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تفرتض كتابات كثرية أن الرصاع املسلح يف أى بلد يقلل 
من ربحية االستثامر. ومن دون شك، فإن هذا االفرتاض 
السالم،  انتشار  أن  يف  تتمثل  أساسية  مقاربة  عىل  يعتمد 
أن  حني  يف  االقتصادي،  النشاط  يعزز  العنف،  وغياب 
الدويل  القانون  أن  آثارًا عكسية. ورغم  يفرض  الرصاع 
العسكرية  العمليات  آثار  املمتلكات من  اإلنساين حيمي 
املقام  يف  ذلك  يفعل  لكنه  املتحاربة،  الدول  وسيطرة 
واألنشطة  القيم  حلامية  وليس  إنسانية،  ألسباب  األول 

االقتصادية.

قوانني  يف  بارزة  مكانة  املسلحة  الرصاعات  حتتل  ومل 
االستثامر وممارساته، إال ىف اآلونة األخرية فقط، حيث 
دول  يف  املحاكم  إصدار  مع  التحول  يف  االجتاه  هذا  بدأ 
خمتلفة لقرارات تتعلق بحامية االستثامرات من اهلجامت 

اإلرهابية أو من أعامل الشغب والنهب.

أن  يمكن  الرصاع  أن  يرى  جديدًا  اجتاهًا  هناك  أن  إال   
افرتاض  ظهور  مع  االستثامر،  نطاق  توسيع  يف  يساهم 
يفرض  أن  يمكن  املسلح  النزاع  أن  عىل  يقوم  مقابل 
تتعرض  أن  يمكن  الذي  الوقت  ففي  متباينة.  تداعيات 
فإن  اإلنتاج،  تعطيل  ىف  تتسبب  هلجامت  الرشكات 
خالل  من  االستثامر  من  آخر  نمطًا  يشجع  ربام  الرصاع 

إعاقة الرقابة احلكومية.

لكن الواقع يشري إىل أن هناك نقصًا شديدًا ىف األبحاث 
األكاديمية حول آثار الرصاع املسلح عىل االستثامر، ففي 
لعمليات  أهدافًا  الرشكات  تصبح  األوساط،  هذه  مثل 
القطاع  أنشطة  تقويض  من  يزيد  مما  واالبتزاز،  اخلطف 
إىل  تشري  والدراسات  التقارير  بعض  أن  إال  اخلاص. 
من  األخرى  اجلهات  بعض  أرباح  حول  مغايرة  نتائج 

االستثامر يف مناطق الرصاع.

االجتار  من  أرباحًا  جتنى  التى  الرشكات  عن  ففضاًل 
التي  أو  والتهريب،  القانونية،  غري  املوارد  أو  باألسلحة 
غريها،  أو  األطراف  أحد  دعم  عرب  احلرب  أمد  تطيل 
هناك رشكات وربام جتار أفراد يستقرون ىف بالد مزقتها 
حيث  مصاحلهم،  مع  تتوافق  الفوىض  ألن  احلروب، 

عىل  واالقتتال  املعارك  تركته  مما  الفئات  هذه  تستفيد 
خالل  من  فتستثمر  ومادية،  إنسانية  آثار  من  األرض 

العاملة الرخيصة أو عرب املقاولني من الباطن. 

يف هذا السياق، تسعى الدراسة احلالية إىل حماولة البحث 
استمرار  يكون  فكيف  الرصاع،  من  الرتبح  قضية  ىف 
أعامل  تغذى  بحيث  وأفراد،  لرشكات  مربحًا  الرصاع 
ىف  يدور  بات  الذى  الرصاع  املرتبحني  هؤالء  وأنشطة 
يرتبطون  ال  قد  بعضهم  أن  من  الرغم  عىل  مفرغة  دائرة 
مبارشة بأطراف الرصاع احلقيقيني. ويمكن مناقشة هذه 

املعضلة عرب املحاور التالية:  

حتديات االستثمار فى مناطق الصراع  

تعمل حوايل 60 ألف رشكة متعددة اجلنسيات يف مجيع 
العامل يف أكثر من 70 منطقة رصاع حسب بعض  أنحاء 
إيقاف  فيها  يتم  مناطق  يف  تنشط  حيث  التقديرات، 
مبارش  قتال  ويدور  بقسوة،  االجتامعية  االضطرابات 
مؤخرًا.  فيها  األهلية  احلرب  انتهت  مناطق  يف  أو  فيها، 
ومهام  اجلنسيات  متعددة  الرشكات  موقف  كان  ومهام 
كان جمال عملها، فإهنا تؤثر عىل الرصاعات أو تتأثر هي 
ختاطر  ما  دائاًم  أهنا  يعني  نحو  بالرصاعات،عىل  نفسها 

باالرتباط هبذه الرصاعات)1(.

االستثامر  بني  املتبادلة  التأثريات  أهم  توضيح  ويمكن 
والرصاع فيام يىل: 

األنشطة  عىل  الرصاع  يؤثر  االستثامرات:  تقليص   -1
أقل  ترتيبات  إىل  الرشكات  ويدفع  التقليدية  التجارية 
شفافية وتنافسية. ومع وجود فرص أقل، يتم فرض قيود 
متيل  العاملي،  الصعيد  وعىل  اخلاص.  القطاع  نشاط  عىل 
الرصاع، حيث  مناطق  االستثامر يف  إىل جتنب  الرشكات 
األرباح  تفوق  أهنا  عىل  واملالية  املادية  املخاطر  إىل  ُينظر 

التي يمكن جنيها يف مثل هذه املناطق عالية املخاطر. 

