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 يف ظل التطورات هااستهالك ز بسرعةاليت تتميو ابالعتماد على املعلومات، تتميز املرحلة اليت يعيشها العامل حاليا : امللخص
منها كذا فعاليتها وأعلومة و على امل للحفاظ الدخول يف صراعاتدول العامل خاصة الصناعية منها  دفعالتكنولوجية الراهنة، مما 
ن أجل اهليمنة مقتصادية روب االبعدما كانت تعتمد على القوة العسكرية فقط وبروز مفهوم احل ةقتصاديامعتمدة على أساليب 

 رقة البحثية سوفهذه الو  خالل .لطاقة واحلفاظ على رايدهتا االقتصادية سعيا منها يف ضمان أمنها االقتصاديعلى مصادر ا
من خالل  قتصادي؟ألمن االاية امحنعتمد على املنهج الوصفي والتحليلي ملعرفة هل ميكن استخدام احلرب االقتصادية من أجل 

اعت واعها وكيف استطاهتا وأنختلف أدو مباالقتصادية، احلرب  االقتصادي، ابألمن واملرتكزات األدبية املتعلقةاملفاهيم  استعراض
 دي.بعض الدول استغالهلا لتحقيق أهدافها االقتصادية وابلتايل احملافظة على أمنها االقتصا

 .لومة االسرتاتيجيةاملعدي، القتصااألمن االقتصادي، احلرب االقتصادية، القوة االقتصادية، التجسس ا: الكلمات املفتاحية
 

Abstract : The current stage of the world is characterized by information-based 

information, which is characterized by rapid consumption in light of the current 

technological developments, which led the countries of the world, especially the 

industrial ones, to enter into conflicts to preserve the information and its effectiveness 

and security based on economic methods after relying on military strength only and the 

emergence of the concept of wars To maintain its economic leadership in order to 

ensure its economic security. Through this paper, we will rely on a descriptive and 

analytical approach to the question of whether economic warfare can be used to protect 

economic security. Through the review of concepts and literary elements related to 

economic security, economic war, various tools and types and how some countries 

were able to exploit them to achieve their economic objectives and thus maintain 

economic security. 

Key Words: Economic security, Economic warfare, Economic power, Economic 

espionage, Strategic Information. 
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 : مقدمة
اهيم ختتلف سوده مفصرا جديدا تعالواجد والعشرين، حبيث دخل العامل ن التطورات اليت عرفتها دول العامل إ     

تحقيق القوة كطريق ل  مفهوملتغيرياليت ارتبطت ابلدولة القومية. ومن بني املفاهيم اليت عرفت هذا ا عن املفاهيم
 ن االعتماد علىعدما كااء، باألمن حبيث أصبحت قيمة االقتصاد هي السالح األول يف مواجهة املنافسني واألعد

 ة.القوى العسكرية فقط، وهذا ما أدى إىل بروز مصطلح احلرب االقتصادي
ا دول الغرب قامت هب عسكري اليتوقد ارتبط االقتصاد ابحلرب منذ قدمي الزمان، حبيث تعترب حركة التوسع ال     

وم على توفري مرات تقملستعواليت اقتسمت من خالل دول العامل خري دليل على هذا االرتباط. فقد كانت هذه ا
ثل سعار فكانت متعلى األنعة أباملربح للمنتجات املص املواد األولية أبقل التكاليف ويف نفس كانت متثل السوق

 دة املنافسة بنيحل زادت التصااملنجم والسوق يف أن واحد. ومع تطور التكنولوجيات احلديثة ووسائل اإلعالم وا
 يفي، لتجد نقسها القتصادامنها أالدول فكان لزاما عليها اختاذ تدابري وإجراءات من أجل محاية مصاحلها وحتقيق 

 ل مواطنستغالاحروب اقتصادية مع دول أخرى من خالل عمليات التجسس لسرقة خربات املنافسني أو 
ذ عقوابت ىل تنفيسعي إالضعف لديهم، أو االضرار أبسعار صرف العمالت من خالل حرب العمالت وأحياان ال

 هل املتمثلة يف:و لدراسة ذه اه بناء على ما سبق ذكره، ميكن طرح اإلشكالية اليت ستقود. القانون الدويل عليها
 ؟ميكن استخدام احلرب االقتصادية ووسائلها من أجل محاية األمن االقتصادي

طلب قتصادي مما يتألمن االلب ا : وانطلق هذا البحث من فرضية اآلتية: تعترب القوة االقتصاديةفرضيات الدراسة
 احلفاظ عليها من خالل جماهبة املنافسني.

قتصادية رب االصادي واحليف إبراز مفهومي كل من األمن االقتهذه الدراسة  أهدافتتلخص  أهداف الدراسة:
 اللذان يعتربان حديثي الطرح نسبيا، والكشف عن طبيعة العالقة بني املفهومني.

ي واحلرب القتصادألمن اابلرغم من وجود بعض الدراسات األجنبية اليت تناولت موضوعي اأمهية الدراسة: 
 ولكن بشكل منفرد، ابإلضافة إىل عدم وجود مراجع ابللغة العربية. االقتصادي

حليلي هج الوصفي والتعلى من عتماد: وفقا لطبيعة الدراسة اليت يسعى الباحثني إىل حتقيقها، مت االمنهج الدراسة
 صادي.ن االقتاألم لإلحاطة مبختلف املفاهيم ابحلروب االقتصادية وأنواعها وتبيان دورها يف حتقيق

 :حمورينتقسيمها إىل سيتم تغطية هذه الدراسة من : هيكل الدراسة
  األمن االقتصادي؛احملور األول 
  تصادي.ة، وكيفية استخدامها للحفاظ على األمن االقاالقتصادي احلرباحملور الثاين 
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 :احملور األول: األمن االقتصادي .1
 :تعريف األمن االقتصادي 1.1
ك ابلتحرر ساس يتملو إحأهدده يعرف األمن، أبنه هو احلالة اليت يكون فيها اإلنسان حممياً ضد أي خطر ي     

ر اليت ب األخطاواء بسبب غياابلطمأنينة اليت يشعر هبا الفرد، س اإلحساس أبنه أيضا ويعرف األمن .من اخلوف
 ها.األخطار حال ظهور هتدد وجوده أو نتيجة المتالكه الوسائل الكفيلة مبواجهة تلك 

 ُهم مِّن ُجوع  أَْطَعمَ  َربَّ َهَذا اْلبَ ْيِت *الَِّذي فَ ْليَ ْعُبُدواولقد ورد مفهوم "لألمن" يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل     
 :ادي جندالقتصاومن أحدث التعاريف اليت أعطيت لألمن  )سورة قريش(. *َوآَمنَ ُهم مِّْن َخْوف  

قتصادي األكثر من االرحه لألشوالذي يعترب  ن: أحد أبرز املختصني يف الدراسات األمنيةتعريف ابري بوزا     
لدول ة اجملتمعات واهو "قدر فدويل تداوال حبيث يرى أن أبنه "العمل على التحرر من التهديد"، ويف سياق النظام ال

