة

 بعػض إرادة ىػك السػابقة الحػاالت إحػدل لتػكفر األمػف مجمػس تحديػد كراء العامػؿ الرئيسػي يعتبػر حيػث ذلػؾ

 التعسؼ.  إلى يؤدم ما كىك المعنية الدكلة عمى عقابية تدابير تكقيع في الدائميف أعضائو كخاصة

 ليبيػا لمػكاطنيف تسػميـ األمػف عػدـ مجمػس فييػا كٌيػؼ التػي الحالػة ىػي األكلػى حػالتيفق ذلػؾ نػكرد أمثمػة كمػف

 القػرار خػالؿ الدكلييفق مف كاألمف تيديد لمسمـ أنو عمى فرنساق بريطانياق األمريكيةق المتحدة لمكاليات ليبييف

 مػع اقتصػاديانق حصػاران  عمى ليبيا فرض بعد فيما عقابي ق كك جراء31/3/1992في  أصدره الذم 748رقـ 

 فيػي الثانيػةق الحالػة أمػا فػي المنظمػةق األعضاء ك ير األعضاء الدكؿ قبؿ احترامو مف كجكب عمى التأكيد

 لػـ األمػف مجمػس أفٌ  ق حيػث1966الجنكبيػة عػاـ  ركديسػيا عمػى فرضػيا تـ التي العقكبات االقتصادية حالة

 أنو لمقانكف ر ـ انتياؾ بأنيا كيفيا بؿ الحاالت الثالث السابقةق مف حالة تشكؿ بأنيا الدكلة ىذه يكٌيؼ حالة

 1الدكلييف. لمسمـ كاألمف تيديدان  يشكؿ بأنو ىذا االنتياؾ تكييؼ التقديرية لسمطتو كفقان  ب مكانو كاف
 

                                      
 .41-41. إخالصق آليات مجمس األمف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيق مرجع سبؽ ذكرهق ص بف عبيد 1
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 احتراـ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كقانكف حقكؽ اإلنساف: -ج 
العقكبػػات االقتصػػادية فػػي أكقػػات النػػزاع المسػػٌم  ال بػػٌد مػػف الٌنظػػر إلػػى عنػػد كضػػع الحػػدكد القانكنيػػة لفػػرض 

أحكاـ القانكف الػدكلي لحقػكؽ اإلنسػافق كاألحكػاـ  يػر القابمػة لالنتقػاص فػي قػانكف حقػكؽ اإلنسػافق كبالتػالي 
ـٌ فػػرض العقكبػػات االقتصػػادٌية فػػي إطػػار النزاعػػات المسػػمحة سػػكاء كانػػت دكليػػة أك داخميػػةق ف ٌنػػو  فػػي حػػاؿ تػػ
يتعٌيف تطبيؽ القكاعد العاٌمة المتعٌمقة بحماية المدنييف مف آثار العمميات العسكرية كاألخذ بعػيف االعتبػار مػا 

 يتعمؽ باإلمدادات الطبية كالغذائٌية لمختمؼ شرائ  المجتمع مكضع الحمايةق كأىـٌ ما يمكف تعييف كجكبو:
ف مػػػػف الحصػػػػكؿ عمػػػػى اإلمػػػػدادات حظػػػػر تجكيػػػػع السػػػػٌكاف المػػػػدنييف: حيػػػػث ال يجػػػػكز حرمػػػػاف المػػػػدنيي .1

الضركرية لحياتيـق فاستخداـ سياسة التجكيع كأداة لمضغط عمى السمطة الحاكمة يتنافى مػع اتفاقيػات 
فحظػػر تجكيػػع المػػدنييف ككسػػيمة  1ق1977ق كبرتكككلييمػػا اإلضػػافييف لعػػاـ 1949جنيػػؼ األربعػػة لعػػاـ 

ـٌ انتياكػ و فقػط عنػدما يػؤدم نقػص الطعػاـ أك الحرمػاف لمحرب أك القتػاؿ أثنػاء النزاعػات المسػمحة ال يػت
مػػف الكصػػكؿ إليػػو إلػػى المػػكتق بػػؿ أيضػػان عنػػدما يتعػػٌرض السػػكاف إلػػى التجكيػػع نتيجػػة الحرمػػاف مػػف 

مداداتو. لكٌننا نالحظ بأٌف العقكبات االقتصػادٌية تنتيػؾ حقػكؽ اإلنسػاف بشػكؿ كبيػرق  مصادر الطعاـ كا 
 كذلؾ عند استعماؿ الغذاء ككسيمة لمعقاب.

المسػٌمحةق  اعدة اإلنسػانٌية فػي كمػف النزاعػات: حيث يحػٌؽ لممػدنييف تمقٌػي المسػاإلنسانٌيةلحؽ في المساعدة ا .2
 كذلؾ مف خالؿ األحكاـ التي تطمب مف الدكؿ السماح بمركر مكاد اإل اثة بشركط معٌينة.

 تسػم  أف عمػى الرابعػة جنيػؼ اتفاقيػة ( مػف23المػادة ) فػ ذا كانػت النزاعػات المسػٌمحة دكلٌيػةق فقػد نٌصػت

 إلػى المكجيػة لمعبػادة الالزمػة كاألشػياء بالمستشػفيات الخاصػة تمػؾ ك البضػائع الطبيػة مػركر بحريػة الػدكؿ

دكف  األطفػاؿ إلػى المكجيػة الضػركرية كالمقكيات كالمالبس الغذائية المكاد المدنييف كحدىـق كأيضان  السكاف
 البركتككػكؿ مػف 71/1. كػذلؾ فقػد نٌصػت المػادة األمكمػة كحػاالت الحكامػؿ النسػاء ك عشػرة الخامسػة

 كػاف إذ المعنيػةق األطػراؼ مكافقػة شػرط المتحيػزة اإلنسػانية ك يػر اإل اثػة بأعمػاؿ القيػاـ عمػى اإلضػافي

 اإلمػدادات مػف ك يرىػا كاإليػكاءق النػـك المالبػس ككسػائؿ يكفػي مػف مػا لػدييـ تتػكفر ال المػدنيكف السػكاف

 النػزاع أطػراؼ التػزاـ عمى المادة نفس مف الثانية الفقرة لمعبادةق كتنٌص  الالزمةكاألشياء  لحياتيـ الضركرية

 ىذه المادة مف الرابعة الفقرة لتدعـ كأفرادىاق كمعداتيا اإل اثة شحنات مركر تسييؿ ك الدكؿ بالسماح ككؿ

 بسرعة. تكزيعياتسٌيؿ  كأف اإل اثة لشحنات الحماية تكفير عمى النزاع أطراؼ إلزاـ خالؿ مف سبؽ ما

 إمكانيػة الثػاني تػنٌص عمػى اإلضػافي البركتككػكؿ مػف 18/2أما إذا كاف النزاع المسٌم   ير دكلي فػ ٌف المػادة 
يعػانكف  المػدنيكف السػكاف كػاف إذا المعنيػةق الدكلػة مكافقة شرط المتحيزة ك ير اإلنسانية اإل اثة مساعدات قديـت

  2كاإلمدادات الطبية. الغذائية المكاد مثؿ لحياتيـق الالزمة اإلمدادات نقص بسبب جٌمة مصاعب مف
ّ

ّ  
                                      

 .42بف عبيد. إخالصق آليات مجمس األمف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1
دار الكتػب القكمٌيػةق  اإلسػالميةق الشػريعةك  اإلنسػاني الػدكلي القػانكف فػي المسػمحة النزاعػات ضػحايا حمايػة الغنػيق محمػكد. عبػد الحميػد عبػد 2
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ّ
 ادلبحث الرابع

 ُفِرَضت علوها عقوبات اقتصادّوة مناذج لدول

 
في السنكات الخمس كاألربعيف األكلى مف عمر مجمس األمف لػـ تصػدر قػرارات بعقكبػات اقتصػادٌية 

ق كلكػف كمنػذ انتيػاء 1977ق كجنكب أفريقيا عاـ 1966عاـ  مف مجمس األمف إال في حالتيف ىما: ركديسيا
الحرب الباردة لجأ مجمس األمف بصكرة متزايدة إلى العقكبات االقتصادٌية الجماعٌيػةق حيػث فرضػت عقكبػات 
عمػػى: العػػراؽق يك سػػالفيا )سػػابقان(ق ىػػاييتيق الصػػكماؿق ليبيػػاق ليبيريػػاق أنغػػكالق ركانػػداق السػػكدافق... ك يرىػػا 

بػػؿ كأصػػبحت العقكبػػات االقتصػػادٌية السػػيما التجارٌيػػة منيػػا شػػاممة مػػا كػػاف لػػو تػػأثيرات سػػمبية عمػػى الكثيػػرق 
 الحالة اإلنسانٌيةق ككاف مجمس األمف ال يفرض العقكبات في حاالت الحركب فقطق بؿ كفي حاالت السمـ.

ٌنمػا فرضػتيا الك  اليػات المٌتحػدة كما أٌف العقكبات االقتصادٌية لـ تقتصر عمى  طاء مجمس األمػفق كا 
األمريكٌية منفردةق أك باالشتراؾ مع دكؿ أخرل تسير في فمكيا خارج إطار مجمس األمف عمى دكؿ كصػفتيا 

ـٌ تسػػجيؿ  حالػػة حصػػار فرضػػتيا  65بأٌنيػػا منبػػكذة ك يػػر متعاكنػػة مػػع المجتمػػع الػػٌدكليق كفػػي ىػػذا الشػػأف تػػ
حالػة حصػار أخػرل فرضػتيا  25كالي ق كحػ1992-1941الكاليات المٌتحدة عمػى دكؿ أخػرل مػا بػيف عػامي 

حتٌػى اآلف أكبػر عػدد مػف  1991الكاليات المٌتحدة بالٌتحالؼ مػع دكؿو أخػرلق كمػا شػيدت الٌسػنكات منػذ عػاـ 
مػػرة منػػذ  115األمريكٌيػػة المفركضػػة عمػػى الػػدكؿق حيػػث فرضػػت عقكبػػات اقتصػػادٌية انفرادٌيػػة العقكبػات 

مػرة خػالؿ فتػرة الػرئيس  61العالميػة الثانيػةق بينيػا مػرات منػذ الحػرب  114الحرب العالمية األكلىق ك
دكلػػة تخضػػع لمعقكبػػات أك تعػػيش  111بيػػؿ كمينتػػكفق كحتٌػػى نيايػػة القػػرف الماضػػي كانػػت ىنػػاؾ نحػػك 

 1تحت الٌتيديد بيا.

ّ:ّالاقوس تّا  ت   ّييّعمىّالاراق:4-2
بػران إٌيػاه عػدكانان مسػٌمحان عمػى عندما قامت العراؽ بغزك الككيتق تحٌرؾ مجمس األمف ميدينان الغػزكق كميعت

دكلة عضك في األمـ المٌتحدةق كاعتبره خرقان لميثاؽ األمـ المٌتحدةق فاٌتخذ مجمس األمػف بحػؽ العػراؽ أكثػر مػف 
ق كقرابػة 1991تشػريف الثػاني مػف عػاـ  29األكؿ ك  تشػريف 2منيا قبؿ الحرب في الفترة ما بػيف  12قراران  31

                                      
حزيػػراف  6ق األربعػػاء مفٌكػػر المغربػػيبعنػػكاف "سػػالح العقكبػػات االقتصػػادٌية كمػػيالد الشػػرؽ األكسػػط المتصػػييف"ق دراسػػة قطبػػي. مصػػطفىق  1
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 1شباط لمعػاـ نفسػو. 28كانتيت في  1991كانكف الثاني عاـ  17التي بدأت فجر  قراران بعد انتياء الحرب 21
 ككانت أىـٌ ىذه القرارات:

ـٌ بمكافقة  2/8/1991الصادر في  661القرار  .1 صكتان في مجمس األمفق كاستند ىذا القرار إلػى  14الذم ت
قٌكاتػػوق كالبػػدء فػػكران فػػي حػػٌؿ مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المٌتحػػدةق ليطمػػب مػػف العػػراؽ سػػحب كافٌػػة  41ق 39المػػادتيف 

 2الخالفات عف طريؽ التٌفاكضق كلكٌف العراؽ امتنع عف تنفيذ القرار.
ـٌ بمكافقػة  4أم بعد  6/8/1991الصادر في  661القرار  .2  ان صػكت 133أٌياـ عمػى  ػزك العػراؽ لمككيػتق كتػ

لٌيػة كاالقتصػادٌية كالعسػكرٌية كامتناع ككبا كاليمف عف التصكيتق كقد تضٌمف إعالف المقاطعة الٌتجارٌية كالما
الشاممة لمعراؽق كمػا ألػـز كافٌػة الػدكؿ األعضػاء فػي األمػـ المٌتحػدة بمنػع أٌيػة تجػارة أك بيػع أك تعامػؿ مػالي 
مع العراؽ أك الككيت أك أٌية تعامالت يقكـ بيا رعاياىا أك الٌسفف التي ترفع عمميا أك تتـ في أقاليمياق بما 

إلػػى العػػراؽ أك الككيػػتق ككػػاف القػػرار قػػد اسػػتثنى فػػي الفقػػرة الثامنػػة منػػو بعػػض فػػي ذلػػؾ تحكيػػؿ أٌيػػة أمػػكاؿ 
المػػكاد ذات الطػػابع اإلنسػػانيق حيػػث نػػص عمػػى اسػػتثناء المػػكاد ذات األ ػػراض الطٌبٌيػػة كالمػػكاد الغذائٌيػػة فػػي 

كف مػع الظركؼ اإلنسانٌيةق كما نص القرار عمى تشكيؿ لجنة ميٌمتيا اإلشراؼ عمػى تنفيػذ العقكبػات بالٌتعػا
 3األميف العاـ لألمـ المٌتحدة.

بضػػػغط مػػػف الكاليػػػات المٌتحػػػدة األمريكٌيػػػة حيػػػث دعػػػا جميػػػع الػػػدكؿ  25/8/1991صػػػدر فػػػي  665القػػػرار  .3
لػػى العػػراؽق كذلػؾ بيػػدؼ التأٌكػػد مػػف  المتعاكنػة مػػع الككيػػت إلػى إيقػػاؼ جميػػع أعمػاؿ الٌشػػحف البحػػرم مػف كا 

4تنفيذ العقكبات االقتصادٌية.
 

مػف  مػكضق  661نظران لمػا اٌتسػمت بػو االسػتثناءات الػكاردة بػالقرار  13/9/1991في صدر  666القرار  .4
كعدـ تحديده لممكاد الطٌبٌية كالغذائٌية المستثناة مف الحظػرق حيػث حػٌدد القػرار الشػركط التػي يمكػف بمكجبيػا 

ـٌ ال تزكيد بيا تحت اإلشراؼ تزكيد العراؽ باألدكية كالحاالت اإلنسانٌية التي تبٌرر تزكيده بياق فاشترط أف يت
5المباشر مف ًقبؿ حككمة الدكلة المصدِّرة أك الككاالت اإلنسانٌية.

 

حيث قرر مجمس األمف بمكجبػو تكسػيع نطػاؽ الجػزاءات لتشػمؿ كػؿ  25/9/1991صدر في  671القرار  .5
عضػائياق كسائؿ النقؿ بما فييا الطائراتق لييعتبر أكؿ حظر جٌكم تقكـ بو األمـ المٌتحػدة ضػٌد عضػك مػف أ

لػى العػراؽق إال إذا كػاف ذلػؾ ضػمف اإلطػار  حيث نص القػرار عمػى منػع الػدكؿ مػف السػماح لمطيػراف مػف كا 
6المسمكح بو مف ًقبؿ مجمس األمف.
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قػػرر مجمػػس األمػػف بمكجبػػو اسػػتخداـ الخيػػار العسػػكرم مػػا لػػـ ينفٌػػذ  29/11/1991صػػدر فػػي  678القػػرار  .6
ألمفق ر ـ أٌف الكاليات المٌتحدة كانت قػد قػٌررت المجػكء جميع قرارات مجمس ا 15/1/1991العراؽ بحمكؿ 

إلػى القػٌكة حػػٌتى قبػػؿ أف يقػٌرر المجمػس نيائٌيػان اسػػتخداميا بمكجػب ميثػاؽ األمػـ المٌتحػػدةق حيػث قػادت قػػٌكات 
ـٌ إيقاؼ إطالؽ الٌنار في آذار  31 ـٌ استعماؿ القٌكة ضٌد العراؽق كت ق كلكٌف 1991دكلة إلى العراؽق كفعالن ت
1عقكبات االقتصادٌية بقيت مستمٌرة مع تعميميا لتشمؿ الحظر العسكرم الشامؿ.ال

 

مع امتنػاع األكػكادكر كالػيمف عػف الٌتصػكيتق حيػث  ان صكت 12بأ مبية  3/4/1991صدر في  687القرار  .7
عػراؽ أٌكد عمى إعادة ما استكلت عميو القكات العراقٌيػة إلػى الككيػتق كمػا حػٌدد الحػدكد بػيف البمػديفق كألػـز ال

عػػادة جميػػع الكػػكيتييف كرعايػػا دكؿ  بمكجبػػو بػػدفع تعكيضػػات الحػػربق كقضػػى بتػػدمير األسػػمحة العراقٌيػػةق كا 
2العالـ الثالث إلى بمدانيـ.

 

كقػػد تطػػٌرؽ القػػراراف إلػػى  19/9/1991ق كالثػػاني فػػي 15/8/1991صػػدر األٌكؿ فػػي  712ق 716القػػراراف  .8
رير الذم تقٌدـ بو األميف العاـ لألمـ المٌتحػدة إلػى مجمػس مساعي تخفيؼ معاناة الٌشعب العراقي نتيجة التٌق

ق حيث اقترح مف خػالؿ ىػذا التقريػر تغطيػة الحاجػات اإلنسػانٌية عػف طريػؽ مػكارد 15/7/1991األمف في 
ـٌ فعػالن فػي  العراؽ برفع الحظر عف األرصدة المجٌمدة بالخارجق أك مف خالؿ بيع الػنفط العراقػيق كىػك مػا تػ

الػػذم أنشػػأ  716حيػػث أخػػذ مجمػػس األمػػف بػػاالقتراح الثػػاني مػػف خػػالؿ إصػػداره القػػرار  15/8/1991تػػاريخ 
بمكجبو آلٌية لبيع النفط العراقي عف طريؽ األمـ المٌتحدة ككضع العائدات فػي صػندكؽ  خػاص أك حسػاب 

أشػػػػيرق كمػػػػا  6مميػػػػار إل خػػػػالؿ  1.6ضػػػػماف تيشػػػػرؼ عميػػػػو األمػػػػـ المٌتحػػػػدةق بحيػػػػث ال تتجػػػػاكز المبيعػػػػات 
ـٌ تقسػػػيـ العائػػػدات بنسػػػبة اشػػػترطت  % لمسػػػٌكاف 65مكافقػػػة لجنػػػة العقكبػػػات عمػػػى طمػػػب المبيعػػػاتق كقػػػد تػػػ
ق ليصدر فيما 687مف القرار  8% لمٌتعكيضات استنادان لمفقرة 31% لنفقات األمـ المٌتحدةق ك5المدنٌييفق ك
 716.3حيث كضع مف خاللو مجمس األمف ىيكمٌية أساسٌية لتنفيذ القرار  712بعد القرار 

كمحاكلة حسب زعميـ لتحسيف  14/4/1991المعركؼ باسـ )الٌنفط مقابؿ الغذاء( صدر في  986القرار  .9
مميار إل مقابؿ مشتريات البضائع اإلنسانٌيةق كذلؾ خالؿ  2الكضع في العراؽق حيث تضٌمف بيع ما قيمتو 

4كفرض آلٌية عمى الٌتكزيع.يكمان قابمة لمٌتجديدق كما كضع قيكدان كشركطان عمى منافذ الٌتصدير  181فترة 
 

كلكٌف ىذا القرار فشؿ في تحقيؽ ىدؼ رفع المعاناة اإلنسانٌية عف الٌشػعب العراقػي مػف خػالؿ مقايضػة 
ـٌ أسػػػباب فشػػػمو ىػػػك تعميػػػؽ لجنػػػة العقكبػػػات لعقػػػكد البيػػػع كعػػػدـ  الػػػنفط بالغػػػذاء كالػػػدكاء كالمػػػكاد اإلنسػػػانٌيةق كأىػػػ

ة إلى تعقيد آلٌية تقديـ العقكد التي تطٌمبت مركرىا سمسػمة طكيمػة أشيرق إضاف 6المصادقة عمييا لفترة تجاكزت 
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ـٌ بيػع مػكاد  ذائٌيػة ال  مف المراحؿ مٌما تسػٌبب فػي تػأخير المسػاعدات اإلنسػانٌيةق إضػافة إلػى أٌنػو كػاف أحيانػان يػت
1تناسب االستيالؾ البشرمق كال تنطبؽ عمييا المكاصفات المتٌفؽ عمييا في العقكد.

 

جمس األمػف تخفيػؼ الحصػار عمػى العػراؽ عػف طريػؽ الػنفط مقابػؿ الغػذاءق كانػت كػٌؿ بعد أف حاكؿ م
مف الكاليػات المٌتحػدة األمريكٌيػة كبريطانيػا قػد اعترضػتا عمػى إمكانٌيػة الرفػع الٌنيػائي لمحصػارق كاقترحتػا مشػركع 

كلتػػا مػػف خاللػػو لمناقشػػتو فػػي مجمػػس األمػػف حيػػث حا 22/5/2111عقكبػػات سػػٌميت بالعقكبػػات الٌذكٌيػػة قيػػدِّـ فػػي 
 2إعادة ىيكمة العقكبات االقتصادٌية عف طريؽ مجمكعة مف اإلجراءات منيا:

 الٌسماح باستيراد المكاد االستيالكٌية مع إبقاء الحظر عمى األسمحة كالمكاد العسكرٌية. .1
 إلػػػزاـ طػػػائرات الٌشػػػحف المٌتجيػػػة إلػػػى العػػػراؽ بالخضػػػكع لتفتػػػيش األمػػػـ المٌتحػػػدةق بضػػػماف عػػػدـ مسػػػاىمة .2

 الرحالت الٌدكلٌية في إعادة بناء قدراتو العسكرٌية.
 تشكيؿ مجمس األمف لييئة تحقيؽ تتابع االنتياكات في نظاـ العقكبات. .3

ـٌ كضػػػع قائمػػػة محػػػٌددة بكبػػػار  .4 فػػػرض تجميػػػد أرصػػػدة معٌينػػػة كحظػػػر سػػػفر بعػػػض األشػػػخاص: حيػػػث تػػػ
العراقػػػػي كأفػػػػراد عائمتػػػػو كبعػػػػض المسػػػػؤكليف العػػػػراقييف كأفػػػػراد عػػػػائالتيـ حيػػػػث ضػػػػمف القائمػػػػة الػػػػرئيس 

المسؤكليف العسكرييف كالسياسييف السيما المسؤكليف عف تطكير برنامج أسػمحة الػٌدمار الشػامؿق إضػافة 
إلى تجميد أرصدتيـ المالٌية كحظر كاٌفة الٌتعامالت المالٌية معيـق كرفض منحيـ بتأشيرات الٌدخكؿ إلػى 

 الٌدكؿ.

 دنى كجعؿ عممٌية المراجعة أكثر شفافٌية.تقميؿ عقكد الكاردات إلى الحٌد األ .5

لكٌف مشركع العقكبات الٌذكٌية انتيًقد مف ًقبىؿ بعض دكؿ مجمس األمػف كفرنسػا كركسػيا كالصػيفق كأيضػان 
ـٌ تبٌني مجمكعػة قػرارات كػاف آخرىػا  بعض دكؿ جكار العراؽ كاألردفق كنتيجة رفض مشركع العقكبات الٌذكٌية ت

الػػذم تضػػٌمف تمديػػد العمػػؿ ببرنػػامج الػػٌنفط مقابػػؿ الغػػذاءق كتحديػػد  15/5/2112الصػػادر فػػي  1419قػػرار رقػػـ 
3قائمة الٌسمع مزدكجة االستعماؿ مع تكسيع قائمة المكاد اإلنسانٌية التي يستطيع العراؽ استيرادىا.

 

مػـ كاف ليذه العقكبات االقتصادٌية عمى العراؽ آثارىا الٌسمبٌية عمػى الٌشػعب العراقػيق ر ػـ مػا اٌدعتػو األ
المٌتحدة مػف حػرص كخػكؼ عمػى الشػعبق إال أٌف نسػبة سػكء الٌتغذيػة كانػت مػف أعمػى الٌنسػب فػي العػالـ نتيجػة 

 4% مف احتياجاتو الغذائٌية.71العقكبات عمى بمد يستكرد 
بعنػكاف )الظػركؼ الصػٌحٌية  1996حيث جاء في تقريػر نشػرتو منٌظمػة الٌصػٌحة العالمٌيػة فػي آذار عػاـ 

 1991ؽ منذ أزمة الخميج( أٌف الحصص التمكينٌية الغذائٌية التػي تصػرفيا الحككمػة منػذ أيمػكؿ لمسٌكاف في العرا
 1تكٌفر ثمث الحٌد األدنى المطمكب يكمٌيان مف الٌسعرات الحرارٌية لمفرد.
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كمػػا ارتفعػػت أسػػعار المػػكاد الغذائٌيػػة كانخفضػػت األجػػكر كالمرتٌبػػاتق ممػػا جعػػؿ حيػػاة آالؼ العػػراقييفق 
اؿ ميٌددة بالمكتق كبمجيء برنامج النفط مقابؿ الغػذاءق كالػذم فػرض رقابػة دكلٌيػة عمػى صػادرات السيما األطف

مراقبانق كر ـ تحٌسف الكضع نكعان مػا إال أٌف  151النفط كتكزيع الغذاءق حيث بمغ عدد مراقبي األ ذية كاألدكية 
يكمػػان كػػٌؿ شػػيرق حيػػث كصػػؿ سػػكء  15إلػػى  11المػػكاد الغذائٌيػػة التػػي كٌفرىػػا البرنػػامج لػػـ تكػػف تكفػػي أكثػػر مػػف 

ـٌ قطع اإلمدادات الطٌبٌية  2%.22.8بيف األطفاؿ دكف سٌف الخامسة إلى نسبة  1998الٌتغذية عاـ  كما أٌنو قد ت
الضػػػركرٌية كالمقاحػػػات كالمضػػػاٌداتق كمػػػا أٌدت العقكبػػػات إلػػػى نقػػػص األدكيػػػة كالٌتحاليػػػؿ المخبرٌيػػػةق إضػػػافة إلػػػى 

حتياطٌيػة الالزمػة لصػيانة كعمػؿ األجيػزة الطٌبٌيػة الثٌقيمػة كػأجيزة الفحػص الشػعاعي الٌنقص الكبير فػي المػكاد اال
 3كالمخبرم كأجيزة الكمى.

% مػػػف سػػػٌكاف العػػػراؽ يتمٌتعػػػكف 85كػػػاف  1991ككفقػػػان لمؤٌشػػػرات أداء الخػػػدمات الصػػػٌحٌية قبػػػؿ عػػػاـ 
الٌنسػاء الحكامػػؿ % مػف 91% كػانكا يحصػمكف عمػػى ميػاه صػالحة لمٌشػربق ككانػػت نسػبة 93بصػٌحة جٌيػدةق ك

ـٌ  4يتمػػٌتعف بالرعايػػػة الصػػػحٌية الجٌيػػدةق كلكػػػف بعػػػد فػػػرض العقكبػػات عػػػرؼ العػػػراؽ أمراضػػػان انتقالٌيػػة كػػػاف قػػػد تػػػ
القضػػاء عمييػػا مثػػؿ أمػػراض شػػمؿ األطفػػاؿق الكػػكليراق الجػػربق التيفكئيػػدق الحصػػبةق ذات الرئػػةق التيػػاب الكبػػد 

بسبب النقص الكبير في المقاحات المضاٌدة التي كانت الفيركسيق المالرياق الخناؽق حيث عاكدت االنتشار 
تستكردق كذيًكرىت حاالت مكت أطفاؿ رٌضع بسبب انقطػاع الكيربػاء عػف الحاضػناتق بينمػا نمػا آخػركف كىػـ 
مصابكف بالٌشمؿ االرتجػافي بسػبب عػدـ كفايػة األككسػجيفق كارتفعػت نسػبة أمػراض المعػدة كاألمعػاء كجفػاؼ 

غذيػػةق كمػػا ارتفػػع عػػدد المرضػػى نفسػػٌيان كالمصػػابيف بضػػغط الػػٌدـ كمػػرض الٌسػػٌكرمق المػاء مػػف الجسػػـ كسػػكء التٌ 
 5كاألمراض الخطيرة منيا أمراض القمب كالٌسرطاف.

طػف مػف  941111كقد كاف العراؽ قد تعٌرض لمقصػؼ حتٌػى أثنػاء الحصػار حيػث تعػٌرض ألكثػر مػف 
ك ازات األعصابق مما أٌدل إلى اإلضرار بالبيئة اليكرانيكـ المنٌضبق إضافة إلى استخداـ األسمحة الكيميائٌية 

كالميػػاه بسػػبب اإلشػػعاعاتق حيػػث تحٌكلػػت أجػػزاء كبيػػرة مػػف األراضػػي العراقٌيػػة إلػػى شػػبو ممٌكثػػة كنشػػطة إشػػعاعٌيان 
 6مميار سنة لتفقد ىذا اإلشعاع. 45كتحتاج إلى 

لٌشػعكبق إال أٌنػو كػاف جمٌيػان بػأٌف كىكذا نجد بأٌنو ر ـ كٌؿ التراكضق كالتباكي في المحافؿ الٌدكلٌية عمى ا
العقكبات أٌكؿ ما ستقع آثارىا السمبٌيةق ستقع عمػى الشػعبق كمػا التٌبػاكي كسػير الميػالي ألعضػاء مجمػس األمػف 
إال )كالٌضحؾ عمى المحى(ق السػيما فػي حالػة العػراؽ التػي اجتمػع ألجميػا مجمػس األمػف منػذ المحظػات األكلػى 
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كلسػػنكات طػػكاؿ لػػـ يقتػػرب مػػف مجػػٌرد فكػػرة فػػرض عقكبػػات عمػػى مػػا تيػػدعى  لغػػزك الككيػػتق بينمػػا ذات المجمػػس
إسػػرائيؿق ر ػػـ كػػؿ االعتػػداءات كالجػػرائـ المرتكبػػة بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطينيق ىػػذا الكػػالـ لػػيس مفػػاده القبػػكؿ أك 
الػػٌدفاع عػػف العػػراؽ فػػي  ػػزكه لمككيػػتق إٌنمػػا ىػػك إضػػاءة عمػػى االزدكاجٌيػػة فػػي ذلػػؾ المجمػػس الػػٌدكلي الػػذم بػػاتى 

ـٌ اٌتخاذه مف إجراءات في كنفوق ليس إال ألىداؼ م ٌف ما ت رتينان لعصابةو تتزٌعميا الكاليات المٌتحدة األمريكٌيةق كا 
سياسٌيةق كما كانت كلف تككف العقكبات االقتصادٌية سكل آلٌية في ظٌؿ قانكف دكلي ييسيَّر كييجيَّر لمصال  دكؿ 

خارجػػة مػػف حػػربق كيػػدـك الحصػػار عمييػػا لسػػنكات طكيمػػةق  مسػػيطرة عميػػوق كىػػذا مػػا رأينػػاه فػػي دكلػػة كػػالعراؽ
كمػا سػبؽ  2113كلتأتي حرب أخرل تيبيد ما تبقٌػى مػف جػٌراء الحصػار كالحػركب الٌسػابقةق أال كىػي حػرب عػاـ 

كفٌصمنا في أسبابيا االقتصادٌية في بحث الحركب االقتصػادٌيةق كال بػٌد مػف التٌػذكير بػأكثر حقػكؽ اإلنسػاف التػي 
كتشغؿ الٌناس في المحافؿ الٌدكلٌية كقت يشاؤكف كىك حؽ الحياةق إال أٌف ىذا الحػؽ بػات حػراـه كقػت  تمأل الٌدنيا

 يشاؤكف كعمى مف يشاؤكف.

ّ:ّالاقوس تّا  ت   ّييّعمىّكوس :4-5
تيعتبػػػر متنٌزىػػػان كمقمػػػرة لرجػػػاؿ  1959كانػػػت ككبػػػا قبػػػؿ الثٌػػػكرة التػػػي قامػػػت بقيػػػادة فيػػػديؿ كاسػػػترك عػػػاـ 

ٌييف في الكاليات المٌتحدة األمريكٌيػةق بالمقابػؿ كػاف الٌشػعب الكػكبٌي يعػاني الفقػر المػدقع كنقػص األعماؿ كالسياس
الٌتغذيػػةق كالمػػرض كاألمٌيػػةق كقػػد شػػٌكؿ انتصػػار الثٌػػكرة صػػدمة كبيػػرة لػػإلدارة األمريكٌيػػة كىيبتيػػاق كأيضػػان لبمػػداف 

ألمريكٌيػػةق ككػػاف ال يجػػكز ألٌيػػة دكلػػة أك طػػرؼ أمريكػػا الالتينٌيػػة التػػي كانػػت تيعتبػػر مسػػتعمرة لمكاليػػات المٌتحػػدة ا
التٌػػػدٌخؿ فييػػػا إال ضػػػمف مػػػا تسػػػم  بػػػو الكاليػػػات المٌتحػػػدةق ككػػػاف حينػػػذاؾ قػػػد انطمػػػؽ مػػػف دكؿ أمريكػػػا الالتينٌيػػػة 
مصطم  "جميكرٌيػات المػكز" أم الػٌدكؿ الٌضػعيفة كاليزيمػةق حيػث كانػت  البٌيػة دكؿ أمريكػا الالتينٌيػة مكضػكعة 

لفكاكو األمريكٌيػة الٌشػمالٌية" التػي كػاف ىػدفيا زراعػة الفكاكػو المخٌصصػة لمٌتصػدير كأىٌميػا تحت تصٌرؼ "شركة ا
المكزق ككانت ككبا قبؿ الٌثكرة عبػارة عػف مزرعػة لمقصػب الٌسػكرم كإلنتػاج الٌسػكر الػذم كانػت تشػتريو الكاليػات 

ـٌ قمػب المعادلػة ق ككضػع حجػر األسػاس لتحريػر أمريكػا المٌتحدة كتتحٌكـ بأسعارهق كبعد انتصار الثكرة الككبٌيةق ت
الالتينٌيػػػةق كأصػػػبحت ككبػػػا عبػػػارة عػػػف "جزيػػػرة الحرٌيػػػة"ق كبعػػػدىا قامػػػت الكاليػػػات المٌتحػػػدة بعشػػػرات المحػػػاكالت 

سػػيناريك اعتػػداءات ككبٌيػػة  CIAال تيػػاؿ فيػػديؿ كاسػػتركق كلكٌنيػػا فشػػمتق كمػػا نٌظمػػت االسػػتخبارات األمريكٌيػػة 
ـٌ عػرض السػػيناريك مزعكمػة عمػى طػػائرات كسػفف أمريكٌيػ ة السػػتخداميا كمبػٌرر لميجػكـ عمػػى ككبػا كاحتالليػاق كتػػ

عمى الٌرئيس األمريكي حينذاؾ جػكف كينيػدمق إال أٌنػو لػـ يكافػؽ بحٌجػة أٌنػو لػـ يكػف عمػى ثقػة مػف إمكانٌيػة حفػظ 
ـٌ األسػػػباب  المباشػػػرة السػػػٌرق كبالتٌػػػالي اإلسػػػاءة لسػػػمعتو كػػػرئيس لمكاليػػػات المٌتحػػػدةق ككػػػاف ىػػػذا الٌسػػػبب أحػػػد أىػػػ

ال تيالػػوق كبعػػد رفػػض كينيػػدم نٌظمػػت المخػػابرات األمريكٌيػػة اليجػػكـ المشػػيكر عمػػى ككبػػا باسػػـ "ىجػػكـ خمػػيج 
ق CIAق حيث شٌنو جيش مف الككبٌييف المعاديف لمٌثكرةق كالذيف دٌربتيـ كسٌمحتيـ الػػ 1961الخنازير" في نيساف 

عسكرٌية في قاعدة  كانتنامكق كبمناكرات عسكرٌية بدأت أمريكا بتحٌركات  1962لكٌف اليجكـ فشؿق كفي شباط 
فػػي بحػػر الكػػاريبي باسػػـ عممٌيػػة "كرتسػػاؾ" كىػػك اسػػـ كاسػػترك مقمكبػػانق ممػػا فضػػ  كجػػكد خطٌػػة ليجػػكـ أمريكػػي 
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مباشػػػرق فعمػػػػدت ككبػػػا إلػػػػى نصػػػب صػػػػكاريخ سػػػكفياتٌية عمػػػػى أراضػػػييا بشػػػػكؿ سػػػٌرمق لكػػػػٌف طػػػائرات الٌتجٌسػػػػس 
كبعدىا أجرت القيػادة السػكفييتٌية برئاسػة نيكيتػا خركشػكؼ مفاكضػات ثنائٌيػة األمريكٌية كشفت كجكد الصكاريخق 

مع الحككمة األمريكٌيػةق كاتفقػا عمػى سػحب الٌصػكاريخ السػكفييتٌية مقابػؿ كعػد أمريكػا بعػدـ االعتػداء عمػى ككبػاق 
ـٌ دكف عمػػـ كاسػػتركق ممػػا أٌدل إلػػى فتػػكر العالقػػات الككبٌيػػة السػػكفييتيٌ  ةق كحاكلػػت قيػػادة ككػػاف ىػػذا االتفػػاؽ قػػد تػػ

خركشكؼ تنظيـ انقالب عمى كاسترك مف ًقبىؿ بعض الشيكعٌييف المكاليف لمسكفييتق كلكٌنيا فشػمتق كمنػذ ذلػؾ 
فرضػت الكاليػات المٌتحػدة حصػاران اقتصػادٌيانق ككػاف شػديد الكطػأة نظػران ألٌف ككبػا بمػد  1962الحيف أم في عػاـ 

بعد الٌثكرة الككبٌيةق كألٌف الٌنفػكذ األمريكػي فػي  البيػة دكؿ آسػيا صغير كفقيرق كألٌف الحصار بدأ في فترة كجيزة 
كأكركبػػا كأفريقيػػا كأمريكػػا الالتينٌيػػة أٌدل إلػػى تقٌيػػد تمػػؾ الػػٌدكؿ بالمقاطعػػة كالحصػػارق ممػػا كضػػع ككبػػا عمػػى حافٌػػة 

 1المجاعة كاالنييار االقتصادم.
المعيشٌية الٌصعبةق كلكٌف ككبا تكٌجيت كىكذا عاش مالييف الككبٌييف حياتيـ في ظٌؿ المعاناة كالظركؼ 

لمقيػػاـ بعػػٌدة نشػػاطات اقتصػػادٌية لمحصػػكؿ عمػػى العممػػة الٌصػػعبة لمحفػػاظ عمػػى اقتصػػادىا الػػكطني مػػف االنييػػارق 
ككػػاف أحػػد ىػػذه الٌنشػػاطات االىتمػػاـ بقطٌػػاع السػػياحةق كأصػػب  فػػي ككبػػا عممتػػاف ىمػػا )البيػػزك القابػػؿ لمٌتحكيػػؿ( 

ف فقػطق كتزيػد ك ت األكركٌبيةق كيستعممو الٌسائحتحكيؿ الدكالر الكندم أك العمال كالذم يمكف الحصكؿ عميو في
قيمتو عمى الدكالر األمريكي أحيانانق أٌما )البيزك المحٌمي الغير قابؿ لمتحكيؿ( كىك المستعمؿ مػف ًقبىػؿ المػكاطف 

نكعان ماق ككانت ككبا قد قامت بحظر استعماؿ  ةالككبيق كلذلؾ كانت سعر الحاجٌيات لممكاطف الككبي رخيص
 2الدكالر األمريكي رٌدان عمى الحصار االقتصادم األمريكي.