وأثناء الرصاع ىف سوريا، اشتد هروب رأس املال مع نقل 
السوريني أصوهلم إىل خارج البالد - معظمها إىل تركيا 
ومرص ولبنان واإلمارات العربية املتحدة واألردن. وبني 
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والالجئون  املغرتبون  سجل  و2017،   2011 عامي 
تركيا  يف  جديدة  رشكة  آالف  ستة  من  أكثر  السوريون 
ومتوسطة  صغرية  وصناعية  جتارية  رشكات  معظمها   -
وكيليس  واسطنبول  عنتاب  غازي  يف  تقع  احلجم 
مؤسسات  الغالب  يف  أيضًا  مرص  وتستضيف  وهاتاي. 
مصنعون  يديرها  منها  وكثري  احلجم،  ومتوسطة  صغرية 
انتقلوا من املنطقة الصناعية التي مزقتها احلرب يف حلب.
وقد متكن جزء صغري من احلفاظ عىل أنشطته يف سوريا، 
وجد  املثال،  سبيل  فعىل  حجمها.  تقليص  تم  لو  حتى 
استطالع أجري يف عام 2017 شمل 230 رشكة سورية 
يف  أعامل  لدهيا  التي  الرشكات  من   %10 أن  تركيا،  يف 

سوريا قد استمرت يف العمل)2(.
يمكن  التحتية:  البنية  تدهور  مع  االقتصاد  ضعف   -2
الكيل،  االقتصاد  ضعف  يف  الرصاع  حاالت  تساهم  أن 
النقدية  األنشطة  تقويض  إىل  املطاف  هناية  يف  يؤدي  مما 
والطلب  العرض  جانبي  فإن  أيضًا،  وكذلك  واملالية. 
تقدر  الواقع،  الرصاع. ويف  بسبب  يتفاقامن  االقتصاد  يف 

تكاليف الرصاع عامليًا بنحو 100 مليار دوالر سنويًا.
التقليدية  الدفع  أنظمة  مع  يتداخل  الرصاع  ألن  ونظرًا 
والوسطاء املاليني، فإن الصفقات التجارية حتدث بشكل 
متزايد نقدًا مع وصول حمدود إىل أسواق االئتامن. ويعزز 
استهداف  يتم  حيث  التحتية،  البنية  تدهور  الرصاع 
خطوط النقل ومرافق الطاقة والوقود واملرافق التجارية 

يف كثري من األحيان. 
ويقوض الرصاع أيضًا العامل وأسواق العمل مع تصاعد 
دور العاملة األقل مهارة واألرخص. ومع تراجع قدرات 
املال  رأس  من  باملثل  يقلل  كام  والصناعة.  احلوكمة 
االجتامعي، حيث يتم إحباط الثقة بني األفراد واجلامعات 
واملنظامت. كام تضعف البيئة التمكينية لألعامل التجارية 
يف مناطق الرصاع مع تفيش اهلشاشة املؤسسية، مما يؤدي 

أيضًا إىل توسيع نطاق الفساد يف بعض البلدان.
أطراف  قبل  من  -املدعومون  احلرب  أمراء  ويستطيع 
أعامل  وإنشاء  كبرية  أعامل  جتميع  السياسية-  السلطة  يف 

حتاول  أال  الرشكات  عىل  جيب  لذلك،  احتكارية. 
املتمردين  أو  الفاسدين  احلكوميني  املسئولني  مساعدة 
الصناعات  بعض  مع  أحيانًا  حيدث  كام  اإلرهابيني،  أو 
أو  أنجوال  يف  املاس  عىل  الرصاع  مثل  االستخراجية، 

األخشاب يف تايالند وكمبوديا)3(.
فقد ترضرت البنية التحتية كثريًا ىف سوريا نتيجة الرصاع. 
النشاط  تقويض  إىل  املستمرة  الوقود  أزمة  أدت  كام 
االقتصادي بشكل أكرب، وتقليص احلركة وزيادة أسعار 
السلع األساسية. هذا فضاًل عن صعوبات احلصول عىل 
نظرًا  اإلنتاج  الستئناف  الالزمة  واآلالت  اخلام  املواد 
أو  كبرية  تأخريات  ىف  تتسبب  التى  الواسعة  للعقوبات 
جترب الرشكات املصنعة عىل االعتامد عىل قنوات السوق 
السوداء غري املرشوعة السترياد السلع واملعدات بأسعار 

أعىل بكثري.
كام أن قلة الطلب يف السوق نتيجة اهلروب والفقر املدقع 
يف  التجارية  األعامل  تقوض  الرشائية  القوة  وانخفاض 
سوريا. يضاف إىل ذلك نقص العاملة الناجم عن النزوح، 
الذين  السكان  من  قسم  واجتاه  البالد،  من  أجزاء  يف 
اإلجباري  والتجنيد  واالحتجاز  االعتقال  من  خيشون 
عىل  الصعب  من  جيعل  نحو  عىل  نشاطهم،  وقف  إىل 
بعد  حتى  هبم  واالحتفاظ  العامل  توظيف  الرشكات 

»تسوية أوضاعهم«.
ىف  الرتاجع  يستمر  كيف  التاىل  الشكل  ويوضح 
اقتصاديات الدول املتأثرة بالرصاعات حتى عام 2024 