 ادية".ا معتربهعلى احلفاظ على كياهنا املستقل، ومتاسكها الوظيفي ضد قوى التغيري اليت تع
رئيس البنك الدويل األمن االقتصادي ابعتباره مكون هام من مكوانت األمن الوطين  ويعرفه روبرت منكمار    

أنه: هو التنمية وبدون تنمية ال ميكن أن يوجد أمن وأن الدول اليت ال تنمو ابلفعل ال ميكنها ببساطة أن تظل 
 .(2014)السديري، أمنة
 مكوانت األمن االقتصادي: 2.1

األمن الصحي و لغذائي من ايتكون األمن االقتصادي من عدة عناصر إال أننا حنصرها يف اجلوانب التالية: األ
 ة الفقر والعملع مكافحمشاريو واألمن التكافلي )التأمني االجتماعي( والضمان االجتماعي واملشاريع التنموية 

 تماعية.ة االجاألصغر واألسر املنتجة وبرامج السياسة االجتماعية أو الرعايوسياسات التمويل 
يعترب الغداء شرطا أساسيا من شروط بقاء الكائن البشري، لكن ذلك البقاء مرهون بدرجة  األمن الغذائي: أ. 

مة الغذاء العاملية كبرية جدا بتأمني قضية الغداء لفرتات حمدودة من الزمن، وقد ظهر مصطلح األمن الغذائي بعد أز 
أبنه: "توفر  1974، أين عرف األمن الغذائي يف قمة الغذاء العاملية سنة 1974و 1972اليت حدثت بني سنة 

التجهيزات الغذائية من املواد الغذائية األساسية يف مجيع األوقات، لتحمل التوسع يف االستهالك وملعادلة التقلبات 
 .(2012)اجلبوري، يف اإلنتاج واألسعار"

( أبن األمن الغذائي يتوفر عندما تتاح جلميع الناس يف FAOكما جاء أيضا منظمة يف تعريف التغذية والزراعة )  
مجيع األوقات الفرص املادية واالجتماعية واالقتصادية للحصول على غذاء كاف، آمن ومغذ يليب احتياجاهتم 

 .(FAO, June 2006)ويكفل هلم أن يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط التغذوية وأذواقهم الغذائية
: لقد ظهر مفهوم األمن الصحي يف بداية سنوات التسعينات بعد حادثة الدم امللوث بفريوس األمن الصحيب. 
: على أنه ضمان احلد 1994كما يعرفه التقرير الثاين لربانمج األمم املتحدة لسنة .(2014)مصنوعة، السيدا

األدىن من احلماية والرعاية الصحية من األمراض والوقاية منها. بينما عرفه تقرير برانمج األمم املتحدة لسنة 
احلصول على تلك اخلدمة،  ، على أنه: توافر اخلدمة الصحية أبسعار يف متناول اجلميع، وقدرة األفراد على2000
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سواء من خالل نظم التامني الصحي، أو محايتهم من األمراض اليت ميكن الوقاية منها، خاصة وان األسباب 
)طاش، الرئيسية للوفاة يف البلدان النامية هي األمراض املعدية، والطفيلية اليت تقتل أعداد ضخمة من األفراد

2014). 
ونقصد ابألمن التكافلي، تلك السياسة اليت ترمي إىل  :األمن التكافلي أو التأمني االجتماعي والصحي. ت

توفري احلماية االجتماعية للعاملني يف مؤسسات الدولة واجملتمع من خالل إتباع نظام استقطاع جزء من مرتبات 
متنح للعاملني يف حاالت ترك العمل أو الفصل من العاملني وإيداعها يف صندوق معني وفقاً لقوانني ولوائح معروفة 

اخلدمة أو استيفاء سن املعاش أو العجز أو املرض أو الوفاة. وهذا النظام يعرف ابلتأمني االجتماعي أو فوائد ما 
بعد اخلدمة والذي يرتكز بصورة أساسية على تسخري عمليات التكافل وسط قطاع العاملني لتوفري احلماية واألمن 

حسب  –ماعي هلم. أما األمن التكافلي الصحي هو نظام تكافلي بني املواطنني والدولة حيث يدفع املشرتك االجت
أسرته ابخلدمات الطبية املتكاملة بغض النظر عن حجم األسرة  مسامهة شهرية حمدودة ليتمتع هو وأفراد –دخله 

واء بتكلفة رمزية وهو ما يعرف ابلتأمني وحجم اخلدمات املطلوبة واليت تشمل الكشف والفحص اجملاين، مث الد
 .(1994)إمساعيل، الصحي

متثل مشاريع مكافحة الفقر واحدة من أهم الطرق اليت تستخدم لتخفيض معدالت مشاريع مكافحة الفقر: ث. 
الفقر هو أحد مهددات األمن الفقر يف اجملتمع. وميثل الفقر اخلطر األكرب للمجتمعات املعاصرة وذلك الن 

االقتصادي، وابنتشار الفقراء يف اجملتمع تنتشر اإلمراض وسوء التغذية وتكثر اجلرائم والسرقات كما تكثر حالة عدم 
الرضا االجتماعي والسياسي، كما يتسبب يف عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع. ولذلك 

دي، بل األمن الشامل االقتصا فقر وكفاءهتا يف التدخل، أبهنا عامل أساسي يف حتقيق األمنينظر ملشاريع مكافحة ال
 .(1994)إمساعيل، يف اجملتمع

لإلنسان ويعمل على حتويل اإلنسان من حالة  يعترب العمل مصدراً اساسياً يف إشباع احلاجات األساسيةالعمل: ج. 
واخلوف إىل حالة االستقرار االجتماعي واالقتصادي، كما أنه هو الوسيلة واملدخل الفاعل يف حتقيق الفقر واجلوع 

القوة االقتصادية واألمن االقتصادي، ولذلك ينظر للمجتمع الذي تسود فيه معدالت مرتفعة من البطالة وغري 
. ولذلك فان ارتفاع معدالت السكان الناشطني اقتصاداًي أبنه جمتمع فقري أو غري منتج أو غري انمي أو متأخر

درهتا يف حتقيق األمن الناشطني اقتصاداًي يعكس الوضع االقتصادي للدولة املعينة ويعكس مدى ق
 .(1994)إمساعيل، االقتصادي

متثل سياسات الرعاية االجتماعية املتعددة، اليت تستهدف التنمية االجتماعية ورفع االجتماعية:  السياساتح. 
مستوايت املعيشة لألسر واجملتمعات احمللية ومحاية الشرائح الضعيفة ومكافحة الفقر وغريها، متثل بعدًا مهمًا من 

مويل األصغر وبرامج األسر املنتجة أبعاد حتقيق األمن االقتصادي، خاصة تلك الربامج واملشاريع اليت تتمثل يف الت
وتشغيل اخلرجيني ومشاريع استقرار الشباب ورعاية الطالب، ومشاريع حتقيق األمن االقتصادي للمرأة. ولذلك البد 
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من توسيع مفهوم الرعاية االجتماعية ليشمل احتياجات وفئات أخرى يف اجملتمع وتفعيل برامج التدخل االجتماعي 
 .(1994)إمساعيل، اً اليت حتقق عائداً اجتماعياً كبري واالقتصادي الفاعلة 