أدانت الجمعٌية العاٌمة لألمـ المٌتحػدة باأل مبٌيػة قػرار اسػتمرار الحصػار عمػى ككبػاق إال  1995في عاـ 
حيث أصدر الككنغرس األمريكي قػانكف سػٌمي أٌف الكاليات المٌتحدة األمريكٌية كاجيت القرار ب جراءات مضاٌدةق 

يقضي بمعاقبة أٌم طرؼ ثالث يمارس نشػاطان اقتصػادٌيان مػع ككبػا حتٌػى  1996براككف( في عاـ -قانكف )ىممز
 لك كاف شركة خاٌصة.

كاعتمادان عمى الٌذات سارت ككبا في تحسيف اقتصادىاق السيما فػي اعتمادىػا عمػى الٌزراعػة فقػد كانػت 
ر ككبا ب نتاج الٌسكرق كالسيجار الككبٌي المشيكر عالمٌيػانق حتٌػى أٌنػو ييػركل بػأٌف الػرئيس األمريكػي كال زالت تشتي

جػػكف كينيػػدم كػػاف قػػد خػػٌزف كميػػة كبيػػرة مػػف الٌسػػيجار الكػػكبي الػػذم كػػاف شػػديد التعمٌػػؽ بػػو قبػػؿ فػػرض الحصػػار 
 عمى ككبا. 

صٌرحت الحككمػة  2115ةق ففي عاـ إال أٌف تمؾ العقكبات كانت آثارىا خانقة عمى مدار سنكات طكيم
ًقػدى فػي ىافانػا العاصػمة الككبٌيػة بػأٌف ىنػاؾ عجػز بنحػك  مسػكفق  511111الككبٌية فػي مػؤتمر لألمػـ المٌتحػدة عي

                                      
 ق عف المكقع اإللكتركني: 28/3/2119ق 2599حٌداد. جكرجق أمريكا تتراجعق بداية انييار الحصار عمى ككباق الحكار المتمٌدفق العدد  1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=167153 
 ق عف المكقع اإللكتركني: 15/4/2111ق 3337الحيدر. فائزق أٌياـ في ككباق الحصار االقتصادمق الحكار المتمٌدفق العدد  2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=255104 
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اعترفت السمطات الككبٌيػة أٌف  2116كأٌف نصؼ الٌسكف العقارم المكجكد في حالة يرثى لياق كفي حزيراف عاـ 
% مف المياه 41% إلى 31اه الصالحة لمٌشربق كىناؾ عٌدة مدف تفقد ما بيف مميكف ككبٌي ال تصميـ المي 1.7

ًقػدى يػػكـ الجمعػة فػػي  المخٌصصػة ليػػا بسػبب تسػػٌرب الميػاه مػػف شػبكة القنػػكات الميترئػةق خػػالؿ مػؤتمر صػػحفي عي
و لمٌسفير الكػكبٌي فػي لبنػاف مانكيػؿ سػيرانك أككسػتاق فػي كقػت كانػت تسػتعٌد بػ 2111تشريف األكؿ مف عاـ  15

حككمػػة بػػالده لتقػػديـ مشػػركع القػػرار الػػٌدكلي ضػػٌد الحصػػارق قػػٌدـ الٌسػػفير حصػػيمة بالخسػػائر المباشػػرة لمحصػػار 
 217ماليػػيف ك 4كانعكاسػػاتو السػػيما فػػي القطٌػػاع الصػػٌحيق حيػػث أشػػار إلػػى أٌف الكاليػػات المٌتحػػدة قػػد صػػادرت 

ي ككبػػاق كأشػػار إلػػى أٌف حمػػالت آالؼ إل كانػػت مخٌصصػػة لعمػػؿ الصػػندكؽ العػػالمي لمكافحػػة اإليػػدز كالسػػٌؿ فػػ
العالج لبعض األمراض أصابيا الحصار بالٌشمؿ التٌاـق حيث عجز قسـ سرطاف األطفاؿ عف تقديـ العالجػات 
 1بسبب احتكار الكاليات المٌتحدة لتجارة بعض األجػزاء الطٌبٌيػة المسػتخدمة فػي عػالج ىػذا النػٌكع مػف األمػراض.

 96ٌف حجػـ الٌضػرر االقتصػادم المباشػر نتيجػة الحصػار قػد كصػؿ إلػى كما ذكر الٌسفير الككبٌي في دمشػؽ بػأ
كنيسػػاف  2118مميػػار إلق كأشػػار إلػػى أٌف األضػػرار التػػي لحقػػت بقطػػاع الصػػٌحة العاٌمػػة خػػالؿ الفتػػرة بػػيف أيػػار 

مميػكف إلق كذلػؾ يعػكد إلػى الحاجػة لشػراء منتجػات كتجييػزات مػف أسػكاؽ بعيػدة  25كصمت ألكثػر مػف  2119
ءق كذلؾ يتبعو ارتفاع في الٌنفقاتق فضالن عف منع عمماء كاختصاصييف ككبييف مػف المشػاركة كاستخداـ كسطا

  2في المؤتمرات العممٌية في الكاليات المٌتحدة.
كقػػد اعتمػػدت الكاليػػات المٌتحػػدة سياسػػة معاقبػػة الػػٌدكؿ التػػي تتعامػػؿ مػػع ككبػػاق عمػػى اعتبػػار أٌنيػػا خرقػػت 

ات التي تخرؽ الحصار األمريكيق فمثالن فيًرضىت  رامات عمى بنػكؾ الحصار المفركضق كتعقُّب حركة الٌشرك
أيضػان تغػريـ مصػرؼ  3.$571634مميكف إلق كما تـٌ فرض  رامػة أخػرل عمػى بنػؾ آسػيكم بػػ  375آسيكٌية بػ 
 4مميكفإل. 298مميكف إلق كمصرؼ بريطاني بػ  511ىكٌلندم بػ 

كعمى مدار أكثر مػف عشػريف عامػان عمػى التٌػكالي كبشػكؿ سػنكم كانػت ككبػا تقػٌدـ مشػركعان لقػرار دكلػٌي 
بضػركرة إنيػاء الحصػار االقتصػادم كالٌتجػارم كالمػالي الػذم تفرضػو الكاليػات المٌتحػدةق كسػنكٌيان كػاف القػرار يػتـٌ 

كاليػػات المٌتحػػدة عضػػك دائػػـ فػػي مجمػػس الٌتصػػكيت عميػػو بأ مبيػػة سػػاحقة إدانػػةن لػػذلؾ الحصػػارق كلكػػف بمػػا أٌف ال
األمف كمف حٌقيا استخداـ الفيتكق فكاف رفع يدىا لمتٌبشير بو أماـ تمؾ القرارات عمى مػدار سػنكات طكيمػةق ففػي 

                                      
 ق صحيفة الٌثكرة عف المكقع اإللكتركني:21/11/2111المديني. تكفيؽق مقالة بعنكاف "تداعيات الحصار عمى االقتصاد الككبي"ق  1

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=95844550420111019223231 
ة تشػريف عػف المكقػع ق صػحيف26/11/2119السبيني. عزيزةق مقاؿ بعنػكاف "الحصػار األمريكػي عمػى ككبػا يشػٌكؿ انتياكػان لمسػيادة الككبٌيػةق  2

 اإللكتركني:
 http://tishreen.inet.sy/tishreen/public/read/193901 

لمٌتجػػارةق راديػػك أحمػػد قاسػػـ عكػػارس. عبػػد الرقيػػبق مقالػػة بعنػػكاف "الحصػػار األمريكػػي عمػػى ككبػػا ينتيػػؾ قػػكانيف النظػػاـ متعػػٌدد األطػػراؼ  3
 ق عف المكقع اإللكتركني:2112كانكف األكؿ  21ىافانا ككبا العربيق 

http://www.radiohc.cu/ar/noticias/nacionales/4235-2012-12-21-21-47-26.html 
 تكفيؽق مقالة بعنكاف "تداعيات الحصار عمى االقتصاد الككبيق مرجع سبؽ ذكره.المديني.  4
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أصػػكات ضػػٌده ىػػي لكػػٌؿ مػػف الكاليػػات المٌتحػػدةق  ةلصػػال  القػػرار الكػػكبٌي مقابػػؿ ثالثػػ 187صػػٌكتت  2111عػػاـ 
 ك الٌصغيرة.   كالكياف الصييكنيق كجزيرة ماال

كىكػذا نجػد بػػأٌف العقكبػات االقتصػػادٌية كالحصػار الػذم فيػػًرض عمػى ككبػػا عمػى مػدار سػػنكات طكيمػة مػػا 
ىك إال ًعقابه عمى سياسة ال تتكافػؽ كأىػكاء السياسػة األمريكٌيػة التػي جٌيشػت عػددان مػف الػدكؿ المييمنػة عمييػاق 

ر جكعػػان كفقػػران لمٌشػػعب الكػػكبيق ككػػاف الحصػػار عمػػى كػػي يكػػكف الحصػػار أكثػػر كطػػأة كأكثػػر فتكػػانق كبالتػػالي أكثػػ
ككبػػا أشػػٌد كطػػأة نتيجػػة بيعػػدىا عػػف العػػالـ كمجاركتيػػا لمكاليػػات المٌتحػػدةق كبالتٌػػالي كػػاف ثمػػف االٌتكػػاؿ عمػػى دكؿ 

 مفة بالٌنسبة لدكلة فقيرة كككبا.بعيدة باىظ الٌتك

ّ:ّالاقوس تّا  ت   ّييّعمىّليسي :4-2
ق كأيضػػػان بعقكبػػػات األمػػػـ 1992-1978يػػػا بالعقكبػػػات األمريكٌيػػػة منػػػذ عػػػاـ تمٌثمػػػت العقكبػػػات عمػػػى ليب

 :1992أٌيار  29المٌتحدة في 
ة أٌف ليبيػا تػدعـ مجمكعػات إرىابٌيػة فػي عػاـ  .1 ق 1978أٌما العقكبات األمريكٌية عمى ليبيا فقد اتًُّخذىت بحٌجػ

ـٌ  فرضت الكاليات  1981في عاـ كتمٌثمت ىذه العقكبات في الحظر عمى مبيعات األجيزة العسكرٌيةق كث
المٌتحدة إجراءات المراقبة عمى الٌصادرات مف معٌدات المالحة الجٌكٌية كمقاطعة كاردات الػنفط الخػاـ فػي 

أٌدت اليجمػػػات فػػػي مطػػػارات ركمػػػا كفيينػػػا المنسػػػكبة إلػػػى  1985ق كفػػػي كػػػانكف األٌكؿ عػػػاـ 1982عػػػاـ 
كٌيػة إضػافٌية عمػى ليبيػا ألٌف الكاليػات المٌتحػدة فمسطيني يدعى أبك نضاؿق أٌدت إلى إطالؽ عقكبات أمري

اعتبرت أٌف ليبيا بقيادة معٌمر القذافي آنذاؾ ىي التي تمٌكؿ كتساعد اإلرىاب الفمسطيني حسب تعبيرىـق 
المنع الكامؿ لمٌصادرات كالكاردات كلكٌؿ  1986كانكف الثاني عاـ  7فأعمف الرئيس األمريكي ريغاف في 

ـٌ أضػيؼ إلييػا تجميػد الممتمكػات المالٌيػة الميبٌيػة فػي الكاليػات عقد تجارم كألٌيػة عال قػة جكٌيػة مػع ليبيػاق ثػ
المٌتحػػػدة كفػػػي فػػػركع المصػػػارؼ األمريكٌيػػػة فػػػي الخػػػارجق ككانػػػت تمػػػؾ العقكبػػػات قػػػد أعاقػػػت عمػػػؿ بعػػػض 
الشػػػركات الٌنفطٌيػػػة التػػػي تعمػػػؿ فػػػي ليبيػػػا ككػػػاف أىٌميػػػا أربػػػع شػػػركات ىػػػي: )مػػػاراثكفق مكنككػػػكق أميػػػراداق 

ككسيدنتاؿ( ككانت تينتج أكثر مف نصؼ الٌنفط الميبي الخاـق كحاكلت ىذه الشركات البحث عف أ طية أ
شػػػرعٌية تسػػػم  ليػػػا بػػػاحتراـ العقكبػػػات رسػػػمٌيانق كبعػػػد أف طمبػػػت الكاليػػػات المٌتحػػػدة مػػػف البمػػػداف األخػػػرل 

لٌنفطٌيػػػة محػػػٌؿ االنضػػػماـ إلػػػى عقكباتيػػػاق كانػػػت قػػػد دعػػػت الػػػدكؿ األكركبٌيػػػة إلػػػى عػػػدـ إحػػػالؿ شػػػركاتيا ا
كاف أحد اإلجراءات األخيرة لمرئيس األمريكي ركنالػد ريغػاف  1988الشركات األمريكٌيةق كفي نياية عاـ 

في نياية كاليتو ىك تكقيع مرسكـ رئاسي يسم  لمشركات النفطٌية األمريكٌية بالعكدة إلى ليبياق كلمشركات 
 1التي كانت معظميا بريطانٌية.األخرل العمؿ في ىذه البمد بكاسطة الفركع األجنبٌية 

ا عقكبػػات األمػػـ المٌتحػػدة عمػػى ليبيػػا: فػػي كػػانكف األٌكؿ  .2 كقػػع اعتػػداء ضػػٌد طػػائرة بكينػػغ تابعػػة  1988أٌمػػ
انفجػػرت فػػي  1989راكبػػانق كفػػي أيمػػكؿ  271لشػػركة بػػاف آـ فػػكؽ لػػككربي فػػي اسػػكتمندةق كتسػػٌبب بمػػكت 

                                      
 .76البيوق مارم ىيميفق ترجمة: حيدر. حسيفق الٌصراع االقتصادم في العالقات الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  1
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ق كقػػد نسػػبت المسػػؤكلٌية عػػف الحػػادثتيف ان شخصػػ 171الفرنسػػٌية كمػػات فػػي الحػػادث  DC-10الجػػٌك طػػائرة 
إلى ليبياق كطمب األمريكٌيكف كالبريطانٌيكف تسميـ المسؤكليف المٌتيميف بعممٌية لككربيق كمػا طمبػت فرنسػا 
استحضػػار أربعػػة أشػػخاص ليبيػػيف إلػػى فرنسػػا السػػتجكابيـ عمػػى أراضػػيياق كلكػػٌف العقيػػد القػػٌذافي رفػػض 
الطمبيفق فقامت كٌؿ مف أمريكا كبريطانيا كفرنسا بممارسة الٌضغكط في مجمػس األمػف كأعضػاء دائمػيف 

شػركة  46آذار قٌرر كزير الخزانػة األمريكػي تجميػد ممتمكػات  29الٌتخاذ عقكبات دكلٌية ضٌد ليبياق كفي 
و قػػرار مجمػػػس  1992آذار  31متعػػٌددة الجنسػػٌيات تحػػػت إشػػراؼ ليبػػي فػػػي الكاليػػات المٌتحػػدةق كفػػػي  كٌجػػ

نيسػػاف مػػف العػػاـ نفسػػو لالمتثػػاؿ لطمبػػات الػػدكؿ  15إنػػذاران لميبيػػا محػػٌددان ليػػا ميمػػة حتٌػػى  748األمػػف رقػػـ 
الثالث التي تعٌرضت لالعتداء عمى طائراتيا كإللزاميا بتقديـ دليؿ العيدكؿ عػف اإلرىػاب كفػي حػاؿ عػدـ 

 1مٌثمت في:االستجابة ال بٌد مف تطبيؽ العقكبات الدكلٌية كالتي ت
 حظر كمقاطعة جكٌية تاٌمةق باستثناء رحالت ذات طابع إنساني كالحج إلى مٌكة. .3

 حظر األسمحة كمعٌدات المالحة الجٌكٌية. .4

كانت قضٌية لككربي ما ىي إال مسػرحٌية السػيما أٌف ليبيػا تحتػكم عمػى ثػركات ىائمػة مػف الػٌنفطق ككػاف 
ٌيةق فمػػا كػػاف مػػف الكاليػػات المٌتحػػدة إال اسػػتغالؿ الفرصػػة التػػي القػػٌذافي ييعتبػػر  يػػر مسػػتقٌر فػػي قراراتػػو السياسػػ

سنحتيا قضٌية الطائرة لككربيق خصكصان كأٌف الزعيـ الميبي كاف قػد قػاـ بطػرد الٌشػركات الٌنفطٌيػة األمريكٌيػة مػف 
ة ابنتػوق عنػدما ضػربت الكاليػات المٌتحػدة مقػٌر إقامتػو بقنبمػة أٌدت إلػى كفػا 1985عامػان منػذ عػاـ  15بالده لمٌدة 

ـٌ فػػرض حصػػار  ـٌ رفػػع الحصػػار  ان كبحٌجػػة قضػػٌية الطػػائرة لػػككربي تػػ عمػػى ليبيػػا كداـ لمػػٌدة ثمػػاني سػػنكات حيػػث تػػ
ق كبالتالي كبعػد خضػكع القػذافي 1999بعدما اضطٌر القذافي إلى اإلذعاف لمكاليات المٌتحدة األمريكٌية في أٌيار 

ـٌ إطالؽ سراح الميبييف االثنيف المٌتيميف بتمؾ ال قضٌية بحكـ بػراءةق كأٌمػا بالٌنسػبة لمشػركات األمريكٌيػة المتعػٌددة ت
ـٌ تعكيضيا بأثماف باىظة.  2الجنسٌياتق فقد ت

ّ:ّالاقوس تّا  ت   ّييّعمىّإيران:4-4
بػػػدأت العقكبػػػات االقتصػػػادٌية عمػػػى إيػػػراف مػػػف ًقبىػػػؿ الكاليػػػات المٌتحػػػدة األمريكٌيػػػة منػػػذ نشػػػكء الجميكرٌيػػػة 

كسػػقكط نظػػاـ الٌشػػاه الػػذم كػػاف عمػػيالن لمكاليػػات المٌتحػػدةق كتمػػت تمػػؾ العقكبػػات  1979عػػاـ  اإلسػػالمٌية اإليرانٌيػػة
ق 2118ق 2117ق 2116سمسػػمة مػػف العقكبػػات مػػف مجمػػس األمػػف بمكجػػب أربعػػة قػػرارات صػػدرت فػػي األعػػكاـ 

فق الينػدق ق ككاف االٌتحاد األكركٌبػي قػد فػرض عقكباتػو الخاٌصػةق كلجػأت دكؿ مثػؿ كنػداق اسػترالياق اليابػا2111
سكيسػػػرا إلػػػى فػػػرض عقكبػػػات إضػػػافٌية عمػػػى االقتصػػػاد اإليرانػػػيق كقػػػد تمحػػػكرت ىػػػذه العقكبػػػات حػػػكؿ الٌتجػػػارةق 

 االستثمار في القٌطاع الٌنفطيق كالخدمات المالٌية.
 أٌما عقكبات األمـ المٌتحدة ضٌد إيراف فكانت بالقرارات التٌالية:

                                      
 .77ص  المرجع السابؽق 1

 .281 -279. د. محٌمدق الٌشركات النفطٌية المتعٌددة الجنسٌيات كتأثيرىا في العالقات الٌدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص خيتاكم 2
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يمنػػع اإلمػػداد بػػالمكاد كالتكنكلكجيػػا الٌنككٌيػػةق  2116كػػانكف األكؿ  23فػػي  صػػدر 1737قػػرار مجمػػس األمػػف رقػـػ  .1
 كتجميد أصكؿ الٌشركات كاألفراد الٌرئيسٌييف المرتبطيف بالبرنامج الٌنككم.

فػػػرض حظػػػر عمػػػى األسػػػمحة كتكسػػػيع تجميػػػد  2117آذار  24صػػػدر فػػػي  1747قػػػرار مجمػػػس األمػػػف رقػػػـ  .2
 األصكؿ اإليرانٌية.

تضػػٌمف تكسػػيع تجميػػد األصػػكؿ اإليرانٌيػػةق كدعػػا  2118آذار  3صػػدر فػػي  1813مجمػػس األمػػف رقػػـ  قػػرار .3
الٌدكؿ لمراًقبة أنشطة البنكؾ اإليرانٌيػةق تفتػيش الٌسػفف كالطػائرات اإليرانٌيػةق كمراقبػة حركػة األفػراد المػرتبطيف 

 بالبرنامج الٌنككم.

نع إيراف مف المشاركة في األنشػطة المتعٌمقػة بم 2111حزيراف  9صدر في  1929قرار مجمس األمف رقـ  .4
عمػى سػفر األفػراد المشػاركيف  ان بالٌصكاريخ البالستٌيةق كتشديد الحظر المفركض عمػى األسػمحةق فػرض حظػر 

فػػػي البرنػػػامجق تجميػػػد الٌتمكيػػػؿ كاألصػػػكؿ الخاٌصػػػة بػػػالحرس الثٌػػػكرم اإليرانػػػيق كخطػػػكط الٌشػػػحف اإليرانٌيػػػةق 
ٌشػػػحف اإليرانٌيػػػةق حظػػػر تقػػػديـ الخػػػدمات لسػػػفف إيرانٌيػػػة تشػػػارؾ فػػػي أنشػػػطة كتكصػػػية الػػػٌدكؿ بتفتػػػيش سػػػفف ال

محظػػػكرةق منػػػع تقػػػديـ الخػػػدمات المالٌيػػػة المسػػػتخدمة فػػػي الٌنشػػػاطات الٌنككٌيػػػة الحساسػػػةق المراقبػػػة عػػػف كثػػػب 
لألفػػػراد كالكيانػػػات اإليرانٌيػػػة عنػػػد الٌتعامػػػؿ معيػػػـق حظػػػر فػػػت  البنػػػكؾ اإليرانٌيػػػة فػػػي أراضػػػييـ كمنػػػع البنػػػكؾ 

يرانٌيػػة مػػف الػػٌدخكؿ فػػي عالقػػة مػػع بنػػككيـ حيػػث يمكػػف أف تكػػكف مشػػاركة فػػي البرنػػامج الٌنػػككم اإليرانػػيق اإل
1كمنع المؤٌسسات المالٌية مف العمؿ في أراضييـ مف خالؿ مكاتب كحسابات مفتكحة مع إيراف.

 

يػػات أصػػدر الكػػكنغرس قػػانكف العقكبػػات عمػػى إيػػرافق كتحػػت ىػػذا القػػانكف تفػػرض الكال 1996فػػي عػػاـ 
مميػكف دكالر  21عقكبات عمى جميع الٌشركات األجنبٌية التي تستثمر بأكثر مف  7المٌتحدة عقكبتيف مف أصؿ 

2في مجاؿ تنمية مكارد الٌنفط في إيرافق كالعقكبات السبع ىي:
 

 الحرماف مف المساعدة في بنؾ التصدير كاالستيراد. -
 ة.الحرماف مف ترخيص الٌتصدير لصادرات الٌشركات المعاقب -
 شير. 12مميكف إل لفترة  11حظر عمى قركض أك إئتمانات المؤسسات المالٌية ألكثر مف  -
 حظر تصنيؼ تمؾ الٌشركات كتاجر أساسي لصككؾ الدَّيف الحككمي األمريكي. -
 منع خدمتو كعميؿ لمكاليات المٌتحدة أك كمستحؽ لمٌتمكيؿ مف ًقبىؿ الحككمة األمريكٌية. -
 الحككمة األمريكٌية. الحرماف مف فرص المشتريات مف -

% مػف الصػادرات الٌنفطٌيػة 21مف المعمـك أٌف تعامالت إيراف الٌنفطٌية مػع أكركبػا ليسػت كبيػرةق كىػي بحػدكد 
إلػػػى الغػػربق كالػػذم ترافػػػؽ  1/7/2112برميػػؿ يكمٌيػػانق ككػػاف قػػػرار حظػػر اسػػتيراد الػػػٌنفط اإليرانػػي فػػي  611111أم 

إيراف في المجاؿ البنكي كالتقنيق ما ىك إال قرار سيمحؽ الٌضػرر بعػدد مػف بعقكبات أمريكٌية يثبت إنياء التٌعامؿ مع 

                                      
 المباد. مصطفىق مقالة بعنكاف "العقكبات المفركضة عمى إيراف"ق مجٌمة المعرفةق عف المكقع اإللكتركني: 1

http://www.marefa.org/index.php/  
 المرجع السابؽ. 2

http://www.marefa.org/index.php/
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برميػؿق  113111برميؿق اليكناف  161111برميؿق إسبانيا  185111الٌدكؿ المستكردة لمٌنفط اإليراني مثؿ: إيطاليا 
ٌصػػػيف ىػػػي أكبػػػر % مػػػف صػػػادرات الػػػٌنفط كاإليرانػػػيق فال65برميػػػؿق بينمػػػا تسػػػتكرد الػػػٌدكؿ اآلسػػػيكٌية  58111فرنسػػػا 

مسػػتكرد لمػػٌنفط اإليرانػػيق إضػػافة إلػػى أٌنيػػا قػػد كضػػعت ناقالتيػػا تحػػت االسػػتخداـق كالينػػد ىػػي المسػػتكرد الثػػاني لمػػٌنفط 
% مػػف 45اإليرانػػيق ككانػػت الينػػد قػػد لجػػأت إلػػى االتفػػاؽ مػػع إيػػراف إلػػى اسػػتخداـ العممػػة اليندٌيػػة )الركبيػػو( لتمكيػػؿ 

ضػػافة لمٌتسػييالت كاإلعفػػاءات مػػف الٌضػرائبق كىكػػذا تصػدِّر الينػػد إلػى إيػػراف مػػا كراداتيػا مػػف الػنفط الخػػاـ اإليرانػيق إ
1مميار إل. 11مميار إلق بينما تبمغ قيمة الٌصادرات الٌنفطٌية اإليرانٌية لميند أكثر مف  2.7قيمتو 

 

التػي كىكذا نجد أٌف تمؾ العقكبػات لػـ تمنػع نمػك االقتصػاد اإليرانػيق كذلػؾ يعػكد إلػى العائػدات الٌنفطٌيػة 
% مف عائدات إيراف مف الٌصادراتق إضافة إلى تكٌجو إيراف إلى أسكاؽ بعيدة عف الكاليات المٌتحدةق 81تشٌكؿ 

السػػيما الٌسػػكؽ اآلسػػيكٌيةق كتختمػػؼ فػػي كضػػعيا عػػف ككبػػاق كػػكف إيػػراف تقػػع فػػي منطقػػة إسػػتراتيجٌيةق كقريبػػة مػػف 
لتػػي تجػػاكر الكاليػػات المٌتحػػدة التػػي كانػػت الٌسػػبب فػػي الػػٌدكؿ اآلسػػيكٌية التػػي اٌتجيػػت لمعمػػؿ معيػػاق خالفػػان لككبػػا ا

 فرض الحٌصار القاتؿ عمييا.

ّ:ّالاقوس تّا  ت   ّييّعمىّساضّ ولّأمريك ّالالتينّيي:4-2
استخدمت الكاليات المٌتحدة األمريكٌية العقكبات االقتصادٌية حسػب زعميػا لتسػييؿ تحريػر األنظمػة فػي 

يتعٌمؽ باحتراـ حقكؽ اإلنساف في القاٌرة األمريكٌيةق ككأٌف الدكلة الكحيدة فػي العػالـ أمريكا الالتينٌية كخاٌصة فيما 
التي تحتـر حقكؽ اإلنساف كتنعىـ بالديمقراطٌية ىي الكاليػات المٌتحػدةق كمػف دكؿ أمريكػا الالتينٌيػة التػي خضػعت 

 (1981-1979أكرك كام ) لمعقكبات مثالن:
 (1981-1977بارا كام )
 (1979-1977) كاتيماال 
 (1984-1977البرازيؿ )
 (1981-1977سمفادكر )
 (1982-1979بكليفيا )

ضافة إلى العقكبػات المالٌيػة المعمِّقػة لقػركض بنػؾ االسػتيراد كالتصػديرق أك الٌضػا طة لكقػؼ قػركض  كا 
فقد تـٌ ضٌد  صندكؽ النقد( أك اإلقميمية )مصرؼ التنمية األمريكٌية(ق -المؤسسات المالية الدكلية )البنؾ الدكلي

ىذه البمداف اٌتخاذ إجراءيف بشكؿ شبو منتظـ كىما تعميؽ أك تخفيض المساعدة االقتصادٌية كالعسكرٌيةق ككانت 
البمداف المعاقبة بمدانان نامية تجتاز أزمة اقتصػادٌية كاجتماعٌيػة خطيػرةق كتعػاني مػف أزمػة ديػكف خارجٌيػة شػديدةق 

 عدة الممنكحة مف ًقبىؿ الكاليات المٌتحدة كالمؤسسات المالٌية الٌدكلٌية.ككاف استمرارىا االقتصادم يرتبط بالمسا

                                      
ق أخبار البديعق الٌرباطق عف المكقع 2112تشريف الثاني  26العقكبات األمريكٌية كاألكركبٌية إرىاب اقتصادم بحؽ الٌشعب اإليرانيق  1

 اإللكتركني:
http://albadee.net/news/5681/ 

http://albadee.net/news/5681/
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أخػػذت الشػػركة  1921لػػك أخػػذنا مػػثالن  كاتيمػػاال نجػػد أٌنػػو منػػذ نيايػػة القػػرف التٌاسػػع عشػػر كحتٌػػى عػػاـ 
كصػؿ إلػى السػمطة العقيػد آربنػز  1951تيحيؾ شباكيا في  كاتيمػاالق كلكػف فػي عػاـ  UFCOالمٌتحدة لمفاكية 

مف أصؿ سكيسرمق فأطمؽ إصالحان زراعٌيان ضركرٌيانق كلكٌنو أصاب مصال  الٌشركة المٌتحدة لمفكاكوق كنزع  كىك
حزيراف  17ىكتارق فقاـ في  221111ىكتار مف أصؿ ممتمكاتيا التي بمغت  161111منيا أراضي بمساحة 

ة عسػكرٌية أتػت مػف السػمفادكر بعػد أف عمى آربنز بتدبير الكاليات المٌتحدةق ك زت  كاتيمػاال فرقػ ان انقالب 1954
ق ككضػػػعت حككمػػػة عمػػػى رأس الػػػبالد فألغػػػت ىػػػذه الحككمػػػة كػػػٌؿ فكػػػرة CIAتسػػػٌمحت كتػػػدٌربت عمػػػى أيػػػدم الػػػػ 

نػتج  1982لإلصالحق كخضػعت لر بػات كاشػنطفق كأمػاـ االسػتياء كالبػؤس اعتيًمػدت سياسػة القمػعق كفػي عػاـ 
كذلػػؾ دليػػؿ عمػػى أٌف رئاسػػة الكاليػػات المٌتحػػدة عمػػى  1.ضػػحٌية 51111عػػف سياسػػة القمػػع المتعاظمػػة أكثػػر مػػف 

 اختالفيا كتبٌدليا أٌكدت مراران أٌف احتراـ حقكؽ اإلنساف لـ يكف ىدفان أساسٌيان في سياستيا.

ّ:ّ ولُّمنلح تّمس أّالّ وليّاألكثرّرع يي:4-6
ت البمد أكثر رعاية يسم  ىذا المبدأ باالستفادة مف الٌتعرفة الجمركٌية األضعؼ لتطبيقيا عمى صادرا

إلى الكاليات المٌتحدةق كقد منحت الكاليات المٌتحدة ىذا المبدأ لمدكؿ التي لـ تعد تخرؽ ما سٌمي مبدأ اليجرة 
فانيػػؾ(ق كىػػك تعػػديؿ أقػػٌره الكػػكنغرس األمريكػػي إثػػر إجػػراءات -أك التػػي كافقػػت عمػػى تعميػػؽ تعػػديؿ )جاكسػػكف
ٍت بيا رسـ خركج عاؿو عمى  ـٌ بيذا الٌتعديؿ الٌربط بػيف مػن  مبػدأ الدكلػة سكفييتٌية فىرىضى المياجريف الييكدق كت

 2األكثر رعاية لالٌتحاد السكفييتي كتحرير ىجرة الييكد السكفييتق كمف ىذه الٌدكؿ:
 .1978المجر في نيساف  .1
مِّؽ عاـ  1961بكلكنيا عاـ  .2  .1987ق كميًن ى في عاـ 1982حيث عي

مِّؽ اعتباران  1975ركمانيا عاـ  .3  .1988مف شباط  ك عي

 .1991بمغاريا في تشريف الثاني عاـ  .4

 .1991منغكليا في تشريف الثاني عاـ  .5

 .1991تشيككسمكفاكيا )سابقان( في تشريف الثاني عاـ  .6

 
 
 

                                      
د مكردانػت. ميشػػيؿ بك نػػكفق ترجمػػة: فػػرزات. د. حامػػدق أمريكػػا المسػػتبٌدة )الكاليػػات المٌتحػػدة كسياسػػة السػػيطرة عمػػى العػػالـ "العكلمػػة"(ق اٌتحػػا 1

 .55ق ص 2111الكٌتاب العربق سكريةق دمشؽق 

 .42في العالقات الدكلٌيةق مرجع سبؽ ذكرهق ص  البيو. مارم ىيميفق ترجمة: حيدر. حسيفق الٌصراع االقتصادم 2
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 ادلبحث األّول

 2010 - 2006قّطاعات االقتصاد الّسوري خالل األعوام 

ّ
ّ:ّالقط عّالزراع ّف ّ وريي:1-1

ـٌ القطاعػػػات التػػػي يتشػػػٌكؿ منيػػػا االقتصػػػاد  ييعتبػػػر القطػػػاع الزراعػػػي بشػػػٌقيو النبػػػاتي كالحيػػػكاني مػػػف أىػػػ
الٌسكرمق إضافة لػدكره األساسػي فػي الٌتجػارة الخارجٌيػة مػف حيػث الحصػة التػي يمتمكيػاق كمػا أٌنػو ييعتبػر مصػدران 

لٌية لقطاعات اقتصادٌية أخػرلق كالقطػاع الٌصػناعيق حيػث تعمػؿ الزراعػة عمػى تػأميف أساسٌيان لتكفير المكاد األكٌ 
المكاد الخػاـ الالزمػة لمصػناعات الغذائٌيػة مثػؿ المطػاحفق مصػانع الٌسػكرق معامػؿ الككنسػركةق معامػؿ اسػتخراج 

 الٌزيكتق معامؿ تصنيع الحميبق إضافة إلى المصانع األخرل كمصانع الغزؿ كالٌنسيجق إلخ..
ًيدىٍت الٌزراعػػة السػػكرٌية بعػػض التطػػٌكر نتيجػػة تػػكفير الخػػدمات كالمسػػتمزمات الالزمػػة لإلنتػػاج  ػػ كقػػد شى

 .الزراعيق كلكف ىذا ال ينفي أٌف القٌطاع الزراعي يعاني مف العديد مف نقاط الٌضعؼ
ّ:ّالم  حيّالم ّ  يّلمزراعيّمنّإجم ل ّم  حيّالقطرّالارس ّالّ وري:1-1-1

% 80مميكف ىكتارق كتيقسـ إلى أراضو منبسطة كتشٌكؿ  18.518تبمغ مساحة القطر العربي الٌسكرم 
كمػػا كتػػكٌزع األراضػػي حسػػب  1%.5%ق كجبػاؿ كمرتفعػػات 15مػف إجمػػالي المسػػاحةق كأراضو ىضػػابٌية ككديػػاف 

 .جاكالمراعي كالحر استعماالتيا إلى أراضو قابمة لمزراعةق كأراضو  ير قابمة لمزراعةق إضافة إلى المركج 
 

ّ:ّ ورّالحكوميّف ّتطّورّالقّط عّالزراع :1-1-2
كانػػت الحككمػػة قػػد سػػاىمت فػػي تطػػٌكر القطػػاع الزراعػػي مػػف خػػالؿ جممػػة مػػف الخػػدمات منيػػا أسػػاليب 
الػػرٌم كالمشػػاريع الحككمٌيػػة اليادفػػة إلػػى إيصػػاؿ المػػاء لكافٌػػة األراضػػي الٌزراعٌيػػةق إضػػافة إلػػى القػػركض الزراعٌيػػة 

مف خالؿ المصرؼ الزراعػي الٌتعػاكني كذلػؾ لممسػاىمة فػي قػدرة المػزارعيف عمػى  لممزارعيفمنحيا الٌدكلة التي ت
تمكيؿ زراعاتيـق كما أٌف الٌدكلة عممت عمى كضع البرامج الالزمػة لكقايػة اإلنتػاج الٌنبػاتي مػف اآلفػات الٌزراعٌيػة 

 التي تيٌدده.
 