)وفقًا لبيانات صندوق النقد الدوىل(   
3- تفاقم الرصاع: يف بعض احلاالت، قد تؤثر الرشكات 
سلبًا، حيث قد تؤدي أنشطتها إىل تفاقم الرصاع أو عدم 
التوظيف  االستقرار. وتتمثل إحدى املشاكل الشائعة يف 
املصلحة  أصحاب  من  واحدة  جمموعة  مع  التشاور  أو 
املحليني مع جتاهل البقية، مما يفيد عن غري قصد جمموعة 
بني  التمييز  ظاهرة  يعزز  أن  يمكن  بشكل  أخرى،  عىل 
جتنيها  التي  املكاسب  كانت  إذا  خاصة  املجتمعات 
املجموعة التي اختريت تصل يف النهاية إىل أيدي أطراف 
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يف السلطة. وقد يقوض ذلك مشاريع االستثامر االجتامعي 
والتي  األساسية،  اخلدمات  تقديم  يف  احلكومة  ودور 
يمكن أن تتجه يف هذا السياق إىل االعتامد عىل أدوار تلك 
الرشكات. وقد تستخدم قوات األمن سيئة التدريب- يف 
هذه احلالة- القوة املفرطة حلامية أصول الرشكة مما يؤدي 

إىل ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان)4(.

وخالل إحاطة ملجلس األمن ىف نوفمرب 2018، وصفت 
ملكافحة  العاملية  املبادرة  مدير  نائب  ريتانو،  تيوزداي 
اجلريمة املنظمة عرب الوطنية، املشكلة بأهنا »ظاهرة عاملية 
ومتسارعة، وهتديد للسلم واألمن الدوليني«، ويف مناطق 
الرصاع وحدها، فإهنا تدر حوايل 31.5 مليار دوالر من 

األرباح غري املرشوعة.

Source: Franck Bousquet, Fragile and conflict-affected economies are falling further behind, Feb 10, 2022, 
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/fragile-conflict-economy-states-pandemic-covid19-debt

شكل  رقم   )١(
 استمرار التراجع فى اقتصاديات دول الصراعات
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الذي  التحليل  أن  من  األمن  جملس  ريتانو  وحذرت 
يف  بام  الرشيكة،  املنظامت  الفرتة  هذه  خالل  أجرته 
عرب  املنظمة  اجلريمة  ملكافحة  العاملية  املبادرة  ذلك 
االجتار  طرق  بني  الروابط  ُيظهر  واإلنرتبول،  الوطنية 
وآسيا  أفريقيا  -يف  الرصاع  مناطق  يف  املرشوع  غري 
الدويل.  واإلرهاب  واألمريكتني-  األوسط  والرشق 
بحاجة  املتحدة  األمم  منظومة  إن  بالقول  واختتمت 
للتصدي  واسرتاتيجي  ومبسط  متامسك  هنج  إىل 

املنظمة. للجريمة 

وىف اليمن، عزز الرصاع االقتصادي القتال عىل اجلبهات 
الدبلوماسيني  أن  إال  السالم،  صنع  حماوالت  وأعاق 
العاملني عىل وقف احلرب غالبًا ما جتاهلوا هذه القضية. 
االنتقالية  املرحلة  إىل  االقتصادي  الرصاع  جذور  وتعود 
بإطالق  انتهت  والتى   ،2014  -  2012 عامى  بني 
والتدخل  األهلية  احلرب  من  سنوات  لثامنى  العنان 
مل  والعسكري  االقتصادي  الرصاعان  أن  إال  األجنبي. 
يتقدما بنفس اإليقاع. فقد تم حتديد بعض أوجه الرصاع 
االقتصادي خالل املراحل األوىل للحرب عرب التوصل 
يف  وساعدت  التكنوقراط  قادها  رسمية،  غري  هدنة  إىل 
محاية املؤسسات االقتصادية وسمح الطرفان للمرصف 

املركزي باالحتفاظ بمستوى من احليادية. 

 2016 عامي  خالل  االقتصادية  اهلدنة  اهنيار  ومنذ 
وأكثر  حدة  أكثر  االقتصادي  الرصاع  أصبح  و2017، 
ارتباطًا بالرصاع العسكري. وتتمثل أكثر مالحمه وضوحًا 
يف انقسام املرصف املركزي إىل سلطتني متنافستني يف صنعاء 
التجارية  التدفقات  عىل  للسيطرة  قوة  رصاع  يف  وعدن، 
والرضائب املرتتبة عىل الوقود بشكل خاص، واالنخفاض 
احلاد يف قيمة الريال يف املناطق اخلاضعة للسيطرة االسمية 
ارتفاع  إىل  الريال  قيمة  انخفاض  دفع  وقد  للحكومة. 
أسعار الرضوريات املستوردة مثل األغذية والوقود إىل أن 

أصبحت تتجاوز قدرة كثري من املواطنني. 

األمم  تقول  ما  رحى  اليمن  يف  تدور  لذلك،  ونتيجة 
املتحدة إهنا إحدى أكرب األزمات اإلنسانية يف العامل. فمع 

هناية عام 2021، كان قد قتل يف احلرب نحو 377 ألف 
يمني، طبقًا لربنامج األمم املتحدة اإلنامئي)5(.