وزيع م العدالة يف تعية وعدالطبي : يؤدي عدم استغالل الثروات واملوارداستغالل الثروات واملوارد الطبيعيةح. 
يجية قدرة االسرتاتنية من المتدة إضعاف الوضع االقتصادي للدولة ، ويشري إىل وجود حال عائداهتا على اجملتمع إىل

اسة هلا  من حاجتها امل ا ابلرغمواهتوالسياسية واالقتصادية للدولة ولذلك جند كثري من الدول مل تفكر يف استغالل ثر 
رة ت والدخول بصو العائدا وزيعكما توجد دول أخرى استغلت بعض ثرواهتا ولكنها مل تتمكن من حتقيق العدالة يف ت

اوي التهميش رتفاع دعشة واىل ارتفاع معدالت البطالة ومعدالت الفقر وتدين مستوايت املعيإ مناسبة مما أدى
ى ن الثروة النفطية )اخليالية( لدأم مثاًل إال 2009واخلروج عن سلطان الدولة . وأشار تقرير األمم املتحدة للعام 

 يفلضعف البنيوي مواطن ا في، ألهنا ختالبلدان العربية تعطي صورة مضللة عن األوضاع االقتصادية هلذه البلدان
 ى حد سواء.اطنني علاملو و عديد من االقتصادايت العربية وما ينجم عنها من زعزعة األمن االقتصادي للدول. 

 مصادر األمن االقتصادي: 3.1
 وتتمثل يف:  املصادر االقتصادية: أ.
 ية طويلة؛رتة زمنفالل معني، خ التنمية االقتصادية: عملية يزداد فيها الدخل القومي احلقيقي جملتمع 
 ارتباط النقود ابلذهب والفضة؛ 
 تشجيع وتطوير املعامالت التجارية؛ 
 استقرار أسعار صرف العملة. 

قتصادي، النمو االمار و االستقرار األمين والعسكري سبب رئيسي يف زايدة االستث املصادر العسكرية:ب. 
 دير.واستقرار أسعار الصرف وانتعاش التجارة اخلارجية وزايدة حركة االسترياد والتص

 ثفة للسكان.دة املكالزاي وتتمثل أمهها يف معدل الدخل الفردي الذي يتناقص مع املصادر االجتماعية:ت. 
ومات لرقابة واملعلاستنتاج، واال وتتمثل يف اختيار الكفاءات الفاعلة، التخطيط، اإلحصاء در اإلدارية:املصاث. 
 .املرتدة
 مهددات األمن االقتصادي: 4.1

القضاء  كنها منملة متإن حتقيق األمن االقتصادي يف الدول يتطلب من الدولة وضع اسرتاتيجية متكا    
د ا االقتصادي وحتات أمنهمؤشر  والتصدي إىل مجيع األسباب سوآءا الداخلية واخلارجية اليت تتسبب هلا يف تشويه

دة عناصر تتأثر عيظم ه ر ي بدو ن الوطين الذن منظومة األممن حتقيق التنمية. إذ يعترب األمن االقتصادي جزء م
من و من االقتصادي  يف األلتأثريبعضها ببعض سواءًا لتحقيق االمن الوطين أو لضربه مما ينجر عنها ال ما حالة ا

 تايل:لشكل اليف ا أمن اقتصادي يتوجب على الدول صد مجيع مهدداته وهي ملخصة-أجل تفادي حالة الال
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 األمن االقتصاديمهددات : 01الشكل رقم 

 
 .ةعداد الباحثإمن  املصدر:

ول تضررت من آاثر النزاعات ( د07يفيد تقرير حديث للبنك الدويل أنِّ أكثر من سبع ) احلروب والنزاعات:أ. 
ان األردن والسودو واليمن  تونسو وعدم االستقرار يف منطقة الشرق األوسط وهي لبنان والعراق وليبيا وإيران ومصر 

شرق االوسط، صادات الاقت وفلسطني، واليت تفاقمت أوضاعها االقتصادية بعد ثورات الربيع العريب، مما أضعف
 فبداًل من النهوض حنو التنمية تسببت تلك الصراعات يف العودة إىل الوراء.

ون لنامية اليت تكاالدول  لة خاصةتعترب من املهددات األساسية لألمن االقتصادي ألي دو التبعية االقتصادية: ب. 
دها. ة مصلحة اقتصاون مراعابعة دموارد الدولة التااتبعة للدول املتقدمة، بشكل يتيح هلا جين أكرب نفع ممكن من 

ع نسبة ملعيشة وارتفا اض مستوى خنفااوهناك أسباب تؤدي إىل تبعية الدول النامية إىل الدول املتقدمة صناعًيا، منها 
ألجنيب اوجود رأمسال  ضافة إىلل، إالبشرية لضعف رأس املا البطالة، وعدم االستفادة من القدرة اإلنتاجية واملوارد

مات عسكري واملعلو تدريب الوال واملديونية للخارج، والقروض واهليمنة على الدولة من خالل إنفاقها على التسليح
سية حتياجات األسامني االأتقدمة يف ومن أاثر التبعية االقتصادية اعتماد الدول املتخلفة على الدول املت .العسكرية

 .العاملية لي يف األسواقصاد احملالقتت لشراء هذه االحتياجات، وقلة تنافس املواطنيها، واللجوء إىل القروض واملعوان
 .لدول املتقدمةامن طرف  ادايفالدول العربية قد حتصلت على استقالهلا السياسي غري أهتا مازالت مستعمرة اقتص

فسوراي مثال بعد اندالع احلرب فيها، سعى حلفاء النظام إىل تقدمي كافة أنواع املساندات العسكرية والسياسية من 
أجل التغلب على املعارضة، لكنه كان على حساب اتفاقيات ضخمة. فقد أبرمت اتفاقية مع روسيا حصلت 
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ري ومحص، واتفاقيات يف عدة جماالت مبوجبها على حقوق التنقيب عن النفط والغاز يف كل من الساحل السو 
هذه االتفاقيات جعلت من إيران  .االتصاالت والتعليم والطاقة واملواصالت والصحة واستخراج الفوسفات مع إيران

 وروسيا يتحكمان ابلقرار السياسي واالقتصادي يف سوراي.
 التأمني برامجو ث، : حبيث تشمل الضمان االجتماعي احلديعدم توافر شبكات األمان االجتماعيت. 