ّ

 

                                      
الخميػػؿ. د. فػػادمق القطػػاع الزراعػػي فػػي سػػكرية )الخصػػائصق الكاقػػع كاآلفػػاؽ( دراسػػة تحميميػػةق مجٌمػػة جامعػػة تشػػريف لمبحػػكث كالدراسػػات  1

 .12صق الالذقيةق سكريةق 2119ق 1ق العدد 31العممٌيةق سمسمة العمـك االقتصادٌية كالقانكنٌيةق المجٌمد 
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2010ّّ-2006ّ(:ّيسّينّ روضّالم رفّالزراع ّالتا ون ّح بّالقط ع2ّالج ولّر مّ)
ّالواح ة:ّمميونّليرةّ وريي

 اإلجم ل 
 الاةةةةةةةة مّوالم ترك القط ع  القط عّالتا ونةةةةةةةة  القطة عّال ةةةةةةة ص

 ال ني
 نق ي عين  مجموع نق ي عين  مجموع نق ي عين  مجموع

8371 4741 2487 2254 3075 1984 1091 555 13 542 2006 
8877 5176 2263 2913 2901 1747 1154 800 10 790 2007 
11087 5715 2598 3117 3727 2130 1597 1645 5 1640 2008 
79992 10667 4114 6553 6312 3172 3140 63013 10 *63003 2009 
47190 11000 4433 6567 5978 3350 2628 30212 12 **30200 2010 

 .2011المصدر: المكتب المركزم لإلحصاء 
نالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أٌف نسػػبة اإلقػػراض متزايػػدة السػػيما لمقطػػاع الخػػاصق حيػػث نجػػد أٌف 
حٌصة القطاع الخاص مف اإلقراض ىي األكبر مقارنة بالقطاعات األخرلق كىذا يؤٌكد عمى ازدياد دعـ الٌدكلة 

 النمٌك المستمر كذلؾ ألىٌميتو في االقتصاد الٌسكرم.لمقطاع الزراعي في سكرية بغية تحقيؽ 

ّ:ّاإلنت جّالّنس ت :1-1-3
يشػػيد القطػػاع الزراعػػي فػػي سػػكرية تشػػكيمة كاسػػعة مػػف األشػػجار المثمػػرةق كلػػبعض ىػػذه األنػػكاع أىمٌيػػة 

يعتمػد  أكثر مػف  يرىػاق كذلػؾ لػدكرىا الفاعػؿ فػي عمميػة التصػديرق أيضػان ككنيػا تيعتبػر مػف المػكاد األكلٌيػة التػي
  .عمييا القطاع الٌصناعي في العديد مف الصناعات

ٌف الحبػػكب كالبقكلٌيػػات كمنتجػػات زراعٌيػػة تحتػػٌؿ مكانػػة قكٌيػػة فػػي القطػػاع الٌزراعػػي الٌسػػكرمق كىػػي كمػػا أ
متنٌكعة حتٌػى أٌف الػبعض منيػا ييعتبػر منتجػان اسػتراتيجٌيان كػالقم  مػثالنق كبشػكؿو عػاـ تيعتبػر منتجػات الحبػكب فػي 

كمػا  ميٌمة جٌدان لما ليا مف أىٌمٌية  ذائٌيةق إضافة لرفد القطاع الٌصػناعي لمقيػاـ بالعديػد مػف الصػناعات. سكرٌية
تيعتبر الخضراكات مف المكٌكنات األساسٌية لقطاع الزراعة في سكرٌيةق كتتضٌمف تشكيمة كاسػعة مػف األصػناؼ ك 

الٌتصػديرق إضػافةن لػذلؾ تعػٌد الكثيػر مػف أصػناؼ غذائي إضافة إلى عممٌيػة الالتي يتـ االعتماد عمييا في األمف 
  الخضركات كالسيما ككنيا مكسمٌية مف المكاد األكلٌية لمعامؿ تعبئة الككنسركة.

يعتمػػد قطٌػػاع الٌصػػناعة فػػي نسػػبة كبيػػرة مػػف إنتاجػػو عمػػى القطػػاع الزراعػػيق كلكػػف ىنػػاؾ بعػػض ك كمػػا 
كـ عمييػػػا العديػػػد مػػػف الٌصػػػناعات كمنيػػػا: الصػػػناعات المحاصػػػيؿ الزراعٌيػػػة التػػػي تيعتبػػػر مػػػكاد أٌكلٌيػػػة رئيسػػػٌية تقػػػ

                                      
 قاـ المصرؼ ب قراض: المؤسسة العامة لتجارة كتصنيع الحبكبق المؤسسة العامة لحمج كتسكيؽ األقطافق المؤسسة العامة إلكثار البذار. *

قػػاـ المصػػرؼ بػػ قراض: المؤسسػػة العامػػة لتجػػارة كتصػػنيع الحبػػكبق المؤسسػػة العامػػة لحمػػج كتسػػكيؽ األقطػػافق المؤسسػػة العامػػة إلكثػػار  **
 البذار.
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الغذائٌيةق كالصناعات النسيجٌيةق صناعات الزيكت الٌنباتٌيةق ... إلػخق كمػف المحاصػيؿ الزراعٌيػة األساسػٌية لتمػؾ 
 الصناعات نجد القطف مثالنق كالٌشكندر السٌكرم إضافة لمحاصيؿ أخرل.

2010ّّ-2006ّالّ ن عّييّمنّحيثّالم  حيّواإلنت جييّوالغّميّلألعوامّ(:ّيسّينّتطورّالمح  يل3ّالج ولّر مّ)
 ال ني 2006 2007 2008 2009 2010

 الم  حيّ)ألفّىكت ر( 348.1 330.9 314.1 267.9 299.1

 اإلنت جّ)ألفّطن( 2914.1 2778.4 2506.0 2086.5 2822.7
 )طن/ىكت ر(الغميّ 64.9 70.4 57.6 70.4 76.2

 .2011الجدكؿ مف إعداد الباحثة بناءن عمى بيانات المكتب المركزم لإلحصاء المصدر: 
نالحظ مف الجدكؿ السابؽ التذبذب الحاصؿ في المساحة المزركعة ما بيف االنخفاض كاالرتفاعق 

اإلنتاج متذبذبة أيضان تبعان لممساحات المزركعةق كالعامؿ الرئيسي الذم يمعب دكر في ىذا كبالتالي كمٌية 
إضافة إلى أٌف المناطؽ السكرٌية التي تقكـ بمثؿ ىذا النكع مف الزراعػات خّالتذبذب ىك اليطكالت المطرٌية

ىػػػي المنػػػاطؽ الشػػػرقٌية كالتػػػي تعتمػػػد بشػػػكؿ أساسػػػي عمػػػى اليطػػػكالت المطرٌيػػػة فػػػي رٌم مزركعاتيػػػاق كتبعػػػان 
كاإلنتػاجق كتتراجػع مػع انخفػاض  لممساحة كاإلنتاج نجد الغٌمة تتأٌثر بيمػاق فيػي تتطػٌكر مػع زيػادة المسػاحة

 المساحة كاإلنتاج.  
 :ّاإلنت جّالحيوان :1-1-4

يعتمد القٌطاع الٌزراعي في شٌقو الثٌاني عمى اإلنتاج الحيكانيق كالذم يحتكم عمى العديد مف األصناؼ 
ق كأيضػان الػدكر الٌداعمة لقطاع الٌزراعة في سكريةق إضافة لػدكر اإلنتػاج الحيػكاني فػي دعػـ الصػناعات الٌسػكرٌية

 .األساسي لو في األمف الغذائي
 

 :ّالقط عّالّ ن ع ّف ّ وريي:1-2

ييعتبر القطاع الٌصناعي مف المكٌكنات الياٌمػة لالقتصػاد الػكطني الٌسػكرمق حيػث بتكاممػو مػع قطاعػات 
سػتخراجٌيةق االيقكـ عمى صناعات متنٌكعة منيا أخرل يشٌكؿ ركيزة أساسٌية ليذا االقتصادق كما أٌف ىذا القٌطاع 

 التحكيمٌيةق إضافة إلى الماء كالكيرباء كالتي تيعتبر مف الصناعات الياٌمة كالضركرٌية.
ّ:ّال ن ع تّالتحويمّيي:1-2-1

تيعتبر الصناعات التحكيمٌية مف الٌصػناعات الرئيسػٌية التػي يمتػاز بيػا قطػاع الصػناعة فػي سػكرٌيةق كقػد 
اٌتخذت تمؾ الصناعات أنكاعان مختمفة كأشكاالن عديدةق كلكف منيا مػا كانػت إنتاجٌيتػو فػي تطػٌكر مسػتمٌرق كمنيػا 

ت إنتاجٌيتػوق كمػا أٌف الصػناعات التحكيمٌيػة ما حافظ عمى نفس اإلنتاجٌية خالؿ أعكاـ متتاليةق كمنيا ما انخفض
تعتمد عمى كٌؿ مف القٌطاعيف العاـ كالخاصق حيػث ييسػاىـ كػٌؿ مػف ىػذيف القطػاعيف فػي عممٌيػة اإلنتػاج بنسػبة 
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معٌينةق كلكف ىناؾ بعض ىذه الصناعات يقكـ بيا القطاع العاـ منفردان كصناعة الدقيؽق كبالمقابؿ أيضان تكجد 
لقطاع الخاص منفػردان أيضػانق كىنػاؾ بعػض الصػناعات التػي يقػكـ ب نتاجيػا كػال القطػاعيف صناعات يقكـ بيا ا

 كالخبزق كالزيكتق كالسمفق كالصابكفق كاألدكيةق ...إلخ.
مػػػع التطػػػكر الحاصػػػؿ فػػػي بعػػػض صػػػناعات القطػػػاع العػػػاـق بالمقابػػػؿ ىنػػػاؾ صػػػناعات نجػػػد انخفاضػػػان 

لٌتزامف مع ارتفاع إنتاجيا في القطاع الصناعي الخاصق حيث ممحكظان في إنتاجٌيتيا في القطاع العاـق كذلؾ با
 .أصب  القطاع الصناعي رائدان في صناعتيا

ّ ت راجّيي::ّال ن ع تّا 1-2-2
يقػػكـ القطػػػاع الٌصػػػناعي الٌسػػػكرم فػػي جػػػزء ىػػػاـ منػػػو عمػػػى الٌصػػناعات االسػػػتخراجٌية كالتػػػي تيعتىبػػػر مػػػف 

عالمٌيانق السػيما المتعمٌػؽ منيػا بػالٌنفط كمشػتٌقاتوق كالجػدكؿ التٌػالي يكٌضػ  الٌصناعات الياٌمة جٌدان سكاء كطنٌيان أك 
 أىـ الٌصناعات االستخراجٌية في سكرية.

2010ّّّ-2006 ت راجييّإنت جّأىمّال ن ع تّا (:ّيسّين4ّالج ولّر مّ)
 ال نة ع ت الوح ة 2006 2007 2008 2009 2010
 النفطّال  م 3ألفّم 22417 21420 21614 21241 21739
 الفو ةف ت ألفّطن 2904 2900 2629 2128 3167
 الممةةح ألفّطن 137 81 89 78 81
 الجيرّاإل فمت  ألفّطن 113 132 120 132 157

 رملّوسحةص 3ألفّم 19660 25893 29521 39811 38849
 جةةةةص ألفّطن 443 447 573 403 540
 أحج ر 3ألفّم 99 584 126 154 146

 كتلّر  ميةي طن 401343 368977 298720 269994 255960
 ألواحّو طعّر  ميي 2ألفّم 325 318 283 301 218

 .2011المصدر: المكتب المركزم لإلحصاء 

ّ:ّ ن عيّالم ءّوالكيرس ء:1-2-3
بميػاه أيضان ال بٌد مف اإلشارة إلى أىٌمية الماء ككنو أحد الٌثركات التػي تقػـك الٌدكلػة باسػتثمارىاق كاالىتمػاـ 

الٌشرب كجزء مػف صػناعاتياق كصػكالن إلػى الكيربػاء كمصػدر أساسػي لمٌطاقػةق كضػركرة كصػكليا إلػى كػٌؿ فػرد فػي 
ق 2010حتٌػػى عػػاـ  2006سػػكرٌيةق نجػػد فػػي الجػػدكؿ التٌػػالي أٌف الكيربػػاء المكلَّػػدة ىػػي فػػي تزايػػد مسػػتمٌر مػػف عػػاـ 

كاالعتمػػاد الكبيػػر فػػي حيػػاة الٌسػػكاف عمػػى الٌطاقػػة كذلػػؾ قػػد يعػػكد إلػػى ازديػػاد عػػدد الٌسػػٌكاف فػػي سػػكرية مػػف ناحيػػةق 
 الكيربائٌيةق كالجدكؿ التٌالي يبٌيف المنتىج مف الماء كالكيرباء.

ّ  
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2010ّّ-2006ّ(:ّيسّينّكمي تّمي هّال ربّوالكيرس ءّالمنتجي5ّالج ولّر مّ)

 ال ن عةة ت الوح ة 2006 2007 2008 2009 2010

 المي هّالمنتجي 3ألفّم 1188095 1197075 1182961 1216065 1261669

 مميون 36419 37499 39934 42317 46590
 ك.ّو.س

 الكيرس ءّالموّل ةّ
 منّوزارةّالكيرس ء

 .2011المصدر: المكتب المركزم لإلحصاء 

بػػػالٌنظر فػػػي الجػػػدكؿ الٌسػػػابؽ إلػػػى التطػػػٌكر الحاصػػػؿ فػػػي إنتػػػاج ميػػػاه الٌشػػػربق ال بػػػٌد مػػػف الكقػػػكؼ عػػػف 
ـٌ اسػػتيالؾ تمػػؾ الميػػاهق  ـٌ فقدانػػو خػػالؿ شػػبكة تكزيػػع الميػػاهق كقسػػـ آخػػر يػػت ىنػػاؾ دائمػػان جػػزء مػػف ىػػذا اإلنتػػاج يػػت

اسػػػتيالكو إٌمػػػا بالمٌجػػػاف أك بمقابػػػؿ قيمػػػة مادٌيػػػةق كػػػذلؾ األمػػػر بالٌنسػػػبة لمكيربػػػاء ال بػػػٌد مػػػف اإلشػػػارة إلػػػى كمٌيػػػة 
 االستيالؾ مقارنة باإلنتاجق كالجدكؿ التٌالي يكٌض  ذلؾ.

2010ّّ-2006ّّينّإنت جّوا تيالكّمي هّال ربّ(:ّيس6الج ولّر مّ)

 السية ن الوح ة 2006 2007 2008 2009 2010

 اإلنت جّالفام  3ألفّم 1188095 1197075 1182961 1216065 1261669

 الم تيمكّس لقيمي 3ألفّم 713247 736331 735801 765094 778157

 س لمج نالم تيمكّ 3ألفّم 80588 68480 68090 63722 46145

 الضي عّف ّال سكي 3ألفّم 394260 392264 379070 387249 437367

 ع  ّالم تركين م ترك 2982569 3147871 3353456 3522114 3709028

 .2011المصدر: المكتب المركزم لإلحصاء 

 :ّالا ممينّف ّالقّط عّالّ ن ع :1-2-4
القطٌػػاع الٌصػػناعي باسػػتيعاب قػػٌكة عمػػؿ تختمػػؼ نسػػبتيا بػػاختالؼ الٌنشػػاط الٌصػػناعيق كمػػدل تطػػٌكرهق  يقػػـك

فقػٌكة العمػػؿ فػي الصػػناعات الغذائٌيػة أكبػػر مػف قػػٌكة العمػؿ فػػي صػناعات الػػكرؽ كمنتجاتػوق كالجػػدكؿ التٌػالي يكٌضػػ  
 .2010حٌتى  2006في القٌطاع العاـ الٌصناعي خالؿ الٌسنكات مف 

ّ  
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2010ّّ-2006(:ّيسّينّإجم ل ّع  ّالاة مميةنّف ّالقط عّالا مّال ن عة 7ّر مّ)ّالج ول

 ال ني 2006 2007 2008 2009 2010

 )ع مل(ّإجم ل ّع  ّالاة مميةن 190274 188867 188564 184347 183323
 .2011المصدر: المكتب المركزم لإلحصاء 

ّ:ّالم نّالّ ن عّييّف ّ ورّيي:1-2-5
ـٌ إحػػداث مػػدف صػػناعٌية فػػي سػػكرٌية بيػػدؼ تشػػجيع االسػػتثمار الٌصػػناعي المحمػػي كالعربػػي كاألجنبػػيق  تػػ
كبسػػبب االنتشػػار العشػػكائي لممعامػػؿ السػػيما فػػي األراضػػي الزراعٌيػػةق كلمعمػػؿ عمػػى التٌقميػػؿ مػػف أخطػػار التمػػٌكث 

جديػدة إضػافة إلػى تػكفير  البيئي لبيعػدىا عػف منػاطؽ الٌسػكفق كتسػاعد المػدف الصػناعٌية فػي تػأميف فػرص عمػؿ
المنػػاخ المالئػػـ لالسػػتثمارق كعػػدد تمػػؾ المػػدف أربعػػة كىػػي: المدينػػة الصػػناعٌية فػػي حسػػياء )محافظػػة حمػػص(ق 
المدينػػة الصػػناعٌية فػػي الشػػيخ نٌجػػار )محافظػػة حمػػب(ق المدينػػة الصػػناعٌية فػػي عػػدرا )محافظػػة ريػػؼ دمشػػؽ(ق 

 (.2007اثيا بمكجب مرسكـ تشريعي بعاـ المدينة الصناعٌية في دير الزكر )ىي األحدث تـ إحد
كقد حٌققت تمؾ المدف تطٌكران ممحكظان في حجـ االستثماراتق ككذلؾ في حجـ العمالػةق كالجػدكؿ التٌػالي 

 يكٌض  ذلؾ.
2010ّ-2006(:ّيسّينّوا عّا  تثم رّف ّالم نّالّ ن عّييّ اللّالفترة8ّالج ولّر مّ)

 2010 2009 2008 2007 2006 المؤّ ر
 4554 3964 3148 2425 1328 عدد المعامؿ التراكمي قيد البناء كقيد اإلنتاج )معمؿ(

 99081 76975 60789 45229 27900 العمالة لممنشآت قيد البناء كقيد اإلنتاج )عامؿ(
 480 379 234 188 121 حجـ االستثمارات اإلجمالي )مميار ؿ.س(

 .39ق ص2010االستثمار السكرٌيةق تقرير االستثمار السنكمق عاـ  المصدر: ىيئة
نالحػػظ مػػػف بيانػػات الجػػػدكؿ الٌسػػابؽ التطػػػٌكر الحاصػػػؿ فػػي عمػػػؿ تمػػؾ المػػػدف الصػػناعٌية حيػػػث حققػػػت 

فػػي حجػػـ االسػػتثمارات اإلجمػػالي كىػػك ازديػػاد جٌيػػدق إضػػافة إلػػى حجػػـ العمالػػة المتزايػػد بنػػاءن عمػػى تزايػػد  ان ازديػػاد
 في تمؾ المدف. أعداد المعامؿ

 
 :ّ ّط عّالّتج رةّال  رجّييّف ّ وريي:1-3

ييعتبر قطاع الٌتجارة الخارجٌية مف القٌطاعات الياٌمة في االقتصاد الٌسكرمق كتيعتبر عمميتي االستيراد 
إضافة كالٌتصدير بٌكابة الٌدكلة مع الٌخارجق السيما الٌصادرات كالتي تتمٌثؿ أىمٌيتيا في تكفير القطع األجنبيق 

إلى تحسيف استغالؿ المػكارد الكطنٌيػة سػكاء الطبيعٌيػة أك البشػرٌيةق كىػذا بػدكره يحػٌرض االسػتثمارات األجنبٌيػة 
كجذبيا إلى الٌداخؿق ما يؤدم في الٌنياية تكفير المزيد مف فرص العمؿق كلكٌف االقتصاد الٌسكرم في تجارتو 

 الجدكؿ الٌتالي يبٌيف ذلؾ.الخارجٌية نجد أٌف االستيراد يغمب عمى الٌتصديرق ك 
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ّ*6000ّ-6002ّ(:ّيسّينّمؤ راتّالتج رةّال  رجيي9ّالج ولّر مّ)
ّ(مميونّليرةّ ورّييخّالقيمي:ّألفّطنالواح ة:ّ)الكميي:ّ

 االستيراد إدخال مؤقت   التصذير   إعادة التصذير ترانزيت 
 السنت

 قيمت  كميت  قيمت  كميت   قيمت  كميت  قيمت كميت   قيمت  كميت

5365  190402  127  8461  22477  505012  614  53656  19205  531324  6002 

2307  109876  76  1917  17801  579034  275  30020  21925  684557  6002 

2949  126192  242  8716  19828  707798  46  7607  24972  839419  6002 

2052  94013  456  18686  16579  488330  757  42071  26462  714216  6009 

711  36884  641  25955  18769  569064  138  8831  23933  812209  6000 

 .2011المصدر: المكتب المركزم لإلحصاء 

ق 2010حتٌػػى  2006مػػف الجػػدكؿ الٌسػػابؽ أٌف الػػكاردات تغمػػب عمػػى الٌصػػادرات خػػالؿ األعػػكاـ  نالحػػظ
 كبالتٌالي الميزاف الٌتجارم خاسر عمى مدار تمؾ الٌسنكاتق كالٌشكؿ البياني التٌالي يكٌض  ذلؾ بشكؿ أفضؿ.

ؿ العػػالـ تقريبػػانق ككانػػت الجميكرٌيػػة العربٌيػػة الٌسػػكرية تعتمػػد فػػي تعامالتيػػا الٌتجارٌيػػة مػػع كافٌػػة دك 
أٌف حجـ الٌتبادؿ الٌتجارم مع تمؾ الٌدكؿ مختمؼق فنجد أٌف  كفي كٌؿ القاٌراتق كلكف بنسب متفاكتةق حيث

ٌية تحتٌؿ الٌصدارة فيما يخٌص الكارداتق كثانيان في الٌصادراتق بينما دكؿ آسيا في المرتبة  الٌدكؿ األكركٌب
ادرات.  دارة فػػػي الٌصػػػ انيػػػة مػػػف ناحيػػػة الػػػكارداتق بينمػػػا تحتػػػٌؿ الػػػٌدكؿ العربٌيػػػة الٌصػػػ ادرات الٌث كمػػػا أٌف الٌصػػػ

بػػادؿ الٌتجػػارم إلػػى مػػكاد خػػاـق كمػػكاد  سػػتخدمة فػػي عممٌيػػة الٌت كالػػكاردات تصػػٌنؼ حسػػب طبيعػػة المػػكاد المي
مصػػنكعةق كنصػػؼ مصػػنكعةق كيقػػكـ كػػٌؿ مػػف القطٌػػاعيف العػػاـ كالخػػاص بعممٌيػػات االسػػتيراد كالٌتصػػديرق 

األكبػػر مقارنػػة  كيعتمػػد القطٌػػاع العػػاـ فػػي صػػادراتو عمػػى المػػكاد الخػػاـق حيػػث أٌف حجػػـ المػػكاد الخػػاـ ىػػك
بالمصنكعة كالٌنصؼ مصنكعةق بينما القٌطاع الخاص يعتمد عمى المكاد المصنكعةق كبالٌنسبة لمكاردات 
دارة فػػػػي القطٌػػػػاع العػػػػاـق بينمػػػػا القطٌػػػػاع الخػػػػاص تأخػػػػذ المػػػػكاد نػػػػص  فػػػػ ٌف المػػػػكاد المصػػػػنكعة تأخػػػػذ الٌصػػػػ

 المصنكعة الٌصدارة في عمميات استيراده.
ذا مػػػػا  رات كالػػػػكاردات مػػػػف حيػػػػث اسػػػػتخداـ تمػػػػؾ المػػػػكاد فيػػػػتـٌ تصػػػػنيفيا إلػػػػى مػػػػكاد تصػػػػنيؼ الصػػػػاد تػػػػـٌ كا 

استيالكٌيةق كمكاد كسيطةق كأصكؿ ثابتةق كتأتي المكاد الكسيطة في صدارة كاردات القطاع العاـق ككػذلؾ بالٌنسػبة 
االسػتيالكٌية  لمقٌطاع الخاصق كأيضػان تػأتي المػكاد الكسػيطة فػي صػدارة صػادرات القطػاع العػاـق بينمػا تػأتي المػكاد

 .2010-2006في صدارة صادرات القٌطاع الخاصق كالجدكليف التٌالييف يكٌضحاف ذلؾ خالؿ الفترة الٌزمنٌية 
ّ  

                                      
ػمي لمػػػػدكالر فػػي حسػػبت المسػػتكردات كالصػػادرات بػػالميرات السػػكرية عمػػػػى أسػػػػاس السػػػػعر الرسػػػمي لمعمػػػػػػمة األجنبيػػػػػػػػػة كقػػػػػػد كػػاف السػػػػعر الرسػػػػ *

اف كػ 2118( ؿ.س لالسػػتيراد كحسػب السعر الرسمي الصػادر عف  مصرؼ سكرية المركزم لمتصػديرق كفػي عػاـ 51) 2117 -2116األعكاـ 
كاف سعر صرؼ الدكالر األمريكػي  2119( ؿ.سق كفي عاـ 46.47ؿ.سق كلمصادرات ) (46.65سعر صرؼ الدكالر األمريكي لممستكردات )

( ؿ.س حسػب 46.51( ؿ.س كلمصػادرات )46.71لممسػتكردات ) 2111( ؿ.س لمصػادراتق كفػي عػاـ 46.61( ؿ.س لممستكردات ك)46.81)
 ادر عف مصرؼ سكرية المركزم.المتكسط السنكم لمسعر الرسمي الص
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ّ(:ّيسّينّال   راتّح بّطسيايّوا ت  امّالموا ّلمقط عينّالا مّوال  ص00الج ولّر مّ)
ّ*6000ّ-6002ّ اللّال نواتّّ

 الواح ة:ّمميونّليرةّ ورّيي

 طبيعـــت المـــىاد المـــــىاد اســتخذام

 القطـاع

نت
س

ال
 المجمـىع 

 أصـىل ثابتــت
 )راسماليت(

 المجمـىع اسـتهالكيت  وسـيطت
نصـــف 

 مصنىعـت
 خام  مصنىعت 

 عـــام  062650  62262  2622  662022  550  665506  20  662022

6
0

0
2

 

 خاص  56620  052052  26506  666206  062626  62202  6602  666206

 مجمىع  619600  091010  26620  000006  090111  100900  6202  000006

 عام  025666  66022  06266  625526  6622  620666  66  625526

6
0

0
2

 

 خاص  20622  026666  62662  666226  660666  22562  5052  666226

 مجمىع  602222  611219  22002  029011  610012  112106  0021  029011

 عام  666006  26065  6026  666220  506  666666  20  666220

6
0

0
2

 

 خاص  22600  665220  066602  262656  656520  052222  2660  262656

 مجمىع  622202  629062  010221  202292  609002  116169  2120  202292

 عام  062562  62252  6625  060666  260  062256  2  060666

6
0

0
9

 

 خاص  66060  056222  66622  606226  602262  26666  2065  606226

 مجمىع  600021  090200  20020  122110  600020  626612  2011  122110

 عام  602656  20260  00066  666200  666  666206  620  666200

6
00

0
 

 خاص  22202  055662  52226  660256  026206  62206  6066  660256

 مجمىع  620122  602002  20010  029021  099011  126010  2229  029021

 .2011المصدر: المكتب المركزم لإلحصاء 

                                      
سػػبت المسػتكردات كالصػػادرات بػالميرات السػػكرية عمػػػى أسػػػػاس السػػػػعر  * ال تػدخؿ أرقػػاـ النقػد كبعػػض بنػكد الػػذىب فػي ىػػذا التصػػنيؼق كقػد حي

رسػػمي الصػػادر عػػف ؿ.س لالسػػتيرادق كحسػػب السػػعر ال 50أصػػب  سػػعر الػػدكالر  6006ك 6002الرسػػػمي لمعمػػػػػػمة األجنبيػػػػػػػػػة فػػي األعػػكاـ  
 22.26ؿ.سق كلمصػادرات  22.25كػاف سػعر صػرؼ الػدكالر األمريكػي لممسػتكردات  6006مصرؼ سػكرية المركػزم لمتصػدير. كفػي عػاـ 

 6000ؿ.س لمصػػػادرات فػػػي عػػػاـ  22.20ؿ.س لممسػػػتكردات ك 22.60كػػػاف سػػػعر صػػػرؼ الػػػدكالر األمريكػػػي   6002ؿ.سق كفػػػي عػػػاـ 
 الصادر عف مصرؼ سكرية المركزم. ؿ.س حسب المتكسط السنكم لمسعر الرسمي 22.50ؿ.سق كلمصادرات  22.60لممستكردات 
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طسيايّوا ت  امّالموا ّلمقط عينّالا مّوال  صّ اللّّ(:ّيسّينّالم تور اتّح ب00الج ولّر مّ)
ّ*6000ّ-6002ّال نواتّ

 الواح ة:ّمميونّليرةّ ورّيي

 طبيعــــــت المــــىاد  اســـــتخذام المــــــىاد

 القطاع

نت
س

ال
 المجمىع 

 أصـــىل
ثابتــت 

 )رأسماليت(
 المجمىع استهالكيت  وسيطت

نصـــف 

 مصنىعــت
 خام مصنىعت

 عـــام  00062  062025  60662  606502  6662  022002  66662  606502

6
0

0
2

 

 خـاص  62260  062202  020225  666605  56006  062620  60206  666605

 مجمىع  10091  106920  021610  010161  20269  100199  001092  010161

 عام  00202  650660  66266  662602  6260  622022  66022  662602

6
0

0
2

 

 خاص  26062  062566  602262  626626  52020  650060  62022  626626

 مجمىع  01206  190109  619092  221002  22016  199020  002609  221002

 عام  0666  662626  05266  620266  6662  660066  6000  620266

6
0

0
2

 

 خاص  66022  026062  666205  526226  22620  666222  26220  526226

 مجمىع  21111  160299  111022  219109  20610  222061  000200  219109

 عام  5666  22522  2666  002206  626  22625  2202  002206

6
0

0
9

 

 خاص  62666  065666  665266  206526  62662  206620  006266  206526

 مجمىع  90029  626122  110620  201602  22012  002212  009111  201602

 عام  6626  062665  06522  605662  6066  062500  02020  605662

6
0

0
0

 

 خاص  66605  662206  626626  202260  002266  652206  025065  202260

 مجمىع  20001  160262  100162  206609  001202  011002  021612  206609

 .2011المصدر: المكتب المركزم لإلحصاء 

                                      
ًسػػبت المسػتكردات كالصػػادرات بػالميرات السػػكرية عمػػػى أسػػػػاس السػػػػعر  ال * تػدخؿ أرقػػاـ النقػد كبعػػض بنػكد الػػذىب فػي ىػػذا التصػػنيؼق كقػد حي

ؿ.س لالسػػتيرادق كحسػػب السػػعر الرسػػمي الصػػادر عػػف  50أصػػب  سػػعر الػػدكالر  6006ك 6002الرسػػػمي لمعمػػػػػػمة األجنبيػػػػػػػػػة فػػي األعػػكاـ 
 22.26ؿ.سق كلمصػادرات  22.25كػاف سػعر صػرؼ الػدكالر األمريكػي  لممسػتكردات  6006زم لمتصديرق كفي عاـ مصرؼ سكرية المرك
 6000ؿ.س لمصػػػادراتق كفػػػي عػػػاـ  22.20ؿ.س لممسػػػتكردات ك 22.60كػػػاف سػػػعر صػػػرؼ الػػػدكالر األمريكػػػي  6002ؿ.سق كفػػػي عػػػاـ 

 مسعر الرسمي الصادر عف مصرؼ سكرية المركزم.ؿ.س حسب المتكسط السنكم ل 22.50ؿ.س كلمصادرات  22.60لممستكردات 
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ّ:ّ ّط عّا  تثم رّف ّ وريي:1-4
دأبت الجميكرٌية العربٌية الٌسكرٌية كعمى مدار سنكات إلى جذب االستثمارات الخارجٌيةق كبالتٌػالي العمػؿ 

االسػتثمار السػيما قػانكف عمى تكفير المنػاخ المالئػـ لػذلؾق كقػد صػدرت فػي ىػذا الخصػكص العديػد مػف قػكانيف 
ـٌ الخطػػكات التػػي قامػػت بيػػا الٌدكلػػة لتشػػجيع االسػػتثمار 1991لعػػاـ  10االسػػتثمار رقػػـ  ق كالػػذم ييعتبػػر أحػػد أىػػ

 الكطني كاألجنبي في سكرٌيةق حيث كاف أكثر شمكلٌية عٌما سبقو مف تشريعات محٌفزة عمى االستثمار.
كبيػرة لفتػرات متكٌسػطة كطكيمػة األجػؿق فػذلؾ كبما أٌف االستثمار يقكـ عمػى تكظيػؼ رؤكس أمػكاؿ 

يتطٌمب مف المستثمر القياـ بدراسات اقتصادٌية كتجارٌية كقانكنٌية كالتي تجعمو يأخذ قراره باالستثمارق كمػا 
أٌف االستثمار بالٌنسبة ألٌم دكلة يؤدم إلى قياـ العديػد مػف المشػركعات اإلنتاجٌيػة كالخدمٌيػة كيخمػؽ فػرص 

 عمؿ جديدة.

ّ:ّالاواملّالم ّجايّوالمايقيّلال تثم رّف ّ وريي:1-4-1
 ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تجعؿ مف سكرية قيبمة لالستثمارات األجنبٌية كمنيا:

فريقيػا كأكركبػاق إضػافة ألٌنيػا منفػذ  -أ  المكقع الجغرافي االستراتيجي فيك ممتقى القارات الثالث آسػيا كا 
 عمى البحر األبيض المتكٌسط.

 البيئة السياسٌية المستقٌرة كاآلمنة. -ب 
 المكارد البشرٌية الكبيرة كالمؤٌىمة. -ج 
 امتالؾ سكرية الحتياطي كبير نسبٌيان مف النقد األجنبي. -د 
 .1990استقرار صرؼ الميرة السكرٌية منذ عاـ  -ق 
 الٌنفاذ إلى األسكاؽ العربٌية كالعالمٌية. -ك 
باشػػرت المصػػارؼ الخاٌصػػة عمميػػا مػػع بدايػػة  الٌنظػػاـ المصػػرفي كالػػذم بػػدأ بػػالتنٌكع السػػيما بعػػد أف -ز 

 ق إضافة إلى المصارؼ اإلسالمٌية.2004عاـ 
 كلكف بالمقابؿ ىناؾ العديد مف المعكقات التي تقؼ في كجو االستثمارات كمنيا:

 البنية الٌتحتٌية المقبكلة كليس الجيدة. -أ 
 ة.الٌنظاـ المصرفي كالٌتعامالت المالٌية كما يرافقيا مف إجراءات ركتينيٌ  -ب 
 أسعار الفائدة المرتفعة. -ج 
 الضرائب كالٌرسكـ المتعٌددة كالمتشابكة أحيانان. -د 
 اإلجراءات اإلدارٌية فيما يخٌص الحصكؿ عمى التراخيص. -ق 
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ّ:ّالّت ريا تّوالقوانينّالمتاّمقيّس   تثم رّف ّ ورّيي:1-4-2
 1ات:صدرت في سكرٌية عٌدة قكانيف تيدؼ إلى تحفيز االستثمارق كمف ىذه الٌتشريع

 .الصناعي القطاع في االستثمار لتشجيع 1952 لعاـ 103 رقـ المرسـك -أ 
 .العربية كالرساميؿ المغتربيف رساميؿ لتشجيع 1969 لعاـ 348 رقـ القانكف -ب 
 جميع الطكابع عف رسكـ مف الكدائع إعفاء تضمف كالذم 1970 لعاـ 58 رقـ التشريعي لمرسكـا -ج 

 رؤكس عمػى رفػع الػدخؿ ضػريبة ككػذلؾ التكفير كصناديؽ المصارؼ لدل التكفير كدائع عمميات
 تمػؾ بػأف تتمتػع يتضػمف كمػا التػكفير كدائػع عػف الناتجػة الفكائػد جميػع كعمػى المتداكلػة األمػكاؿ
 .كحمايتيا الدكلة بضمانة الكدائع

 الػدرجتيف الممتػازة كاألكلػى مػف الدكليػة الفنػادؽ إعفػاء عمػى نػص كالػذم 1972 لعػاـ 36 رقـػ القػانكف -د 
 . يرىاة ك الجمركي كالرسـك الضرائب جميع مف الفنادؽ ضمف تستثمر التي

 .السياحة قطاع في االستثمار لتشجيع 1985 لعاـ 186 رقـ القرار -ق 
 .المشترؾ الزراعي القطاع الخاص بشركات 1986لعاـ  10 المرسكـ -ك 
السػكرييف  كالذم جػاء بيػدؼ تشػجيع المسػتثمريف 1991:2 لعاـ 10 رقـ االستثمار تشجيع قانكف  -ز 

المقيميف منيـ كالمغتػربيف كالعػرب كاألجانػب عمػى إقامػة مشػاريعيـ االسػتثمارٌية فػي سػكريةق كليػذا 
( 4القانكف أىداؼ تنمكية اقتصػادٌية اجتماعٌيػة تٌتضػ  مػف خػالؿ الٌشػركط التػي كردت فػي المػاٌدة )

 منو كىي:
 أف يككف المشركع منسجمان مع أىداؼ الخٌطة اإلنمائٌية لمدكلة. -
 تستخدـ المشاريع ما أمكف المكارد المحمية المتاحة في االقتصاد القكمي. أف -
 أف تساىـ في إنماء الٌناتج القكمي كزيادة فرص العمؿ. -
 أف تؤدم إلى زيادة التصدير كترشيد االستيراد. -
 أف تستخدـ اآلالت كالتٌقانات الحديثة المالئمة لحاجات االقتصاد الكطني. -

 ف جممة مف االمتيازات كالٌتسييالت كاإلعفاءات حيث نٌص عمى التٌالي:كما أٌف ىذا القانكف تضمٌ 
مػػن  المشػػركعات المرٌخصػػة كفػػؽ أحكامػػو اسػػتثناءن مػػف أحكػػاـ الٌتجػػارة الخارجٌيػػة فػػي كقػػؼ كمنػػع  -

 كحصر تقييد االستيرادق كنظاـ االستيراد في بمد المنشأ كأحكاـ أنظمة القطع.
حػػػؽ اسػػػتيراد جميػػػع احتياجاتيػػػا مػػػف اآلالت كالعػػػدد كالٌتجييػػػزات كسػػػيارات العمػػػؿ كالباصػػػات  -

أك تكسػيعيا  إلقامتيػاكالميكركباصات المعٌدة لتخػديـ ىػذه المشػاريع ك يرىػا مػف المػكاد الالزمػة 

                                      
 .12عبد اهلل الكفرم. د. مصطفىق مناخ االستثمار في سكرية )عكامؿ الجذب كالطرد(ق جمعية العمـك االقتصادية السكريةق ص 1

ق العػػدد الثػػانيق 17المجٌمػػد ق مجٌمػػة جامعػػة دمشػػؽق 1991/ لعػػاـ 11فضػػمٌية. د.عابػػدق كاقػػع االسػػتثمار فػػي ظػػٌؿ قػػانكف االسػػتثمار رقػػـ / 2
 .91ق 89ق دمشؽق سكريةق ص 2111
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أك تطكيرىػػا شػػريطة تحديػػد ىػػذه االحتياجػػات مػػف الجيػػة المختٌصػػةق كقػػد أعفػػى جميػػع المػػكاد 
ع الٌضػػػرائب كالٌرسػػػكـ المالٌيػػػة كالبمدٌيػػػة كالجمركٌيػػػة ك يرىػػػا شػػػريطة اسػػػتخداميا أعػػػاله مػػػف جميػػػ

 حصران في أ راض المشركع.
 5أعفػػى القػػانكف ىػػذه الشػػركات مػػف ضػػرائب الػػٌدخؿ كضػػرائب ريػػع العقػػارات كالعرصػػات لمػػٌدة  -

التي سنكات بدءان مف تاريخ بدء االستثمارق كمن  عالكة عمى ذلؾ سنتيف إضافٌيتيف لمٌشركات 
 % مف إنتاجيا.50تساىـ بيا الٌدكلةق كلممشاريع التي تصٌدر إلى خارج القطر أكثر مف 

أعطى القػانكف المسػتثمر ىامشػان كاسػعان لمتحػٌرؾ بقطعػو األجنبػيق فسػم  لػو بفػت  حسػاب لػدل  -
% 75المصرؼ الٌتجارم الٌسكرم بالقطع األجنبي لرأسماؿ المشركع كمصػاريفو كلقركضػو كلػػ 

 دراتو. مف حصيمة صا
ق 1991( لعػاـ 10كالػذم جػاء تعػديالن لمقػانكف رقػـ ) 2007:1( لعػاـ 8المرسكـ الٌتشػريعي رقػـ ) -ح 

ـٌ بمكجبو من  المستثمريف  كييدؼ إلى تشجيع تدٌفؽ رؤكس األمكاؿ الخارجٌية كاألجنبٌيةق حيث ت
ـٌ تقديمػػػو فػػػي القػػػانكف رقػػػـ ) ريبة ( كذلػػػؾ فيمػػػا يخػػػٌص االسػػػتيراد كالٌضػػػ 10تسػػػييالت تفػػػكؽ مػػػا تػػػ

كترحيػػػؿ األربػػػاح كرؤكس أمػػػكاؿ االسػػػتثمار كتممٌػػػؾ المسػػػتثمريف األجانػػػب لمعقػػػاراتق كتبًػػػعى ذلػػػؾ 
القاضػػػي ب حػػػداث ىيئػػػة االسػػػتثمار الٌسػػػكرٌية المعنٌيػػػة  2007( لعػػػاـ 9المرسػػػكـ الٌتشػػػريعي رقػػػـ )
 بتييئة مناخ االستثمار.