املتربحون من مناطق الصراع 

أنامط  من  جديدًا  نمطًا  الرصاعات  من  الرتبح  يمثل  ال 
مناطق حكم  البرش ىف  ملعاناة  االستغالل غري األخالقى 
والتهديدات  لالضطرابات  مركزًا  تصبح  بأن  عليها 
املتنوعة. إال أن هذا الرتبح وىف ظل تصاعد الرصاعات 
اليوم خيتلف من حيث سامته  الداخلية، أصبح  وخاصة 
ومداخله وأدواته عن األنامط السابقة، حيث بات ينقسم 
األنامط  توضيح  ويمكن  تقليدية.  غري  أخرى  أنامط  إىل 

املختلفة للرتبح من الرصاعات فيام يىل: 

من  الرتبح  يمثل  الطبيعية:  الثروات  استغالل   -1
الرصاعات سمة رئيسية ىف عدد من الدول األفريقية التى 
تعانى من »لعنة الثروة«، حيث تعيش هذه الدول منذ عقود 
ىف رصاع ممتد تتصدر أسبابه النزاعات اإلثنية أو املناطقية، 
املوارد،  عىل  السيطرة  حماوالت  ىف  يكمن  جوهره  أن  إال 
حيث يصبح استمرار الرصاع مفيدًا للعديد من الرشكات 
والفاعلني. وتقدم مجهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك 
عىل  صارخة  نامذج  الوسطى  أفريقيا  ومجهورية  أنجوال 
التى حتققها الرشكات عىل أراضيها ىف ظل  االستثامرات 
متتعها بثروات معدنية ثمينة مثل الكولتان الذهب واملاس 

بسبب استمرار الرصاع الداخىل لعقود.

عىل  الصناعية  البلدان  يف  الرشكات  تسابقت  وقد 
السلع  تصنيع  ىف  يستخدم  )الذى  كولتان  معدن  رشاء 
الكونغو  وتعد  والكمبيوتر  كاهلواتف  اإللكرتونية 
هناية  حتى  العامل  ىف  للمعدن  منتج  أكرب  الديمقراطية 
القانون  وانعدام  احلرب  من  الرغم  عىل   ،)2021 عام 
جتارة  وأصبحت  الديمقراطية،  الكونغو  مجهورية  يف 
من  للعديد  األجنبية  للعملة  مربحًا  مصدرًا  الكولتان 
ذلك  يف  بام  احلكومية،  وغري  احلكومية  الفاعلة  اجلهات 
القوات املتمردة وبعض احلكومات والرشكات املرخصة 

واملجتمعات الفقرية التي ليس لدهيا فرص عمل.
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 ) الديمقراطية  الكونغو  )رشق  كيفو  شامل  يف  ويوجد 
ما بني 5000 و6000 متمرد كونغويل موزعني عىل ما 
يقرب من 30 مجاعة مسلحة. وباإلضافة إىل العداوات 
اإلثنية، فإهنم مدفوعون بالرغبة يف السيطرة عىل املناطق 
الغنية باملعادن، ألهنا مصدر متويلهم الذاتى وينخرطون 
الشعب  عن  الدفاع  أجل  من  املؤمتر  مثل  تنظيامت  يف 
رواندا  لتحرير  الديمقراطية  والقوات   )CNDP(
البسطاء  العامل  باستخدام  املهربون  يقوم  إذ   .)FDLR(
واحدًا  دوالرًا  يتقاضون  الذين  املعادن  عن  التنقيب  ىف 
الكولتان،  معدن  ومنها  العمل  من  ساعة   14 مقابل 
أو  رواندا  مع  احلدود  باهظة عىل  بأثامن  املعدن  ويبيعون 
أوغندا حتت جنح الظالم. وبحلول الوقت الذي يصل 
التصنيع يف شنغهاي أو سيوداد  فيه الكولتان إىل مناطق 
بني  يرتاوح  السوق  يف  سعره  كان  املكسيك،  يف  خواريز 

476 دوالرًا و544 دوالرًا للكيلو )6(.
رجل  حكومية  غري  منظمة   30 اهتمت   2002 عام  وىف 
القوات  بتمويل  هوبر  كريس  يدعى  سويرسيًا  أعامل 
خالل  من  الديمقراطية  الكونغو  مجهورية  يف  املتمردة 
الرواندي  اجليش  مع  تعاونه  عرب  للمعادن  جتارته  أرباح 
متورط يف مشاريع تصدير  أنه  مبارشة، وأكدت  بصورة 
من  جزءًا  هوبر  يعد  حيث  الكولتان،  ملعدن  جتارية 
من  الطبيعية  املعادن  هتريب  إىل  تعمد  واسعة  شبكة 
يف  متورطة  كرواندا،  أخرى،  دول  عن  بالنيابة  الكونغو 
هو  هذا  كل  من  واهلدف  هناك.  الدائرة  األهلية  احلرب 
احلرب.  جهود  متويل  يف  التجارة  تلك  أرباح  استغالل 
كام اهتم أحد التقارير أكثر من 100 رشكة غربية بتمويل 
الرصاع  تأجيج  وبالتايل  وامليليشيات  املتمردة  اجلامعات 
و  Nokia مثل  العمالقة  الرشكات  من  العديد  دفع  مما 
Samsung وMotorola إىل تبنى سياسات حمددة ضد 
استخدام مادة الكولتان الكونغولية وهي تشرتي اليوم، 
رسميًا عىل األقل، من منتجني آخرين يف أسرتاليا وكندا 

وعدد قليل من البلدان األخرى )7(.
للتنمية  األمريكية  والوكالة  اخلارجية  وزارة  تبنت  كام 
 2011 عام  يف  الرصاع«  »معادن  اسرتاتيجية  الدولية 

ملحاولة وقف االستغالل. ومع ذلك، مل تضع الوكاالت 
تعزيز  مثل  أهداف  نحو  املحرز  التقدم  لقياس  طرقًا 
عام  وىف  اجلمهور.  توعية  خالل  من  املسئولة  التجارة 
املعادن  إذا كانت  ما  أبلغت 50% من الرشكات   2019
التى تعتمد عليها تأتى من مجهورية الكونغو الديمقراطية 
البلدان املجاورة )البلدان املشمولة( أو من  )DRC( أو 