اء، بينما خل للفقر مي داالجتماعي. فالضمان االجتماعي، يرتبط على العموم( ولكن ليس بصورة حصرية، بتقد
امية أو يبات غري النظني الرتتًة بيتعلق التأمني االجتماعي ابالدِّخار، وهو اكتتايبِّ بطبيعته. وجيري التمييز عاد

ضيق ي يف حاالت الاالقتصادو اعي ا األقارب أو أفراد العشرية الدعم االجتمالتقليدية، من جهة، واليت يتبادل فيه
آلونة حلكومية، يف اامات غري ملنظاأو  من جهة، وبني الربامج الرمسية، من جهة أخرى، واليت تتوالها عادًة احلكومات

عم ملباشرة، والدلعينية ااأو  األخرية. وتقدم شبكات األمان االجتماعي النظامية على العموم املعوانت النقدية
 (.لضرورات احلياة األساسية )وخباصة الغذاء، والتشغيل يف مشروعات األشغال العامة

ن االقتصادي، ات األمحد مهددوميثل الفقر اخلطر األكرب للمجتمعات املعاصرة وذلك الن الفقر هو أالفقر: ث. 
 الة عدم الرضاحما تكثر قات كوتكثر اجلرائم والسر وابنتشار الفقراء يف اجملتمع تنتشر األمراض وسوء التغذية 

 ع. ولذلك ينظر اجملتمعي يفاالجتماعي والسياسي، كما يتسبب يف عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتما
يف  األمن الشامل صادي، بلالقتملشاريع مكافحة الفقر وكفاءهتا يف التدخل، أبهنا عامل أساسي يف حتقيق األمن ا

 ع.اجملتم
 :احملور األول احلروب االقتصادية .2

ث      ال جن      د عل      ى س      بيل املإن مفه      وم احل      رب االقتص      ادية ل      يس ابملفه      وم اجلدي      د فق      د طب      ق من      ذ الق      دم ف     
املص     طلح  ه     ور هل     ذاظمقاطع     ة ق     ريش لب     ين هاش     م وب     ين عب     د املطل     ب ومن     ع التع     امالت معه     م. غ     ري أن أول 

ه      ا يف د جل      أ إلي، فق      رآيزهن      او  مبفهوم      ه احل      ايل ك      ان يف ال      والايت املتح      دة األمريكي      ة إابن حك      م إدارة ال      رئيس
ف    اء الن    اتو عل    ى قن    اة ، كم    ا أش    علتها س    يطرة حل1956أعق    اب غ    زو الس    وفييت للمج    ر وقمعه    م لثورهت    ا ع    ام 

ن ت     وفري م     ال     دويل  الس     ويس. فم     ن أج     ل إجب     ار بريطاني     ا عل     ى االنس     حاب م     ن القن     اة، من     ع ص     ندوق النق     د
رض يبل       ن تق     دمي ق     مريك     ي م     ملي     ون لس     داد أح     د ال     ديون، ومن     ع بن     ك االس     ترياد والتص     دير األ 561مبل       
مل تنس       حب  والر إذاد –ملي       ون دوالر إىل بريطاني       ا، والتهدي       د ب       تخلص أمريك       ا م       ن س       ندات الباون       د  600

ة يف الق       رن م       ر  110ن م       بريطاني      ا. وق       د جل       أت ال       والايت املتح       دة إىل اس       تخدام احل      رب االقتص       ادية أكث       ر 
 .كوماتحللتسلح أو إلسقاط  العشرين، وذلك لفرض تغيري يف السياسات أو إلهناء برامج

ت     يح اخلي     ارات الي     ة كوهن    ا توم    ن املنظ     ور السياس    ي، أتخ     ذ احل     رب االقتص    ادية مس     ما أخ     ر وه    و احل     رب امل     
 .سلحةلقوة املالسياسية من خالل التمويل الذي كان جيري احلصول عليه يف السابق فقط عرب ا
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 تعريف احلرب االقتصادية:. 1.2
لق     د لعب      ت احل      رب االقتص     ادية يف الق      رن العش      رين دورا هام      ا يع     ادل دور احل      روب العس      كرية والسياس      ية،     

ألن إدام      ة الق      وات يف احل      رب يتطل      ب اقتص      ادا متك      امال ق      واي، وانتاج      ا ض      خما م      ن احملروق      ات، واألس      لحة، 
ى املعلوم         ات واملع         دات احلربي         ة، كم         ا أن املعلوم         ات االقتص         ادية ع         ن الع         دو يف احل         رب تع         د يف مس         تو 

مت . و (1982)أم        ني، العس        كرية والسياس        ية، وعلي        ه يقتض        ي كش        ف أه        م األه        داف االقتص        ادية للع        دو 
توس            عته م            ن ط            رف و   Esambert  م            ن قب            ل 1971رب االقتص            ادية ع            ام مفه            وم اجل             بتك            ارإ

Harbulot  ناتالتسعييف أوائل  (Didier Lucas, Alain tifeau, 2000) . 

، ت       دل عل       ى ص       راع ب       ني ال       دول م       ن EsambertوHarbulotفمه       وم احل       رب االقتص       ادية، وفق       ا ل               
أج       ل اكتس       اب الق       وة، ف       القوة ه       ي أم       ر ابل         األمهي       ة ابلنس       بة لدول       ة ل       ديها الق       درة عل       ى تع       ديل ش       روط 

أه          دافها ولض         مان تق          دمها التكنول         وجي والتج          اري  املنافس         ة، لتحوي          ل الس         ياق االقتص          ادي إىل حتقي         ق
واالقتص       ادي وابلت       ايل، تق       دمها السياس       ي. ونتيج       ة لنهاي        ة الكتل       ة الس       وفيتية وب       روز مفه       وم العومل       ة، ف         ن 
احل     رب االقتص     ادية س     وف ت     رتجم عل     ى أهن     ا "ك     ل الوس     ائل ال     يت تس     تخدمها دول     ة م     ا ض     د اآلخ     رين لل     دفاع 

 .(Harbulot, 2013)ن حصتها يف السوق أو زايدة قوهتاع
ميك        ن أواًل تعري        ف احل        رب االقتص        ادية ابملع        ق ال        دقيق كطريق        ة للح        رب. ه        و إذن ج        زء م        ن س        ياق      

الص     راع ب     ني األم     م يف ش     كل أعم      ال العن     ف االقتص     ادي: احلظ     ر، املقاطع      ة، إج     راءات احلص     ص ه     ي أمثل      ة 
يف كث      ري م     ن األحي      ان  سياس     ي،م     ن ب      ني أم     ور أخ      رى. ي     تم وض      ع األس     لحة االقتص      ادية يف خدم     ة مش      روع 

احل        رب االقتص        ادية ه        ي مص        طلح يس        تخدم لوص        ف السياس        ة االقتص        ادية ال        يت ي        تم و  عاف اهل        دف.إض        
اتباعه      ا كج      زء م      ن عملي       ة عس      كرية خ      الل زم       ن احل      رب، هت      دف احل       رب االقتص      ادية إىل االس      تيالء عل       ى 
عص    ب امل    وارد االقتص    ادية يف الدول    ة م    ن أج    ل متك    ني اجل    يش م    ن العم    ل ابلكف    اءة الكامل    ة أو حرم    ان الع    دو 
م      ن احلص      ول عل      ى ه      ذه امل      وارد، تش      مل احل      رب االقتص      ادية االس      تيالء عل      ى األص      ول املالي      ة للع      دو ومن      ع 
التص     دير واحلص     ار. واحل     رب االقتص     ادية ق     د متت     د إىل زم     ن الس     لم او يف ح     االت الس     لم دون ان تك     ون هن     اك 

واح         دة م         ن وس         ائل احل         رب  واالغ         راق ه         و م         ن خ         الل املنافس         ة عل         ى االس         واقاي ح         رب عس         كرية 
 .(Oxford ،2016)ديةاالقتصا

