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ب الفقراء
اجلزيرة نت/بدر حممد بدر/ عرض

  

يف استنزاف موارد البالد النامية ) متعددة اجلنسية(دور الشركات عابرة القومية يتحدث هذا الكتاب عن 

 بلدان العامل رغم غناها باملوارد االقتصادية واملواد اخلام، وأثر هذه الشركات يف ازدياد الفقر يف وإفقار شعوا،

.الثالث، وكيف أا تستغل قوا ملضاعفة املصاعب اليت يتعرض هلا ماليني الفقراء يف البالد النامية

، عمل يف بداية حياته موظفًا يف إعالمي بريطاين متخصص يف قضايا التنميةمؤلف الكتاب هو " جون ميديل"و

، وحبكم خربته يف هذه الشركات على تصاديصحفي اقعدد من الشركات متعددة اجلنسية، مث حتول إىل 

، أدرك تأثري هذه الشركات العمالقة على زيادة مخسني بلدا ناميامدى نصف قرن، زار خالهلا ما يقرب من 

  .إفقار الدول النامية، وهو ما دفعه إىل تأليف هذا الكتاب

  كيانات أكثر قوة

اآلن، وحتتل  أهم كيانات االقتصاد العاملية تعترب من يف البداية يشري املؤلف إىل أن الشركات عابرة القومي

حبسب تقرير - ويقدر عددها. موقعا أكثر قوة مل تعرفه من قبل، ومنذ ستني عاما كان عددها حمدودا للغاية

  .ألف شركة تابعة هلا ٧٨٠ألف شركة، إضافة إىل  ٧٨حبوايل - ٢٠٠٧لألمم املتحدة عن عام 

  
  

ب الفقراء: الكتاب-

جون ميديل: املؤلف-

بدر الرفاعي: املترجم-

املركز القومي للترمجة، القاهرة: الناشر-/٣٠٤: عدد الصفحات-

٢٠١١األوىل : الطبعة-
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، وتركز هذه الشركات من هذا النوع إنتاج معظم البالد النامية وتفوق املبيعات السنوية لكربى الشركات

ميكن " زبائن"واليت تعترب  ذات األنظمة املستبدة،اجلانب األكرب من استثماراا املباشرة يف البلدان النامية 

.االعتماد عليها

د قليل منها يف تسويق ، ويتحكم عدثلثي حجم التجارة العامليةوتستحوذ الشركات عابرة القومية على حوايل 

أو جتهيز أو إنتاج الكثري من السلع، منها خام احلديد والنحاس والنيكل والبوكسيت والرصاص والزنك 

إكسون موبيل، وجنرال إلكتريك، : وتقف شركات مثل. والقصدير، إضافة إىل التبغ واملوز والشاي

موعة اليت تعد ميزانيتها السنوية وميكروسوفت، وسييت جروب، وجاز بروم، وتويوتا، على رأس هذه ا

  .مبليارات الدوالرات

، ومع تراجع دور تلعب دورا متزايدا يف اهليمنة على البالد الناميةويؤكد املؤلف أن هذه الشركات أصبحت 

احلكومات خالل السنوات األخرية، تزايد دور هذه الشركات مع تنامي وتوسع قوا االقتصادية والصناعية، 

خللق الفرص ) العامل الثالث(ضعف املوقف التفاوضي لبالد اجلنوب ) أوروبا(حكومات الشمال  وتستغل

  .اجلديدة لشركاا

ويف نظام اقتصادي عاملي متسك . ويشري إىل أن البالد النامية ال حتتاج بالضرورة إىل الشركات عابرة القومية

ة خاوية، فإن الغرب والوكاالت الدولية اليت يسيطر عليها خبيوطه البالد الغربية، يف حني جند خزائن البالد النامي

وباالستعانة بقوته االقتصادية يستغل الغرب فقر البالد النامية ، ال تدع أمام البالد الفقرية إال اخلضوعبفاعلية، 

ار لسياسة إلجبارها على تبين أجندة السوق احلر اليت يعتنقها، وليس مثة ما جيعل العوملة أمرا حتميا، فهي خي

  .تفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات متعددة اجلنسية لإلثراء على حساب الفقراء

  الفقراء ميوتون

ا من شركات إنتاج البذور واهلندسة    ، وما يتصلالشركات الزراعية عابرة القوميةوعند احلديث عن 

وشركات التجارة يف املنتجات الزراعية، يؤكد  الوراثية والوقود احليوي واملبيدات احلشرية وإنتاج املوز واألرز،

بسبب الفقر،  ماليني األشخاص يف العامل ميوتون كل عام ألم ال حيصلون على الغذاء الكايفالكتاب أن 

والدور املسيطر وهناك حاجة إىل نظم للغذاء والزراعة متكن الفقراء من احلصول على الغذاء الذي حيتاجونه، 