اخلردة أو املصادر املعاد تدويرها.
الرصاعات  من  املاس  صناعة  رشكات  استفادت  كام 
لبعض  فرصًا  احلروب  وخلقت  أنجوال.  يف  املسلحة 
الرشكات يف صناعة الدفاع التي طورت قدرات أساسية 
حقوق  منظمة  وذكرت  التصدير.  فرص  من  لالستفادة 
 )Corporate Watch( ووتش  كوربوريت  اإلنسان 
)2006( أنه عىل الرغم من املخاطر اهلائلة لالستثامر يف 
الربيطانية  الرشكات  بعض  فقد حققت  الرصاع،  منطقة 
املعروفة أرباحًا كبرية من االستثامر يف العراق، ومنذ غزو 
العراق للكويت يف عام 1990 إىل الغزو الالحق للعراق 
يف عام 2003 من قبل الواليات املتحدة لطاملا استفادت 
االضطرابات  من  كبري  بشكل  املعادن  استخراج  صناعة 

السياسية العنيفة ىف البالد)8(.
العامل  أنحاء  مجيع  ىف  العائالت  من  الكثري  تكافح  وبينام 
تضخم  وسط  األساسية  الرضوريات  توفري  أجل  من 
األوكرانية،  الروسية  واحلرب  بالوباء  مدفوعًا  تارخيي، 
العامل  يف  اجلنسيات  متعددة  النفط  رشكات  أكرب  أعلنت 
حيث   ،2022 أغسطس  شهر  خالل  قياسية  أرباح  عن 
العمالقة الست الكربى متعددة  النفط  كشفت رشكات 
يب  ويب  وشل  وشيفرون  موبيل  إكسون   - اجلنسيات 
 64 جتاوزت  جممعة  أرباح  عن   - وإيني  إنرجي  وتوتال 
مليار دوالر يف الربع الثاين وحده من العام، كام سجلت 
الرشكات األمريكية األصغر Valero وPhillips 66 و
بلغت 8.62  أرباحًا ربع سنوية جممعة ضخمة   Hess
مليار دوالر، وسجلت هذه الرشكات التسع أرباحًا تزيد 
ورفضت  أشهر.  ثالثة  مدار  عىل  دوالر  مليار   72 عن 
دفع  مما  اإلنتاج،  زيادة  كبري،  حد  إىل   ، النفط  رشكات 
أرباحها  استخدام  من  وبداًل  االرتفاع،  إىل  الغاز  أسعار 
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أو  األجور  زيادة  أو  العامل  من  املزيد  توظيف  ىف  اهلائلة 
االستثامر يف تقنيات جديدة لتحسني السالمة ومكافحة 
تأثري تغري املناخ، أعلنت مجيع رشكات النفط عن جولة 

جديدة من عمليات إعادة رشاء األسهم)9(.

الرشكات  تواجه  الرصاع:  ديناميات  من  الرتبح   -2
من  جمموعة  سوريا  يف  احلجم  واملتوسطة  الصغرية 
املستغلني اجلدد والقدامى الذين منحهم الرصاع نفوذًا. 
فامليليشيات والفصائل العسكرية وعنارص االستخبارات 
أموال  دفع  األعامل  وسيدات  رجال  عىل  يفرضون 
الطرقات  عىل  ترتّكز  ومتحركة  ثابتة  تفتيش  نقاط  عند 
الرغم  وعىل  الصناعية.  املناطق  ويف  األساسية  التجارية 
من أن التنقل بات سهاًل بعض اليشء يف األعوام القليلة 
املاضية، مع إعادة بسط النظام سيطرته عىل األرايض، ال 
تزال نقاط التفتيش هذه تتسبب بعرقلة التنقالت، ما يثري 

غضب املستثمرين داخل البالد وخارجها عىل السواء.

بالسيطرة  أيضًا  خاصة  وجهات  امليليشيات  ِمت  واهتُّ
إرغام  بغية  وتعطيلها  واحلكومية  املحلية  اخلدمات  عىل 
عىل  حصوهلم  مقابل  األموال  دفع  عىل  السوريني 
أو  نظامية  بطريقة  إما  املرتبحني،  أولئك  من  اخلدمات 
امليليشيات  عمدت  وقد  السوداء.  السوق  خالل  من 
وطالبت  األعامل،  وسيدات  رجال  أبناء  خطف  إىل 
رشكات  برشاء  بدأت  إهنا  وحتى  عنهم،  لإلفراج  بفدية 
وصول  بعرقلة  يتسبب  ما  أرباحها،  لتبييض  وعقارات 
اجلهات  فإن  وهكذا  السوق.  إىل  املحتملني  املستثمرين 
يف  النظامية  غري  والقواعد  اجلديدة  والشبكات  املناِفسة 
النشاط االقتصادي املحيل تولد قدرًا كبريًا من االلتباس 
يف  الراغبني  األعامل  وسيدات  لرجال  شديدة  ومنافسة 

االستثامر من جديد.

احلرب  من  شخصيًا  الكونجرس  أعضاء  بعض  يستفيد 
 20 عن  يقل  ال  ما  يمتلك  حيث  الروسية-األوكرانية، 
 Raytheon مرشعًا فيدراليًا أو أزواجهم أسهاًم يف رشكة
تصنع  التي   ،Lockheed Martinو  Technologies
أوكرانيا  إىل  الغربيون  احللفاء  يرسلها  التي  األسلحة 

للسجالت  الداخل  من  لتحليل  وفقًا  الروس،  ملحاربة 
املالية الفيدرالية )10(.