 التطور التارخيي للحروب االقتصادية: 2.2
مفهوم احلرب االقتصادية ليس ابملفهوم اجلديد فقد طبق منذ القدم فعلى سبيل املثال جند مقاطعة قريش        

لبين هاشم وبين عبد املطلب ومنع التعامالت معهم، وما قامت به اإلمرباطورية الرومانية بتوسعها يف أقطار العامل. 
يف كتاب "احلرب Alvin & Heidi Tofler ن  فم ظهرت على شكل حروب زراعية، كما أشار إليها كل م

وضد احلرب"، حيث كانت الزراعة واالستيالء على األراضي  الزراعية اجملاورة هي جوهر احلرب.  وقد عرب عنها 
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هايدي )ألفني، القائد شانج يف كتاابته عن." الصني أن الدولة تعتمد على الزراعة واحلرب من أجل سالمتها"
 .(2000توفلر، 
ومع ظهور الثورة الصناعية، اليت أدت حلدوث نقلة يف وسائل اإلنتاج والقيم االجتماعية واألنظمة السياسية،      

 وبدأ عصر الدولة القومية األكثر قوة وثراء، وزاد الصراع حول السيطرة على األسواق، هذا ما شجع على تطوير
(، حروب لويس 1648-1618. وأمثلة ذلك حرب الثالثني)(2004)سلمان، باألسلحة من أجل الفوز ابحلر 

(، كلها أسفرت عن مدى 1814-1792(، حروب الثورة الفرنسية، وانبليون )1713-1667الرابع عشر)
 .(2009)غيلني، أمهية احلرب يف تغيري السياسة العاملية حيث قامت من أجل من حيكم العامل 

يف الفرتة ما بعد  غري أن أول ظهور هلذا املصطلح مبفهومه احلايل كان يف بريطانيا مث الوالايت املتحدة األمريكية     
، أحد أبرز االقتصاديني الربيطانيني أن:" ما من حرب إال Lionel Robinsاحلرب العاملية الثانية. ويرى اللورد 

)برودي، وهناك سبب اقتصادي وراءها"، حبيث حياول روبنز إثبات تغلغل العوامل االقتصادية يف مسببات احلروب 
الثانية، واعتربته انعكاسا للتطورات وتعترب بريطانيا أول من استخدم هذا املصطلح عقب احلرب العاملية . (1985

والنظرايت القدمية مبفهوم احلصار البحري، ويف ثالثينيات القرن العشرين أوجدت احلكومة الربيطانية وزارة ابسم 
"وزارة احلرب االقتصادية بدال من "وزارة احلصار"، اليت أنشأت إابن احلرب العاملية األوىل. واستهدفت احلرب 

 .(1985)خالد، طرة على جتارة العدو ومصادرهااالقتصادية السي
اب غزو قتصادية يف أعقرب االىل احلإأما ابلنسبة للوالايت املتحدة األمريكية، جلأت حكومة الرئيس آيزهناور،      

جل أالسويس. فمن ى قناة ، كما أشعلتها سيطرة حلفاء الناتو عل1956السوفييت للمجر وقمعهم لثورهتا عام 
د مليون لسداد أح 561ل  إجبار بريطانيا على االنسحاب من القناة، منع صندوق النقد الدويل من توفري مب

والر إىل بريطانيا، والتهديد دمليون  600الديون، ومنع بنك االسترياد والتصدير األمريكي من تقدمي قرض يبل  
ىل استخدام تحدة إالايت اململ تنسحب بريطانيا. وقد جلأت الو دوالر إذا  –بتخلص أمريكا من سندات الباوند 

برامج  ياسات أو إلهناءمرة يف القرن العشرين، وذلك لفرض تغيري يف الس 110احلرب االقتصادية أكثر من 
 للتسلح أو إلسقاط حكومات.

 مقومات احلروب االقتصادية: 3.2
تعترب مقومات احلرب االقتصادية الدعامة األساسية ألي دولة حىت تستطيع من اختاذ املواقف اهلجومية كما     

 :(2012)قتيبة، تعرت أيضا أليات للدفاع عن أمنها االقتصادي وجند منها 
  ؛متصاصهاة أو اابلصدمات اخلارجيقوة ميزان املدفوعات داخل الدولة وقدرته على عدم التأثر 
 مالت األخرى مننة ابلعمقار  قوة العملة الوطنية اجتاه العمالت األجنبية وما تتمتع هذه العملة من قيمة 

 خالل نظام سعر الصرف اخلاضعة ألليات السوق؛
 ئض قادر د فالى إجيادرة عقوة اجلهاز االنتاجي داخل الدولة وقدرته على سد االحتياجات الداخلية والق

 على املنافسة عند التصدير؛
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 ايت لسيارات ابلوالوتورز لمنرال مرونة اجلهاز االنتاجي يف إنتاج السلع املختلفة، فعلى سبيل املثال شركة ج
 املتحدة األمريكية إبمكاهنا التحول إلنتاج الدابابت أيضا؛

  كاانت ا مع إمتوافقمالداخلي كرب حجم السوق الداخلي يف الدولة واتساعه وتنوعه حبيث يكون السوق
 الدول اإلنتاجية، وميكنه استيعاب النشاط اإلنتاجي واخلدمي.

 أنواع احلروب االقتصادية: 4.2
تعترب احلرب االقتصادية من أكثر األساليب السلمية تعقيدا، حيث تركز فعاليتها دائما على فرض القيود     

)لويس سي بلتريوجي، إيزل بيعة العامة للحرب االقتصادية يفاالقتصادية على نشاط العدو، وميكن حصر إجراءات الط
 :(1975بريسي، 
 حرمان العدو من املوارد؛ 
 حرمانه من التجارة؛ 
 حرمانه من رأس املال؛ 
 .التأثري على قوته العاملة 
خبلق جو  العدو، لى معنوايتللقضاء عوتعترب احلرب االقتصادية من أهم عناصر احلرب النفسية، فهي هتدف      

ث ثة أدواهتا حبيأو حدا ن قدمممن عدم االستقرار الداخلي. وميكن التفرقة بني أنواع احلروب االقتصادية وذلك 
 جند:

 :ن، ومنهالعشري: وهي احلروب املستخدمة قبل القرن الواحد وااحلروب االقتصادية التقليدية. أ
تطيع رادته، ملا تسإوتطويع  ه األخراملقاطعة االقتصادية سالح ردع فعال يف مواجهت تعدة: املقاطعة االقتصادي. 1أ

لبية سياسية ن أاثر سلك مذإحلاقه به من أضرار اقتصادية، كرتاجع حجم املبيعات والصادرات، وما يرتتب على 
يلة الح ردع أو وسخلصوم كسجه او واجتماعية. وقد حفل التاريخ اإلنساين بصور من ممارسة املقاطعة االقتصادية يف 

 للضغط، ونسرد فيما يلي بعض األمثلة اليت تشهد على ذلك:
o ن عندهم وال نكحوا ميوال  ائتمار قريش واتفاقهم، على بين هاشم وبين عبد املطلب، على أال ينكحوا إليهم