وتا يالتةةوّوفةةقّالمر ةةوم1991ّّّلاةة م10ّ:ّأىةةّمّالم ةة ريعّا  ةةتثم رّييّفةة ّظةةّلّالقةة نونّر ةةم1-4-3ّ
 ف ّ ورّيي:2007ّلا م8ّّالت ريا ّر مّ

ستثمارق كأيضان المٌيزات التي ر ـ تمؾ القكانيف كالٌتشريعات التي صدرت بيدؼ خمؽ مناخ جٌيد لال
 8ق كالمرسكـ رقـ 1991لعاـ  11أعطتيا تمؾ الٌتشريعات في سبيؿ جذب االستثمارات السيما القانكف رقـ 

ق نجد بػأٌف االسػتثمار فػي سػكرية ال يأخػذ فرصػتو التػي مػف المفػركض أف تكػكف أشػمؿ كأكسػع 2117لعاـ 
سػػكاء مػػف ناحيػػة تغطيتػػو كافٌػػة الٌنشػػاطات االقتصػػادٌيةق أك مػػف ناحيػػة تنفيػػذ تمػػؾ االسػػتثمارات فػػي أكقاتيػػا 

ػالي نجػد أعػداد المشػاريع االسػتثمارٌية فػي مجػاؿ  بعػض الٌنشػاطات كبشكؿو كامؿق كبالٌنظر إلى الجػدكؿ الٌت
 االقتصادٌية.

ّ  

                                      
عبػػد العزيػػز الٌجنػػدم. خزامػػىق إشػػراؼ الػػدكتكر: بػػكادقجي. عبػػد الػػٌرحيـق االسػػتثمار فػػي الجميكرٌيػػة العربٌيػػة السػػكرٌيةق مجٌمػػة جامعػػة دمشػػؽ  1

 .622ق دمشؽق سكريةق ص 2111ق 2ق العدد 26لمعمـك االقتصادٌية كالقانكنٌيةق المجٌمد 
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2010ّ-1991ع  ّالم  ريعّالم مميّح بّالّن  طّا  ت   يّ اللّالفترةّ(:ّيسّين25ّالج ولّر مّ)

 ال نوات

ع  ّالم  ريعّالم موليّح بّالّن  طّ
 ا  ت   ي

الّتك ليفّا  تثم رّييّ *المجموع
 )ممي رّل.س(

ع  ّفرصّ
 الامل

 أ رى النقل الزراعي **ال ن عي

1991-
2005*** 

857 42 1116 40 2055 469.9 117974 

2006 199 15 186 7 407 369.3 29323 
2007 121 9 49 4 183 144.8 13766 
2008 102 10 45 4 161 402.2 17179 
2009 134 29 99 11 273 231.4 21898 
2010 211 44 128 41 424 90.1 22086 
 222226 1707.7 3503 107 1623 149 1624 المجمكع

 .33ق ص 2010المصدر: التقرير السنكم لييئة االستثمار الٌسكرٌية عاـ 

نالحػػظ مػػف الجػػدكؿ الٌسػػابؽ أٌف معظػػـ المشػػاريع المشػػممة قػػد ترٌكػػزت عمػػى قطٌػػاعي الٌصػػناعة كالٌنقػػؿق 
الٌزراعػػػة تيعتبػػػر مػػػف بينمػػػا نجػػػد أٌف قطٌػػػاع الٌزراعػػػة قػػػد حظػػػي بنسػػػبة ضػػػئيمة مػػػف ىػػػذه المشػػػاريعق مػػػع العمػػػـ أٌف 

القطاعػػات األساسػػٌية التػػي يعتمػػد عمييػػا االقتصػػاد الٌسػػكرم مػػف جيػػةق كمػػف جيػػة أخػػرل أٌنيػػا ترفػػد القطاعػػات 
 األخرل بمكادىا األٌكلٌية السيما قطاع الصناعة.

نىفَّػذ منيػا أك مػا ىػك قيػد الٌتنفيػذ نجػد بػأٌف  ذا ما عٌرجنا عمى بعض ىذه المشاريع كالكقػكؼ عمػى المي كا 
ؾ األرقاـ ال تدعك إلى الٌتفاؤؿ فيما يخٌص االستثمار في سكريةق كالجدكؿ التالي يكٌض  عدد ما ىك منٌفذ تم

 كقيد الٌتنفيذ.
ّ

                                      
 تـٌ تصحي  بعض المجاميع مف ًقبؿ الباحثة حيث كردت خطأ في المصدر. *

 تـٌ دمج المشاريع الصٌحٌية كالطٌبٌية مع قطاع الصناعة. **

كالذم ييعتبر أحد أىـٌ  1991لعاـ  11كذلؾ حسب تاريخ صدكر قانكف تشجيع االستثمار رقـ  1991استخداـ البيانات منذ عاـ  تـٌ  ***
 قامت بيا الدكلة لتشجيع االستثمار. الخطكات التي
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2010ّّ-1991(:ّيسّينّتطّورّالم  ريعّالمنّفذةّو ي ّالتنفيذّ اللّالفترة13ّالج ولّر مّ)

ع  ّالم  ريعّ ال نوات
 الم ممي

الا  ّ التنفيذالم  ريعّالمنّفذةّو ي ّ
 أ رى النقل الزراعي ال ن عي اإلجم ل 

1991-
2005 

2055 660 15 1027 16 1718 

2006 407 130 5 74 2 211 
2007 183 133 4 58 3 *198  
2008 161 61 6 40 2 109 
2009 273 78 12 95 3 188 
2010 424 120 12 35 8 175 
 2599 34 1329 54 1182 3503 المجمكع

 .36ق ص 2010المصدر: التقرير السنكم لييئة االستثمار الٌسكرٌية عاـ 

بالٌنظر إلى الجدكؿ نجد بأٌف ما ىك منٌفذ كقيد التنفيذ ليس بالعدد المنطقػيق السػيما مػا كرد خػالؿ فتػرة 
كاف مف المفترض أف تػرد تحػت بنػد منفٌػذة بشػكؿ كامػؿق  2010ق كبما أٌف البيانات تعكد لعاـ 1991-2005

ـٌ تنفيذهق ككذلؾ الحاؿ بالٌنسبة لبقٌية المشاريع كل كف يبدك بأٌف ىذه المشاريع أك ما تبٌقى منيا إٌما ممغى أك لف يت
فػػي السػػنكات األخػػرلق فينػػػاؾ قسػػـ كبيػػر منيػػا خػػػارج إطػػار التنفيػػذ الكامػػؿ أك متابعػػػة التٌنفيػػذق كقػػد يعػػكد ذلػػػؾ 

ياـ بعممٌية دمج بعض المشاريعق أك إلغاء تمؾ المشػاريع أك لمتبٌدالت الطارئة كالتكٌسع في تمؾ المشاريعق أك الق
 بعضياق كبالتٌالي كجكد فجكة في عممٌية كصكؿ المشاريع االستثمارٌية إلى حٌيز الكاقع اإلنتاجي.

ذا ما أردنا التعريج عمى بعض أنكاع تمؾ المشاريع مف حيث نشاطيا نجد:  كا 

 المشاريع الٌصناعٌية:  -أ 
الصناعي إٌف الٌصناعات الٌسكرية تتمحكر حكؿ ىندسػٌيةق  ذائٌيػةق نسػيجٌيةق كيميائٌيػةق في مجاؿ القطاع 

كلكٌؿ منيا نسبتيا في القطاع الصناعيق كيعكد تمحكر الصناعات في ىذا اليامش إلى نكعٌية المشاريع 
ـٌ إنشػاءىاق كىػذا بػالٌطبع إجحػاؼ فػي مجػاؿ الصػناعات الٌسػكرٌية كالتػي مػف المفتػرض أف تتكٌسػع  التي يػت

أكثػػػر كييطمػػػؽ العنػػػاف لصػػػناعات أكثػػػر اسػػػتراتيجٌيةق كبػػػالٌنظر إلػػػى الجػػػدكؿ التٌػػػالي نجػػػد أعػػػداد المشػػػاريع 
 الٌصناعية في سكرية مف حيث نكعٌيتيا.

ّ
ّ  

                                      
مالحظة مػف المصػدر: يعػكد سػبب االخػتالؼ فػي البيانػات إلػى التبػٌدالت الطارئػة كالتكٌسػع كالػٌدمج كاإللغػاء ككركد السػجاٌلت كالتػراخيصق  *

 مثالن ىنا عدد المنٌفذ كقيد التنفيذ أكبر مف عدد المشممة.
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2010ّّ-1991(:ّيسّينّالم  ريعّالّ ن عّييّالم مميّوالمنّفذةّ اللّالفترة14ّالج ولّر مّ)
ّ

 ال نوات
ع  ّالم  ريعّ
الّ ن عّييّ
 الم ممي

ع  ّالم  ريعّ توّزعّالم  ريعّال ن عييّح بّنوعّالّن  ط
المنّفذةّس كلّجز  ّ

 أوّك مل
ال ن ع تّ
 الين  يي

ال ن ع تّ
 الغذا يي

ال ن ع تّ
 الكيمي  ّيي

ال ن ع تّ
 الن يجّيي

1991-
2005 

857 243 216 185 213 564 

2006 199 57 76 34 32 48 
2007 121 16 64 27 14 57 
2008 102 41 35 17 9 34 
2009 134 45 51 31 7 21 
2010 211 76 74 48 13 20 

 .39ق 37ق ص 2010المصدر: تـٌ إعداد الجدكؿ مف قبؿ الباحثة بناءن عمى بيانات التقرير السنكم لييئة االستثمار الٌسكرٌية عاـ 

 المشاريع الٌزراعٌية: -ب 
كغيرىػػا مػػف القٌطاعػػات نصػػيب فػػي االسػػتثمارات كلكػػٌف نصػػيبيا ضػػئيؿ مقارنػػة ببقٌيػػة القٌطاعػػاتق  كلمٌزراعػػة

 كالجدكؿ التٌالي يكٌض  عدد المشاريع المخٌصصة لمٌزراعة.

2010ّّ-1991(:ّيسّينّالم  ريعّالزراعّييّالم مميّوالمنّفذةّ اللّالفترة15ّالج ولّر مّ)

 الم  ريعّ ي ّالتنفيذ فرصّالامل ميع  ّالم  ريعّالزراعييّالم م ال نوات
1991-2005 42 2151 13 

2006 15 638 3 
2007 9 312 18 
2008 10 771 8 
2009 29 1167 23 
2010 44 1663 16 

 .48ق 47ق ص 2010المصدر: تـٌ إعداد الجدكؿ مف قبؿ الباحثة بناءن عمى بيانات التقرير السنكم لييئة االستثمار الٌسكرٌية عاـ 

 المشاريع الخاٌصة بقٌطاع الصٌحة: -ج 
ة كالضػػػػػػركرٌية ألٌم بمػػػػػػد عمػػػػػػى الصػػػػػػعيديف االقتصػػػػػػادم  ييعتبػػػػػػر قطػػػػػػاع الصػػػػػػٌحة مػػػػػػف القطاعػػػػػػات الياٌمػػػػػػ
كاالجتماعيق كقد سعت الدكلة السكرية مف خالؿ المشافي العاٌمة إلى تأميف العالج المجاني لمسكرييفق 

ةق كبالتٌػػػالي حظػػػي ىػػػذا الق طٌػػػاع إضػػػافة إلػػػى القطػػػاع الخػػػاص الػػػذم عمػػػؿ إلػػػى إنشػػػاء المشػػػافي الخاٌصػػػ

                                      
  البيانات إلى التبٌدالت الطارئة كالتكٌسع كالٌدمج كاإللغاء ككركد السجاٌلت كالتراخيصق مالحظة مف المصدر: يعكد سبب االختالؼ في

 .مثالن ىنا عدد المشاريع قيد التنفيذ أكبر مف عدد المشممة
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تو مػػػف االسػػتثماراتق إضػػػافة إلػػػى مشػػاريع صػػػناعة األدكيػػة كلكٌنيػػػا مشػػػاريع خجكلػػة مقارنػػػة ببقٌيػػػة  بحٌصػػ
 المشاريع مف ناحية التنفيذ.

 مشاريع الٌنفط كالثركة المعدنية كالطاقة: -د 
ي ال تقكـ سكرية بتصدير النفط الخاـ كاستيراد المنتجات النفطيػة الجػاىزة لالسػتخداـ بمػا أٌف إنتاجيػا المحمٌػ

يغطٌػػي حاجتيػػاق كػػذلؾ فيمػػا يتعمٌػػؽ بالطاقػػة الكيربائٌيػػة حيػػث تقػػكـ ببيػػع الكيربػػاء إلػػى المػػكاطف بأسػػعار أقػػؿ 
بكثيػػػػر ممػػػػا يكمٌػػػػؼ الدكلػػػػةق كبػػػػالٌنظر إلػػػػى المشػػػػاريع االسػػػػتثمارٌية فػػػػي ىػػػػذيف المجػػػػاليف الحيػػػػكييف نجػػػػد أٌف 

إضػػػافة إلػػػى ضػػػركرة تفعيػػػؿ ىػػػذيف االسػػػتثمارات بيمػػػا ال ترقػػػى إلػػػى مسػػػتكل حاجػػػة السػػػكؽ االسػػػتيالكٌيةق 
الجانبيف في ظٌؿ أحاديث كثيرة عف كجكد الٌنفط في سكرية كبكمٌيات كبيرة قد تجعؿ مف سكرية البمد األكؿ 

 أك الثاني مف ناحية احتياطي النفط كالغاز.
2010ّ-2006 اللّالفترةّّ(:ّيسّينّم  ريعّالنفطّوالثروةّالما نييّوالط  يّالم ممي16الج ولّر مّ)

 .50ق ص 2010المصدر: التقرير السنكم لييئة االستثمار الٌسكرٌية عاـ 

 :FDIاالستثمار األجنبي المباشر  -ق 
يعػػػٌد االسػػػتثمار األجنبػػػي المباشػػػر أحػػػد الٌسػػػبؿ لػػػدفع عجمػػػة االقتصػػػاد الػػػكطني إلػػػى جانػػػب المػػػكارد المالٌيػػػة 
دارتيػا فػي  المحمٌيةق كما أٌنػو عبػارة عػف مسػاىمة مباشػرة مػف ًقبىػؿ المسػتثمر األجنبػي فػي رأسػماؿ الشػركة كا 

تػػدٌفقات رأسػػماؿ االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر طكيمػػة األجػػؿق كمػػا أٌف أىمٌيػػة الٌدكلػػة المضػػيفةق كعػػادةن تكػػكف 
االسػػػتثمار األجنبػػػي المباشػػػر تتجمٌػػػى مػػػف خػػػالؿ اعتبػػػاره كسػػػيمة لتػػػكطيف التكنكلكجيػػػا كالٌنفػػػاذ إلػػػى األسػػػكاؽ 

إضافة لكٌؿ الخارجٌيةق كىك أحد المكارد المالٌية الميٌمة لمتنمية االقتصادٌية مف خالؿ جذبو لمقطع األجنبيق 
تاحة المجاؿ إلى استغالؿ المكارد المحمٌية.  ذلؾ يساىـ في فت  مجاؿ لفرص عمؿق كا 

ككانػػت سػػكرية قػػد سىػػعىٍت إلػػى جػػذب االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر مػػف خػػالؿ تمػػؾ الٌتشػػريعات التػػي سػػبؽ 
اريع االسػػتثمار ككقفنػػا عنػػدىاق إال أٌف تمػػؾ الجيػػكد المبذكلػػة متكاضػػعةق كالجػػدكؿ التٌػػالي يبػػٌيف أعػػداد مشػػ

 األجنبي المباشر.
ّ  

ّال نواتّ
 اإلجم ل  2010 2009 2008 2007 2006 الّن  ط

 18 4 4 2 1 7 مشاريع االسمنت البكرتالندم
 7 2 2 1 - 2 مشاريع النفط

 7 1 3 1 1 1 محطات تكليد الكيرباء
 2 - - 1 - 1 تجييزات الطاقة الكيربائية
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2010ّ-1991م  ريعّا  تثم رّاألجنس ّالمس  رّالم مميّ اللّالفترةّّ(:ّيسّين17الج ولّر مّ)
 2010-2006 اللّالفترةّ 2005ّ–1991ّ اللّالفترةّ

عدد 
 المشاريع

فرص 
 العمؿ

التكاليؼ 
االستثمارٌية 
 )مميكف ؿ.س(

اآلالت 
كالمعدات 

ككسائط النقؿ 
الخدمٌية )مميكف 

 ؿ.س(

عدد 
 المشاريع

فرص 
 العمؿ

التكاليؼ 
االستثمارٌية 
 )مميكف ؿ.س(

اآلالت كالمعدات 
ككسائط النقؿ الخدمٌية 

 )مميكف ؿ.س(

89 20147 138648 59610 159 19935 512845 391734 
 .65ق 64ق ص 2010المصدر: التقرير السنكم لييئة االستثمار الٌسكرٌية عاـ 

ممػػػا ال شػػػٌؾ فيػػػو بػػػأٌف االسػػػتثمار األجنبػػػي المباشػػػر يتػػػأٌثر بػػػالٌظركؼ السياسػػػٌية التػػػي يتعػػػٌرض ليػػػا البمػػػد جػػػاذب 
االستثماراتق كبما أٌف سكرية دكلة تعيش مخاضان سياسػٌيان شػبو مسػتمٌر نتيجػة مكاقفيػا التػي ال تناسػب معظػـ دكؿ 

رات السياسػٌية كالعسػكرٌية التػي شػيدتيا دكؿ الجػكار السػكرم العالـ السػيما الكاليػات المٌتحػدة كأعكانيػاق كأيضػان التػكتٌ 
 2005كانت الحرب األمريكية عمى العراؽق كفي عاـ  2003كضعت سكرية في خضـٌ تمؾ التكٌتراتق ففي عاـ 

كانػت حػرب تمػكز المبنانيػة ضػٌد العػدٌك  2006كاف الحراؾ السياسي المفتعؿ في لبناف كزٌج سكرية بػوق كفػي عػاـ 
يق ىػػذا كمٌػػو إضػػافة لعكامػػؿ أخػػرل تجعػػؿ مػػف سػػكرية فػػي نظػػر المسػػتثمريف األجانػػب منطقػػة  يػػر آمنػػة اإلسػػرائيم

السػتثماراتيـق كبالتٌػػالي األرقػػاـ الػػكاردة فػػي الجػدكليف السػػابؽ كالتٌػػالي ىػػي إلػػى حػٌد مػػا مكضػػكعٌيةق كلكػػف ال بػػٌد مػػف 
 الستثمارات. مضاعفة الجيكد المبذكلة في سبيؿ تحقيؽ كـٌ أكبر مف ىذا الٌنكع مف ا

2010ّّ-1991 اللّالفترةّّم  ريعّا  تثم رّاألجنس ّالمس  رّالم تركيّالم مميّ(:ّيسّين18الج ولّر مّ)
 2010-2006 اللّالفترةّ 2005ّ–1991ّ اللّالفترةّ

عدد 
 المشاريع

فرص 
 العمؿ

التكاليؼ 
االستثمارٌية 
 )مميكف ؿ.س(

اآلالت كالمعدات 
 ككسائط النقؿ الخدمٌية 

 )مميكف ؿ.س(

عدد 
 المشاريع

فرص 
 العمؿ

التكاليؼ 
االستثمارٌية 
 )مميكف ؿ.س(

اآلالت كالمعدات 
 ككسائط النقؿ الخدمٌية 

 )مميكف ؿ.س(

4 653 18156 1008 23 3262 39785 23956 
 .67ق 66ق ص 2010المصدر: التقرير السنكم لييئة االستثمار الٌسكرٌية عاـ 

 

ّ وريي::ّالّنفطّوالغ زّف 1-5ّ
ّ:ّن أةّوتطّورّالّنفطّوالغ زّف ّ وريي:1-5-1

بػػػدأ التٌنقيػػػب عػػػف الػػػٌنفط فػػػي بػػػدايات العشػػػرينٌيات مػػػف القػػػرف العشػػػريف مػػػف ًقبىػػػؿ شػػػركة الػػػٌنفط العراقٌيػػػةق 
 كاستمٌرت حتى بداية الستٌينٌياتق حيث بدأت بعدىا في منتصؼ الٌستينٌيات شركة منيؿق تمتيا شركة ككنككرديػا

تكٌمفػػػت الشػػػركة  السػػػكرٌية لمػػػٌنفط باسػػػتكماؿ أعمػػػاؿ التٌنقيػػػب بنػػػاءن عمػػػى المرسػػػكـ  1964األلمانٌيػػػةق كفػػػي عػػػاـ 
كالذم حظر عمى الٌشركات األجنبٌية حٌؽ التنقيب كاالستثمار عمى األراضي الٌسكرٌيةق تبعان  132الٌتشريعي رقـ 

قيػػب كاالسػػتخراج كالٌنقػػؿ كالٌتكريػػر كالٌتسػػكيؽق كقػػد أينيطػػت لمبػػدأ اسػػتثمار الػػٌنفط كطنٌيػػانق كتحقيػػؽ الٌتكامػػؿ فػػي التٌن
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ق كالتػػػي 23/9/1974تػػػاريخ  94ىػػػذه الميػػػاـ بػػػكزارة الػػػٌنفط كالثػػػركة المعدنٌيػػػة بمكجػػػب المرسػػػكـ الٌتشػػػريعي رقػػػـ 
 1تيشًرؼ عمى جميع الٌشركات الكطنٌية العاممة في مجاؿ الٌنفط كالغاز.

ّ:ّتطّورّإنت جّالنفطّف ّ وريي:1-5-2
بكٌميػػػات قميمػػػة تجػػػاكزت مميػػػكف طػػػف فػػػي ذلػػػؾ الكقػػػتق كتكٌسػػػعت  1968إنتػػػاج الػػػٌنفط فػػػي سػػػكرية عػػػاـ  بػػػدأ

لمػٌنفط كالٌشػركات العاممػة األخػرلق االستثمارات الٌنفطٌية كتطٌكرت مػع الػزمف مػف خػالؿ تطػٌكر نشػاط الٌشػركة الٌسػكرٌية 
ـٌ تراجػع اإلنتػاج 1976مميػكف طػف عػاـ  10مثؿ شركة الفرات كشركة دير الزكر لمٌنفطق كزاد اإلنتاج ليصؿ إلى  ق ثػ

 :2005كالجدكؿ التٌالي يبٌيف إنتاج الٌنفط حٌتى عاـ  2ق1985مميكف طف حٌتى عاـ  8.5قميالن ليستقٌر عند حدكد 
2005ّّّ-1968إنت جّالنفطّ اللّاألعوامّ(:ّيسّين19ّالج ولّر مّ)

ّ

ّالا م
 السي ن

ّالا م اإلنت ج
 السي ن

 اإلنت ج
 / ني3ألفّم سرميل/يوم / ني3ألفّم سرميل/يوم

1968 19580 1134 1987 230680 13365 
1969 50000 2900 1988 268650 15565 
1970 81100 4699 1989 339700 19682 
1971 100750 5837 1990 405160 23474 
1972 112400 6514 1991 470800 27236 
1973 106300 6158 1992 513700 29763 
1974 123235 7139 1993 563000 32621 
1975 183500 10635 1994 568400 32932 
1976 192580 11157 1995 591630 34277 
1977 174630 10117 1996 583240 33791 
1978 171430 9932 1997 572640 33177 
1979 167000 9675 1998 572000 33140 
1980 158765 9198 1999 575100 33320 
1981 163860 9493 2000 546940 31988 
1982 155500 9010 2001 579400 33568 
1983 161550 9359 2002 625200 36222 
1984 162500 9417 2003 613300 34912 
1985 195400 9236 2004 443950 25721 
1986 200000 11586 2005 422700 24494 

 .269 الجغرافي لمكارد الٌنفط كالغاز )دراسة في الجغرافية االقتصادٌية(ق مرجع سبؽ ذكرهق صد. عبد الرؤكؼ رىبافق التٌقييـ المصدر: 

                                      
ق العػدد 25مجٌمػد رىباف. د. عبد الرؤكؼق الٌتقييـ الجغرافي لمكارد الٌنفط كالغاز )دراسة في الجغرافية االقتصػادٌية(ق مجٌمػة جامعػة دمشػؽق ال 1
 .267ق دمشؽق سكريةق ص 2119ق 1+2
 .268ق 267المرجع السابؽق ص  2
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ّ:2010-2006النفطّف ّ ورييّ اللّالفترةّواحتي ط ّ:ّإنت ج1-5-3ّ
كانت عممٌيات إنتاج الٌنفط في سكرية متذبذبةق فتارة تنخفض كتارة ترتفع كلكف بنسب بسيطة كالجػدكؿ 

 التالي يبٌيف ذلؾ:
 2010ّّ-2006إجم ل ّإنت جّالنفطّال  مّ اللّاألعوامّ(:ّيسّين20ّالج ولّر مّ)

ّالواح ة:ّألفّسرميلّ/ّيوم
 2010 2009 2008 2007 2006 الا م
 387 375 390 370 377.1 اإلنت ج

 .28ق ص2011اإلحصائي السنكمق  التقريرالمصدر: منظمة األقطار العربية المصٌدرة لمبتركؿ أكابؾق 

ذا  ما تٌمت مقارنة ىذا اإلنتاج باإلنتاج العالمي نجد أٌنو يحٌقؽ الٌنسب التٌالية: كا 
2010ّّّ-2006إجم ل ّإنت جّالنفطّال  مّمنّاإلجم ل ّالا لم ّ اللّاألعوامّ(:ّيسّينّن سي21ّالج ولّر مّ)

ّالواح ة:ّ%
 2010 2009 2008 2007 2006 الا م
 0.53 0.53 0.46 0.43 0.47 الن سي

 .30ق ص2011اإلحصائي السنكمق  التقريرالمصدر: منظمة األقطار العربية المصٌدرة لمبتركؿ أكابؾق 

 سكرية تمتمؾ احتياطي مف الٌنفط الخاـ يتمٌثؿ بالتٌالي:كما أٌف 
2010ّّّ-2006ا حتي ط تّالمؤّك ةّمنّالنفطّال  مّ اللّاألعوامّ(:ّيسّين22ّالج ولّر مّ)

ّالواح ة:ّمميونّسرميل
 2010 2009 2008 2007 2006 الا م

 2.3 2.3 2.3 2.3 3 ا حتي ط 
 .8ق ص2011اإلحصائي السنكمق  التقريرالمصدر: منظمة األقطار العربية المصٌدرة لمبتركؿ أكابؾق 

 كبقياس ىذا االحتياطي بالٌنسبة إلى االحتياطي العالمي نجد أٌنو يحقؽ الٌنسب التٌالية:
ّا حتي طي تّالمؤّك ةّمنّالنفطّال  مّمنّاإلجم ل ّالا لم (:ّيسّينّن سي23ّالج ولّر مّ)

2010ّّّ-2006 اللّاألعوامّ
ّالواح ة:ّ%

 2010 2009 2008 2007 2006 الا م
 0.18 0.19 0.19 0.19 0.26 ن سيّا حتي ط 

 .10ق ص2011اإلحصائي السنكمق  المصدر: منظمة األقطار العربية المصٌدرة لمبتركؿ أكابؾق الٌتفرير
ّ  
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ّ:2010-2006:ّإنت جّواحتي ط ّالغ زّف ّ ورييّ اللّالفترة1-5-4ّ
 حٌققت سكرية كخالؿ سنكات عديدة كمٌيات إنتاج مف الغاز ثابتة كالجدكؿ التالي يبٌيف ذلؾ:

2010ّّّ-2006إجم ل ّإنت جّ وا لّالغ زّال  مّ اللّاألعوامّ(:ّيسّين24ّالج ولّر مّ)
ّالواح ة:ّألفّسرميلّ/ّيوم

 2010 2009 2008 2007 2006 الا م
 10 10 10 10 10 اإلنت ج

 .60ق ص 2011اإلحصائي السنكمق  التقريرالمصدر: منظمة األقطار العربية المصٌدرة لمبتركؿ أكابؾق 

ٌف سكرية تمتمؾ عمى احتياطي مف الغاز يتمٌثؿ بالتٌالي:  كييعتبر الغاز بأىمٌية النفط كا 
 2010ّّ-2006ا حتي ط تّالمؤّك ةّمنّالغ زّالطسيا ّ اللّاألعوامّ(:ّيسّين25ّالج ولّر مّ)

ّالواح ة:ّممي رّمترّمكاب
 2010 2009 2008 2007 2006 الا م

 285 285 285 290 290 ا حتي ط 
 .14ق ص 2011اإلحصائي السنكمق  التقريرالمصدر: منظمة األقطار العربية المصٌدرة لمبتركؿ أكابؾق 

 كبقياس ىذا االحتياطي بالٌنسبة إلى االحتياطي العالمي نجد أٌنو يحقؽ الٌنسب التٌالية:
 اللّاألعوامّّا حتي ط تّالمؤّك ةّالغ زّالطسيا ّمنّاإلجم ل ّالا لم (:ّيسّينّن سي26ّالج ولّر مّ)

2006-ّ2010ّّ
ّالواح ة:ّ%

 2010 2009 2008 2007 2006 الا م
 0.15 0.15 0.16 0.17 0.16 ن سيّا حتي ط 

 .16ق ص 2011اإلحصائي السنكمق  التقريرالمصدر: منظمة األقطار العربية المصٌدرة لمبتركؿ أكابؾق 
ّ
ّ:ّ   راتّالنفطّال  مّال وري:1-5-5

 تعتمد سكرية في صادراتيا الٌنفطٌية عمى الٌنفط الخاـق كالجدكؿ التٌالي يبٌيف ذلؾ:
2010ّّّ-2006إجم ل ّ   راتّالنفطّال  مّ اللّاألعوامّ(:ّيسّين27ّالج ولّر مّ)

ّالواح ة:ّألفّسرميلّ/ّيوم
 2010 2009 2008 2007 2006 الا م
 149 250 252.7 250.2 247.8 اإلنت ج

 .92ق ص 2011اإلحصائي السنكمق  التقريرالمصدر: منظمة األقطار العربية المصٌدرة لمبتركؿ أكابؾق 

مف خالؿ الجداكؿ السابقة المتعٌمقة بالنفط كالغػاز فػي سػكرٌية نجػد أٌف سػكرٌية دكلػة تعتمػد فػي مجػاؿ 
ة أٌف نالػػنفط عمػػى إنتػػاج الػػنفط الخػػاـق كييشػػٌكؿ إنتاجيػػا بالٌنسػػبة لإلجمػػالي العػػالمي  سػػبة ضػػعيفة جػػدانق خاٌصػػ

ذا مػا أتينػا إلػى االحتيػاطي فيػك قطاع النفط في سكرٌية يحتاج إلى مبالغ كبيرة جٌدان في عممٌية االستخ راجق كا 
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احتياطي يشٌكؿ نسبة ضئيمة جٌدان مقارنة باالحتيػاطي العػالميق كبمػا أٌف سػكرٌية تنػتج الػنفط الخػاـ فيػي تقػكـ 
الخػػػاـق مقابػػػؿ ذلػػػؾ تقػػػكـ باسػػػتيراد بتصػػػديره كذلػػػؾ لعػػػدـ كجػػػكد مصػػػافي تكريػػػر تكفػػػي لتكريػػػر كافٌػػػة الكمٌيػػػة 

ذا مػا أتينػا ك الستيالؾ المحٌميق كىذا يحٌمؿ الدكلة السكرٌية أعباءن مالية ضػخمة. المشتٌقات النفطٌية لتغطية ا ا 
عمػى طػرح الصػادرات النفطٌيػة الخػاـ مػف اإلنتػاج النفطػػي الخػاـ ينػتج لػدينا الكمٌيػة التػي تقػكـ الدكلػة السػػكرٌية 

 بتكريرىا في المصافي السكرٌيةق كالجدكؿ التالي يبٌيف تمؾ الكمٌيات.
2010ّّّ-2006إجم ل ّالنفطّال  مّالمكّررّف ّ ورّييّلألعوامّ(:ّيسّين28ّالج ولّر مّ)

ّالواح ة:ّألفّسرميلّ/ّيوم
 2010 2009 2008 2007 2006 العاـ

 387 375 390 370 377.1 إنتاج النفط الخاـ
 149 250 252.7 250.2 247.8 صادرات النفط الخاـ

 238 125 137.3 119.8 129.3 النفط المكٌرر في المصافي السكرٌية
 (.27( ك )20الجدكليف )المصدر: الجدكؿ مف إعداد الباحثة بناءن عمى بيانات 
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 ادلبحث الّثاني

 دوروة يفاإلرهاب االقتصادي  مماردات
 
ّ:ّأ س بّمم ر يّاإلرى بّا  ت   يّعمىّ ورّيي:2-1

تطػػٌكره كنمػػٌكهق كقػػد قطىػػعى شػػكطان ييعتبػػر االقتصػػاد الٌسػػكرم اقتصػػادان فػػي طػػكر النمػػٌكق تسػػعى سػػكرية إلػػى 
جٌيػػدان فػػي ىػػذا المجػػاؿ ر ػػـ الٌضػػغكطات الخارجٌيػػة التػػي مكًرسىػػٍت كال زالػػت عمػػى الجميكرٌيػػة العربٌيػػة الٌسػػكرٌيةق 
ككانت الٌضػغكطات التػي تعٌرضػت ليػا سػكرية عمػى مػدار سػنكات عديػدة ذات أىػداؼ سياسػٌية كآثػار اقتصػادٌية 

ناعتيا السياسٌية امتمؾ اقتصادان يسير في نمٌكه المعقكؿ في ظؿ الظػركؼ المتمٌثمػة كاجتماعٌيةق إال أٌف سكرٌية بم
بالٌضغكط الخارجٌيةق كالعقكبات المفركضةق كفسادو متجٌذر في الكثيػر مػف مفاصػؿ الػدٌكائر الحككمٌيػةق كلكػف مػا 

يػػاق إضػػافة إلػػى االكتفػػاء يجعػػؿ نمػػٌك االقتصػػاد معقػػكالن ىػػك نسػػبة المديكنٌيػػة الخارجٌيػػة شػػبو المعدكمػػة التػػي حٌقق
الٌذاتي في الٌزراعةق كاألمف الغذائي المحٌقؽق كرفد قٌطاع الٌصناعة بمكاٌده األٌكلٌية مف إنتاج القطاعات األخرلق 
كلكػػػػػف تمػػػػػؾ الٌضػػػػػغكط ازدادت مكػػػػػرانق حيػػػػػث ازدادت الػػػػػٌدكؿ الٌضػػػػػا طة حقػػػػػدان سياسػػػػػٌيان أٌدل لػػػػػدمار اقتصػػػػػادم 

ق ك يػٌذم ىػذا الحػراؾ بػدعـو 2011كؿ في ظٌؿ شبو حراؾو شعبٌي مػع بدايػة عػاـ كاجتماعيق خمَّفوي تخٌفي تمؾ الدٌ 
ـٌ تغذيتػػوي سػػالحان  دكلػػٌي تجٌسػػد بالتحػػاـ دكؿ العػػالـ ككقكفيػػا عمػػى الجبيػػة الخارجٌيػػةق أٌمػػا الػػٌداخؿ السػػكرٌم فقػػد تػػ

م الخػارجي يػؤتي كمسٌمحيفق كتمثيمٌيات لمكاقؼ سياسٌية خادعة تمبس قناع اإلصػالحق كبػدأ اإلرىػاب االقتصػاد
أيكمىػػػوي فػػػي الػػػٌداخؿ الٌسػػػكرم عمػػػى أيػػػادو أتقنػػػت دكرىػػػا اإلرىػػػابيق كالٌنتيجػػػة كانػػػت دمػػػار البنيػػػة الٌتحتٌيػػػةق كتراجػػػع 

 اقتصادم كاجتماعي.
كىنا كعمى األرض الٌسكرٌية أتى اإلرىاب االقتصادم الٌدكلي بمبكسو جديد لـ يسبؽ أف ظير بوق حيث 