وىف أوائل شهر أغسطس 2022  دعا األمني العام لألمم 
أنطونيو غوترييش إىل فرض رضيبة ملرة واحدة  املتحدة 
عىل الرشكات التي استفادت من ارتفاع األسعار بسبب 
»من  للمرسلني:  غوترييش  وقال  أوكرانيا،  يف  احلرب 
أرباحًا  والغاز  النفط  رشكات  حتقق  أن  األخالقي  غري 
الناس  أفقر  حساب  عىل  هذه  الطاقة  أزمة  من  قياسية 
»إنني  املناخ«، مضيفًا:  باهظة عىل  بتكلفة  واملجتمعات، 
هذه  عىل  رضائب  فرض  عىل  احلكومات  مجيع  أحث 
األشخاص  لدعم  األموال  واستخدام  املفرطة،  األرباح 

األكثر ضعفًا خالل هذه األوقات الصعبة«.

غري  رضيبة  لفرض  يدعو  الذي  وحده  ليس  غوترييش 
متوقعة)11(، فقد قامت العديد من احلكومات مثل إيطاليا 
من  والعديد  الرضيبة  هذه  مثل  بفرض  بالفعل  وإسبانيا 
احلكومات األخرى مثل سويرسا لدهيا محالت سياسية 
من  وهذا  املفاجئة.  األرباح  برضيبة  يسمى  ما  إىل  تدعو 
شأنه أن يمأل خزائن احلكومة املرتنحة بديون حقبة الوباء 
الوقود  أسعار  ارتفاع  وطأة  من  التخفيف  يف  ويساعد 

والغذاء عىل األرس)12(.

الرشكات  من  العديد  فهناك  جديدًا،  ليس  األمر  وهذا 
املتحدة  الواليات  استفادت من حروب  التى  األمريكية 
ملكافحة اإلرهاب بعد أحداث احلادى عرش من سبتمرب، 
فوفقًا للتقديرات بلغ إمجايل إنفاق البنتاجون أكثر من 14 
حيث  أفغانستان،  يف  احلرب  بداية  منذ  دوالر  تريليون 
املتعاقدين  إىل  املبلغ  هذا  إمجاىل  نصف  إىل  ثلث  ذهب 
العسكريني، فجزء كبري من هذه العقود - ربع إىل ثلث 
مجيع عقود البنتاجون يف السنوات األخرية - ذهبت إىل 
وبوينغ،  مارتن،  لوكهيد  فقط:  رئيسية  رشكات  مخس 
جرومان.  ونورثروب  ورايثيون،  دايناميكس،  وجنرال 
وتبلغ قيمة عقود البنتاجون البالغة 75 مليار دوالر التي 
أكثر  املالية 2020  السنة  تلقتها رشكة لوكهيد مارتن يف 
الكاملة لوزارة اخلارجية  امليزانية  بكثري من مرة ونصف 
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 44 بلغت  والتي  العام،  لذلك  الدولية  التنمية  ووكالة 
مليار   2.5 األسلحة  صانعو  أنفق  كام  دوالر،  مليار 
دوالر عىل ممارسة الضغط عىل مدى العقدين املاضيني، 
مجاعات  من   700 من  أكثر  املتوسط،  يف  ووظفوا، 
الضغط سنويًا عىل مدى السنوات اخلمس املاضية للتأثري 
من  العديد  استفادت  كام  الكونجرس،  يف  أعضاء  عىل 
الرشكات من ظروف احلرب ىف ختفيض الرقابة وممارسة 
االحتيال الرصيح ويف عام 2011، قدرت جلنة التعاقد 
اهلدر  جمموع  أن  وأفغانستان  العراق  يف  احلرب  زمن  يف 
مليار   31 بني  تراوح  قد  االستخدام  وسوء  واالحتيال 

دوالر و60 مليار دوالر )13(.

االستثمار  وصنع  السالم 

باملستثمرين  حييط  الذى  العام  التصور  من  الرغم  عىل 
التجارية  أنشطتهم  ومزاولة  البقاء  من  يتمكنون  الذين 
الكثريون  إليهم  ينظر  حيث  الرصاع،  استمرار  ظل  ىف 
باعتبارهم متواطئني مع أحد أطراف الرصاع أو حياولون 
استغالل  بالبالد عن طريق  الذى حل  »الدمار«  استثامر 
أو  املهدمة  املبانى  ىف  واالجتار  واخلدمات  السلع  نقص 
التى تركها أصحاهبا هربًا من الرصاع، إال أن الواقع يقدم 
بعض النامذج االستثنائية التى استمرت فيها الرشكات ىف 
العمل واالستثامر ىف مناطق الرصاع مما ساهم ىف ترسيخ 
السالم. ويعيش أكثر من 800 مليون شخص يف بلدان 
متأثرة )وفقًا للبنك الدويل( باهلشاشة والرصاع والعنف، 

مما هيدد اجلهود املبذولة إلهناء الفقر املدقع.
تقع  والتنمية  واألمن  السالم  عن  األساسية  فاملسئولية 
أن  للقطاع اخلاص  يمكن  عىل عاتق احلكومات، ولكن 
يقدم مسامهة ذات مغزى يف االستقرار واألمن يف املناطق 
واألنشطة  املخاطر.  عالية  واملناطق  بالرصاع  املتأثرة 
من  مبارشة  وغري  مبارشة  إجيابية  تأثريات  هلا  التجارية 
تعزز  التي  اإليرادات  وتوليد  عمل،  فرص  خلق  خالل 
التنمية االقتصادية واالنتعاش، مما يؤدي إىل استثامرات 
توظيف  سياسات  وتبني  والبلدات،  املدن  يف  مستدامة 
شاملة تؤسس عالقات جيدة بني األعراق واملجتمعات، 