 يبيعوهم شيئا وال يبتاعوا منهم، وقد استمرت إىل قرابة ثالثة سنوات؛
o  التاسع عشر امليالدي، ويف إابن حركة حترير إيرلندا ضد السيطرة اإلجنليزية، امتنع حلف يف أواخر القرن

)عطيةهللا،  الفالحني، من التعامل مع وكيل أحد اللوردات اإلجنليز من أصحاب اإلقطاعات الزراعية يف إيرلندا
1980). 

o  إلجنليز، للشاملة قاطعة ااعتقال رئيسه سعد زغلول، قرارا ابمل ، أصدر حزب الوفد املصري بعد1921يف عام
املصريني من  التجار متناعومشل قرار املقاطعة حث املصريني على سحب ودائعهم من املصارف اإلجنليزية، وا

 م.استرياد بضائعهم على منت السفن اإلجنليزية ومقاطعة التجار االجنليز بشكل عا
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o ية وذلك اء البضائع األملان(، امتنع الكثري من األوروبيني من شر 1945-1939) ةبعد احلرب العاملية الثاني
 بسبب احتالل بلداهنم.

o رضتها فقتصادية اليت اطعة االاملق لقد كانت الوالايت املتحدة رائدة يف استخدام املقاطعة وال يتسع املقام لذكر
خدمته ستني مرة ( است1996–1993) الوالايت املتحدة ضد خصومها، لكن يكفي أن تعرف أنه بني عامي

 بلداً، وكان للدول العربية النصيب األكرب من هذه العقوابت. 35ضد 
o  14 يفدأ هذا احتجاج برانيا.  أوكيفال تشرتي البضائع الروسية: محلة املقاومة السلمية ملقاطعة التجارة الروسية 

دنية حلركة املاقبل  مت هذه احلملة منكرد فعل على حظر روسيا االحتادية ضد أوكرانيا. نُظ  2013آب 
مدينة وبلدة ابالنتشار  45يل " )املقاومة ابلعربية( يف وسائط التواصل االجتماعي. مشلت احلملة حو فيدسيتش"

ورويب يف امليدان األ ظاهراتدء املاملتوسع للمنشورات وامللصقات والورقات الالصقة. بعد تضاءل احلملة يف أايم ب
تعود وسي يف أوكرانيا. و خالل أزمة القرم والتدخل العسكري الر  2014 آذار 2صاعدها يف مت استئنافها وت

ة صدرة ضمن قائمانية املألوكر أسباب هده احلملة إىل قيام املصلحة اجلمركية الروسية إبدراج مجيع الشركات ا
رب ححرب اجلنب و  م،للحاالشركات اخلطرة، مما أدى إىل تلف السلع األوكرانية ومسيت هده األخرية حبرب 
 تحدة األمريكيةايت املالوالو الشوكوالتة. وقد انتشرت محلة مقاطعة البضائع الروسية إىل مجيع دول البلطيق 
ضور أي متثيل  عدم حيا إىلوالتشيك والبعض من الدول األوروبية، وقد امتدت األزمة حىت إىل إعالن بريطان

 سيا.   املقام يف رو  2018سياسي هلا يف كأس العامل 
o  ررت كل من: السعودية، ق 2017يونيو  5: يف يوم 2017األزمة الدبلوماسية بني دول اخلليج مع قطر سنة

ت ر، قطع العالقازر القميف، جالبحرين، اإلمارات العربية املتحدة، مصر، وتبعتها حكومة اليمن، وجزر املالد
 ثيل الدبلوماسي مع قطر،ردن عن ختفيض التم، أعلن األ2017يونيو  6الدبلوماسية مع دولة قطر. ويف يوم 

يا لدبلوماسية رمساقاهتا طع عالوإلغاء تصريح مكتب قناة اجلزيرة يف األردن. كما أعلنت سلطات موريتانيا عن ق
ليج دول اخل ع قطر. وتعوزميونيو أعلنت جيبويت عن ختفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي  7مع دولة قطر. ويف 

يف مصر ودعمها لثورات  يونيو 3اجتاه الطرف القطري، إىل املوقف القطري يف انقالب أسباب هذا املوقف 
مع  حلكومة القطريةاعالقة  ة إىلالربيع العريب يف الدول العربية حماولة بذلك زعزعة الوضع األمين للدول إضاف

ح أتييدها الصري من ذلك ماألهمجاعة اإلخوان املسلمني والتعاطي اإلعالمي لقناة اجلزيرة مع بعض األحداث، و 
 لدولة إيران اجتاه الوضع السوري.

يعترب احلصار االقتصادي من أسلحة الدمار الشامل وفق تعريف حمكمة العدل الدولية،  احلصار االقتصادي:. 2أ
 .(1999)مسلم، تستخدمه الوالايت املتحدة األمريكية بدرجات خمتلفة ضد الشعوب اليت تتمرد على سيطرهتا 

ويقول الكاتب "مايكل ولزراين" أن احلصار من أقدم صور احلرب الشاملة، ويشري إىل حصار الرومان       
، ويتم تطبيقه وفرضه لبث الرعب بني املدنيني، الذين قد تتأثر قواهم للقدس والربوسية لباريس، والنازيني للنينغراد

أن السياسة "جامعة كونكتيكت األمريكية: -األعراف يف فريفيلو املختص يف ج.سيمسون هاراكوإرادهتم، ويقول 



 

 424                                                                                                              (2019 ديسمرب، 3)اجمللد اخلامس، العدد جملة البشائر االقتصادية  
 

 
 

املتبعة ضد العراق هي حصار حقيقي، وإن تفرض يف أحسن األحوال على مدن، ف نه لألول مرة يف التاريخ يفرض 
يعد احلصار جرمية إنسانية، دبرهتا الوالايت املتحدة األمريكية ضد العراق و  .(2000)املفيت،  "على بلد أبكمله

صهيونيا ملواجهة ما مسي حينها ب  " برامج التسليح العريب"، -، الذي شهد انبثاقا وتنسيقا أمريكيا1988منذ عام 
"يديعوت يف حديثه لصحيفة  رون بن يشايوكان للعراق النصيب األوفر من عمل هذه اللجنة. حبيث قال 

، أبن اجليش العراقي قد اكتسب جتربة قتالية ولوجستية عظيمة القيمة، وادعى 28/07/1989أحرولوت" يف 
، أن جيش العراق الضخم وقدرته القتالية عقب 21/12/1989أمون حاشاك يف حديثه للصحيفة نفسها، يف 

يف سنوات احلرب، مبا يف ذلك جمال األسلحة   حرب اخلليج، والقدرة الصناعية والبنية التقنية اللتني بنتهما الدولة
كلها، تتطلب من إسرائيل أن تتابع جيدا ما حيدث يف هذه الدولة. حبيث كان احلصار املفروض على العراق 

 وسيلة للتجسس على االقتصاد العراقي.
امها خالل تخدبرزت اس اليت : وهي احلروباحلروب االقتصادية احلديثة )حروب القرن الواحد والعشرين(ب. 