فػػػػي ذات الكقػػػػتق إضػػػػافة إلػػػػى اٌتكالػػػػو عمػػػػى مجمكعػػػػات مػػػػف داخػػػػؿ سػػػػكرٌيةق اعتمػػػػد كافٌػػػػة األشػػػػكاؿ السػػػػابقة 
ـٌ تركيجػػو إعالمٌيػػانق  كمجمكعػػات مػػف خارجيػػاق ألسػػباب معمنػػة مختمفػػةق كلكػػف لنكايػػا ظػػاىرة مختمفػػة تمامػػان عٌمػػا تػػ
 إضػػافة إلػػى أٌف ىػػذا اإلرىػػاب الػػٌدكلي )االقتصػػادم كالسياسػػي كاالجتمػػاعي(ق جػػاء بمثابػػة حػػرب عالمٌيػػة ثالثػػةق
كلكػػف عمػػى أرض سػػكرٌيةق اشػػتركت بيػػا كافٌػػة دكؿ العػػالـق فانقسػػـ العػػالـ مػػع ذلػػؾ إلػػى دكؿ مػػع الٌدكلػػة الٌسػػكرية 
)كىػػي الػػٌدكؿ التػػي فيمػػت الٌمعبػػة( كدكؿ ضػػٌد الحككمػػة الٌسػػكرٌية )كىػػي الػػٌدكؿ التػػي خٌططػػت كعممػػت عمػػى تنفيػػذ 

ٌؽ الٌشػعب الٌسػكرم فػي العديػد مػف المطالػبق تمؾ المعبة(ق كقد أيعًمف لمعمكـ أٌف السبب خمؼ تمؾ الحرب ىػك حػ
ـٌ تسػػريبو مػػف تمػػؾ الكػػكاليس يؤٌكػػد بأٌنػػو ال عالقػػة لمصػػال  الٌشػػعب  ـٌ بحثػػو خمػػؼ الكػػكاليسق كمػػا تػػ كلكػػف مػػا يػػت

 الٌسكرم بكٌؿ ما يجرمق إٌنما ىناؾ أسباب عديدة لكٌؿ ما يحصؿ في سكرية:
ّ  
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ّ:ّاأل س بّال ي  ّيي:2-1-1ّ
سػنكات طكيمػة تيعًمػفي عػداءىا لمكيػاف اإلسػرائيميق كتقػؼ فػي صػٌؼ كػٌؿ مػف كانت سكرية كعمى مدار 

يقػػاكـ كيجابػػو ىػػذا العػػدٌكق السػػيما كأٌف الكيػػاف اإلسػػرائيمي يحتػػٌؿ جػػزءان مػػف األراضػػي السػػكرية كىػػك الجػػكالفق 
ػالي كػٌؿ مػ ا ييقًمقػو كذلؾ لػـ يكػف يتناسػب مػع سياسػة الكاليػات المٌتحػدة األب الركحػي لمكيػاف اإلسػرائيميق كبالٌت

يجعػػؿ الكاليػػات المٌتحػػدة تتأٌىػػب كتعمػػؿ جاىػػدةن لمعالجتػػوق كقػػد ازداد التػػكٌتر السياسػػٌي بػػيف الكاليػػات المٌتحػػدة 
المعمنػػة نفسػػيا مالكػػان لمعػػالـق كسػػكرٌية الداعمػػة لممقاكمػػات كلمحقػػكؽ المسػػمكبة عربٌيػػان كعالمٌيػػانق كبالتٌػػالي كانػػت 

ثر فأكثر مع الٌدكؿ التي تقؼ في الجيػة المقابمػة مػف الكاليػات المٌتحػدة العالقات الٌسكرٌية الخارجٌية تتكٌطد أك
األمريكٌيةق كالعالقات مع دكؿ أمريكػا الالتينٌيػة كىػي عالقػات جٌيػدة مػع سػكريةق ككانػت ىػذه الػٌدكؿ المعاديػة 

كء عمػى بعػض لمكاليات المٌتحدة قد عانت كثيران مف السياسػة األمريكٌيػة المتدٌخمػة فػي شػؤكنيا كقػد ألقينػا الٌضػ 
ىذه الٌدكؿ فيما سبؽق إضافة إلى العالقات مع إيراف كالتي تعتبر الكاليات المٌتحدة العػدٌك األكبػر ليػاق أيضػان 
العالقة مع حركة المقاكمة المبنانٌية كدعميػا لمكاجيػة العػدٌك اإلسػرائيميق كػذلؾ العالقػة مػع المقاكمػة العراقٌيػة 

كرفػػض سػػكرٌية بشػػكؿ مطمػػؽ لػػذلؾ العػػدكافق أيضػػان  2003راؽ عػػاـ السػػيما بعػػد الحػػرب األمريكٌيػػة عمػػى العػػ
العالقات الجٌيدة مع الٌصيف كدكؿ آسيا التي ال تركؽ ليا السياسات التي تنتيجيػا الكاليػات المٌتحػدةق كىنػاؾ 
أيضػػان العالقػػػة الكثيقػػػة مػػع ركسػػػيا التػػػي تسػػعى إلػػػى إلغػػػاء مػػا يػػػدعى أحادٌيػػػة القطػػب الػػػذم تنتيجػػػو الكاليػػػات 

دة عمى مدار عقكدق كٌؿ ذلؾ جعؿ مف االٌتجاه السياسي الٌسكرم مصدر قمؽ لمكاليات المٌتحدةق السيما المٌتح
ـٌ جػدانق كلػذلؾ كػاف  كأٌف سكرية تتجاكر حدكدٌيان مع الكياف اإلسرائيميق ككذلؾ أيضان المكقع االسػتراتيجي الميػ

سائؿ التي تساعدىا في تغيير المنحى السياسي عمى الكاليات المٌتحدة إٌتباع كاٌفة األساليب كاستخداـ كٌؿ الك 
لسكريةق كلذلؾ كانت ىذه الحرب بمثابة كشؼ لممستكر مع مػركر أٌياميػاق فقػد كانػت الكاليػات المٌتحػدة ككػٌؿ 
كمف يقؼ في صفيا مف دكؿ العالـ تمٌد يدىا لكٌؿ مف يمٌثػؿ دكر المعػارض لمحككمػة الٌسػكرٌيةق كالػذم يبػدم 

طمبػػات الكاليػػات المٌتحػػدةق كييعطػػي الكعػػكد لفػػت  بػػاب العالقػػات الٌدبمكماسػػٌية مػػع الكيػػاف  اسػتعداده لتمبيػػة كافٌػػة
مطة فػي سػكريةق كلجعػؿ ذلػؾ محٌققػان كانػت تقػكـ الكاليػات المٌتحػدة ككاٌفػة  ـٌ تسميميـ الٌسػ اإلسرائيمي في حاؿ ت

دع لشػػػعكب العػػػالـق كشػػػراء أعكانيػػػا مػػػف دكؿ عربٌيػػػة أك أجنبٌيػػػة بمػػػٌدىـ بػػػاألمكاؿق كاألسػػػمحةق كاإلعػػػالـ الخػػػا
رسػػاليـ لمحػػرب فػػي سػػكرٌية مػػف خػػالؿ تسػػخير حػػدكد الػػدكؿ المجػػاكرة لسػػكرية  المرتزقػػة مػػف كػػٌؿ دكؿ العػػالـ كا 
لتمريرىـ لمٌداخؿ الٌسكرمق ككي يقكمكا بتنفيذ ما ىك مطمكب مػنيـق مػف قتػؿق كتخريػبق كتػدمير بنػى تحتٌيػةق 

ةق كحػػػرؽ المحاصػػػيؿ الزراع ٌيػػػةق كآبػػػار الػػػنفطق كتػػػدمير المػػػدارسق ككافٌػػػة أشػػػكاؿ كمنشػػػآت حككمٌيػػػة كخاٌصػػػ
 اإلرىاب التي عرفيا العالـ كلكف ىنا اإلرىاب كاف بمقابؿ أجرو ماٌدم.
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ّ:ّاأل س بّا  ت   ّيي:2-1-2
مف المعمكـ بأٌف أ مب الحركب التي خاضتيا الكاليات المٌتحدةق أك التي تقكـ بيا أٌم دكلة استعمارٌيةق 
يكػػكف اليػػدؼ الكػػامف خمفيػػا ىػػك الػػٌنفطق أك ألسػػباب اقتصػػادٌية بحتػػةق كمػػف أكاخػػر تمػػؾ الحػػركب كانػػت الحػػرب 

ؼ الٌناتك كلحٌجة الٌدفاع عف الٌشعب باستخداـ حم 2011عمى العراؽق كأيضان الحرب التي شيٌنت عمى ليبيا عاـ 
الميبي المضطيدق ككانت األطماع مغايرة تمامان فقد قيتِّؿ الٌشعب الميبي الذم تغنٌكا بحقكقوق فقد كانت أطماعيـ 
نفطٌيػة بحتػةق ككانػت دكؿ الخمػػيج العربػي العائمػة فػي بحػػر مػف الػٌنفط ليسػت المالػػؾ الحقيقػي لػذلؾ الػٌنفطق إٌنمػػا 

ؿ شػػريؾ لػػيس بػػالقكٌمق فػػالقكٌم كالمػػتحٌكـ بػػنفط الخمػػيج ىػػك الكاليػػات المٌتحػػدة األمريكٌيػػةق كطبعػػان تيعتبػػر شػػريؾق بػػ
جعمت الكاليات المٌتحػدة مػف كافٌػة دكؿ الخمػيج بمثابػة مسػتعمرات ليػاق كال يجػرؤ أٌيػان كػاف مػف حٌكػاـ تمػؾ الػٌدكؿ 

لحػديث بعػد دراسػات كأبحػاث بػأٌف نفػط تمػؾ عمى رفض أٌم أمر يكٌجو ليـ مػف ًقبىػؿ الكاليػات المٌتحػدةق كقػد بػدأ ا
الٌدكؿ كبعد مركر عدد مف الٌسنكات سكؼ ينضبق كالػٌدكؿ الغنٌيػة طالمػا سىػعىٍت إلػى البحػث عػف مصػادر بديمػة 
لمطاقػػةق كمػػع بػػدء الحػػديث عػػف نضػػكب الػػنفط الخميجػػٌيق كأيضػػان فػػي العديػػد مػػف الػػٌدكؿ النفطٌيػػة فػػي العػػالـق مػػا 

ابع أخرل لوق كفي سكرية لقد أشرنا مسبقان إلى حجـ الٌنفط المستثمر في سكرٌيةق جعؿ تمؾ الٌدكؿ تبحث عف من
ـٌ الٌكشػؼ عػف دراسػات سػرٌية  2011ككذلؾ األمر بالٌنسبة لمغازق كلكف فػي ظػٌؿ الحػرب عمػى سػكرٌية بمطمػع  تػ

عطػػى الحػػرب عمػػى مفادىػا بػػأٌف سػػكرٌية سػتككف مػػف الػػٌدكؿ المتصػٌدرة عالمٌيػػان فػػي إنتػػاج الػنفط كالغػػازق كىػػذا مػا أ
ككاف مدير الشركة السكرية لمنفط الدكتكر عمي عباس قد بػٌيف لػػمجٌمة االقتصػادية كجػكد سكرٌية بيعدان اقتصادٌيانق 

كفمسػطيفق  مصراحتماالت الكتشافات جديدة في البحر المتكسطق كقاؿ: ىناؾ اكتشافات جديرة باالىتماـ في 
تشير النتائج المنشكرة عمى مكقع المس  الجيكلكجي األميركػي  كفي قبرص التي باشرت بأعماؿ التنقيبق بينما

ق كاالحتياطػػات سػػتككف كبيػػرة  إلػػى تراكيػػب جػػديرة باالىتمػػاـق كاحتمػػاؿ كجػػكد الػػنفط كالغػػاز بيػػا ىػػك احتمػػاؿ عػػاؿو
ـٌ العثػػكر عمػػى اكتشػػافات ىائمػػة لمػػنفط كالغػػاز شػػرؽ البحػػر المتكسػػط  بسػػبب طبيعػػة التراكيػػبق ككػػاف مػػؤخران قػػد تػػ

مف لكاء اسػكندركف جنػكب تركيػا حتػى سػاحؿ  ػزة امتػدادان إلػى جزيػرة قبػرصق كذلػؾ بعػد أف أعمنػت دائػرة  تمتد
المسػ  الجيكلػػكجي األميركيػة عػػف حػكض يمتػػد عبػػر المنػاطؽ المغمػػكرة كفمسػطيف كلبنػػاف كسػكريةق إضػػافة إلػػى 

لمبحػػر األبػػيض المتكسػػط الميػػاه القبرصػػيةق كتشػػير معمكمػػات الػػدائرة األميركيػػةق التػػي مسػػحت الحػػكض الشػػرقي 
بميكف برميؿ مف السكائؿ البتركليةق  7.1تريميكف قدـ مكعبة مف الغاز ك 227لممرة األكلىق إلى مخزكف يقدر بػ

ككػػذلؾ إعػػالف شػػركة "نكبػػؿ" عػػف نتػػائج مسػػ  "سػػيزمي" أجرتػػو الشػػركة النركيجيػػة المتخصصػػة "بتركليػػكـ جيػػك 
ى المياه المجاكرة المبنانية كالقبرصيةق كفيما يتعمػؽ بالميػاه " كيمتد إلليفياثافحكؿ "حكض  2009سرفيسز" في 

اإلقميمية السكرية قاؿ عباس: إٌف أىـ تركيب ىك الحكض الممتٌد مػف فمسػطيف كقبػرص كلبنػاف كسػكرية كيصػؿ 
إلى شماؿ الالذقيةق كما يزيد االحتماؿ االيجابي اىتماـ الشركات العالمية بالبحث عػف إمكانيػة الحصػكؿ عمػى 

لمتنقيػػب فػػي الميػػاه اإلقميميػػة السػػكرية أك المبنانيػػةق كىػػك مػػا يشػػير إلػػى كجػػكد معطيػػات جديػػدةق تػػدؿ عمػػى فػػرص 
احتمػػػاؿ تػػػكافر كميػػػات ىيػػػدرككربكف فػػػي التراكيػػػب المكجػػػكدة فػػػي ميػػػاه البحػػػر المتكسػػػطق كالالفػػػت أف االىتمػػػاـ 

بمسػػػاعدة شػػػركات أميركيػػػة  األخيػػػر مػػػف الشػػػركات تػػػـ بعػػػد قيػػػاـ الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي بػػػاإلعالف عػػػف استكشػػػافات
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ليتض  أف ىناؾ كنزان ىائالن مف الغاز كالنفطق في الكقت الذم طرحػت فيػو سػكرية كقبػرص التػي سػبقت الكيػاف 
ق إال أف رٌدة فعػػؿ الشػػركات العالميػػة فػػي 2007اإلسػػرائيمي باالكتشػػاؼ قطعػػان بحريػػة عػػدة لالسػػتثمار فػػي عػػاـ 

بمسػػ  ثنػائي األبعػاد مػف شػركة عالميػػة  2005قامػت فػي عػاـ  حينػو كػاف باىتػانق كمػا كٌضػ  عبػػاس أٌف سػكرٌية
منػاطؽ  4ق كتٌمػت معالجػة كتفسػير القياسػات لتحػدد 2كػـ 10000في منطقة تغطي نحك  2كـ 5000لمساحة 

كلػػـ تتقػػدـ شػػركات عالميػػة لممشػػركعق فعميػػان  2007لإلعػػالف عػػف بػػدء أعمػػاؿ االستكشػػاؼ كالتنقيػػب فػػي عػػاـ 
 1يا كانت مخالفة لإلعالف.تقدمت شركة كاحدة لكف شركط

كما جاء عمى لساف الدكتكر عماد فكزم الٌشعيبي رئيس مركػز الٌدراسػات كالمعطيػات اإلسػتراتيجٌية فػي 
قامػػػت بػػػو شػػػركة نركيجٌيػػػة تيػػػدعى  2كػػػـ 5000لمنطقػػػة السػػػاحؿ السػػػكرم لمػػػا ييقػػػارب  تأشػػػيريان دمشػػػؽ أٌف مسػػػحان 

حقكؿ مػف المنطقػة  4يكجد  14ؾ مف بيف ىذه الحقكؿ الػ حقالن نفطٌيانق كىنا 14"أنسيس" تكٌصؿ إلى اكتشاؼ 
الممتٌدة مف الحدكد المبنانٌية إلى منطقة بانياس تضـٌ إنتاجان نفطٌيان ييعادؿ إنتاجو إنتاج دكلػة الككيػت مػف الػنفطق 
كمجمكعػػو يتخطٌػػى مػػا ىػػك مكجػػكد فػػي لبنػػاف كقبػػرص كالكيػػاف اإلسػػرائيمي مجتمعػػيفق كالٌصػػكرة التاليػػة تكٌضػػ  

 2ع ىذه الحقكؿ.تكضٌ 

 
كلمخػػركج مػػف نطػػاؽ الميػػاه اإلقميميػػة السػػكرٌية كمػػا تحتكيػػوق نتكٌسػػع فػػي الحمقػػة إلػػى الميػػاه اإلقميميػػة 

كمػػا تحتكيػػو مػػف ثػػركاتق لنجػػد كحسػػب دراسػػة تكشػػؼ عػػف اكتشػػافات لمػػٌنفط كالغػػاز فػػي  الٌجػػكارالٌتابعػػة لػػدكؿ 
أصدرت "الييئة األمريكٌية لممس  الجيكلكجي" تقريػر حػكؿ تقػديرات  2010آذار عاـ  المتكٌسطق تبٌيف أٌنو قي

                                      
 المكقع اإللكتركني: ق452ق العدد 21/5/2113مجٌمة االقتصادٌيةق  1

http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=452&id=6593&category=local 
 ق كىي حمقة مسٌجمة بالكامؿق المكقع اإللكتركني:1/4/2113د. عماد فكزم الٌشعيبيق حمقة حكارٌية عمى قناة المياديف التمفزيكنٌيةق بتاريخ  2

http://www.youtube.com/watch?v=vmZApAoXMn0   

http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=452&id=6593&category=local
http://www.youtube.com/watch?v=vmZApAoXMn0
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مخزكف مكارد النفط كالغاز  ير المكتشفة في حػكض المشػرؽ فػي البحػر المتكٌسػطق كأفػاد الٌتقريػر بػأٌف حجػـ 
 122000بنحك المخزكف الممتٌد مف أعمى الٌسكاحؿ السكرٌية إلى جنكب سكاحؿ فمسطيف المحتٌمة ك ٌزة يقدَّر 

مميػػار قػػدـ مكعػػب مػػف الغػػاز الطبيعػػي فػػي أعمػػاؽ الميػػاهق بػػؿ كأٌف الحػػكض ىػػك األثػػرل فػػي العػػالـ بالغػػازق 
ككانت الٌشركة األمريكٌية "نكبؿ لمٌطاقة" كشفت عف بدء أعماليا لمٌتنقيب في مياه المتكٌسط ضمف حقؿ ضخـ 

مرٌبعان يمتٌد عمى طكؿ شكاطئ فمسػطيف المحتٌمػة  ميالن  125" كالذم تبمغ مساحتو نحك 1أيطًمؽى عميو "ليفياثاف
كالمبنانٌيػػةق مػػا دفػػع بالكيػػاف اإلسػػرائيمي إلػػى حػػٌث الخطػػى لترسػػيـ الحػػدكد البحرٌيػػة مػػع قبػػرصق كالتعػػٌدم عمػػى 

كز لعػاـ  يػراف اٌتفاقٌيػة 2011السيادة المصرٌية في مياىيا اإلقميمٌيةق كبالمقابػؿ فػي شػير تٌمػ ق كٌقعػت سػكرٌية كا 
ز اإليرانػي عبػر العػراؽ مفتتحػة بػذلؾ فضػاءن اسػتراتيجٌيان لمٌطاقػةق ككػاف لبنػاف قػد كٌقػع اٌتفاقٌيػة ترسػيـ لنقؿ الغػا

بان لبػػػركز 2007حػػػدكده البحرٌيػػػة مػػػع قبػػػرص عػػػاـ  ق كلكػػػٌف البرلمػػػاف المبنػػػاني رفػػػض المصػػػادقة عمييػػػاق تحٌسػػػ
ٌطاقػػة العالمٌيػػةق كمػػا تيخمِّػػؼ مػػف الٌسػػكاحؿ الٌشػػرقٌية لممتكٌسػػط كسػػاحة صػػراع جديػػدة إضػػافٌية فػػي سػػياؽ أزمػػة ال

ييكنيق ككػػػاف الكيػػػاف  راع العربػػػي الٌصػػػ تػػػداعيات عمػػػى مسػػػتقبؿ سػػػكرية كلبنػػػاف فػػػي البيعػػػد االسػػػتراتيجي لمٌصػػػ
قػد أعمػف عػف بػدء تػدٌفؽ الغػاز الطبيعػي فػي حقػؿ "تمػار" الكاقػع فػي حػكض  2013آذار  30اإلسرائيمي في 

ـٌ ضػػٌخو آلٌيػػان فػػي الفتػػرة الٌراىنػػة لتغذيػػة احتياجػػات الٌسػػكؽ المشػػرؽ كمػػا أطمػػؽ عميػػو عممػػاء الجيكلكجيػػاق كيػػت
المحمٌيةق كقد تكٌقع الكياف اإلسرائيمي تطٌكر إنتاجو ليصػب  صػالحان لتصػدير الفػائض فػي اإلنتػاج إلػى أكركبػا 

ض عبر أنابيب تمٌر في عمؽ البحر كتنتيي في ميناء "جيياف" التركٌي الذم طكِّرىت بنيتو الٌتحتٌية ليػذا الغػر 
بالػػػٌذاتق كحقيقػػػة األمػػػر أٌف الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي بػػػدأ اسػػػتخراج الػػػنفط كالغػػػاز مػػػف أعمػػػاؽ ميػػػاه المتكٌسػػػط عػػػاـ 

د األىػداؼ فػي ظػٌؿ 2009 ق كىذا ما يعطي اإلجابة عمى تساؤؿ طرح نفسو حكؿ متانة ىذه العالقػات كتكٌحػ
لمكافقػػػة لشػػػركة "تكتػػػاؿ" الحػػرب عمػػػى سػػػكرٌيةق كبػػالٌنظر إلػػػى الجانػػػب المصػػػرم نجػػد بػػػأٌف مصػػػر قػػػد أعطػػت ا

الفرنسٌية بالتنقيب عف الٌنفط في منطقة مقابمة لممياه القبرصٌيةق كىي ذات الشركة التي تقكـ بأعماؿ التنقيب 
كالحفػر فػػي بئػػر "تمػػار اإلسػػرائيمي"ق كبػالعطؼ عمػػى مػػا سػػبؽ كػػاف ىنػاؾى عركضػػان مغريػػة تنيػػاؿ عمػػى سػػكرٌية 

ـٌ تصػػديره كقيادتيػػا السياسػػٌية لمفػػكز بمكافقتيػػا عمػػى  تمريػػر خػػط أنابيػػب الغػػاز القطػػرم عبػػر أراضػػيياق كمػػف ثػػ
ألكركبا بغية تحييد الٌنفكذ االقتصادم لركسيا كخفض اعتمػاد أكركٌبػا عمييػا فػي مجػاؿ الٌطاقػةق ككػاف تكقيػت 

ق قػػػاـ بيػػػا مسػػػؤكلكف أمريكيػػػكف باإلضػػػافة إلػػػى الػػػرئيس 2010ىػػػذه العػػػركض فػػػي الٌنصػػػؼ الثػػػاني مػػػف عػػػاـ 
نيككال سارككزمق كحالٌيان كفي ظٌؿ الحرب العالمٌية كبيٌد العصابات المسٌمحة عمى سكرٌيةق ال الفرنسي السابؽ 

زالػػت العػػركض قائمػػة تحػػت ضػػغكط داخمٌيػػة كخارجٌيػػةق فقػػد أشػػار كزيػػر الخارجٌيػػة األمريكػػي جػػكف كيػػرم إلػػى 
رم فػػي سػػكرٌيةق كلكػػف محاكلػػة إقنػػاع السػػٌيد الػػرئيس بشػػار األسػػد بتغييػػر مكاقفػػو كالسػػعي لحػػٌؿ سياسػػٌي لمػػا يجػػ

ىناؾ شركط يجب عمى سكرٌية المكافقة عميياق كمف ىذه الشركط تمرير أنابيب الغاز القطػرمق كتمريػر خػط 
أنابيب ينقؿ المياه التركٌية مف سٌد أتاتكرؾ إلى الكياف اإلسرائيمي عبر األراضي السكرٌيةق كفٌؾ ارتباط سكرٌية 

يراف كركسياق كر  بطان بما سبؽ كاف كزير الٌطاقة كالميػاه المبنػاني جبػراف باسػيؿ قػد صػٌرح بالمقاكمة المبنانٌية كا 
ثًػػرى عمييػػا فػػي السػػاحؿ الجنػػكبي لمبنػػاف ب مكانػػو تػػكفير احتياجػػات  بػػأٌف احتياطٌيػػات مكمػػف كاحػػد مػػف الغػػاز عي
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ـ كالمػػػػو بيانػػػػات مسػػػػ  جيكلػػػػكجي قامػػػػت بػػػػو شػػػػركة  99محطٌػػػػات الكيربػػػػاء المبنانٌيػػػػة طػػػػكاؿ  سػػػػنةق كقػػػػد دٌعػػػػ
ـٌ "سبيكت مميػار قػدـ مكعػب تقػع  25000ركـ جيك" البريطانٌية التي أفػادت أٌف احتيػاطي لبنػاف مػف الغػاز يضػ

ق ككػاف ىنػاؾ تسػارع لشػركات الػنفط 2كػـ 3000في أعماؽ مياىو اإلقميمٌية في الٌساحؿ الجنكبي تمتػٌد عمػى 
تافق جػي دم اؼ سػكيسق العالمٌية الكبرل لمفكز بحٌصة فػي تمػؾ الثػركة كمػف ىػذه الٌشػركات: شػركتاف فرنسػي

تكتاؿق كعممت عمى طمب مكافقة شركة إيراف الكطنٌية الستخراج النفط لمتعاكف معان في عمميات التنقيب فػي 
الميػػػاه المبنانٌيػػػةق إضػػػافة إلػػػى الشػػػركة األمريكٌيػػػة العمالقػػػة "إكسػػػكف مكبيػػػؿ" التػػػي طمبػػػت التعػػػاكف مػػػع إحػػػدل 

كسػػيا ككمػػا ىػػك معمػػكـ ىػػي المػػكرد األكبػػر لمغػػاز الطبيعػػي الشػػركات الركسػػٌية الكبػػرل لػػذات الغػػرضق كلكػػٌف ر 
ألكركٌبػػاق كىػػي حريصػػة عمػػى بقائيػػا فػػي مكانتيػػا دكف منػػازعق ككػػاف رئػػيس مجمػػس النػػٌكاب المبنػػاني قػػد اٌتيػػـ 
الكياف اإلسرائيمي بالٌتغاضي عػف حقيقػة مػا تثبتػو خػرائط المسػ  الجيكلػكجي التػي تفيػد بػأٌف مخػزكف الثػركات 

إلػػػى الميػػػاه المبنانٌيػػػةق مقابػػػؿ ذلػػػؾ أطمػػػؽى الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي تيديػػػدات إلػػػى لبنػػػاف تتجمٌػػػى فػػػي  الطبيعٌيػػػة يمتػػػدٌ 
اسػػتخداـ الكيػػاف اإلسػػرائيمي لمقػػٌكة لحمايػػة حٌقيػػا فػػي المػػكارد الطبيعٌيػػةق مػػا جعػػؿ لبنػػاف يقػػٌدـ تفسػػيران لػػذلؾ كفػػؽ 

ق مكٌضحان أٌف حقمي 2010حدة في آب نصكص القانكف الٌدكلي لممالحة البحرٌية في مذٌكرة قٌدميا لألمـ المتٌ 
يادة المبنانٌيػػػةق بينمػػػا تقػػػع آبػػػاران أخػػػرل ضػػػمف الحػػػدكد اإلقميمٌيػػػة  "تمػػػار" ك"ليفياثػػػاف" يقعػػػاف خػػػارج منطقػػػة الٌسػػػ

% مػف احتياجاتػو 97المبنانٌيةق كالكتماؿ الحمقة نٌتجو نحك األردف كبالٌنظر إلى احتياجاتو حيث يستكرد نحك 
%ق كيبمػغ حجػـ اسػتيراد الغػاز الطبيعػي نحػك 20سػتنزؼ إنتاجػو القػكمي السػنكم بنحػك لتكليد الٌطاقة بطاقػة ت

% مف مجمكع االستيراد مف مصػدره فػي مصػر الػذم يضػٌخ فػي أنابيػب تعبػر أراضػي فمسػطيف المحتٌمػةق 88
ًربىت لمػرات كثيػرة مػا حٌمػؿ األردف أعبػاءن إضػافٌيةق ككػاف قػد بػدأ التػركيج إلن شػاء ككانت ىذه األنابيب قػد ضيػ

محطٌػػة تسػػييؿ لمغػػاز الطبيعػػي فػػي مدينػػة العقبػػة األردنٌيػػة لشػػحنو إلػػى األسػػكاؽ اآلسػػيكٌيةق عكضػػان عػػف عبػػكر 
كبيػذا تكتمػػؿ الحمقػة المؤٌلفػػة مػف سػكرٌية كلبنػػاف كفمسػطيف المحتمػػة كقبػرص كتركيػػا  1النػاقالت لقنػاة السػػكيس.

ػر كبريػات شػركات الػنفط فػ ي العػالـ فػي خطاىػا المتسػارعة تجػاه كاألردفق حمقة تدكر حػكؿ حػكض ميػاه تتعٌث
ذلؾ الحكض الكامف في أعماقو ثػركات نفػط ك ػاز تجعػؿ مػف دكؿ العػالـ تتصػارع لتضػع يػدىا عمييػاق كبمػا 
أٌف الخضػػكع لػػإلرادة األمريكٌيػػة متػػكٌفر مػػف ًقبىػػؿ معظػػـ دكؿ ىػػذه الحمقػػةق مػػا عػػدا سػػكرٌيةق كمػػفى ىنػػا الٌسػػبب 

عمى األراضي السكرٌية مف حرب دكلٌية كبيد عصاباتيا اإلرىابٌية  السياسي كاالقتصادم في تبرير ما يحصؿ
ا خضػكع سػكرٌية لػإلرادة األمريكٌيػة كأعكانيػاق أك تغييػر نظػاـ الحكػـ فييػا كالقػدكـ بنظػاـ  المسمحةق كاليدؼ إٌمػ

انق آخر عمى مقاس الٌطمكحات األمريكٌيةق كالذم يعطي مكافقتو كتكقيعػو عمػى كامػؿ األكامػر األمريكٌيػة مسػبق
كىنػػا تكػػكف الحػػرب عمػػى الػػٌنفط كالغػػازق كلكٌنيػػا حربػػان مختمفػػة عػػف سػػابقاتياق حيػػث كانػػت تجػػرم عمػػى دكؿ 
تستثمر ثركاتيا الباطنٌيةق بينما ىنا إلى زمف قريب جٌدان كانت كاٌفة المعمكمات عف ىذه الثركة سرٌيةق إلى أٌف 

                                      
مكتػػب قنػػاة الميػػاديف فػػي كاشػػنطف بالٌتعػػاكف مػػع مركػػز الدراسػػات األمريكيػػة كالعربٌيػػةق مقػػاؿ بعنػػكاف: "ىػػؿ تغٌيػػر اكتشػػافات الػػنفط كالغػػاز فػػي  1

 ق المكقع اإللكتركني:2113أيار  27المتكٌسط الجغرافية السياسٌية "ق 
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ف األحػػػداث التػػػي تجػػػرم فػػػي المنطقػػػة بػػدأت الٌتسػػػريبات كبػػػدأت تتكٌشػػػؼ معيػػػا أسػػػباب كامنػػػة خمػػؼ جممػػػة مػػػ
 المحيطة بسكرٌية.

ّ
ّ:ّآلّي تّتطسيقّاإلرى بّا  ت   يّعمىّ ورّيي:2-2
ّ:ّحربّالا  س تّسقن عّ عمّالحرّييّوتغطييّ ولّيي:2-2-1

ككاف مفاده أٌف ىنػاؾ مطالػب  15/3/2011تحديدان في  2011بدأ شبو حراؾ شعبي في بدايات عاـ 
ٌية العمؿ عمى تحقيقياق كما لبث أف تحٌكؿ ذلؾ الحراؾ إلى عصابات بدأت تستخدـ يجب عمى الحككمة الٌسكر 

األسمحة الخفيفة كفي مناطؽ متعٌددة مػف سػكرٌية بحٌجػة أٌف الحككمػة السػكرٌية تقمػع الشػعبق كتطػٌكرت مطػالبيـ 
لػـ يسػبؽ ليػا مثيػؿق إلى تغيير نظاـ الحكـق كاف حراؾ تمؾ العصابات مدعكمان بتغطية إعالمٌية عربٌية كدكلٌيػة 

كذلػػؾ لتغييػػر الحقػػائؽ التػػي تجػػرم عمػػى األرض السػػكرٌيةق كلتصػػدير صػػكرة مغػػايرة إلػػى شػػعكب العػػالـق كىػػي 
صػػكرة أٌف ىنػػاؾ شػػعبان مضػػطيدان ييقتىػػؿ بيػػد السػػمطة الٌسػػكرٌيةق كبػػدأت تمػػؾ العصػػابات تتكٌسػػع فػػي حراكيػػا كفػػي 

كرٌيةق كىكػذا بػدأ يظيػر بػأٌف ىػذه العصػابات ليسػت سػكرٌية استيدافيا لممدنييفق كييمقى بالٌتيمة عمػى السػمطة الٌسػ
بالمطمؽق إٌنما تأٌكد كجكد اآلالؼ مف األشػخاص المنتمػيف ليػذه العصػابات مػف مختمػؼ دكؿ العػالـ ككانػت قػد 
دخمت إلى سكرٌية عبر الحدكد مع كٌؿ مف تركيا كاألردف كلبناف العراؽق كىػذه العصػابات كانػت مدفكعػة الػٌثمف 

ى أجكرىا مف الٌدكؿ الٌداعمة لذلؾ اإلرىاب كالمتخٌفية بقناع حقكؽ الٌشعب السكرمق ككاف عمى رأسيا حيث تتمقٌ 
الكاليات المٌتحدة األمريكٌيةق كاالتحاد األكركبيق كتركٌياق كبعػض الػدكؿ العربٌيػة السػيما دكؿ الخمػيج التػي كانػت 

ضػػافة إلػػى المػػاؿ الػػذ م بػػدأ ييشػػترل بػػو أشخاصػػان سػػكرييف ليقفػػكا ضػػٌد تػػدفؽ األمػػكاؿ عمػػى أكلئػػؾ اإلرىػػابٌييفق كا 
دكلتيـ كيطالبكا بقمب نظاـ الٌسكرمق ككاف السالح بمختمؼ أشػكالو قػد دخػؿق كبػدأ اسػتخداـ السػالح الثٌقيػؿ مػع 
بدء تدٌخؿ الٌجيش الٌسكرم الٌنظامي في الٌتصٌدم ليؤالء بعد ازدياد مطالب المدنٌييف بتدخمو كذلؾ لحمايتيـ مػف 

عصػػابات اإلرىابٌيػػة التػػي عاثػػت دمػػاران كخرابػػان كقػػتالن بالٌشػػعب السػػكرمق كبػػدأت تػػزداد أعػػداد أكلئػػؾ بطػػش تمػػؾ ال
اإلرىابٌييف بعد احتضاف تمؾ الٌدكؿ الٌداعمة ليـ لمعديد مف األشخاص الٌسكرييف تحت تسمية معارضةق كلكٌنيـ 

كه الجػػػيش الحػػػٌر لمكاجيػػػة الٌجػػػيش حقيقػػػة متػػػآمريف عمػػػى بمػػػدىـ حيػػػث بػػػدأ تشػػػكيؿ األحػػػزاب ليػػػـق كأٌلفػػػكا مػػػا سػػػمٌ 
ـٌ اسػػتخدامو ضػػٌد المػػدنييف  ـٌ دعمػػو بمختمػػؼ صػػنكؼ األسػػمحةق حتٌػػى الٌسػػالح الكيمػػاكم تػػ الٌسػػكرم الٌنظػػاميق كتػػ
ـٌ تغطيػػػة ىػػػذه  الٌرافضػػػيف لكجػػػكدىـ كمػػػف المنػػػاطؽ التػػػي اسػػػتخدـ بيػػػا الكيمػػػاكم ىػػػي مدينػػػة حمػػػبق كقػػػد كػػػاف يػػػت

ء األمـ المٌتحدة الٌساعية إلى إنصافيـ كحصكليـ عمى حقيـ الميدكرق العصابات تارة بغطاء دينٌيق كتارة بغطا
ًقػػدىت مجػػالس األمػػـ المٌتحػػدة لفػػرض العقكبػػات كممارسػػة الٌضػػغطق كعػػدـ إقػػرار  كتحالفػػت الػػٌدكؿ ضػػٌد سػػكرٌيةق كعي

مجػػيش تمػػؾ الػػٌدكؿ بػػأمإل مػػف الحقػػائؽ التػػي تجػػرم عمػػى األرض الٌسػػكرٌيةق بػػؿ كانػػت تحٌمػػؿ كافٌػػة عممٌيػػات القتػػؿ ل
السػػػكرم الٌنظػػػامٌيق كتيمقػػػي بػػػالٌتيـ كاألكاذيػػػب عمػػػى شاشػػػات تمفػػػزتيـق كلكػػػف تمػػػؾ المجػػػالس بػػػاءت فػػػي معظميػػػا 
بالفشؿ بسبب مكاقؼ الدكؿ التي تقؼ في صٌؼ الٌدكلة السكرٌيةق كالتي ال تستيكييا السياسة األمريكٌية المتفٌردة 



158 

متا حػػؽ الػػنٌقض الفيتػػك لمنػػع استصػػدار قػػرارات مػػف فػػي قػػرارات العػػالـق السػػيما الٌصػػيف كركسػػيا كالمتػػيف اسػػتخد
مجمػػػس األمػػػف ضػػػٌد سػػػكرٌيةق حيػػػث اسػػػتخدـ فيتػػػك مػػػزدكج مػػػف قبػػػؿ ركسػػػيا كالصػػػيف لػػػثالث مػػػرات فػػػي تػػػاريخ 

ق ككانػت سػابقة لػـ تحصػؿ أبػدان فػي تػاريخ مجمػس 19/7/2012ق كتاريخ 4/2/2012ق كتاريخ 4/10/2011
ٌيةق إضافة إلى أٌف الصيف كانت الٌدكلة األقٌؿ استخدامان لمفيتك حيث لـ األمفق السيما فيما يتعٌمؽ بالممٌفات العرب

ق ككػأٌف ركسػيا كالصػيف بتحالفيمػا عممػت عمػى كسػر اإلصػرار األمريكػي كالبريطػاني 1971تستخدمو منذ عاـ 
م كالفرنسي عمى تمرير مشركع قرار ضٌد سكرٌية تحت بند الفصؿ السابع القاضي بػالمجكء إلػى التػدٌخؿ العسػكر 

الٌدكلي فػي سػكريةق كلكػٌف ذلػؾ لػـ ييمػًغ أٌف تمػؾ العصػابات كمػف خمفيػا الػٌدكؿ الداعمػة ليػا قػد حٌققػت المزيػد مػف 
الخػػػراب كالػػػٌدمار كالحػػػرؽ كالٌنيػػػب كالخطػػػؼ كالقتػػػؿق كازدادت المحافػػػؿ الٌدكلٌيػػػة فػػػي اجتماعػػػات مناصػػػرم حػػػؽ 

ت كانت ذاتياق ككاف ما يحصػؿ عمػى الطػاكالت الشعب السكرمق كاختمفت الٌشعارات كالٌتسمياتق كلكٌف التكٌجيا
فػػي المحافػػؿ الٌدكلٌيػػة مػػف اسػػتخداـ لممصػػطمحات اإلنسػػانٌية كالحقػػكؽ كالحرٌيػػاتق يػػنعكس إلػػى أكامػػر تيعطػػى إلػػى 
تمػػؾ العصػػابات كتكجييػػات إلػػى نكعٌيػػة العمميػػات التػػي يجػػب أف يقكمػػكا بيػػاق كلػػـ ينقطػػع عػػنيـ ال السػػالحق كال 

قػػة المغٌمفػػة عقػػكليـ بشػػعارات دينٌيػػة ال تمػػٌس لمػػديف بصػػمةق كمػػنيـ مػػف كػػاف خارجػػان مػػف المػػاؿق كال حتٌػػى المرتز 
ـٌ إرساليـ لمقتػاؿ فػي سػكرٌيةق كىكػذا كخػالؿ أكثػر مػف عػاميف أصػبحت األرض السػكرٌية قبمػة  معتقالت دكلٌية كت

ب عصػػابات اختمفػػت لكافٌػػة مرتزقػػة العػػالـق كسػػاحة لصػػراع دكؿ العػػالـ سياسػػٌيان متجٌسػػدان عمػػى أرض الكاقػػع بحػػر 
 أشكاليا كانتماءاتياق كلكف ما كاف يجمعيا ىك تدمير سكرٌيةق كيمكف تمخيص ىذا الجانب باآلتي:

 مجمكعات تتظاىر ضٌد السمطة بحٌجة مطالب محٌقة. .1
إعالـ عربي ك ربي يأخذ ىذه الٌصكرة كيصٌدرىا لمعالـ مع فبركات عمى صكر كمقاطع فيديك اليدؼ منيػا  .2

 ب السكرم مضطيد مف قبؿ حككمتو.إظيار أٌف الٌشع
العمػػػؿ عمػػػى تغذيػػػة السػػػاحة السػػػكرٌية بكافٌػػػة أصػػػناؼ المرتزقػػػة كاألمػػػكاؿ كاألسػػػمحة عبػػػر الحػػػدكد السػػػكرٌية  .3

 األردنيةق كالعراقٌيةق كالتركٌيةق كالمبنانٌية.
كالعمػػؿ االجتمػػاع فػػي المحافػػؿ العربٌيػػة كالٌدكلٌيػػة لنصػػرة الشػػعب السػػكرم الػػذم ييقتػػؿ عمػػى يػػد نظػػاـ حكمػػوق  .4

 عمى تركيج ىذه الصكرة  ير الحقيقٌية.
 نفي كجكد أٌم شخص  ير سكرم يقاتؿ عمى األرض السكرٌية. .5
 نفي أٌم شيء يقكـ اإلعالـ السكرم بعرضو عمى العمكـ مف حقائؽ. .6
 تحميؿ كاٌفة عممٌيات التخريب كالٌدمار لمٌنظاـ السكرم. .7
 المطالبة بتغيير نظاـ الحكـ في سكرٌية. .8
 ت العربٌية كالدكلٌية عمى كاٌفة القطاعات السكرٌية منيا الخدمٌية كاالقتصادٌية.فرض العقكبا .9

 ممارسة المزيد مف الضغكط باستخداـ كاٌفة األساليب كالكسائؿ. .10
اسػػتجالب المزيػػد مػػف األسػػمحة المتطػػٌكرة لمكاجيػػة الجػػيش السػػكرم الٌنظػػاميق كإللحػػاؽ المزيػػد مػػف الػػٌدمار  .11

 كالخراب في البنى التحتٌية.
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رؽ كسمب كنيب كدمار البنى التحتٌيػة ككافٌػة المنشػآت العاٌمػة كالخاٌصػة حتٌػى المػدارس كالمشػافيق كقتػؿ ح .12
 المدنييف بالجممةق كالخطؼ مقابؿ فدية ماليةق أك لممقايضة بأشخاص محتجزيف لدل السمطة السكرٌية. 