حقوق  جماالت  يف  املامرسات  أفضل  تعزيز  يف  وتساهم 
أن  ويمكن  الفساد.  ومكافحة  والبيئة  والعمل  اإلنسان 
الناس رغم  تكون األعامل أيضًا حافزًا قويًا للجمع بني 
قائمة  عالقات  وإنشاء  والثقافية،  الوطنية  التاميزات 
عىل  والتغلب  واهلدف،  باهلوية  املشرتك  اإلحساس  عىل 
االختالفات التي يصعب مواجهتها يف املجتمع األوسع. 
ويمكن تقديم هذه املسامهات من قبل الرشكات بجميع 
الدولية  واخلاصة،  العامة  والكبرية،  الصغرية  أشكاهلا: 

واملحلية)14(.

تدعى  السودان  جنوب  مجهورية  ىف  صناعية  مدينة  ففي 
الكونغو  مجهورية  مع  احلدود  من  بالقرب  تقع  »نزارا« 
األهلية  احلرب  الرشكات  بعض  حتدت  الديمقراطية، 
لتحقيق االستقرار والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف 
يف منطقة يمزقها الرصاع، حيث تعمل هذه الرشكات ىف 
األشجار  هذه  قيمة  أن  خاصة  الساج،  أشجار  استثامر 
ثقيل  يستهان هبا، والساج خشب  الدولة ال  عند سكان 
املاء  مثل  الطبيعة  عنارص  مقاومة  عىل  بقدرته  معروف 
وتغريات احلرارة ويستخدم كثريًا يف صنع أثاث احلدائق 
الراقي الثمني. ويصنف اخلشب إىل درجات يصل سعر 

أعالها ثمنًا إىل 5500 دوالر للمرت املكعب.

السودان  جنوب  ىف  والغابات  الزراعة  وزارة  ونجحت 
وأوغندا  اهلند  من  دوليني  مستثمرين  ثالثة  اجتذاب  يف 
يف  بالفعل  بدأوا  مشرتكة  بريطانية  نروجيية  وجمموعة 
تقطيع أخشاب الساج وإعادة زرع شتالت األشجار يف 
األرض وأمتوا أول صفقة لبيع اخلشب الثمني ىف فرباير 
 Equatoria( االستوائية  وأنشأت رشكة ساج   ،2010
املجموعة  متلكها  التي   )Teak Company-ETC
بلدة  يف  األخشاب  لتقطيع  مصنعًا  الربيطانية  النروجيية 
باستخدام مناشري  يوميًا  فيه عرشات اجلذوع  نزارا تشق 

يعاد شحذها كل ساعتني.

وتقع الرشكة اململوكة لألسهم اخلاصة يف مكان بعيد ال 
غري  الطرق  أو  اجلو  طريق  عن  إال  إليه  الوصول  يمكن 
املعبدة التي متر عرب مجهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت 
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الطاقة هي حتديات  الطرق واملضايقات وانعدام  حواجز 
يومية للسائقني. لكن اجلامعات املتمردة كانت متثل اخلطر 
األكرب، حيث أشعلت النار يف األشجار واقتلعت نباتات 
الساج  أشجار  تعرضت  كام  املجاورة،  املنطقة  يف  البن 
للرسقة وتم نقلها خارج منطقة اجلنوب. كام أدى استمرار 
أشجار  وامليليشيات  اجليوش  قطع  إىل  لعقود  الرصاع 
الساج مما أسفر عن استنزاف جزء كبري من تلك الثروة. 
وأنشأت رشكة )ETC( ثاين أكرب مزارع خشب الساج يف 

أفريقيا مع 2200 هكتار من املزارع.

وىف ظل ما تعانيه دولة جنوب السودان من عوامل عدم 
احلرب  استمرت  حيث  شديد،  مسلح  وقتال  استقرار 
عامي 2013  بني  آخر جوالهتا  وكانت  لعقود،  األهلية 
حلامية  جنودًا  املحلية  احلكومة  خصصت  و2018، 
مقاتلني  توظيف  خالل  من  ولكن  الرشكة.  موظفي 
سابقني، بام يف ذلك املتمردين، متكنت الرشكة من تأمني 
يف  املنطقة  ومساعدة  نزارا  يف  السالم  وإحالل  املنطقة 

طريقها إىل االزدهار.

اآلن ETC هي أكرب دافع رضائب خاص يف والية غرب 
االستوائية ولدهيا حوايل 1000 موظف، 90% منهم من 
جمتمع نزارا املحيل. وتدير الرشكة برنامج متويل جمتمعيًا 
موظفيها،  وتدريب  الصحية  الرعاية  خدمات  يدعم 
ومدرسة ثانوية، ونالت الثناء عليها من كل من الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية واحلكومة املحلية.

رشكة  ومؤسس  التنفيذى  املدير  تريون  تشارىل  ويقول 
الذين  لألشخاص  وظائف  أوجدنا  »لقد   :)ETC(
كانوا مقاتلني سابقني، وقد جلبنا السالم واالستقرار إىل 
منطقة ما«، ويضيف: »اجلنود األطفال والشبان السابقني 
والتقطوا  أسلحتهم  ألقوا  املتمردة  باجلامعات  املرتبطني 

منشار تقليم أو جمرفة« )15(.