م الذكاء ور مفهو ل، وظهواليت تعتمد على استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصا القرن الواحد والعشرين،
 االقتصادي ومنها:

حرب العمالت تعترب أخر املستجدات احلاصلة يف العالقات الدولية االقتصادية بني  حرب العمالت:. 1ب
املتحدة األمريكية وحلفائها من الدول األوروبية إضافة إىل الياابن وبعض الدول، بعد اخلالف الذي عرفته الوالايت 

دول العامل من جهة والصني من جهة أخرى، من أجل الضغط على هده األخرية لرفع قيمة عملتها والتقليل من 
ب األزمات اهرة كانت منذ القدم وتزامنها مع أغلظحجم صادراهتا إىل األسواق العاملية. وابلرغم من أن هذه ال

، حبيث 2008االقتصادية العاملية، إال أهنا مل حتظى ابالهتمام والدراسة الكافية إال بعد األزمة املالية العاملية لسنة 
، أبن البنوك انزلقت يف حرب عمالت عاملية، وأعلن 2010يف سبتمرب  جيدو مانتيجاصرح الوزير املايل الربازيلي 

 ,Daniel W) الدوالر األمريكي كي حيافظ على سعر الصرف للرايل الربازيليعن القيام بشراء كميات كبرية من 

Drezner, 2010).  وتعرف حرب العمالت على أهنا:" اعتماد الدول الكربى على قوهتا االقتصادية لتقليص قوة
تنافسية الدول األخرى، وتقليص حجم ثرواهتا عن طريق استخدام السياسة النقدية، والتدخل يف أسواق تبادل 

خفض قيمة عملتها  املعلومات، كشكل من أشكال احلرب االقتصادية الباردة، عرب انتهاج سياسات تؤدي إىل
احمللية، من أجل دعم القطاعات الرئيسية، السيما القطاعات التصديرية، ما يؤدي إىل اإلضرار مبصاحل الشركاء 

كما تعرف أيضا على   .(Posen, Adam S, 2004) استخدم على نطاق واسع حول العامل" التجاريني، إذا ما
أهنا:" قيام الدول ابلتالعب بقيمة عمالهتا وختفيضها أو منعها من االرتفاع يف حماولة منها لتشجيع صادراهتا 
وخفض وارداهتا وابلتايل ختفيض العجز يف ميزاهنا التجاري أو حتقيق الفوائض فيه، ومن مث رفع مستوايت التشغيل 

ومن أشهر التدخالت ما قام به كل البنك  .(2010السلوم، )الت النمو ورفع مستوى النشاط االقتصادي ومعد
ببيع الني  2003املركزي الياابين والبنك املركزي السويسري يف سوق الصرف األجنيب، حبيث قامت الياابن يف عام 

أكتوبر من نفس العام، من أجل  30سبتمرب و 26تريليون يف الفرتة ما بني  1.5996بشكل تدرجيي، مبا قيمته 
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 Lindsay)تقريبا وهو أنسب مستوى للتصدير أنداك  108والر أمام الني حتت مستوى تفادي سقوط قيمة الد

Whipp, Peter Garnham, 2010)،:حسب الشكل أدانه 
 

 .2003(: تدخل البنك الياابين لتخفيض الني سنة 2الشكل )

 
 سبق ذكرهمرجع ، (2010)جالل، املصدر: 

البنك املركزي السويسري فكان يقوم ابلتدخل كل ما ارتفعت قيمة الفرنك السويسري بشكل غري مرغوب ا أم     
حبيث يعترب االقتصاد السويسري من  (Song, Hongbing, 2007)التصديريةفيه أو مبا يتعارض مع سياستها 

االقتصادايت املصنعة وتعترب الصادرات من الدعائم األساسية لتحقيق النمو، والشكل التايل يوضح كيفية هذا 
 التدخل:

 .2010(: تدخل البنك السويسري لتخفيض الفرنك السويسري سنة 3الشكل )

 
 مرجع سبق ذكره، (2010)جالل، املصدر: 

ولعل أشهر حروب العمالت القائمة يف الوقت احلايل، هي القائمة ما بني الصني والوالايت املتحدة      
إىل  %25األمريكية، حبيث تتهم هذه األخرية الصني ابلقيام على بقاء اخنفاض اليوان أو الرمنينيب بنسبة ما بني 

 2009قتصاد األمريكي. ففي عام مقارنة مع قيمته احلقيقية، هبدف حتقيق مكاسب على حساب اال 40%

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.borsaat.com%2Fvb%2Fuploaded%2F8320_1292829412.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fforum.borsaat.com%2Ft216327.html&docid=v-HekxONvTPOzM&tbnid=VLvdDosQD54MOM%3A&vet=10ahUKEwjbgOue4pneAhVCtosKHfmcDd4QMwhJKBAwEA..i&w=1138&h=723&bih=651&biw=1366&q=%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%20%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%202010&ved=0ahUKEwjbgOue4pneAhVCtosKHfmcDd4QMwhJKBAwEA&iact=mrc&uact=8


 

 426                                                                                                              (2019 ديسمرب، 3)اجمللد اخلامس، العدد جملة البشائر االقتصادية  
 

 
 

متكنت الصني من حتقيق أكرب احتياطي نقدي للعمالت والذهب واملركز األول عامليا يف التصدير وفق احصائيات 
 منظمة التجارة العاملية  تليها كل من أملانيا والوالايت املتحدة األمريكية.

لقدرة على احلصول على املعلومة االقتصادية إن التقدم االقتصادي اليوم رهني اب التجسس االقتصادي:. 2ب
والسبق يف احلصول عليها، هلذا استحدثت أجهزة املخابرات العاملية نوعا جديدا مسي ب  "التجسس االقتصادي"، 

تجسس . و اليعتمد على مجع البياانت واملعلومات للشركات واألوضاع االقتصادية للدول األخرى وعملية حتليلها
الفعل الذي يساعد على يف احلصول على معلومات ومعطيات هامة ذات نفع اقتصادي، بدون  االقتصادي هو "

كما يعرفه حمسن اخلضريي   رضا الطرف املتجسس عليه، هذا ما يكبده خسائر أو إعاقات يف السوق االقتصادي".
مات الين متكننا من املعرفة على أنه " النشاط اإلنساين الذي يعمل على أتمني الذات ابحلصول على البياانت واملعلو 
ااب على األمن االقتصادي املسبقة ابلوقائع واألحداث والسلوك املستقبلي للكياانت املختلفة واليت قد تؤثر سلبا وإجي

اليت حبيث حيدد مفهوم التجسس االقتصادي يف املهام اليت يقوم هبا ويف األنشطة .(2003)سالمة، ة للدول
ميارسها، سواء يف مجع املعلومات أو زرع العناصر املوالية هلا، يف أو يف ممارسة الضغط لعقد الصفقات أو أتمني 

 :ومن األساليب املنتهجة يف عملية التجسس جند الذات من أي اخرتاق وابلتايل محاية أمنها االقتصادي.
 جتنيد وزرع األفراد داخل املؤسسات االقتصادية املنافسة؛ 
 ل االخرتاق ت من خالنرتنيالتجسس االلكرتوين: وهو انتج عن الثورة املعلوماتية ويتم عن طريق شبكة األ