لتمػػؾ العصػػاباتق كالعمػػؿ اسػػتدرار عطػػؼ دكؿ العػػالـ عبػػر بػػٌث أكاذيػػب كركايػػات ترٌكجيػػا الػػٌدكؿ الٌداعمػػة  .13
عمػػى استصػػدار قػػرارات فػػي مجمػػس األمػػف تػػديف سػػكرٌية كتفػػرض تغييػػر نظػػاـ الحكػػـ فييػػاق كإلعػػالف حظػػر 

 جٌكم عمى سكرٌيةق كلفرض العقكبات المختمفة األشكاؿ.
 ؽ.الٌسعي إلى حجب بٌث المحطات التمفزيكنٌية السكرٌية عف األقمار العربٌية كاألكركبٌية لمنع إظيار الحقائ .14
ىػػركب مسػػؤكليف يعممػػكف لصػػال  دكؿ اإلرىػػاب كػػانكا يعممػػكف ضػػمف جيػػاز الدكلػػة السػػكرٌية مقابػػؿ أجػػكر  .15

 مالٌيةق كذلؾ إلقناع المجتمع الدكلي بأٌف حٌتى ىؤالء المسؤكليف  ير راضيف عف نظاـ الحكـ.
 جيش السكرم بذلؾ.استخداـ السالح المضاد لمطيرافق كالصكاريخ بأنكعياق كالمكاد الكيماكٌيةق كاٌتياـ ال .16
إقامة مخٌيمات لمميٌجريف الٌسكرييف في كػٌؿ مػف تركٌيػا كاألردف كلبنػافق كالعمػؿ عمػى تصػدير صػكرتيـ إلػى  .17

 العالـ كنقطة ضٌد نظاـ الحكـ في سكرٌية.
قياـ الكاليات المٌتحدة بجمع كافٌػة الػٌدكؿ التػي تمػارس عمييػا ضػغطان سياسػٌيان كاقتصػادٌيان لمكقػكؼ فػي صػٌفيا  .18

أصكاتيـ أماـ المجتمع الٌدكليق إضػافة إلػى الػٌدكؿ الكاقفػة مسػبقان فػي صػٌفيا كمشػاركتيا فػي الحػرب  ككسب
 عمى سكرٌية كاالٌتحاد األكركبي كتركيا كبعض الدكؿ العربٌية الٌساعية إلى ىدـ سكرٌية.

ـٌ تجميػػد عضػػكٌية سػػكرٌية فػػي الجامعػػة العربٌيػػة كنػػكع مػػف ممارسػػة الٌضػػغط عمييػػاق كبعػػد فتػػرة مػػف ا .19 لػػزمف يػػت
 تسميـ كرسي سكرٌية إلى ما يسٌمكف المعارضة.

 سحب سفراء الٌدكؿ المعادية مف سكرٌيةق كالطمب مف جالياتيـ مغادرة سكرٌية. .20
 طرد سفراء سكرٌية مف الكثير مف الٌدكؿ ككقؼ العمؿ الدبمكماسي مع السمطة السكرٌية. .21
ات الرئيسػػية فػػي سػػكرية كالزراعػػةق كالتجػػارةق فػػرض عقكبػػات فردٌيػػة كجماعٌيػػةق عربٌيػػة كدكلٌيػػةق عمػػى القطاعػػ .22

 كالمصارؼق كاإلعالـق كذلؾ المسؤكليفق كتجارق كمستثمريفق كأشكاؿ عقكبات أخرل سنتطرؽ ليا فيما بعد.
كىكذا بات العالـ مقسكمان إلى قسميف: القسـ األٌكؿ يقؼ إلى جانب الكاليات المٌتحدة مر مان أك طكعانق 

التػػي فيمػػت المعبػػة التػػي تخكضػػيا الكاليػػات المٌتحػػدة كأعكانيػػاق ككانػػت تطمػػ  خػػالؿ  كالقسػػـ الثٌػػاني ىػػك الػػٌدكؿ
سنكات طكيمة إلى تغيير سياسة القطب الكاحدق ككانت ىذه الفرصة المكاتية لذلؾق كىذه الٌدكؿ كانت مجمكعػة 

ي: إيرافق دكؿ دكؿ البريكس كىي )البرازيؿق ركسياق اليندق الصيفق جنكب إفريقيا(ق إضافة إلى دكؿ أخرل كى
أمريكا الالتينٌيةق كبعض الٌدكؿ األخرلق كقد كانت الكاليػات المٌتحػدة حاكلػت شػراء مكاقػؼ دكؿ أخػرل بأسػاليب 
مختمفػػة منيػػا: إلغػػاء الػػديكفق مقابػػؿ معكنػػات مالٌيػػةق كمنيػػا ضػػغكط سياسػػٌيةق كلكػػف ركسػػيا كالصػػيف كأعضػػاء 

اكؿ الكاليات المٌتحدة استصداره ضٌد سكريةق كبمقابؿ دائميف في مجمس األمف كانت في المرصاد ألٌم قرار تح
كٌؿ ما كانػت تقػكـ بػو العصػابات المسػٌمحة مػف خطػؼ كقتػؿ كتػدمير كتعػذيب كتفجيػراتق إال أٌف األمػـ المٌتحػدة 
كمنٌظماتيػػا لػػـ تكػػف تعتػػرؼ أك تػػديف تمػػؾ األعمػػاؿق إٌنمػػا سػػرعاف مػػا كانػػت تيمقػػي بالٌتيمػػة عمػػى الٌنظػػاـ السػػكرٌم 

سكرم الٌنظاميق عمى الر ـ مف كٌؿ الكثائؽ كاألدٌلة التي كانت سكرية كعف طريؽ مندكبيا الٌدائـ في كالجيش ال
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مجمػػس األمػػف الػػدكتكر بشػػار الجعفػػرمق كخاٌصػػة فيمػػا يتعمٌػػؽ بتمريػػر دكؿ الجػػكار لمعصػػابات المرتزقػػة القػػادميف 
اىػػدان لفػػرض الضػػغكط كالعقكبػػات مػػف كافٌػػة دكؿ العػػالـ لمقتػػاؿ فػػي سػػكريةق إال أٌف مجمػػس األمػػف كػػاف يسػػعى ج

كالتحذيرات لسكريةق مٌدعية بأٌف تمؾ العصابات ىي شعب سكرم يسعى لنيؿ مطالبوق كال يكجػد  يػر السػكرييف 
فػػي صػػفكفيـق كال يكجػػد مػػف يػػدعميـ ب رىػػابيـق كذلػػؾ كػػاف دلػػيالن إضػػافٌيان قاطعػػان الرتيػػاف قػػرارات األمػػـ المٌتحػػدة 

أعكانيػػػاق كلكػػػف كمػػػع مػػػركر األيػػػاـ كاألشػػػير عمػػػى األحػػػداث فػػػي سػػػكرية بػػػدأت كمنٌظماتيػػػا لمكاليػػػات المٌتحػػػدة ك 
الٌصحؼ األجنبٌية تتكٌمـ كتصٌرح عف كجكد مسٌمحيف أجانب يقػاتمكف فػي سػكرٌيةق ككػذلؾ بالٌنسػبة لألسػمحة التػي 

ـٌ إرسػػػاليا إلػػػى تمػػػؾ العصػػػابات فػػػي الػػػٌداخؿ السػػػكرٌمق كىكػػػذا أصػػػب  ال مفػػػٌر لألمػػػـ المٌتحػػػدة كمنٌظمات يػػػا مػػػف يػػػت
 االعتراؼ بكجكد أكلئؾ األجانب المرتزقة كبأعداد كبيرة.

ـٌ تحكيؿ ممؼ سكرية إلى مجمػس األمػفق كبمقػدار تمػاىي تمػؾ  كلكف كانت الجامعة العربٌية كقبؿ أف يت
الجامعة مع العصابات كاستماتتيا في الٌتسٌتر عف أفعالياق قامت ب رساؿ بعثة عربٌية إلى سكرية بحٌجة التحقٌػؽ 

ىػك سػكداني الجنسػٌيةق كلكػٌف المخفػي كػاف مف األكضاع في سكرٌيةق ككانت تمػؾ البعثػة بقيػادة الجنػراؿ الػٌدابي ك 
لبعض عناصر ىذه البعثة عالقة بالٌدكؿ الداعمة لإلرىاب ككاف ىناؾ مخططػان مطمػكب مػف تمػؾ البعثػة القيػاـ 
بوق كلكٌف الجنػراؿ الػٌدابي كبعػد جكالتػو بعػدد مػف المحافظػات السػكرٌية كالمقػاء بالسػكرييف كاالسػتماع إلػى أقػكاليـ 

تقريػػران لمجامعػػة العربٌيػػةق إال أٌف تمػػؾ الجامعػػة برئاسػػة قطػػر لػػـ تعتػػرؼ بمضػػمكف التقريػػر حػػكؿ األكضػػاعق قػػٌدـ 
ـٌ حكلػػت  الػػذم يؤٌكػػد عمػػى كجػػكد العصػػابات المسػػٌمحة كاإلرىػػاب الػػذم تقػػكـ بػػوق كعممػػت عمػػى إخفػػاء الممػػؼق ثػػ

إلى سػكرية السػتطالع الجامعة الممٌؼ السكرم إلى األمـ المٌتحدةق كبدكره قاـ مجمس األمف ب رساؿ بعثة أممية 
ـٌ إرساؿ ككفي أناف كمب ـٌ ت ـٌ عالكضعق كمف ث كث سالـق كبعد أف  ادر فجأة في نياية المٌدة المخٌصصػة لػوق تػ

إرساؿ األخضر اإلبراىيمي كمبعكث سالـق كلكف كػٌؿ ذلػؾ لػـ ينفػع بشػيء إٌنمػا كػاف عبػارة عػف تمثيمٌيػات تقػكـ 
 ماـ تمؾ العصابات في تدمير سكرٌية أكثر فأكثر.بيا تمؾ الٌدكؿ لتمرير الكقت قدر اإلمكاف أ

 
ّ:ّالاقوس تّوالحظر:2-2-2

ـٌ فييا فرض عقكبات عمى سكريةق حيث كمنذ عاـ  تـٌ فرض العديػد 2114لـ تكف المٌرة األكلى التي يت
كانػػػت  مػػف العقكبػػات الٌدكلٌيػػة عمػػى سػػكرٌية مػػف ًقبىػػؿ الكاليػػػات المٌتحػػدة كاالٌتحػػاد األكركبػػيق كلكػػف ىػػذه المرحمػػة

األكثر شراسة في فرض أنكاع مختمفة مف العقكبات االقتصادٌية المنفردة كالمشتركة دكلٌيان كعربٌيػانق كتمٌثمػت ىػذه 
 العقكبات بالتٌالي:

ّالاقوس تّاألمريكّيي: (أّ
فػػرض عقكبػػات عمػػى السػػٌيد الػػرئيس بشػػار األسػػد كشػػقيقو األصػػغر مػػاىر األسػػد كعمػػى مسػػؤكليف فػػي  .1

 الٌدكلة السكرٌية.
 عقكبات عمى أكبر مصرؼ تجارم تشرؼ عميو الدكلة السكرٌية. فرض .2
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 فرض عقكبات عمى شركة الياتؼ الٌنقاؿ سيرياتيؿ. .3

 حظر استيراد المشتٌقات الٌنفطٌية كتجميد أرصدة الٌدكلة. .4

 إدراج اإلذاعة كالتمفزيكف الٌرسمييف عمى الالئحة الٌسكداء. .5

 بحٌجة أٌنيا ممؾ لمٌنظاـ السكرم.كضع شركة الطيراف السكرية عمى الالئحة السكداء  .6

 إدراج قناة الدنيا التمفزيكنٌية الخاٌصة عمى الالئحة السكداء بحٌجة مساعدة الٌنظاـ السكرم. .7

عمػػػى الالئحػػػة السػػػكداء كػػػٌؿ مػػػف كزيػػػر الػػػٌدفاع كاثنػػػيف مػػػف كبػػػار الٌضػػػباط فػػػي الجػػػيش الٌسػػػكرم  كضػػػع .8
 العدؿ. الٌنظاميق إضافة إلى كزير الصحةق ككزير الصناعةق ككزير

 أجازت كاشنطف فرض عقكبات عمى شركات تزٌكد سكرٌية بالتكنكلكجيا. .9

 تكقيع عقكبات عمى مجمكعات كأفراد أجانب يحاكلكف االلتفاؼ عمى الٌتدابير المٌتخذة. .11

إعػػالف الكاليػػات المٌتحػػدة أٌنيػػا سػػتقكـ مػػع قطػػػر عمػػى إ ػػالؽ نظاميػػا المػػالي أمػػاـ البنػػؾ اإلسػػػالمي   .11
 الٌدكلي في سكرٌية.

 الحظر عمى المكاطنيف األمريكييف إجراء أٌم تعامؿ اقتصادم مع المسؤكليف كالشركات السكرٌية. .12

 عقوس تّا ّتح  ّاألوروّس : (بّ

أقػػٌر االٌتحػػاد األكركٌبػػي جممػػة مػػف العقكبػػات عمػػى سػػكرٌية كأحػػد أشػػكاؿ الٌضػػغط الػػذم تمارسػػو إلػػى جانػػب 
كلة السكرٌيةق كمف ىذه العقكبات التػي أقٌرىػا االٌتحػاد الكاليات المٌتحدة كأعكانيا في سبيؿ تغيير سياسات الدٌ 

 األكركبي لفترات متتالية:
العقكبات عمى مصرؼ سكرٌية المركزم: حيث أقٌر االٌتحػاد األكركٌبػي منػع الٌتمكيػؿ كنقػؿ األمػكاؿ عبػر  .1

ـٌ جػرل تجميػدىا بعػد صػدكر القػرارق أي ضػان ىذا المصرؼق ما عػدا األمػكاؿ التػي كانػت قيػد الٌتحكيػؿق ثػ
األمػػػػكاؿ التػػػػي تيحػػػػكَّؿ عبػػػػر المصػػػػرؼ المركػػػػزم لألشػػػػخاص أك شػػػػركات  يػػػػر مشػػػػمكليف بالعقكبػػػػات 
 كأل راض تجارٌية محٌددة كعممٌيات الٌتمكيؿ لألمكاؿ المجٌمدة كالتي تقٌرىا إحدل دكؿ االٌتحاد األكركٌبي.

" بحٌجػػة عػػدـ فػػرض عقكبػػات عمػػى بعػػض الػػكزراء السػػكرييف: كمػػنيـ مػػثالن كزيػػر الٌصػػحة "كائػػؿ الحمقػػي .2
معالجة المتظاىريف في المشافي الحككمٌيةق كزيػر االٌتصػاالت "عمػاد الٌصػابكني" بحٌجػة تحٌكمػو بحرٌيػة 
االٌتصاالت كاإلنترنتق كزير الٌنفط "سفياف العالك" بحٌجة تمكيؿ نظاـ الحكـ مف مصػادر الػٌنفطق كزيػر 

حكػػـق كزيػػر التربيػػة "صػػال  الٌراشػػد" الٌصػػناعة "عػػدناف سػػالخك" بحٌجػػة تسػػخير االقتصػػاد لخدمػػة نظػػاـ ال
 بحٌجة استخداـ المدارس كمعتقالتق كزير الٌنقؿ "فيصؿ العٌباس" بحٌجة دعمو لنظاـ الحكـ.

كٌثؼ االٌتحاد األكركٌبي عقكباتو عمى قٌطاع الٌنفط الٌسكرم حيث كضع عمى القائمة الٌسػكداء عػددان مػف  .3
ة كالتي تيشًرؼ عمى الٌتجارة كالتٌنقيب الٌنفطيق كذلؾ بعػد الٌشركات منيا الشركة العاٌمة لمبتركؿ الحككميٌ 

عقكبات أكركبٌية أمريكٌية نٌصت عمى حظر استيراد الٌنفط الٌسكرم الخػاـق كحظػر االسػتثمار المسػتقبمي 
 في ىذا القطاع.
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إلغاء عقكد مبرمة مع عدة شركات لتكريد حاجة سػكرية مػف المػازكت كالغػاز نتيجػة الحظػرق مػع العمػـ  .4
األمكاؿ مسٌددةق كاالعتمادات مفتكحةق إال أٌف االتحاد األكركبي كبعد اعتراض الشركات عمى ىػذا  بأفٌ 

ـٌ تكريد المازكت كالغاز إلى سكرية.  اإللغاء قاـ بتيديدىـ بفرض عقكبات قاسية بحاؿ ت

 تجميد أرصدة كمنع سفر أفراد سكرييف بحٌجة ما أسمكه انتياكات حقكؽ اإلنساف. .5

 مصرؼ االستثمار األكركبي في سكرية.كقؼ استثمارات  .6

 فرض حظر عمى األسمحة. .7

منػػع مػػن  تأشػػيرات دخػػكؿ إلػػى االٌتحػػاد األكركبػػي شػػمؿ السػػٌيد الػػرئيس بشػػار األسػػدق كشػػقيقو األصػػغر  .8
مػػاىر األسػػػدق كعػػدد مػػػف أقربائػػوق إضػػػافة لعػػدد كبيػػػر مػػف المسػػػؤكليف السػػكرييفق كفػػػرض تجميػػد عمػػػى 

 أرصدتيـ.

 الٌتجارم الٌسكرم.فرض عقكبات عمى المصرؼ  .9

منع بيع أك شراء أك نقؿ الٌذىب أك الفٌضة أك البالتينيكـ أك األلماس أك المعادف الٌثمينة بشكؿ مباشر  .11
 أك  ير مباشر.

حظر تصدير معٌدات مخٌصصة لصناعة الغاز كالٌنفطق أك برامج معمكماتٌية تتي  مراقبة االٌتصاالت   .11
 نت.الياتفٌية أك تمؾ التي تتـٌ عبر اإلنتر 

 فرض الحظر عمى الٌرحالت المستأجرة التي تشغميا سكرٌية. .12

 فرض عقكبات عمى عقيمة السٌيد الرئيس بشار األسد ككالدتو. .13

 فرض عقكبات عمى قٌطاع التٌبغ. .14

 فرض عقكبات عمى كزارتي الداخمية كالٌدفاع. .15

 حظر تصدير السمع الفاخرة إلى سكرٌية. .16

اإلرىابٌيػػة عمػػى العديػػد مػػف آبػػار الػػٌنفط السػػيما فػػي المنػػاطؽ الشػػرقٌية مػػف كبعػػد سػػيطرة العصػػابات المسػػٌمحة 
ـٌ تسػػػميتو "نفػػػط  سػػػكرٌية كػػػدير الػػػزكر كالحسػػػكةق قػػػٌرر االٌتحػػػاد األكركبػػػي رفػػػع الحظػػػر عمػػػى تصػػػدير مػػػا تػػػ

 المعارضة"ق بينما أبقى العقكبات عمى نفط الحككمة.

ّالاقوس تّالارسّيي: (جّ
ق كبعد فترة قصيرة صدرت قائمة 16/11/2111ٌية سكرٌية فييا بتاريخ قامت الٌجامعة العربٌية بتعميؽ عضك 

مف العقكبػات ضػٌد سػكرٌية مػف ًقبىػؿ الجامعػة العربٌيػةق كمنيػا مػا قػاـ بػاإلعالف عنػو كزيػر خارجٌيػة قطػر فػي 
بػػأٌف كزراء الخارجٌيػػة العػػرب أقػػٌركا فػػي اجتمػػاعو طػػارئ فػػي القػػاىرة  27/11/2111مػػؤتمر صػػحفي بتػػاريخ 

 ات اقتصادٌية كتجارٌية كمالٌية ضٌد سكرٌيةق كتضٌمنت ىذه العقكبات:فرض عقكب
منع سفر كبار الٌشخصٌيات كالمسؤكلٌيف الٌسكرٌييف إلى الػٌدكؿ العربٌيػة كتجميػد أرصػدتيـ فػي الػٌدكؿ العربٌيػةق  .1

 عمى أف تقـك المجنة الفٌنٌية التنفيذٌية بتحديد أسماء ىؤالء األشخاص كالمسؤكليف.
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 مع البنؾ المركزم الٌسكرم. كقؼ الٌتعامؿ .2

 كقؼ التٌبادالت الٌتجارٌية الحككمٌية مع الحككمة الٌسكرٌية. .3

 تجميد األرصدة المالٌية لمحككمة الٌسكرٌية. .4

 كقؼ الٌتعامالت المالٌية مع الحككمة السكرٌية. .5

 كقؼ جميع الٌتعامالت مع البنؾ الٌتجارم الٌسكرم. .6

مػػف ًقبىػػؿ البنػػكؾ المركزٌيػػة العربٌيػػة مػػع البنػػؾ المركػػزم كقػػؼ تمكيػػؿ أم مبػػادالت تجارٌيػػة حككمٌيػػة  .7
 السكرٌم.

الٌطمػػػب مػػػف البنػػػكؾ المركزٌيػػػة العربٌيػػػة مراقبػػػة الحػػػكاالت المصػػػرفٌية المرسػػػمة مػػػف العمالػػػة السػػػكرٌية فػػػي  .8
 الخارج إلى أسرىـ في سكرٌيةق كالحكاالت مف المكاطنيف العرب في سكرٌية.

 راضي الٌسكرٌية مف ًقبىؿ الٌدكؿ العربٌية.تجميد تمكيؿ إقامة المشاريع عمى األ .9

لى سكرٌية خالؿ أسبكع مف تاريخ إصدار ىذا القرار.  .11  كقؼ رحالت الطيراف مف كا 

ال تشمؿ ىذه العقكبات المنٌظمات العربٌية كالٌدكلٌية كمراكز الجامعة العربٌية كمكٌظفييػا عمػى األرض   .11
 الٌسكرٌية.

ـٌ تسػػػميتو ائػػػتالؼ  26/3/2113كبتػػػاريخ  قامػػػت الجامعػػػة العربٌيػػػة بمػػػن  مقعػػػد سػػػكرية فييػػػا إلػػػى مػػػا تػػػ
 المعارضة.

ّ وي را: ( ّ
 شخصٌية سكرٌية. 23فرض عقكبات عمى  .1
مميػػكف يػػكرك( حسػػب زعميػػـ بأٌنيػػا تعػػكد لنظػػاـ  21.9مميػػكف إل )مػػا يعػػادؿ حينيػػا  31.8تجميػػد  .2

 الحكـ في سكرية.

 الٌنفطي. حظر االستثمار في القطاع .3

 فرض عقكبات عمى كالدة السيد الرئيس بشار األسد كعقيمتو كعدد مف أعضاء الحككمة. .4

 فرض سمسمة مف العقكبات ضٌد قطاع المالٌية كالنفط كالمعادف الٌثمينة. .5

ّأ ترالي : (هّ
 الحظر عمى األسمحة. .1
 فرض عقكبات ضٌد أشخاص بحٌجة أٌف ليـ صمة بنظاـ الحكـ. .2

 حظر الٌتعامالت الٌتجارٌية في قطاعات الٌنفط كاالٌتصاالت كالمعادف الٌثمينة. .3

ّكن ا: (وّ
 تجميد أرصدة لما أسمتيـ كبار المسؤكليف كالشركات بحٌجة أٌنيا تابعة لمٌنظاـ. .1
 فرض عقكبات عمى عائمة السٌيد الرئيس بشار األسد. .2

 منع تجارة المكاد الفاخرة. .3
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لغ يةةي5022ّّآذار22ّّعمةةىّا  ت ةة  ّال ةةوريّ ةةاللّالفتةةرةّ:ّتةةأثيرّاإلرىةة بّا  ت ةة  ي5-2ّ
ّ:5022حزيرانّ

إضػػافة إلػػى العقكبػػات التػػي فيرضػػت عمػػى سػػكرٌية دكلٌيػػان كعربٌيػػانق فقػػد قامػػت العصػػابات المسػػٌمحة بتنفيػػذ 
كاٌفة األكامر المكٌجيػة ليػا مػف ًقبىػؿ الػٌدكؿ الداعمػة ليػاق كىػي ذات الػٌدكؿ التػي فرضػت العقكبػات عمػى سػكرٌيةق 

لمنشػػآت العاٌمػة كالخاٌصػػةق حتٌػػى المرافػػؽ فعمػدت تمػػؾ العصػػابات إلػى تخريػػب البنػػى التحتٌيػػةق كاسػتيداؼ كافٌػػة ا
العاٌمةق كاألمالؾ العاٌمة كالخاٌصةق كالمدارسق كالمشافيق كبذلؾ لـ يىسمىـ أٌم قٌطاع مف القٌطاعات السكرٌية مػف 
ـٌ بطريقػػة ممنيجػػة كمدركسػػة مػػف الخػػارجق حتٌػػى بػػات ال  عبػػثيـ كتػػدميرىـق ككػػاف كػػٌؿ ذلػػؾ الػػدٌمار كالٌتخريػػب يػػت

رٌية إال كلًحقىت بيػا األضػرار الماٌديػة كالماليػة كالبشػرٌيةق كحتٌػى إتمػاـ ىػذا البحػث ال تػزاؿ تمػؾ يكجد محافظة سك 
العصػاباتق أك مػا تبقٌػى منيػا تعيػث خرابػان كدمػاران كقػتالنق كلتاريخػو لػـ تظيػر أٌيػة إحصػائٌية رسػمٌية شػاممة حػػكؿ 

يف ب عطػاء أرقػاـ تقديرٌيػة عػف حجػـ حجـ األضرار فػي سػكريةق كلكػف بػيف الحػيف كاآلخػرق يقػـك بعػض المسػؤكل
ىذه األضرارق السيما كأٌف بعض المنػاطؽ الٌسػكرٌية الزالػت فػي مرمػى تمػؾ العصػابات المسػٌمحةق مػع العمػـ بػأٌف 
الجػػػيش الٌسػػػكرم الٌنظػػػامي قػػػد قػػػاـ بتحريػػػر العديػػػد مػػػف المنػػػاطؽق كالقضػػػاء عمػػػى أعػػػداد كبيػػػرة جػػػٌدان مػػػف ىػػػؤالء 

ـٌ الٌتصري  بيا عف حجـ األضرار ىك ما صٌرح بو نائب رئيس مجمس اإلرىابٌييفق كمف األرقاـ التقد يرٌية التي ت
الكزراء لشؤكف الخدمات حيث أكض  أٌف لجنة اإلعمػار قػٌدرت قيمػة األضػرار الٌناتجػة عػف األحػداث التػي تمػٌر 

يػػػار مم 1111بمغػػػت حػػػكالي  1/11/2112بيػػػا سػػػكرٌية لمٌجيػػػات العامػػػة كالخاٌصػػػة منػػػذ بدايػػػة األحػػػداث كحتٌػػػى 
مميػار ؿ.س أضػرار  يػر  711مميار ؿ.س أضرار لممنشآت كالمرافؽ العاٌمةق كحكالي  81ؿ.سق منيا حكالي 

مميػػار ؿ.س أضػػرار  181مباشػػرة كقعػػت عمػػى قطاعػػات الػػنفط كالزراعػػة كالسػػياحة كالصػػناعة ك يرىػػاق كحػػكالي 
 1ات الخاٌصػػة بػػالمكاطنيف.مميػػار ؿ.س أضػػرار كاقعػػة عمػػى الممتمكػػ 13لحقػػت فػػي المػػدف الٌصػػناعٌيةق كحػػكالي 

بمغػت نحػك  31/3/2113كفي فترة الحقة أكض  أٌف القيمة اإلجمالية ألضرار الجيات العامػة كالػكزارات لغايػة 
 2مميار ؿ.س. 1158

كنتيجػػػة إلرىػػػاب العصػػػابات المسػػػٌمحة فقػػػد الكثيػػػر مػػػف السػػػكرييف عمميػػػـ السػػػيما العػػػامميف فػػػي القطػػػاع 
 آخر إحصائيات رسمٌية كالتٌالي: الخاص ككانت معٌدالت البطالة حسب

5022ّ-5008(:ّيسّينّماّ  تّالسط ليّلألعوام52ّالج ولّر مّ)
 2111 2111 2119 2118 2117 ال ني

 14.9 8.6 8.1 11.2 9.5 ماّ لّالسط ليّ%

 .18ق ص2111المصدر: ىيئة االستثمارق التقرير السنكم عاـ 

                                      
 المكقع اإللكتركني لمجٌمة االقتصادم اإللكتركنٌية: 1

http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=30087. 
 المكقع اإللكتركني:  2

http://www.syriantelegraph.com/?p=85118 

http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=30087.
http://www.syriantelegraph.com/?p=85118
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كىػػك العػػاـ الػػذم بػػدأت بػػو األحػػداث فػػي  2111عػػاـ كنالحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ معػػٌدؿ البطالػػة فػػي 
ازداد ىػػػذا  2112ق كمػػػف المؤٌكػػػد بػػػأٌف عػػػاـ 2111سػػػكرٌيةق ىنػػػاؾ ارتفػػػاع كبيػػػر فػػػي ىػػػذا المعػػػٌدؿ مقارنػػػة بالعػػػاـ 

إحصػائٌيات  ةالمعٌدؿ نتيجػة لألحػداث الٌداميػة التػي شػيدتيا األرض السػكرٌيةق كلكػف لػيس ىنػاؾ حتٌػى تاريخػو أٌيػ
 .2112رسمية بخصكص عاـ 

ذا ما أردنا   عمى أضرار كٌؿ قٌطاع بشكؿ منفصؿ نجد التٌالي: االطالعكا 

ّ:ّالزراعي:5-2-2
كعػػات مصػػٌرح كزيػػر الزراعػػة إلػػى أٌف قيمػػة األضػػرار التػػي طالػػت كزارة الزراعػػة كحػػدىا عمػػى يػػد المج

كالتجييػػزاتق كمػػا مميػػارق بػػيف نيػػب كتخريػػب اآلالت كاآلليػػات كالمبػػاني  27سػػٌمحة بمغػػت نحػػك ماإلرىابٌيػػة كال
 74نحػػك  2112كصػمت قيمػة األضػػرار التػي تكٌبػدىا القطػػاع الزراعػي بشػػٌقيو النبػاتي كالحيػكاني خػػالؿ العػاـ 

إلنتاجٌيػػػػة لعػػػػدـ تػػػػأميف ر الزراعػػػػي كانخفػػػػاض امميػػػػار ؿ.س نتيجػػػػة خػػػػركج بعػػػػض المسػػػػاحات مػػػػف االسػػػػتثما
1مستمزمات اإلنتاج.