خامتة 

مناطق  من  الرتبح  عىل  واألفراد  الرشكات  قدرة  ترتبط 
الرصاع، وكذلك حتديد األدوار التى يمكن أن يقوم هبا 

االستثامر ىف هذه املناطق، بالكثري من األبعاد، فالرشكات 
قد ختتلف يف قدرهتا عىل االستفادة من االستثامر األجنبي 
والقدرات  اخلربة  عىل  اعتامدًا  الرصاع  مناطق  يف  املبارش 

اخلاصة هبا، فضاًل عن طبيعة الرصاع املسلح يف بلد ما.

مواقع  يف  املبارش  األجنبي  االستثامر  تقييم  حيتاج  كام 
الرصاع إىل حتليل قطاعي. فهناك بعض القطاعات أكثر 
بغريها.  مقارنة  الرصاع  مناطق  يف  لالستثامر  استجابة 
أكثر  الطبيعية  واملوارد  املعادن  استخراج  كان  وتارخييًا، 
حمددات  هناك  أن  إال  االستثامر.  ىف  وأسهل  انتشارًا 
وطبيعة  الطبيعية،  املوارد  موقع  مثل  االستثامر  هبا  يتأثر 
املستثمرين املنافسني )حكومات أم متمردين أم رشكات 
أخرى(. أيضًا املجتمعات املحلية ومدى قبوهلا للتعاون 
الرصاع  طبيعة  وكذلك  وموظفيها،  الرشكة  استقرار  أو 
واملرحلة التى يمر هبا )هل اقرتب من التسوية أم أن هناك 
تقييم  التهديدات؟( يكون هلا دور يف عملية  تصاعدًا ىف 

مستوى االستثامرات. 

وىف حالة تبنى رشكات أو أفراد الجتاهات صنع السالم، 
هذه  عىل  فإنه  هلا،  االجتامعية  باملسئولية  يرتبط  وما 
االختالفات  إدارة  عىل  قدرة  لدهيا  يكون  أن  اجلهات 
فقد  املحلية.  املجتمعات  احتياجات  وفهم  الثقافية، 
حظيت املسئولية االجتامعية للرشكات )CSR( وحتديدًا 
الرشكات متعددة اجلنسيات )MNCs( يف البلدان النامية 
ىف السنوات األخرية بقدٍر كبرٍي من االهتامم األكاديمي. 
الناشئة  البلدان  عىل  األدبيات  ركزت  فقد  ذلك،  ومع 
والربازيل  املكسيك  مثل  الغالب  يف  واملستقرة  الكبرية 
عىل  الدراسات  تركزت  أفريقيا  وىف  واهلند.  والصني 
وعىل  نيجرييا  أو  إفريقيا  جنوب  مثل  املحورية  الدول 
ومل  والتعدين.  النفط  مثل  االستخراجية،  الصناعات 
يف  العاملة  غري  والرشكات  إفريقيا  وسط  بلدان  ختضع 

جمال التعدين للكثري من التدقيق األكاديمي. 

تعاين  التي  للبلدان  يمكن  ال  إنه  القول  يمكن  وأخرًيا، 
االقتصادي حتى  النشاط  تتخىل عن  أن  الرصاعات  من 
ينحرس العنف. ومع ذلك، فإن العوائق التي حتول دون 
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ممارسة األعامل التجارية موجودة يف مناطق الرصاع أكثر 
فيها  ينترش  التي  البلدان  يف  وحتى  آخر.  مكان  أي  من 
الرصاع، ينشأ بعض النشاط االقتصادي اإلجيايب، ويرى 
البعض أن املستثمرين األجانب جيب أن يبقوا حتى مع 
يف  األهداف  بتوظيف  يقوموا  أن  عىل  الرصاع  اندالع 
بالتأكيد عىل  الوقاية من الرصاع، ويربرون ذلك  أنشطة 
التى ستعود عىل املجتمع املحيل، وعىل أن ذلك  الفوائد 
أن  كام  املسئولة،  باإلجراءات  الرشكة  التزام  إىل  سيؤدي 
فيه.  مبالغًا  يكون  قد  الرصاع  مناطق  ىف  املخاطر  تصور 
بالنسبة  مفيدًا  يكون  ال  الرشكات  هذه  تواجد  أن  إال 
يكون  أن  فيمكن  الرصاعات،  كافة  ىف  املحىل  للمجتمع 
الرشكات  تدخل  يعزز  جوهره  يف  ألنه  خطريًا  األمر 

تعديلها  أجل  املحلية من  السياسة  اجلنسيات يف  متعددة 
اهتامم حقيقى  يوجد  أنه ال  إال  مع مصاحلها.  يتوافق  بام 
نتائج سلوك العمل يف  من القوى الدولية بالبحث عن  

املناطق غري املستقرة يف العامل.
دراسات  إىل  حتتاج  الرصاع  من  الرتبح  قضية  وتبقى 
طبيعة  عن  ميدانية  معلومات  تتضمن  أكرب  أكاديمية 
داخىل  رصاع  كل  ىف  املستثمرون  هبا  يقوم  التى  األدوار 
عليها  بناًء  يمكن  عامة  نتائج  إىل  للوصول  حدة،  عىل 
والتجارة  لالستثامر  وقوانني  قواعد  لتطوير  أفكار  طرح 
ىف مناطق الرصاع تشمل قواعد أخالقية وإنسانية ورقابة 
من اهليئات الدولية واإلقليمية ىف حالة ضعف أو اختفاء 

الرقابة احلكومية.  
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