 االلكرتوين ملواقع املؤسسات املنافسة وقواعد البياانت اخلاصة هبا؛
 ت عمليات اإلنتاج املشرتك: غالبا ما يبدأ من خالل الشركات اليت توشك على اإلفالس واليت هلا قيود وعقبا

قانونية أو إجرامية حتول دون القيام إبنتاج أو تسويق منفرد ويف هذه احلالة تتسق للجاسوس الفرصة ابالتصال 
ابلشركة اليت تكون على استعداد مبنح براءات االخرتاع وأسرار الصناعة، مقابل مبال  نقدية حبيث من خالل 

 .(2001)هيكل، اإلنتاج املشرتك تشكل غطاء لنقل التكنولوجية املتقدمة
 جملال، فقد بعث هذا ايفري مثال خوتعد عمليات اجلاسوسية االقتصادية اليت شهدهتا احلرب العاملية الثانية      

معلومات عن  ة تضمنتقصري  رسالة ريتشارد سريججاسوس أملاين عمل يف الياابن حلساب االحتاد السوفييت يدعي 
سالة سريج "إن ر . تقول انيابعض أوجه النشاط االقتصادي غريت مسار احلرب بل كان هلا أثر حاسم يف هزمية أمل
ج" يف إنتاج الثل وتتوسع اقتهامصانع املالبس تنتج مالبس صيفية خفيفة ومصانع الثلج يف الياابن تعمل بكامل ط

 توأن العمليا ن قبل،مكان معتقدًا وفييت أن الياابن لن هتاجم حدودهم كما  ومن هذه الكلمات أتكد الس
ة املستنتجة مو وهبذه املعل العسكرية الياابنية سوف تتجه إىل جنوب آسيا حيث اجلو شديد احلرارة والرطوبة،

ان كالنازي الذي  ش لى اجليًا عاستطاع السوفييت أن يوحدوا جيشهم علي اجلبهة األملانية ليسجلوا انتصارًا حامس
 .واجهتهلغرب ملايف الشرق ملواجهة الياابن وىف  يعتمد على انقسام اجليش السوفييت على جبهتني:

كما قامت أجهزة خمابرات احللفاء بتحليل العالمات واألرقام املسلسلة على املعدات الصناعية اليت استولت        
ألفًا من اإلطارات األملانية استطاع  13ت األخرى على حوايل عليها قواهتم، وبدراسة األرقام املسلسلة والعالما
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ضباط املخابرات االقتصادية يف الوالايت األمريكية أن حيسبوا عدد اإلطارات اليت ينتجها األملان شهرايً. فمن 
المات خالل دراسة األرقام املصبوبة على اإلطارات أمكن معرفة عدد القوالب املستخدمة يف اإلنتاج وبدراسة الع

اليت تبني النسبة املئوية للمطاط املستعمل عرفوا معدالت استهالك خمزون املطاط اخلام لدى األملان، وحبساب إنتاج 
إطارات الطائرات متت مراجعة تقديرات إنتاج الطائرات. وقد كشفت هذه العمليات يف جمال الدابابت أن األرقام 

ألفاً 1 8ابابت يزيد كثرياً عن تقديرات احللفاء هلا، إذ تبني أهنا أنتجت املسجلة عليها تعق أن إنتاج أملانيا من الد
كما كان يعتقد، وكانت العالمات على صندوق الرتوس واملدفع وأجهزة التربيد   3400وليس  1942عام 

رات وحمركات إدارة األبراج معلومات إضافية، كما خضعت منتجات أملانية أخرى عديدة هلذه العملية منها: السيا
واملدافع والذخرية والقنابل الطائرات والصواريخ، وقد أكدت املقارنة ابملعلومات اليت أمكن احلصول عليها بعد 

 احلرب ضرورة االعتماد على التقديرات املستخلصة من حتليل العالمات.
 اولة اململكة(: يف إطار حم1995-1994قضية االيرابص )ومن أحدث حوادث التجسس االقتصادي جند 

مليار دوالر، قامت  06قيمة " بAirbus إيرابصالعربية السعودية إلقتناء طائرات مدنية من الشركة األوروبية "
"بوين   ىل شركةلومات إ" برتصد فاكسات ومكاملات هاتفية متت بني الطرفني وسلمت هذه املعEchelonشبكة "

 د والفوز علىاستطاعت الظفر ابلعق" األمريكية واليت Boeing McDonnell Douglas دوغالسماكدوانل 
 يف الشركة،  سامينيسؤولنيما هددهتا بفضح حماوالت مية. وقد ضغطت بوين  على إيرابص عندمنافستها األوروب

بعد طرح شركة  ،2012قضية سامسونج وأبل: يف عام سعو إىل رشوة مسئولني سعوديني. ابإلضافة إىل 
راءات ب 09مسونج ل  أبل بدعوة قضائية مفادها سرقة شركة سا، تقدمت Galaxy S3 سونج للهاتف الذكيسام

هلاتف لفتح ا لشاشةااخرتاع خاصة هبا من بينها: تكنولوجيا التصحيح الذايت، خاصية سحب األصبع على 
وابلرغم  .Galaxy S3  ئة الفابإلضافة إىل حتويل النص إىل رابط نشط، واليت قامت إبدراجها ضمن هواتفها من 

من األسواق، Galaxys S3  احلكم صدر لصاحل شركة أبل وفوزها يف مجيع اجلوالت ومت سحب منتج ال من أن 
 .غري أن هذا مل مينع شركة سامسونج من النمو واالستمرار

دة اهتامات من عواجهت  ا  نهلكما جتدر اإلشارة أن هذه احلادثة مل تكن سابقة ابلنسبة لشركة سامسونج، فسبق 
 .Sharpية الشركة الياابن
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 :ةاخلامت
جلميع  متكامالو شامالً يتطلبحتركا  جيةرخلاا اتلتهديدا ظل للمجتمع يف ديالقتصاا ألمنا حتقيقن إ     

 صلفرا صقتناا ستطيعت كذلكو حملتملةا رألخطاا عن علدفاا تستطيع حبيث منها،ية دالقتصاا اإلمكانيات خاصة
 حتسسو ىألخرا ةيدالقتصاا تلتجمعاوا وللدا اداتستعدوا تمكانياإ معرفة لخال من ملمكنةا يةدالقتصاا
 قعالوا معرفة لككذ يتطلب لكنو وري،لضرا اءإلجرا اهذ عند اليتوقف ألمرأن ا بيد. وقدراهتا هارخباا
 صتناقوا ،جيةرخلاوا خليةالدا يةدالقتصاا لقضاياا كافة يف درةملباا مماز فعور ،إمكانياته سقياو للبلد ديالقتصاا
حلرب أصبحت ا وابلتايلة. حملليا راتستثماإلا لتشجيع الألمورؤوس ا بجذو ،ليةولدوا إلقليميةا يةرلتجاا صلفرا

 االقتصادية هي السبيل يف حتقيق ذلك ابلرغم من عدم مشروعية بعض وسائلها.
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