 

 4/4/2113مػاؿ التخريبٌيػةق منػذ بدايػة األحػداث كحتٌػى بمغ إجمػالي الخسػائر الماديػة الناتجػة عػف األع
مميػكف ؿ.سق كىػذه الخسػائر ترٌكػزت عمػى سػرقة كتخريػب  144في ىيئػة البحػكث العممٌيػة كالزراعٌيػة أكثػر مػف 

ت الحيكانٌيػػة كاألصػػناؼ المحٌسػػنة كمػػا ىػػك قيػػد االسػػتنباط الحركقػػات كالتجييػػزات كعػػدد مػػف السػػالاآللٌيػػات كالم
 2قيف النباتي كالحيكاني.كالتطكير في الشٌ 

بسبب األعمػاؿ اإلرىابٌيػة لممجمكعػات  الزراعي التعاكني أٌف حجـ األضرار التي لحقت بالمصرؼ كما
مميكف ؿ.سق حيث بمغت األضػرار الٌناجمػة عػف عمميػات الٌسػطك عمػى أمػكاؿ المصػرؼ  211المسٌمحة فاؽى الػ 
ق كأثنػػاء عمميػػات نقميػػا مػػف فػػركع مصػػرؼ ؿ.س كالتػػي تعٌرضػػت لمسػػمب مػػف صػػناديؽ الفػػركع 136195161

سكرية المركزم في مراكز المحافظات إلى فركع المصرؼ أك بالعكسق كقػد بمغػت قيمػة األضػرار الٌناجمػة عػف 
أعمػػاؿ العصػػابات المسػػٌمحة مػػف سػػرقة سػػيارات أك مكجػػكدات بعػػض الفػػركع مػػف أثػػاث كأجيػػزة حاسػػكب ك يرىػػا 

  3س.ؿ. 71293623كأضرار لحقت بالمباني بحدكد 
كقد عمدت الٌدكؿ المجاكرة لسكرٌيةق السػيما تركيػا الػٌداعـ كالممػٌر الرئيسػي لتمػؾ العصػاباتق عمػى تشػجيع 
سرقة االقتصاد السكرمق مف مصانع كآلياتياق كالٌنفطق كفيما يخٌص قٌطاع الزراعة جرل سرقة آالؼ األطنػاف مػف 

سػػيما كأٌف الحػػدكد التركٌيػػة مفتكحػػة أمػػاـ تمػػؾ العصػػاباتق المحاصػػيؿ الزراعٌيػػة االسػػتراتيجٌية كتيريبيػػا إلػػى تركيػػاق ال

                                      
 ق المكقع اإللكتركني:12/6/2113صحيفة الكطف السكرٌيةق األربعاء  1

http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=1457 
 ق المكقع اإللكتركني:6/5/2113صحيفة تشريفق  2

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/288300  
 ق المكقع اإللكتركني:27/12/2112تصري  بتاريخ  المصرؼ الزراعي الٌتعاكنيق 3

http://agrobank.gov.sy/pagedetail/index/?id=117  

http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=1457
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/288300
http://agrobank.gov.sy/pagedetail/index/?id=117
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ككانت تيباع بأسعار متدنيةق كمف ىذه المحاصيؿ: الحبكبق القطفق القم ق مػف خػالؿ اسػتيداؼ تمػؾ العصػابات 
لمراكػػز اسػػتالـ الحبػػكب كالصػػكامع كمحػػالج األقطػػافق إضػػافة إلػػى قياميػػا بتخريػػب كػػٌؿ مػػا لػػـ تسػػتطع تيريبػػو أك 

 إلى التفجيرات أك الحرائؽ. سرقتوق فتعمد

كما أٌف الثركة السكرٌية مف الغابات قد تعٌرضت بدكرىا العتداءات العصابات المسٌمحةق كأكثر الغابػات 
المتضٌررة ىي الكاقعػة فػي شػماؿق كشػماؿ  ػرب سػكرٌية مػع الحػدكد التركٌيػةق حيػث جعمػت العصػابات المسػٌمحة 

لٌسػكرم أثنػاء مالحقتػو لمعصػاباتق مف تمؾ الغابات مخبػأن ليػاق ككانػت تفتعػؿ الحرائػؽ إلشػغاؿ الجػيش العربػي ا
مقابػػػؿ فػػػرار تمػػػؾ العصػػػابات إلػػػى أمػػػاكف أخػػػرلق كأكثػػػر المنػػػاطؽ المتضػػػٌررة ىػػػي: قػػػرل الممنػػػدق عػػػيف البيضػػػاق 
كأصػػعبيا الحريػػؽ فػػي  ابػػات الزعينٌيػػة  ػػرب جسػػر الٌشػػغكر حيػػث امتػػٌد الحريػػؽ مػػع اٌتجػػاه الٌريػػاحق كأتػػت الٌنػػار 

 51د قدِّرت القيمػة االقتصػادٌية لشػجرة متكٌسػطة العمػر عمرىػا حػكالي عمى مساحات كبيرة مف الغابةق ككانت ق
ضافة لمخسائر الماديةق ف ٌف استعادة ىذه الغابات يحتاج لمئات الٌسنيفق كمرافقان لذلؾ  عامان بآالؼ الٌدكالراتق كا 

اؽ إطػارات كانت األضرار البيئٌيةق الٌناتجة عف ممارسػات العصػابات المسػٌمحة كقطػع الطرقػات عػف طريػؽ إحػر 
السػػياراتق كاسػػتيداؼ خطػػكط نقػػؿ الػػنفط بحرقيػػاق كمػػا ترتٌػػب عميػػو مػػف انبعاثػػات ألٌكؿ أكسػػيد الكربػػكفق كثػػاني 
أكسػػيد الكربػػكفق كأكاسػػيد الكبريػػتق كبعػػض المرٌكبػػات األخػػرلق ككٌميػػا  ػػازات ضػػاٌرة بالصػػٌحة لإلنسػػافق كأيضػػان 

لٌنػػاجـ عػػف قيػػاـ العصػػابات المسػػٌمحة برمػػي الجثػػث فػػي لكافٌػػة الكائنػػات الحٌيػػةق إضػػافة إلػػى ذلػػؾ تمػػٌكت الميػػاه ا
المسػػٌطحات المائٌيػػةق كأقنيػػة الصػػرؼ الصػػٌحي التػػي تػػؤدم إلػػى تمػػٌكث األراضػػي الزراعٌيػػةق كنتيجػػة السػػػتيداؼ 
خطػػكط نقػػؿ الػػنفطق كسػػرقتيا كبالتٌػػالي فقػػداف كػػٌؿ مػػف المػػازكت كالغػػاز مػػف الٌسػػكؽق السػػيما فػػي فصػػؿ الشػػتاءق 

لكثير مف السػكرييف إلػى قطػع األشػجار الحراجٌيػةق كمػنيـ بغػرض الٌتجػارة بيػاق حيػث أٌدل كبغرض التدفئة لجأ ا
إلى استيداؼ المحمٌيات كمنيا: محمٌية البمعػاس فػي حمػاهق الغابػات الحراجٌيػة الممتػٌدة مػف  ةانتشار ىذه الٌظاىر 

ف األشػػػجار دكنػػػـ مػػػ 61تمكمػػػخ إلػػػى محافظػػػة طرطػػػكسق منطقػػػة أبػػػك قبػػػيس التػػػي تعٌرضػػػت لحريػػػؽ أتػػػى عمػػػى 
الحراجٌية الصنكبرٌية كالبطـق كمحمٌية جبؿ عبد العزيز في دير الزكرق كفي منطقة كسب نشب حريؽ امتٌد إلى 

ىكتػػار كالتػػي تنتشػػر فييػػا أشػػجار الصػػنكبر  151الحػػدكد التركٌيػػة عمػػى حػػدكد محمٌيػػة الفرنمػػؽ أتػػى عمػػى نحػػك 
تقكـ بسرقة ماٌدة الٌسماد بكمٌيات كبيػرة السػتخداميا كالسندياف شبو العذرم المعمرةق ككانت العصابات المسٌمحة 

ـ قػدرة المػزارع عمػى الحصػكؿ دفي صناعة المتفٌجػرات كالعبػكات الٌناسػفةق مػا أدل لفقػداف المػاٌدة مػف الٌسػكؽ كعػ
عمييػػػاق كىكػػػذا بػػػات القطٌػػػاع الٌزراعػػػي مػػػف أكثػػػر القٌطاعػػػات المتضػػػٌررة فػػػي ظػػػٌؿ شػػػٌ  البيانػػػات كاإلحصػػػائٌيات 

حسػػب مػػا كٌنػػا نسػمع مػػف كسػػائؿ اإلعػػالـ السػكرٌية مػػف أخبػػار يكمٌيػػة عػف إجػػراـ العصػػابات المسػػٌمحة الرسػمٌيةق ك 
فػػ ٌف تقػػدير الخسػػائر كبيػػر جػػٌدانق نضػػيؼ إلػػى كػػٌؿ ذلػػؾ كػػـ المػػزارعيف الػػذيف اضػػطركا لتػػرؾ أراضػػييـ كزراعػػتيـ 

الزراعيػػة خرجػػت عػػف  كاليػػركب مػػف إرىػػاب العصػػابات المسػػٌمحةق كبالتٌػػالي كجػػكد مسػػاحات كبيػػرة مػػف األراضػػي
اإلنتاج في ظٌؿ ىذه األحداثق كما تبٌقى منيـ تعٌرض لنقص المكاد األكلٌية المسػاعدة لػوق السػيما فػي المنػاطؽ 

ـٌ االعتمػاد  ان الشرقية كالشمالية مف سكرٌية كالتي شيدت انتشار  لمعصػابات المسػمحة فييػاق كىػذه المنػاطؽ التػي يػت
لزراعٌية الرئيسٌية كالحبكب كالقطف كالزيتكف ك يرىاق كبالتٌالي كػاف ىنػاؾ عمييا في اإلنتاج السنكم لممحاصيؿ ا
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كفي ظٌؿ تكاجد اإلرىابييف صعكبة في تأميف مستمزمات اإلنتػاج مػف بػذار كأسػمدة كمػازكتق ك يرىػا مػف أمػكر 
 تمـز المزارع الٌسكرم.

 
 :ّال ن عي:5-2-5

ية األربػػع )عػدراق الشػػيخ نجػارق حسػػياءق باسػتثمارات المػػدف الصػناع لحقػػتقيػدِّر حجػـ األضػػرار التػي 
مميػار ليػرة  180كدير الزكر( بسبب األزمة الراىنة فبينت أف قيمة األضرار المباشرة ك ير المباشرة كصمت 

مميكف ليرة أضرار مباشرة عمػى البنيػة التحتيػة لممػدف الصػناعيةق فيمػا بمػغ عػدد المنشػآت  416سكريةق منيا 
منشػػػأةق فػػػي حػػػيف تعطٌػػػؿ  548أة كعػػػدد المنشػػػآت المتكقفػػػة عػػػف اإلنتػػػاج منشػػػ 3360المتكقفػػػة عػػػف البنػػػاء 

عامالن عف العمؿ في ىذه المنشآتق كبٌينت الٌدراسة أٌف عدد المنشآت المتكقفة عف البناء في مدينة  87484
منشػػأة  115منشػػأةق كعػدد المنشػػآت المتكقفػة عػػف اإلنتػاج  1778منشػأة مػػف أصػؿ  1577عػدرا الصػػناعية 

عامالن في المدينةق بحيث كصمت قيمػة  47220عامالن مف أصؿ  39976منشأةق كتعطؿ  436مف أصؿ 
مميػكف ليػرة سػكريةق أمػا  20709حػكالي  31/12/2012األضرار التي لحقت بمدينة عدرا الصناعية لغايػة 

منشػأة مػف أصػؿ  1473في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحمبق فقد بمغ عدد المنشآت المتكقفة عف البناء 
منشػأةق كبمػغ عػدد العمػاؿ  614منشػأة مػف أصػؿ  374منشأةق كعدد المنشآت المتكقفة عف اإلنتاج  1552

عامؿق ككصؿ حجـ األضرار التي لحقت بالمدينة  38800عامؿ مف أصؿ  30400المتعطميف عف العمؿ 
ق معمػالن إلػى الحػرؽ كالنيػب 30مميػكف ليػرة سػكرية حيػث تعػرض  870240حػكالي  31/12/2012لتػاريخ 

منشػػأة مػػف  294كمػػا كقػػد بمغػػت فػػي مدينػػة حسػػياء الصػػناعية بحمػػصق عػػدد المنشػػآت المتكقفػػة عػػف البنػػاء 
منشػػأةق كمػا بمػػغ عػػدد  168منشػػأة مػف أصػػؿ  52منشػػأةق كعػدد المنشػػآت المتكقفػػة عػف اإلنتػػاج  314أصػؿ 

حتػػى عػػامالنق ككصػػؿ حجػػـ األضػػرار التػػي لحقػػت بالمدينػػة  19766عػػامالن مػػف أصػػؿ  15766المتعطمػػيف 
 116مميػػػكف ؿ.سق عممػػػان أف المنشػػػآت العاممػػػة حاليػػػان كالبػػػالغ عػػػددىا  10605حػػػكالي  2012نيايػػػة عػػػاـ 

%ق كمػا أٌف 27%ق كبطاقػة إنتاجيػة متكسػطة 75-%10منشأةق تعمؿ بطاقات إنتاجية متفاكتػة تتػراكح بػيف 
نة دير الػزكر الصػناعيةق العمؿ ليس متكاصالن بؿ بفترات متقطعة نتيجة الظركؼ السائدةق كفيما يتعمؽ بمدي

منشػػػأةق كمػػػا ىػػػك حػػػاؿ المنشػػػآت قيػػػد اإلنتػػػاج  16فػػػ ف كػػػؿ المنشػػػآت قيػػػد البنػػػاء فييػػػا متكقفػػػة كيبمػػػغ عػػػددىا 
عامالن متعطمكف عف  1342منشآتق ككذلؾ ف ف جميع العامميف البالغ عددىـ  7المتكقفة كميا عف اإلنتاج 

كبالنسػػبة  مميػػكف ؿ.س(ق  15) 31/12/2012ايػػة العمػػؿق كبالمجمػػؿ بمػػغ حجػػـ الضػػرر الالحػػؽ بالمدينػػة لغ
 ةإلػػى أضػػرار كخسػػائر المنشػػآت الصػػناعية الخاصػػة األخػػرل المباشػػرة سػػكاء خػػارج المػػدف الصػػناعية األربعػػ

تقديرىا حتى اآلفق كقد قدِّرىت خسائر المنشآت الصناعية  إنجازالمذككرة أك في المحافظات األخرل فمـ يتـ 
ألػؼ منشػاة صػناعية كحرفيػة  33مميػار إلق كأٌف  50ي محافظػة حمػب بحػكالي كالحرفية التي تػـ إحصػاؤىا فػ

منطقة صناعية قد استبيحت عدا منطقة كاحدة ما أدل إلى تقميص عدد المعامػؿ العاممػة  44مكزعة ضمف 
شػركة بمغػت  78إلى اقػؿ مػف الثمػث كمػا تػزاؿ تقػدير اإلضػرار مسػتمرةق كفػي محافظػة دمشػؽ قػدِّرىت أضػرار 
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 1.48مميػػػار ؿ.سق كالخسػػػائر  يػػػر المباشػػػرة  1.4مميػػػار ؿ.سق كالخسػػػائر المباشػػػرة  1.6 اأضػػػرارىقيمػػػة 
مميػكف ليػرة كخسػارة  90346مميار ؿ.سق كفي محافظة حماه كحسب األرقاـ األكليػة بمغػت أضػرار المبػاني 

 900839مميكف ؿ.سق كخسارة المكاد األكلية  570440اآلالت كالمعدات مف مختمؼ المنشآت الصناعية 
ق كتػػرٌج  المصػػادر أف كافػػة األرقػػاـ أعػػاله كفػػي 486970مميػػكف ؿ.س كمػػا بمغػػت الخسػػائر  يػػر المباشػػرة 

كافػػة المػػدف كالمنػػاطؽ بمػػا فييػػا حمػػص كالمحافظػػات الشػػرقية قابمػػة لمزيػػادة فػػي ظػػؿ اسػػتمرار أعمػػاؿ العنػػؼ 
 1 كالتدمير كتراجع قيمة العممة الكطنية مقابؿ القطع األجنبي.

 
 :ّالنقل:5-2-2

ت قيـ تقديرية لألضرار التي لحقت بقطاع النقؿ منذ بداية األحداث في سكرٌية كحتػى نيايػة عػاـ در ص
مميػػكف ليػػرة سػكريةق أمػػا فػػي مجػػاؿ  2حيػث بمغػػت قيمػػة األضػرار فػػي اإلدارة المركزيػػة لػػكزارة النقػؿ نحػػك  2112

ألػؼ ليػرة سػكرية فقػطق عمػى  626النقؿ البحرم فقد سجمت أقؿ األضػرار لػدل المديريػة العامػة لممػكانئ بمقػدار 
حػػػيف سػػػجؿ قطػػػاع النقػػػؿ البػػػرم أضػػػراران بػػػآالؼ الماليػػػيف مػػػف الميػػػرات السػػػكريةق ففػػػي مجػػػاؿ النقػػػؿ بػػػالخطكط 

مالييف ليػرة سػكرية تكزعػت  615.8بمقدار  ان الحديديةق لحؽ بالمؤسسة العامة لمخطكط الحديدية السكرية أضرار 
ماليػػيف ليػػرة سػػكرية فاقػد نقػػؿ الركػػابق عمػػى حػػيف بمػػغ  115ئعق كمميػػكف ليػػرة سػػكرية فاقػػد نقػؿ البضػػا 1.2عمػى 

مميػػػكف ليػػػرة سػػػكريةق كمػػػا لحػػػؽ بالشػػػركة العامػػػة إلنشػػػاء  511مجمػػػكع األضػػػرار التقديريػػػة فػػػي عمػػػؿ المؤسسػػػة 
مميػػكف ليػػرة سػػكريةق عمػػى حػػيف لحػػؽ بالمؤسسػػة  65.7بمقػػدار إجمػػالي بمػػغ  ان الخطػػكط الحديديػػة السػػكرية أضػػرار 

مميػػكف ليػػرة سػػكرية.  كفػػي مجػػاؿ النقػػؿ الطرقػػي سػػجمت  2.2ديػػدم الحجػػازم أضػػرار بمقػػدار العامػػة لمخػػط الح
المؤسسػػػة العامػػػة لممكاصػػػالت الطرقيػػػة بحسػػػب صػػػحيفة الػػػكطف السػػػكرية أضػػػراران إجماليػػػة لحقػػػت بيػػػا بمقػػػدار 

 مميػػكف ليػػرة سػػكريةق مػػع األخػػذ بالحسػػباف كجػػكد منشػػآت لػػـ تقػػدر قيمػػة األضػػرار فييػػا بسػػبب الظػػركؼ 451.2
الراىنػػػة كتػػػكتر المنػػػاطؽ التػػػي تكجػػػد فييػػػا ىػػػذه المنشػػػآتق كمػػػا لحػػػؽ بالشػػػركة العامػػػة لمطػػػرؽ كالجسػػػكر أضػػػراران 

ماليػيف  9.6مميكف ليرة سػكرية أضػرار اآلليػاتق ك 79.7مالييف ليرة سكرية تكزعت عمى  116إجمالية بمقدار 
نتيجػة النتقػاؿ  16/8/2112ر فقط لغايػة ليرة سكرية أضرار األبنية كالمنشآتق مع االنتباه إلى أف ىذه األضرا

ق 13/8/2112بتػاريخ  11319الشركة إلى مالؾ كزارة األشغاؿ العامػة كفػؽ كتػاب رئاسػة مجمػس الػكزراء رقػـ 
ماليػيف  9مديريات النقؿ سجمت أضراران لحقت بيا في محافظات أربعق حيث بمغت أضرار مديرية نقػؿ دمشػؽ 

ماليػيف ليػرة سػكرية فػي مديريػة نقػؿ حمػاةق  3.1في مديرية نقؿ حمبق ك مميكف ليرة سكرية 21.5ليرة سكريةق ك
 34.2ألؼ ليرة سكرية فقط ىي أضرار مديرية نقؿ ريؼ دمشػؽق ليكػكف مجمكعيػا اإلجمػالي  611إضافة إلى 

مميػكف  1.9مميكف ليرة سكريةق كفي مجاؿ نقؿ البضائع لحؽ بمكتب تنظيـ نقػؿ البضػائع ب دلػب أضػرار بقيمػة 

                                      
1  http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=147146 
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مميػػكف ليػػرة سػػكريةق ليكػػكف إجمػػالي  79.5ريةق كمػػا بمغػػت أضػػرار مكتػػب تنظػػيـ نقػػؿ البضػػائع بحمػػب ليػػرة سػػك 
مميػكف ليػرة سػكريةق كقػد بمػغ إجمػالي أضػرار قطػاع النقػؿ  81.4أضرار مكاتب تنظيـ نقؿ البضػائع فػي سػكرية 

ليػرة سػكرية حسػب مميػار  1.347الجارم  2113البرم في سكرية منذ بداية الظركؼ الراىنة كحتى مطمع عاـ 
مميكف ليرة سكريةق حيث  19.2المذكرةق كذلؾ قطاع النقؿ الجكم بدكره سجؿ أضراران إجمالية لحقت بو بمقدار 

ّماليػػػيف ليػػرة سػػكرية عمػػى حػػػيف ارتفػػع رقػػـ أضػػػرار 3.1بمغػػت قيمػػة أضػػرار المؤسسػػػة العامػػة لمطيػػراف المػػدني 
ريةق كىي أضرار قميمة نسبيان قياسان لقطاع النقؿ البرمق مميكف ليرة سك  16مؤسسة الطيراف العربية السكرية إلى 

 2112ككفقان لما تضمنتو مذكرة كزارة النقؿ فقػد بمغػت قيمػة األضػرار التػي لحقػت باألبنيػة كاآلليػات خػالؿ عػاـ 
مميػػػار ليػػػرة  2.386بمغػػػت  2111/ مميػػػار ليػػػرة سػػػكريةق مقابػػػؿ أضػػػرار فػػػي نفػػػس المجػػػاؿ خػػػالؿ عػػػاـ 1.367/

/ مميػارات ليػرة 3.754/ 2113ككف مجمكع قيمة األضرار منذ بدايػة األزمػة كحتػى مطمػع عػاـ سكريةق كبذلؾ ي
شييدان إضافة إلى  42سكريةق كأما األضرار التي لحقت بالككادر البشرية العاممة فقد بمغ عدد الشيداء نتيجتيا 

مختمػػػؼ المؤسسػػػات  مصػػػابانق تكزعػػػكا عمػػػى مختمػػػؼ قطاعػػػات النقػػػؿ بػػػران كجػػػكان كبحػػػران فػػػي 27مخطػػػكفيفق ك 8
1كالشركات كالمديريات كالمكاتب كاإلدارات المذككرة التابعة لكزارة النقؿ.

 

ّ
ّ:ّال ّحي:5-2-4

ـٌ التأكيد رسمٌيان مف ًقبىؿ سكرٌية عمى ضركرة مساعدة منٌظمة الصٌحة العالمٌية في تأميف أدكية  ت
شآت الصٌحٌية المتضٌررة إثر أعماؿ األمراض المزمنةق كمرضى األكراـق كالمساىمة في إعادة تأىيؿ المن

العصابات المسٌمحةق حيث أٌف القٌطاع الصٌحي الٌسكرم قبؿ اإلرىاب الذم لحؽ بوق كاف قد حٌقؽ تطٌكران 
ممحكظان تجٌمى في المؤٌشرات الصٌحٌية خاٌصة فيما يتعٌمؽ باألميات كاألطفاؿق حيث تراكحت آنذاؾ نسبة 

%ق كلـ تسٌجؿ أٌم حالة شمؿ منذ 111-%98كف سٌف الخامسة بيف الٌتغطية بمعظـ المقاحات لألطفاؿ د
ق كقطعػػت شػػكطان فػػي القضػػاء عمػػى الحصػػبةق كمػػا كصػػؿ متكٌسػػط العمػػر المتكقٌػػع لمفػػرد إلػػى 1995عػػاـ 
مركزانق كالمشافي  1921ق ككصؿ عدد المراكز الصٌحٌية إلى 1971سنة عاـ  58سنة مقارنة مع  71.5
ان مجيٌػػزة ب 124إلػػى  ٌيػػة كالفنٌيػػة العاليػػة التأىيػػؿ كالتػػي مشػػفى عاٌمػػ تقنٌيػػات متطػػٌكرةق إضػػافة لمكػػكادر الطٌب

طبيػػب مػػف مختمػػؼ االختصاصػػاتق إضػػافة إلػػى تحقيػػؽ سػػكرٌية  32111عامػػؿ مػػنيـ  94111تجػػاكزت 
% مف احتياجات الٌسكؽ المحمٌيةق بينما 93معمالن دكائٌيان يغٌطي ما يقارب  72لالكتفاء الٌذاتي مف خالؿ 

% مػف األدكيػة الٌنكعٌيػة كالمقاحػات كأدكيػة األكراـ كاألدكيػة اليرمكنٌيػةق كلكػف كفػي ظػٌؿ 7كزارة تستكرد ال
 91مػػػف خيػػػرة الكػػػكادر الطبٌيػػػةق كجػػػرح  87اإلرىػػػاب المسػػػٌم  المػػػدعكـ دكلٌيػػػانق أٌدل ذلػػػؾ إلػػػى استشػػػياد 

ٌيػػانق مشػػفى مػػف الخدمػػة نيائ 34مشػػفىق خػػرج منيػػا  54ق إضػػافة إلػػى اسػػتيداؼ 21آخػػريفق كاختطػػاؼ 

                                      
1 http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=139538 
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حراؽ أكثر مف  411ك معمػالن دكائٌيػانق  21سٌيارة إسعاؼق كتخريب كنيب  411مراكز صٌحٌيةق كسرقة كا 
ـٌ تفكيؾ آالت بعضيا كنقميا كبيعيا في بعض دكؿ الجكار بشكؿ  ير شرعي. كت

1 
 

ّ:ّالكيرس ء:5-2-2
بسػػبب األعمػػاؿ اإلرىابٌيػػة كغيػػره مػػف القٌطاعػػات تكٌبػػد قطٌػػاع الكيربػػاء خسػػائر ماٌدٌيػػة كمالٌيػػة كبشػػرٌية 

التي قامت مف خالليا العصابات المسٌمحة باستيداؼ قٌطاع الكيرباءق فمنذ بداية األحداث فػي سػكرٌية جػرل 
االعتداء كبشكؿ منٌظـ عمى مكٌكنػات المنظكمػة الكيربائٌيػة مػف محٌطػات تكليػد كتحكيػؿ كخطػكط نقػؿ الٌطاقػة 

ؿ مػػاٌدة الفيػػكؿ كعبرىػػا لمحطٌػػات تكليػػد الطاقػػة الكيربائٌيػػةق كىػػذا كتكزيعيػػا كتخريػػب الٌسػػكؾ الحديدٌيػػة التػػي تنقػػ
% مػػف 91أدل ألضػػرار ماديػػة كمنعكسػػات نفسػػية عمػػى شػػريحة كبيػػرة مػػف السػػكرييف باعتبػػار أف أكثػػر مػػف 

كزارة الكيربػػاء بػػيف األضػػرار  الكيربػػاء المسػػتيمكة فػػي سػػكرية أل ػػراض منزليػػة كتجاريػػة كخدمٌيػػةق كقػػد مٌيػػزت
المباشرةق فيما يخٌص األضرار المباشرة فيي بشرٌية كمادٌيةق كفي الخسائر البشرية فقد كصؿ  المباشرة ك ير

مصػػابانق أمػػا  171مخطكفػػان ك 36شػػييدان ك 93إلػػى  31/3/2113الكيربػػاء حتػػى تػػاريخ  عػػدد شػػيداء قطػػاع
ار ليرة أكبرىػا فػي ممي 17عمى المنظكمة الكيربائية فقد بمغت نحك  االعتداءالخسائر المادية المباشرة نتيجة 

ليرةق كطبعان ىذه األرقػاـ محسػكبة كفػؽ القيمػة  مميار 16المؤسسة العامة لتكزيع الكيرباء حيث بمغت حكالي 
الحاصػػؿ فػػي أسػػعار تجييػػزات الكيربػػاء كػػذلؾ التضػػخـ النػػاجـ عػػف  الدفتريػػة لممػػكاد دكف اعتبػػار التضػػخـ

 2الجائرة بحؽ الشعب السكرم. العقكبات االقتصادية
 

ّ:ّالّنفط:5-2-6
ـٌ إعطػػػاء األكامػػػر لمعصػػػابات المسػػػٌمحة اإلرىابٌيػػػة بمياجمػػػة المنشػػػآت النفطٌيػػػة كالحقػػػكؿ النفطٌيػػػةق  تػػػ
كنتيجػػة لمػػا سػػبؽ مػػف عقكبػػات كتخريػػب تجػػاكز حجػػـ األضػػرار المباشػػرة ك يػػر المباشػػرة التػػي طالػػت القطػػاع 

ؼ التصػديرق إضػافة إلػى األضػرار مميار ؿ. سق كىذه األضرار نتيجة إيقػاؼ اإلنتػاج كتكقػ 211النفطي الػ 
مميار ؿ.س  5التي لحقت بالمنشآت النفطية بسبب التخريب في البنى التحتٌية لتمؾ المنشآت كالتي تجاكزت 

ـٌ العقبػػات التػػي كاجيػػت عمػػؿ كزارة الػػنفط ىػػي قضػػٌية نقػػؿ المشػػتقات النفطيػػةق حيػػث طػػاؿ الضػػرر  كمػػف أىػػ
لمشػػتقات النفطيػػة ألٌف نقمػػة كاحػػدة لممشػػتقات النفطيػػة عبػػر خطػػكط السػػكؾ الحديديػػة ممػػا أثػػر كثيػػرا فػػي نقػػؿ ا

 صيريج تقريبان. 111القطارات تعادؿ حركة 

                                      
 ق المكقع اإللكتركني:23/5/2113صحيفة تشريفق الخميس  1

 http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/288154  
 ق المكقع اإللكتركني:23/5/2113بعنكاف: أماـ تحٌدم اإلرىابق الخميس  صحيفة الثكرةق مقاؿ 2

http://www.thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=56119397520130522222323 

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/288154
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إضافة إلى قياـ العصابات المسٌمحة بسرقة النفط كمشتٌقاتوق كبيعو عبر الحدكد بأسعار بخسةق السيما 
ـٌ نقميػػػا بػػػيف  فػػػي تركيػػػاق كقػػػد شػػػاىدت الٌسػػػاحة الٌسػػػكرٌية خطػػػؼ الكثيػػػر مػػػف صػػػياريج الػػػنفط كالمػػػازكت التػػػي يػػػت

كركبي كبعد العقكبػات التػي فرضػيا المحافظات مف ًقبىؿ المسٌمحيف بعد قتؿ السائؽ كمساعدهق ككاف االٌتحاد األ
عمػػي سػػكريةق قػػد قػػٌرر التعامػػؿ مػػع العصػػابات المسػػٌمحة بعػػد أف اسػػتكلت عمػػى العديػػد مػػف آبػػار الػػنفطق كعممػػت 
بقػاء العقكبػات عمػى  عمى تكريره بطريقة بدائٌيةق كلكٌف االٌتحاد األكركٌبي قٌرر شراء النفط مف تمؾ العصاباتق كا 

لمٌشػػػؾ فػػػي أٌف االٌتحػػػاد األكركبػػػي مػػػف ىػػػك أحػػػد  مجػػػاالن السػػػكرٌيةق كىػػػذا مػػػا ال يتػػػرؾ الػػػنفط الػػػذم تنتجػػػو الٌدكلػػػة 
 الٌداعميف الرئيسييف ألكلئؾ اإلرىابييف.

كأٌما عف خسائر قطٌػاع الػٌنفط فقػد أٌكػد أحػد مصػادر المؤٌسسػة العاٌمػة لممحركقػات "سػادككب" أٌف قطٌػاع 
ات المسػػٌمحة المنشػػآت كالحقػػكؿ النفطٌيػػةق أيضػػان الػػنفط قػػد تعػػٌرض لمكثيػػر مػػف األضػػرارق حيػػث ىاجمػػت العصػػاب

قامػػت باالعتػػداء عمػػى الكػػكادر الكطنٌيػػة العاممػػة فػػي تمػػؾ المنشػػآتق كتشػػير أرقػػاـ كزارة الػػٌنفط أٌف حجػػـ األضػػرار 
مميػػػار ؿ.سق كىػػػذه  211قػػػد تجػػػاكزت  2113المباشػػػرة ك يػػػر المباشػػػرة التػػػي طالػػػت قطٌػػػاع الػػػٌنفط حتٌػػػى أٌيػػػار 

قٌػػؼ الٌتصػػدير بسػػبب الحصػػار كالعقكبػػات االقتصػػادٌية عمػػى قطٌػػاع الػػنفطق أٌمػػا األضػػرار األضػػرار ناتجػػة عػػف تك 
 1مميار ؿ.س. 5الٌناجمة عف التخريب في المنشآت كالبنى التحتٌية لتمؾ المنشآت فقد تجاكزت 

 
ّ:ّال ي حي:5-2-8

اإلرىابٌية التي تقكـ بيا تراجع حجـ الٌنشاط السياحي بشكؿ كبير بسبب انعداـ األمافق كتزايد األعماؿ 
العصابات المسٌمحةق السيما في المناطؽ كالمػدف التػي كانػت تىشػيىد نشػاطان سػياحٌيان ممٌيػزانق حتٌػى بػات أكثػر مػف 

% مػػف المنشػػآت السػػياحٌية عمػػى مختمػػؼ األنػػكاع مغمقػػة بشػػكؿ كامػػؿق مػػا انعكػػس بػػدكره عمػػى العٌمػػاؿق إٌمػػا 91
ؿ دكف أجػرق أك تعػكيضق كالبقٌيػة مػف المنشػآت السػياحٌية كالفعالٌيػات التػي ال تسريحانق أك إيقافان مؤٌقتػان عػف العمػ

%ق كىكػػػذا كبسػػػبب 51تػػػزاؿ تعمػػػؿ عمػػػدت إلػػػى تخفػػػيض أجػػػكر العػػػامميف حتٌػػػى كصػػػمت نسػػػبة الٌتخفػػػيض إلػػػى 
% مػف إجمػالي 66عامؿ بالسياحة إلى عاطميف عف العمػؿق أم مػا ييعػادؿ  81111األكضاع تحٌكؿ أكثر مف 

عامػػػؿ طبيعػػػة عمميػػػـ مكسػػػمٌيةق كمػػػا أٌف عمػػػؿ  31111ف فػػػي القطٌػػػاع السػػػياحيق مضػػػافان إلػػػييـ عػػػدد العػػػاممي
المنشػػػآت السػػػياحٌية فػػػي بعػػػض المحافظػػػات تعطٌػػػؿ بشػػػكؿ كامػػػؿ ك دلػػػب كريفيػػػاق كديػػػر الػػػزكر كريفيػػػاق كريػػػؼ 

تعٌطمػت ق كبالتٌػالي ةلمعصػابات المسػٌمح ان كثيف ان دمشؽق كأرياؼ حمص كحماه كحمبق كىي مناطؽ شيدت تكاجد
مميػكف ؿ.سق إضػافة  33%ق كقػد بمػغ مجمػكع أضػرار كزارة السػياحة إلػى حػكالي 111المنشآت السياحٌية فييػا 

ؿ.س ناجمػػػة عػػػف  3311111إلػػػى الخسػػػائر الٌناجمػػػة عػػػف أعمػػػاؿ العصػػػابات المسػػػٌمحة حيػػػث قػػػدِّرىت بالتٌػػػالي: 
ٌشػاـ فػي محافظػة ريػؼ دمشػؽ قيػدِّرىت بػػ سرقات كتخريب في اإلدارة المركزٌيةق كأضرار تعٌرض ليا فندؽ إيػبال ال

 12725111مميػػكف ؿ.سق ككانػػت األضػػرار األكبػػر نتيجػػة اإلرىػػاب فػػي محافظػػة حمػػاه حيػػث قيػػدِّرىت بػػػ  2.5
ؿ.سق كىػػذه  15311111ؿ.سق كاألضػػرار فػػي كػػٌؿ مػػف إدلػػب كديػػر الػػزكر كحمػػص كدرعػػا قيػػدِّرىت بػػأكثر مػػف 

                                      
 ق المكقع اإللكتركني:11/5/2113الٌسبت  صحيفة الٌثكرةق 1
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ـٌ تقػديرىا مػف ًقبىػؿ الجيػ ات المعنيػة فػي كزارة السػياحةق إال أٌف ىنػاؾ بعػض المحافظػػات بعػض األضػرار التػي تػ
ـٌ تقدير أضرارىا حٌتى تاريخ إعداد البحث. التي لـ يت

1 
% نتيجػة لألحػداث 15% إلى ما يقٌؿ عف 91ككاف حجـ اإلشغاؿ الفندقي في سكرٌية قد انخفض مف 

سػياحٌية اضػطركا إٌمػا لتػرؾ كظػائفيـق % مػف حجػـ العمالػة ال41التي تشيدىا سكرٌيةق إضافة إلى أٌف ما نسبتو 
ٌما العمؿ بنصؼ األجر الذم كانكا يتقاضكه سابقان نتيجة لقٌمة أك انعداـ السيكلة لدل المنشآت السياحٌية.  2كا 

ّ:ّالّتج رةّال  رجّيي:5-2-7
كػػػاف الميػػػزاف الٌتجػػػارم السػػػكرم خاسػػػر عمػػػى مػػػدار السػػػنكات المػػػذككرة ق 2111فػػػي السػػػنكات مػػػا قبػػػؿ 

كانػػػت النسػػػب فيمػػػا يتعمٌػػػؽ باالسػػػتيراد فقػػػد ق كذلػػػؾ السػػػتمرارٌية زيػػػادة االسػػػتيراد عمػػػى التصػػػديرق 2116-2111
%ق الكاليػػػات 14.8%ق الػػػدكؿ العربيػػػة 26%ق االٌتحػػػاد األكركبػػػي 33.4كحسػػػب التسمسػػػؿ كالتػػػالي: دكؿ آسػػػيا 

%ق 37.4اد األكركبػي %ق االتحػ41%ق أما فيما يتعٌمؽ بالتصدير فكانت الٌنسب: الدكؿ العربية 3.25المٌتحدة 
3%.3.24%ق الكاليات المٌتحدة 8.8دكؿ آسيا 

 

كبنػػاءن عمػػى تمػػؾ المعطيػػاتق كبعػػد فػػرض قػػكائـ مػػف العقكبػػات عمػػى سػػكرية مػػف ًقبىػػؿ الكاليػػات المٌتحػػدةق 
كاالتحػػػاد األكركبػػػيق كالػػػدكؿ العربيػػػةق كبعػػػض الػػػدكؿ األخػػػرلق كػػػاف مػػػف الطبيعػػػي أف تتػػػأٌثر الٌتجػػػارة الخارجٌيػػػة 

كتصديران كبشكؿ كبيرق السيما كأٌف الٌنسب الكبيرة مف تعامالت الٌتجارة الخارجٌية كانت مػع دكؿ قامػت  استيرادان 
 بفرض العقكبات كالحظر كالحصار االقتصادم عمى سكرية.

% 52ق فقد قٌدرت الخسائر بحسػب المنػاطؽ بػػ 2112كحسب ىيئة تنمية الٌصادرات السكرٌية في آذار 
% مػف الصػادرات 82% مػف الصػادرات الممكنػة ألكركبػاق ك93لمدكؿ العربٌيةق كخسػارة مف الٌصادرات الممكنة 

يراف 21%ق كاألردف 41الممكنة لتركياق بينما قٌدرت زيادة الصادرات لمعراؽ بػ   4%.111%ق كا 
ادرات أٌف عجػز الميػزاف الٌتجػارم كصػؿ إلػى  % 8.1كما كأظيرت دراسة لييئة تنمية كتػركيج الٌصػ

سٌجؿ أكبر نسبة تراجع في المستكردات حيث بمغت  2112ق كأٌف العاـ 2112% عاـ 16.1ق 2111عاـ 
ق حيػػػػث بٌينػػػػت الييئػػػػة أٌف قيمػػػػة 2111% مقارنػػػػة بعػػػػاـ 78.4مميػػػػار إلق بانخفػػػػاض نسػػػػبتو  3.58قيمتيػػػػا 

ق 2111% مقارنػػة بعػػاـ 5.6مميػػار إلق انخفضػػت بنسػػبة  16.57البالغػػة قيمتيػػا  2111المسػػتكردات عػػاـ 
مميػػار إلق بانخفػػاض  3.58أكبػػر نسػػبة تراجػػع فػػي المسػػتكردات حيػػث بمغػػت قيمتيػػا  2112كسػػٌجؿ العػػاـ 

شيدت أكبر نسبة تراجع حيث بمغت  2112ق أٌما الصادرات ففي عاـ 2111% مقارنة بعاـ 78.4بنسبة 
                                      

 ق المكقع اإللكتركني:7/3/2113 ق الخميسصحيفة الثكرة 1

http://www.thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=87058775020130306171005 
 المكقع اإللكتركني: ق11/1/2113 صحيفة تشريفق 2

http://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/277319  
 .2111المكتب المركزم لإلحصاءق  3

 ق المكقع اإللكتركني:21/3/2112صحيفة الثكرةق الثالثاء  4

http://www.thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=81644674620120319214754 
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مميػار إلق كبمػا  7.21بمغت الصػادرات  2111%ق كعاـ 97.4مميكف إلق أم بنسبة انخفاض  185قيمتو 
نفط كػػاف األكثػػر اسػػتيدافان فػػي العقكبػػات الدكلٌيػػةق كاسػػتيدافان مػػف ًقبىػػؿ العصػػابات المسػػٌمحة فقػػد أٌف قطٌػػاع الػػ

مميػار إلق أم مػا نسػبتو  2.96تراجعت قيمة الصػادرات السػكرٌية مػف الػنفط الخػاـ كالمشػتقات النفطٌيػة إلػى 
ا ق أٌمػػػػػ 2111% عػػػػػف عػػػػػاـ 47.8ق كبانخفػػػػػاض نحػػػػػك 2111% مػػػػػف إجمػػػػػالي قيمػػػػػة الصػػػػػادرات عػػػػػاـ 41

% مػف إجمػالي المسػتكردات لعػاـ 11.1مميػار إلق بنسػبة  3.45المسػتكردات النفطيػة فقػد شػٌكمت مػا قيمتػو 
 2111.1% عف عاـ 46.87ق بانخفاض 2111

ككانػػت الحككمػػة السػػكرٌية قػػد اٌتخػػذت عػػٌدة إجػػراءات نتيجػػة لمعقكبػػات المفركضػػة عمييػػاق كمنيػػا إجػػراء 
ـٌ ا ستيراد مكاد أساسٌية كالٌسكر مثالن مقابؿ مقايضتو بزيت الزيتكفق مقايضة مع دكؿ أخرل كمنيا إيراف حيث ت

يػػرافق  كعمػػدت إلػػى الٌتحػػكؿ شػػرقان كباٌتجػػاه دكؿ البػػريكس )البرازيػػؿق ركسػػياق الينػػدق الصػػيفق جنػػكب إفريقيػػا(ق كا 
القػات قكٌيػة كدكؿ أمريكا الالتينٌيةق كذلؾ لتعكيض النقص في تبادالتيا الٌتجارٌيةق السػيما كأٌف سػكرٌية تربطيػا ع

 مع تمؾ الٌدكؿ.
 

ّ:ّال  م ت:5-2-2
مميػػار  155تقػػدر قيمتيػػا بنحػػك  ماديػػة مباشػػرة ان آالؼ منشػػأة كأضػػرار  5إٌف قطػػاع الخػػدمات خسػػر نحػػك

مئػات  مميار ؿ.سق حيث تـ تػرميـ 211ق كأضرار  ير مباشرة بنحك تريميكف ك2113ؿ.س حتى تاريخو أيار 
مميػػػػارات ؿ.سق كبخصػػػػكص األضػػػػرار التػػػػي لحقػػػػت  7در قيمتيػػػػا بنحػػػػكالمراكػػػػز كالمبػػػػاني الخدمٌيػػػػةق كالتػػػػي يقػػػػ

مميػػػار ؿ.سق تسػػػتحؽ منيػػػا  41نحػػػك 31/12/2112بممتمكػػػات المػػػكاطنيف فػػػ ٌف قيمػػػة األضػػػرار بمغػػػت حتػػػى 
مميػػارات ليػػرةق كقػػد تػػـ افتتػػاح أكثػػر  5مميػػار ليػػرةق كتػػـ صػػرؼ نحػػك  11تعكيضػػات كفػػؽ النسػػب المقػػدرة نحػػك 

أنكاع  ألؼ نسمةق كتقدـ فييا جميع 171ألؼ أسرةق أم ما يقدر نحك 34يا نحك إيكاءق يقطف في مركز 841مف
ـٌ تقديـ أكثر مػف  ألػؼ  15مميػكف ؿ.س لنحػك 141الخدمات كالسمؿ الغذائية كالصحية كلكاـز المعيشة كافةق كت

تقػديـ  ألػؼ أسػرة مػف أكثػر األسػر تضػررانق بغيػة 41أسرةق ىي األكثر ضػرران كفقػرانق كىنػاؾ بػرامج لحصػر نحػك 
مسػػاعدات ماديػػة مباشػػرة ليػػـ ضػػمف مكضػػكع اإل اثػػة الػػذم تقػػكـ بػػو الحككمػػة السػػكرٌيةق كمػػا قامػػت الحككمػػة 

مميػػػػكف ؿ.س فػػػػي سػػػػبيؿ دعػػػػـ المػػػػكاطنيف كتقػػػػديـ جميػػػػع  411مركػػػػز إيػػػػكاء كبتكمفػػػػة تقػػػػدر نحػػػػك 211بتأىيػػػػؿ 
سػكريةق حيػث تعٌرضػت أكثػر  األزمة التػي تمػر بيػا احتياجاتيـ. كما تعرض قٌطاع النظافة لخسائر كبيرة خالؿ

ألؼ طف  261أعماؿ الحرؽ كالسرقة كالتخريبق كتـٌ جمع نحك  آلية تتكزع بيف كانسة كضا طة إلى 311مف 
% مػف إجمػالي القمامػة التػي كانػت 84طػف يكميػٌاق كىػك مػا يعػادؿ  8411القمامة خػالؿ آذارق أم بمعػدؿ  مف

                                      
1 http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=158507 

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=158507
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=158507
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ألػػؼ طػػف قمامػػةق كقػػد رصػػدت  31أكثػػر مػػف  جمػػع تجمػػع قبػػؿ األزمػػةق فبالنسػػبة لمحافظػػة حمػػص كحػػدىا تػػـٌ 
 مميكف ؿ.سق لنقؿ المكٌبات التي أيحًدثىت داخؿ المدف إلى خارجيا. 211مميار ك الحككمة السكرٌية نحك

1
 

بمغػت  2112كما أٌف التربية تيعتبر قٌطاعان خدمٌيان كلـ يسمـ مػف العبػث كالتخريػبق ففػي األٌكؿ مػف أيػار 
مدرسػة لمتخريػب مػف  1551مميكف ؿ.س حيث تعٌرضػت أكثػر مػف  831األضرار في قٌطاع الٌتربية ما تجاكز 

التربػػكم لمقتػؿ كالخطػػؼ  عػامالن فػػي المجػاؿ 81حػرؽ كسػرقة كتكسػػير لمحتكياتيػا إلػػى جانػب تعػػٌرض أكثػر مػػف 
مدرسة في محافظات  2445تضٌررت جٌراء األعماؿ اإلرىابٌية  2113كحتى آذار  2شييدان. 59كالتشكيو بينيـ 

مميػػار ؿ.سق إضػػافة  59.177عػٌدة مػػف سػػكريةق كقػػدِّرىت التكمفػػة اإلجمالٌيػػة ألضػرار كزارة التربيػػة مػػا يزيػػد عمػػى 
شييدق  179عامؿ في مجاؿ التربيةق منيـ  311تشكيو ما يزيد عمى لألضرار البشرٌية المتمٌثمة بقتؿ كخطؼ ك 

ـٌ إيكاء عددان مف األسر التي تركت مساكنيا نتيجة األعماؿ اإلرىابٌية في   3مدرسة. 1298كت
 

ّ:ّالتّأثيرّعمىّالمواطنّالّ وري:5-2-20
إضافة إلى الخطؼ كالقتؿ كالٌدمار الذم لًحؽى بالمكاطف الٌسكرمق فقػد أرخػت األحػداث فػي سػكرٌية 
بظالليا عمى جكانب أخرل في حياة المكاطف الٌسكرمق منيا الٌضغكط النفسٌيةق كاالجتماعٌية كاالقتصادٌيةق 

يما تمػؾ اآلتيػة مػف الخػارج أم كتمٌثمت االقتصادٌية منيا بنقص الكثير مف المكاد في الٌسكؽ المحمٌيػةق السػ
نع  المػكاد المسػتكردةق كذلػؾ نتيجػة لمعقكبػات الٌدكلٌيػة كالعربٌيػػةق إضػافة إلػى ذلػؾ نقػص المػكاد المحٌمٌيػة الٌصػػ
كاإلنتػػػاجق نتيجػػػة لقطػػػع الطٌػػػرؽ كالخطػػػؼ كالٌسػػػرقة التػػػي كانػػػت تمارسػػػيا العصػػػابات المسػػػٌمحةق كىػػػذا أٌدل 

فظػة الكاحػدةق أك بػيف المحافظػات الٌسػكرٌيةق ككمػا سػبؽ كذكرنػا لصعكبة نقؿ تمؾ المكاد سكاء ضػمف المحا
ناعات نتيجػػة سػػرقة المعامػػؿ كتخريبيػػا مػػا أٌدل إلػػى تقميػػؿ الكمٌيػػات مػػف بعػػض  لقػػد تكٌقفػػت العديػػد مػػف الٌصػػ
الٌسمع كالمكادق كىناؾ العديد مف المكاطنيف فقدكا أعماليـ السيما األشخاص الذيف يمارسػكف أعمػاالن حػٌرةق 

ف يعممػػػػكف فػػػػي القطػػػػاع الخػػػػاص كتكقٌػػػػؼ نشػػػػاطو إثػػػػر األعمػػػػاؿ اإلرىابٌيػػػػة مػػػػف جيػػػػةق كالعقكبػػػػات أك الػػػػذي
االقتصادٌية مف جية أخرلق كالٌتيجير الذم حصؿ لممالييف مػا اضػطٌرىـ لتػرؾ مػدنيـ كقػراىـ المجػكء إلػى 

الٌسػػكؽ  محافظػػات أخػػرلق كمػػا زاد مػػف معانػػاة المػػكاطف الٌسػػكرم ىػػك ارتفػػاع األسػػعار الكبيػػرق فقػػد شػػًيدىت
بى  ناعٌية كالدكائٌيػة كاأللبسػة ك يرىػاق كقػد لًعػ السكرٌية ارتفاع لكاٌفة المكاد دكف استثناءق منيػا الغذائٌيػة كالٌصػ
الٌدكر األكبر في ارتفاعيا طرفيف: األٌكؿ ىك العقكبات االقتصادٌية كتكٌقؼ العديػد مػف المعامػؿ كالمصػانع 

ـٌ تسػميتيـ نتيجة اإلرىابق أك نقص المكاد األكلٌية الال زمة لياق كالٌثاني: ىك قياـ العديد مف الٌتجػار كمػا تػ
                                      

 ق المكقع اإللكتركني:18/5/2113مجٌمة االقتصادمق  1

http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=32342.  
 ككالة األنباء السكرٌية ساناق المكقع اإللكتركني: 2

http://www.sana.sy/ara/2/2012/05/02/416446.htm  
 ق المكقع اإللكتركني:19/3/2113صحيفة الثكرةق الثالثاء  3

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=86124727920130318223544 

http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=32342.
http://www.sana.sy/ara/2/2012/05/02/416446.htm
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=86124727920130318223544
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ـٌ طرحيػا بأسػعار أعمػىق  خفاءىػا لفتػرة معينػةق ثػ تٌجار األزمات عمى احتكار المكاد المكجكدة في الٌسكؽ كا 
كتكرار ىذه العممٌيةق في ظٌؿ عدـ كجكد ألٌم نكع مػف الرقابػة فػي األكضػاع الراىنػة التػي تشػيدىا سػكرٌيةق 

فة إلى ارتفاع أسعار بعض المكاد كالتي أقٌرتيا الحككمة الٌسػكرٌية كالمػازكت كالغػاز كالبنػزيفق كنتيجػة إضا
لممسػػتكل الػػذم كصػػمت إليػػو األسػػعار بػػات الكثيػػر مػػف الٌسػػكرييف يعمػػدكف إلػػى تقمػػيص مشػػترياتيـق ككػػاف 

خػرق أم أٌنػو لػـ يكػف ىنػاؾ المالحظ مف ًقبىؿ الكثير مف الٌسكرييف بأٌف سعر المكاد يختمؼ مػف بػائع إلػى آ
دةق حتٌػػى لػػك كػػاف البػػائعأ ف فػػي نفػػس المنطقػػةق كاألعػػذار كانػػت أٌف سػػعر الػػٌدكالر ارتفػػعق كأٌف ك سػػعار مكٌحػػ

القيمػػة الٌشػػرائٌية لميػػرة السػػكرٌية انخفضػػتق يقابػػؿ ذلػػؾ تصػػريحات لممعنيػػيف بالشػػأف االقتصػػادم بػػأٌف ارتفػػاع 
ـٌ العمػؿ عمػى معالجػة ذلػؾق كلكػف الحقيقػي الٌدكالر كىمٌي كليس حقيقٌيق كىػك لعبػة السػك  ؽ الٌسػكداءق كسػيت

فػػي المكضػػكع ىػػك ارتفػػاع األسػػعار بشػػكؿ جنػػكني ألقػػى عمػػى المػػكاطف السػػكرم أعبػػاءن كثيػػرةق السػػيما كأٌف 
ذا مػػا أخػػذنا عٌينػػة  ـٌ ربطيػػا بالػػٌدكالرق كا  مع ىػػي مػػف إنتػػاج محمػػٌيق كليسػػت مسػػتكردة كػػي يػػت الكثيػػر مػػف الٌسػػ

 مع قبؿ كبعد االرتفاع نجد الٌتالي:لبعض المكاد كالسٌ 
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ّ(:ّيسّينّأ ا رّساضّالموا ّ سلّاألزميّو اللي 20الج ولّر مّ)

 الم ّ ةّأوّالّ ماي

 الّ ارّ)ل.س(

 الم ّ ةّأوّالّ ماي

 الّ ارّ)ل.س(

 األح اثّ سل
ّحّتىّت ريخ
 إع ا ّالسحث

  سلّاألح اث
إع ا ّّحّتىّت ريخ
 السحث

 121-85 51-31 سائؿ جمي 131111 48111 براد الحافظ

 511-451 211 كغ مسحكؽ  سيؿ 2.5 38611 24111-23111 ككد ستانمس  از كتار

 91 25 سائؿ كمكر لمتنظيؼ 115111 38111 قدـ 25اليؼ  براد ىام

 111 31 سائؿ فالش لمتنظيؼ 1111 251 أسطكانة الغاز

 25 7 فارغ  CD 65 7 ليتر المازكت

 75 25 ممتمئ CD 85 25 ليتر البنزيف

 75 25 كغ الخيار 951 311 كغ القيكة

 21ربطة(  1) 11 ربطة( 3) بقدكنس 951 311 كغ الشام

 81-75 21-15 1الخٌسة عدد 85 45 كغ السٌكر

 151 45 كغ البصؿ األخضر 125 61 كغ الرزٌ 

 125 25 كغ الميمكف  91 41 كغ البر ؿ

 191 35 البمدم كغ المكز 175 61 نصؼ كغ محاـر كرقٌية

 225 51 كغ المكز الصكمالي 91 51 كغ العدس حب

 111-85 25 كغ التفاح 111 45 كغ العدس مجركش

 75 21-15 كغ البطاطا 131 61 كغ الحٌمص

 21 5 القمـ األزرؽ الناشؼ 261 121 كغ السمف النباتي

 25 7.5 كرقة 51دفتر عادم  275 121 ليتر الزيت النباتي

 65 15 البقر كغ حميب 411 175 الزيتكفكغ زيت 

 115 35 ليتر حميب معٌمب 85 31 ليتر مشركبات  ازٌية

 375 175 كيس حفاضات ليبرك 121 75 بكدرة أطفاؿ صغيرة

    951 451 كيس حميب نيدك

 الميف عف األسعار.المصدر: تـٌ الحصكؿ عمى البيانات مف خالؿ الحياة اليكمٌيةق كاالستفسار مف بعض الٌتجار كأصحاب 
ىذه األسعار في محافظة الالذقية كالتي تيعتبر آمنة كالحياة طبيعٌيػة فييػا مقارنػة بمحافظػات أخػرلق ففػي 
دلػػبق كبعػػض المحافظػػات األخػػرلق كانػػت األسػػعار أكثػػر مػػف ذلػػؾ  محافظػػات دمشػػؽق كحمػػبق كريػػؼ دمشػػؽق كا 

عمػى المػكاطف الٌسػكرم عمػى جميػع األصػعدةق كبػات كبنسب متفاكتةق كىكػذا كػاف كالزاؿ ليػذه األزمػة كقعػان صػعبان 
كاىمػػو متعبػػان مػػف ىػػكؿ الٌضػػغكط التػػي تجػػثـ فكقػػوق كلكػػف ىػػذا الكاقػػع كػػاف ال بػػٌد مػػف تحٌممػػوق فػػي سػػبيؿ اسػػتقاللٌية 
سكرٌية كعدـ ارتياف سيادتيا كقرارىػا السٌياسػي لمكاليػات المٌتحػدة كأعكانيػاق كلكػف ال يمنػع كػٌؿ ذلػؾ مػف محاربػة مػا 

تٌجػػػار األزمػػػة مػػػف ًقبىػػػؿ المعنيػػػيف بالٌشػػػأف االقتصػػػادمق كالعمػػػؿ عمػػػى القضػػػاء عمػػػى المتسػػػببيف فػػػي تزايػػػد  يسػػػٌمكف
 الضغكط التي يتعٌرض ليا المكاطف السكرم.
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 اخلامتة

 
مفيػػػكـ اإلرىػػػاب االقتصػػػادم كأشػػػكالو كأسػػػاليبوق كالػػػٌدكؿ التػػػي تقػػػكـ بممارسػػػتو بشػػػكؿ  اضاسػػػتعر  بعػػػد

تتحٌكـ بياق كمف خالؿ ما تعٌرضت لو سػكرٌية كدكلػةو تسػير فػي خػٌط ال ينسػجـ مباشرق أك عبر منٌظمات دكلٌية 
مػع سياسػة دكؿ الييمنػةق السػيما الكاليػػات المٌتحػدة األمريكٌيػةق بعػد أف اسػػتخدمكا كافٌػة األسػاليب كالطػرؽق أجػػؿ 

تمػػاعيق كلكٌنيػػا لػػـ لقػػد تػػأٌثرت سػػكرٌية اقتصػػادٌيان كاجتماعٌيػػانق كذلػػؾ لكجػػكد ثغػػرات فػػي بنيانيػػا االقتصػػادم كاالج
تنيارق كما حصؿ في العديد مػف الػٌدكؿق كىػذا دليػؿ جٌيػد عمػى متانػة القاعػدة األساسػٌية ليػذه الٌدكلػةق سػكاء مػف 
ناحيػػة الفريػػؽ الٌسياسػػٌي الػػػذم يجابػػو الكاليػػات المٌتحػػػدة كأعكانيػػا فػػي المحافػػؿ الٌدكلٌيػػػةق كيقػػيـ أفضػػؿ العالقػػػات 

المقابؿ لمكاليػات المٌتحػدة كحمفائيػاق أك مػف ناحيػة القاعػدة الٌشػعبٌية فػي  السياسٌية مع دكؿ قكٌية تقؼ في الصؼٌ 
الػػٌداخؿ الٌسػػكرم المتمٌسػػكة باسػػتقاللٌية قػػرار سػػكرٌية السياسػػيق كبعػػدـ المسػػاس بسػػيادتياق مقابػػؿ طمكحػػاتو فػػي 

االىتمػػػاـ تحٌسػػػف اقتصػػػاد سػػػكرية كالٌنيػػػكض بػػػوق كلػػػذلؾ ال بػػػٌد مػػػف أخػػػذ طمكحػػػات ىػػػذه القاعػػػدة الٌشػػػعبٌية بعػػػيف 
 كالرعايةق كالعمؿ بشكؿ جٌدم عمى تحصيف سكرٌية اقتصادٌيان كما ىي محٌصنة سياسٌيان.
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 االدتنتاجات

 

 :تمٌثمت بالتاليىناؾ مجمكعة مف االستنتاجات 
إٌف الغػػرب المتمثٌػػؿ فػػػي الكاليػػات المٌتحػػدة األمريكٌيػػػة كاالتحػػاد األكركبػػي كحمفائيمػػػا يعتمػػدكف سياسػػػات  .1

  كسياسٌية ىدفيا الييمنة عمى مقٌدرات الٌشعكب الٌنامية.اقتصادٌية 
منّ وافعّاإلرى بّا  ت   يّا تغاللّموار ّسم انّالا لمّالث لثّىذاّيثستّ ّحيّالفرضّييّالق  مي:ّ)

 منّ لس لّال ولّالكسرى(.
اؾ دائمػػان إٌف األسػػاليب التػػي تنتيجيػػا الكاليػػات المٌتحػػدة كأتباعيػػا ال تنحصػػر فػػي شػػكؿ محػػٌددق إٌنمػػا ىنػػ .2

 أشكاؿ كأساليب جديدة كمختمفة.
منّ وافعّاإلرى بّا  ت   يّا تغاللّموار ّسم انّالا لمّالث لثّىذاّيثستّ ّحيّالفرضّييّالق  مي:ّ)

مةةنّنتةة  جّاإلرىةة بّا  ت ةة  يّارتفةة عّحجةةمّو ةةحيّالفرضةةّييّالق  مةةي:ّ)ّمةةنّ لس ةةلّالةة ولّالكسةةرى(.
 .الم يونّييّف ّسم انّالا لمّالث لث(

إٌف المنٌظمػػات الٌدكلٌيػػة تتبػػع فػػي استصػػدار قراراتيػػا إلػػى الكاليػػات المٌتحػػدة األمريكٌيػػةق حيػػث ال يمكنيػػا  .3
تطبيػػػؽ أك استصػػػدار أٌم قػػػرار بػػػدكف العػػػكدة إلػػػى الكاليػػػات المٌتحػػػدةق حتٌػػػى يمكننػػػا القػػػكؿ بػػػأٌف األجيػػػزة 

 اإلدارٌية ليا معٌينة مف ًقبىؿ الكاليات المٌتحدة.
ارتيةة نّ ةةرارّالمنظمةة تّال ولّيةةيّلمو يةة تّالمّتحةة ةّاألمريكيةةيّضةةّييّالق  مةةي:ّ)ىةةذاّيثسةةتّ ةةّحيّالفّر

 (.اإلرى بّا  ت   يّال ول وفرضّالاقوس تّا  ت   ّييّال ولّييّى ّأس عّأ ك لّمم ر يّ
اإلرىاب االقتصادم ىك أحد صناعات الكاليات المٌتحدة األمريكٌيةق كالتي قامت بتصديره إلى دكؿ  .4

 العالـ.
منّنتة  جّاإلرىة بّا  ت ة  يّتفة  مّالم ةكالتّا  ت ة  ييّفة ّيثستّ ّحيّالفرضّييّالق  مي:ّ)ّىذا

 ىيكلّالنظ مّا  ت   يّالا لم ّومؤ   تو(.
ال جػػدكل مػػف العالقػػات السػػكرٌية العربٌيػػة فػػي ظػػٌؿ تبعٌيػػة كارتيػػاف تمػػؾ الػػٌدكؿ العربٌيػػة لمقػػرارات كالسػػيادة  .5

ات األنجػع ىػػي مػػع الػػٌدكؿ المتشػػابية مػع سػػكرٌية فػػي اسػػتقاللٌية قرارىػػا األمريكٌيػةق بػػؿ العكػػس إٌف العالقػػ
 السياسي.

ياة ن ّا  ت ة  ّال ةوريّوالّ ةابّال ةوريّمةنّنتة  جّمم ر ةيّىذاّيثستّ ةّحيّالفرضةّييّالق  مةي:ّ)
 اإلرى بّا  ت   يّال ول ّضّ ه(.

 عدـ المديكنٌية التي تمتاز بيا سكرية خٌففت الكثير مف أعباء كضغكط اليجمة الٌدكلٌية عمييا. إفٌ  .6
ياة ن ّا  ت ة  ّال ةوريّوالّ ةابّال ةوريّمةنّنتة  جّمم ر ةيّىذاّيثستّ ةّحيّالفرضةّييّالق  مةي:ّ)
 اإلرى بّا  ت   يّال ول ّضّ ه(.
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ـٌ إٌف تكتٌػػؿ اإلرىػػاب االقتصػػادم تجٌسػػد بشػػكؿ كاضػػ  ال يق .7 بػػؿ الشػػٌؾ فػػي االٌتحػػاد األكركٌبػػيق كىػػذا مػػا تػػ
تأكيػػده فػػي ظػػٌؿ الظػػركؼ التػػي تمػػٌر بيػػا سػػكرٌية مػػف إرىػػاب اقتصػػادم كسياسػػي كعسػػكرم مػػدعكمان مػػف 

 الكاليات المٌتحدة.
ياة ن ّا  ت ة  ّال ةوريّوالّ ةابّال ةوريّمةنّنتة  جّمم ر ةيّىذاّيثستّ ةّحيّالفرضةّييّالق  مةي:ّ)

  ّضّ ه(.اإلرى بّا  ت   يّال ول
إٌف الميزاف الٌتجارم الٌسكرم ترج  كٌفتو دائمان إلى جانب المستكرداتق كبالٌتالي تبقى الصادرات أقٌؿق  .8

ـٌ بأٌيػة حالػة فػرض عقكبػات اقتصػادٌية عمييػاق  كىذه حالة تيبقي سكرٌية في مرمى الميسػتىيدىؼ إذا مػا تػ
  .السيما إف كاف مصدر الكاردات كجية الصادرات  ير مكثكؽ

ياة ن ّا  ت ة  ّال ةوريّوالّ ةابّال ةوريّمةنّنتة  جّمم ر ةيّىذاّيثستّ ةّحيّالفرضةّييّالق  مةي:ّ)
 اإلرى بّا  ت   يّال ول ّضّ ه(.

 إٌف سكرٌية تأٌثرت فعالن في اإلرىاب االقتصادم الٌدكليق كلكٌنيا لـ تنيارق كىناؾ فرؽ كبير.  .9

 

 الّتوصوات

 
 التٌالي:تتمٌثؿ بىذا البحث بجممة تكصيات  مف خرجتلقد 

السػػير اقتصػػادٌيان فػػي خػػطإل متػػكازو مػػع السياسػػة فيمػػا يخػػٌص العالقػػات كالٌتعػػاكف الػػٌدكليق ألٌف العالقػػات  .1
السياسػػٌية السػػكرية برىنػػت عمػػى متانتيػػا كصػػكابياق لػػذلؾ يجػػب تػػدعيـ العالقػػات االقتصػػادٌية مػػع الػػٌدكؿ 

 التي تربطيا بسكرٌية عالقات سياسٌية قكٌية.
العمػػػالت التػػػي يعتمػػػدىا المصػػػرؼ المركػػػزم السػػػكرمق كاعتمػػػاد عمػػػالت الػػػٌدكؿ الصػػػديقة إ نػػػاء سػػػٌمة  .2

يرافق كدكؿ أمريكا الالتينٌيةق إضافة إلى استخداـ العمالت الكطنٌية في التبػادالت  كركسياق كالصيفق كا 
 الٌتجارٌية كالتعامالت المالية.

 مرة في مجاؿ الزراعة.دعـ القطاع الزراعي بشكؿو أفضؿ كالتكٌسع في األراضي المستث .3
االنضماـ إلى تحالفات اقتصادٌية مناىضة لمٌتحالفػات المرتينػة لمكاليػات المٌتحػدة األمريكٌيػةق كػالبريكس  .4

 )البرازيؿق ركسياق اليندق الصيفق جنكب إفريقيا(ق ك الميرككسكر )دكؿ أمريكا الالتينٌية(ق ك يرىا.
عػػػػة سػػػػابقان مػػػػع دكؿ أثبتػػػػت بأٌنيػػػػا مػػػػف حمفػػػػاء الييمنػػػػة إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي االتفاقٌيػػػػات االقتصػػػػادٌية المكقٌ  .5

 األمريكٌية.
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عدـ تطبيؽ تجارب الٌدكؿ األخرل كاعتبارىا ككصفات جػاىزة فيمػا يتعمٌػؽ بتحسػيف االقتصػاد السػكرمق  .6
إٌنمػػا العمػػؿ عمػػى تطػػٌكر ىػػذا االقتصػػاد كنمػػكذج خػػاص حيػػث لكػػٌؿ دكلػػة خصكصػػٌية ال يمكػػف تطبيػػؽ 

 تجارب اآلخريف عمييا.
ىيكمة التجارة الخارجٌية في سكرٌية بحيث يجب أف يككف الميزاف التجارم رابحانق الصادرات أكبر  إعادة .7

 مف الكارداتق كىذا يعتمد بالدرجة األكلى عمى عمميات الٌتصنيع.
العمؿ عمى تشكيؿ فريؽ اقتصادم يكازم في كفاءتو الفريؽ الدبمكماسي السكرمق حيث يمكف االعتماد  .8

 االقتصاد السكرم عمى أسس سميمة كمدركسة.عميو في الٌنيكض ب
عمػػى دكؿ العػػالـ الػػتخٌمص مػػف الييمنػػة األمريكٌيػػةق كالخطػػكة األساسػػٌية تغييػػر اتفاقٌيػػة اعتمػػاد الػػدكالر  .9

كعممة مكحدة في العالـق حيث يمكػف تعػٌدد العمػالت كمنيػا الركبػؿ الركسػيق اليػكاف الصػينيق كرٌبمػا 
 .مدل ىشاشة الدكالر األمريكيعمالت أخرلق السيما كأٌف ذلؾ سيثبت 

بما أٌف ركسيا كالصيف استخدمتا الفيتك لثالث مرات في كجو قرارات أمريكٌيةق فيذه خطكة نحك تغيير  .10
خارطػػة العػػالـ السياسػػٌيةق كىػػي بػػادرة يجػػب االسػػتفادة منيػػاق كالعمػػؿ عمػػى تغييػػر آلٌيػػة عمػػؿ المنٌظمػػات 

 الدكلٌية.
 السكرٌيةق كىي إحدل أنجع الطرؽ الستقاللٌية القرار السياسي. البقاء عمى حالة الالمديكنٌية .11
كضع اسػتراتيجٌيات لجػذب االسػتثمار األجنبػي المباشػرق بشػكؿ أكثػر كفػاءة ممػا ىػي عميػوق كبالتٌػالي  .12

 كٌمما ازدادت المشاريعق كمما اقتربنا مف حٌؿ مشكمة البطالة.
البمػػد فػػػي ظػػٌؿ قػػػكانيف مشػػٌجعة عمػػػى كضػػع تشػػػريعات خاٌصػػة بػػػاألمكاؿ السػػكرٌيةق حيػػػث تبقػػى داخػػػؿ  .13

 االستثمارق كالعمؿ عمى استجالب رؤكس األمكاؿ السكرٌية مف الخارج الستثمارىا في الداخؿ.
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 : 2117في عاـ 

http://www.atf.org.jo/Default.aspx?tabid=91 

ق 2599المتمػػػػػٌدفق العػػػػػدد حػػػػػٌداد. جػػػػػكرجق أمريكػػػػػا تتراجػػػػػعق بدايػػػػػة انييػػػػػار الحصػػػػػار عمػػػػػى ككبػػػػػاق الحػػػػػكار  .5
 ق عف المكقع اإللكتركني:28/3/2119

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=167153 

http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/IBRD_Arabic.pdf
http://www.radiohc.cu/ar/noticias/nacionales/4235-2012-12-21-21-47-26.html
http://www.radiohc.cu/ar/noticias/nacionales/4235-2012-12-21-21-47-26.html
http://www.alkhuld.com/?page_id=118
http://www.atf.org.jo/Default.aspx?tabid=91
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=167153
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ق المكقػػػع 2114ق 72عمػػيق التنميػػة الشػػػاممة كالتطػػكير االستشػػرافي لممفيػػكـق مجمٌػػػة النبػػأق العػػدد د. .حيػػدر .6
 اإللكتركني:

http://annabaa.org/nbahome/nba72/tanmya.htm 

ق عػػف 15/4/2111ق 3337الحيػػدر. فػػائزق أٌيػػاـ فػػي ككبػػاق الحصػػار االقتصػػادمق الحػػكار المتمػػٌدفق العػػدد  .7
 المكقع اإللكتركني: 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=255104 

ق كىػػػي حمقػػػة 1/4/2113د. عمػػاد فػػػكزم الٌشػػػعيبيق حمقػػػة حكارٌيػػة عمػػػى قنػػػاة الميػػػاديف التمفزيكنٌيػػةق بتػػػاريخ  .8
 مسٌجمة بالكامؿق المكقع اإللكتركني:

http://www.youtube.com/watch?v=vmZApAoXMn0   
. عزيػػػػػػزةق مقػػػػػػاؿ بعنػػػػػػكاف "الحصػػػػػػار األمريكػػػػػػي عمػػػػػػى ككبػػػػػػا يشػػػػػػٌكؿ انتياكػػػػػػان لمسػػػػػػيادة الككبٌيػػػػػػةق السػػػػػػبيني .9

 ق صحيفة تشريف عف المكقع اإللكتركني:26/11/2119

http://tishreen.inet.sy/tishreen/public/read/193901 
 ق المكقع اإللكتركني:19/3/2113الثكرةق الثالثاء  صحيفة  .11

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=86124727920130318223544 
 ق المكقع اإللكتركني:21/3/2112صحيفة الثكرةق الثالثاء   .11

http://www.thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=81644674620120319214754 
 ق المكقع اإللكتركني:7/3/2113ق الخميس الثكرةصحيفة   .12

http://www.thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=87058775020130306171005 

 ق المكقع اإللكتركني:11/5/2113ق الٌسبت الٌثكرةصحيفة   .13
http://www.thawraonline.sy/index.php/energy-and-water-list/19048------------------200-- 

 ق المكقع اإللكتركني:23/5/2113ق مقاؿ بعنكاف: أماـ تحٌدم اإلرىابق الخميس الثكرةصحيفة   .14
http://www.thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=56119397520130522222323 

 ق المكقع اإللكتركني:12/6/2113السكرٌيةق األربعاء  الكطفصحيفة   .15
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=1457 

 المكقع اإللكتركني: ق11/1/2113 قتشريفصحيفة   .16
http://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/277319  

 ق المكقع اإللكتركني:6/5/2113تشريفق  صحيفة  .17
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/288300  

 ق المكقع اإللكتركني:23/5/2113تشريفق الخميس  صحيفة  .18
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/288154  

 ظاىر. فارس فائؽق السياسات االقتصادٌية لمبنؾ الٌدكلي كأثرىا عمى تحقيؽ التٌبعٌيةق عف المكقع اإللكتركني:  .19
http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/07/28/ 

ق 2112تشػػريف الثػػاني  26األمريكٌيػػة كاألكركبٌيػػة إرىػػاب اقتصػػادم بحػػؽ الٌشػػعب اإليرانػػيق  العقكبػػات  .21
 أخبار البديعق الٌرباطق عف المكقع اإللكتركني:

http://albadee.net/news/5681/ 

http://annabaa.org/nbahome/nba72/tanmya.htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=255104
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=255104
http://www.youtube.com/watch?v=vmZApAoXMn0
http://tishreen.inet.sy/tishreen/public/read/193901
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=86124727920130318223544
http://www.thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=81644674620120319214754
http://www.thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=87058775020130306171005
http://www.thawraonline.sy/index.php/energy-and-water-list/19048------------------200--
http://www.thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=56119397520130522222323
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=1457
http://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/277319
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/288300
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/288154
http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/07/28/
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مفٌكػر بعنػكاف "سػالح العقكبػات االقتصػادٌية كمػيالد الشػرؽ األكسػط المتصػييف"ق دراسة . مصطفىق قطبي  .21
 ق عف المكقع اإللكتركني:2112حزيراف  6ق األربعاء المغربي

http://www.nebraspress.net  

 :اإللكتركنيبعنكاف "العقكبات المفركضة عمى إيراف"ق مجٌمة المعرفةق عف المكقع  . مصطفىق مقالةلمبادا  .22
http://www.marefa.org/index.php/ 

 ق المكقع اإللكتركني:18/5/2113ق االقتصادمجٌمة م  .23
http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=32342.  

 المكقع اإللكتركني: ق452ق العدد 21/5/2113ق االقتصادٌية مجٌمة  .24
http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=452&id=6593&category=local 

ق صحيفة الٌثكرة 21/11/2111. تكفيؽق مقالة بعنكاف "تداعيات الحصار عمى االقتصاد الككبي"ق المديني .25
 عف المكقع اإللكتركني:

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=95844550420111019223231 
 ق المكقع اإللكتركني:27/12/2112تصري  بتاريخ  الزراعي الٌتعاكنيق المصرؼ .26

http://agrobank.gov.sy/pagedetail/index/?id=117  

المياديف في كاشنطف بالٌتعاكف مع مركز الدراسات األمريكية كالعربٌيةق مقاؿ بعنكاف: "ىؿ تغٌيػر  قناة مكتب .27
 ق المكقع اإللكتركني:2113أيار  27اكتشافات النفط كالغاز في المتكٌسط الجغرافية السياسٌية "ق 

http://www.almayadeen.net/ar/news/studies-aidqvwLQOkmIlqGfASVtfA/ 
 لمجٌمة االقتصادم اإللكتركنٌية: اإللكتركنيالمكقع  .28

http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=30087. 
 النقد الدكلي عمى شبكة اإلنترنت: لصندكؽلمكقع الرسمي ا .29

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm 

 نباء السكرٌية ساناق المكقع اإللكتركني:كالة األك  .31
http://www.sana.sy/ara/2/2012/05/02/416446.htm  

31. http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=139538 

32. http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=147146 
33. http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec11.doc 

cvt.htm  
34. http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/MoneyandBa/sec12.do

c_cvt.htm 

35. http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/WTO/sec01.doc_cvt.htm 
36. http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=158507 
37. http://www.syriantelegraph.com/?p=85118  
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Abstract 
 

 

Since the manifestation of humanity there were strong people and others 

who were weak, the strong always Sought to dominate the weak, especially in case 

possession the weak of natural wealth in his geographical spot, with the 

development of humanity and constitute of nations, the mechanism of controlling 

the strong over the weak evolved with the evolution in patterns of Weapons used, 

and history witnessed various forms of wars, most notably in the twentieth century 

world Wars I and II, a new world order, international organizations , and strong 

alliances formed after, and thus there has been various forms of control and 

domination, especially after the discoveries of the ongoing natural resources in all 

over the world, of these discoveries was oil, which formed the backbone of the 

industry and the development of any nation, on the other hand there were many 

weak nations which was named third countries possess vast fortunes, but the 

weakness of their capabilities and potential did not enable them to exploit these 

wealth’s, and major countries began to impose its hegemony on those developing 

countries by various ways and means in order to control the wealth. 

Hence the title of our research "Economic Terrorism" where developed 

countries deliberately used various means to reach their objectives in the dominant 

and exploit vulnerabilities in developing countries and dominate its decisions and 

resources, or the exploitation of loopholes in the economies of those countries, and 

fabricating economic problems on the one hand and, on the other intervene on 

behalf of international organizations in order to assist them in solving these 

problems, and other methods, it explained in detail through the research. 

 

 

 

Key words: New World Order, International Organizations, Economic Terrorism, 

Strong Alliances, Economic Problems, Economic Domination, Developing 

Countries, Major Countries.  
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