سية ال يساعد يف حتقيق هذا اهلدف، ولكن جيب إعطاء األولوية لتلبية حاجات اجلميع للشركات متعددة اجلن

  .على حساب مكاسب األقلية
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"

ميكن لشركات األدوية عابرة القومية املساعدة يف القضاء على أمراض العامل النامي، ولكن سجل هذه الشركات يف البالد 

النامية يشري إىل أا تعطي األرباح األولوية

"  

ثلث (هناك مليارين من الناس يؤكد املؤلف أن " الفقراء يدفعون فاتورة الشركات: الصحة"وحتت عنوان 

وعلى سبيل املثال حتصد املالريا أرواح مليون  ال حيصلون على األدوية األساسية للعالج،) البشرية تقريبا

بة بالسرطان توجد يف بالد شخص كل عام، معظمهم من األطفال والنساء احلوامل، ونصف حاالت اإلصا

كل % ٥٠، وتتزايد حاالت اإلصابة بالربو "السل"العامل النامي، وهناك مليونان ميوتون سنويا بسبب مرض 

.هو السبب الرئيسي للوفاة يف أفريقيا" اإليدز"عشر سنوات يف مدن العامل النامي، ويعد 

على هذه األمراض، ولكن سجل هذه الشركات يف  وميكن لشركات األدوية عابرة القومية املساعدة يف القضاء

وإذا . على حساب صحة الناس - حىت لو كانت حمدودة- البالد النامية يشري إىل أا تعطي األرباح األولوية 

استمرت شركات الدواء عابرة القومية يف ممارسة أساليبها احلالية، فلن تتمكن من تقدمي اإلسهام الالزم إلجناز 

  .هذا اهلدف

وما يتصل ا من شركات طريان وفنادق وتنظيم  الشركات السياحية عابرة القوميةحدث الكتاب عن ويت

، وتسخر الفقراء يف البالد املضيفة يف خدمتهارحالت، مؤكدا أا تسيطر إىل حد كبري على السياحة العاملية، 

عابرة القومية، وال حيصل  وحيقق تنظيم الرحالت الرخيصة لألشخاص يف الغرب أرباحا كبرية للشركات

سكان البالد املضيفة إال على الكفاف، بل حيل الضرر الكبري باقتصادام وأرزاقهم وثقافام وبيئام، وملعاجلة 

انب فإن على حكومات البلدان النامية التشاور مع شعوا بشأن املشروعات السياحية، والتشجيع على هذا اجل

توفري اخلدمات السياحية احمللية، والتعاون مع غريها من بالد املنطقة ملمارسة دور أكثر فاعلية يف مراقبة 

  .شركات السياحة عابرة القومية

  أسباب تغري املناخ

% ٤٠يعد من األسباب الرئيسة للتغري املناخي يف العامل، وحتوي الغابات االستوائية حوايل تدمري الغاباتإن 

ويتسبب تدمري الغابات يف حوايل من الكربون األرضي، وتلعب دورا كبريا يف التخفيف من تقلب املناخ، 

  .مخس إمجايل االنبعاثات احلرارية
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وعلى سبيل املثال . اليت تساهم يف قطع الغابات وحرقهاوتعد الشركات متعددة اجلنسيات من أبرز العوامل 

، ومتارس هذه الشركات أنشطتها يف نصف غطائها الشجري خالل املائة عام األخريةفقدت أفريقيا أكثر من 

الكنغو الدميقراطية، والكامريون، وأفريقيا الوسطى، واجلابون، وساحل العاج، وليبرييا، ويصدر معظم إنتاجها 

إىل أوروبا، وتستورد فرنسا وبلجيكا النصيب األكرب منها، وتشيع شركات األخشاب الدولية  من األخشاب

  .وتتسبب يف خسائر بيئية مجة فوضى اجتماعية

"

التعدين هو خامس أكرب القطاعات االقتصادية حجما يف العامل، وهو يساعد يف توفري الذهب والكهرباء واألدوات احلديثة، 

سبب مشاكل للفقراءلكنه يف الوقت نفسه ي

"  

حجما يف العامل، وهو يساعد يف توفري  التعدين هو خامس أكرب القطاعات االقتصاديةويشري املؤلف إىل أن 

الذهب والكهرباء والتلفزيون والناقالت والطائرات واملربدات واألسلحة والذخرية، كما أنه يسبب يف الوقت 

عادن إلنتاج منتجات ذات قيمة، يترتب على التعدين أضرار ففي جمرى التنقيب عن امل. نفسه مشاكل للفقراء

اجتماعية وبيئية ضخمة، مصدر معظمها الشركات عابرة القومية يف البالد النامية، وغالبا ما يكون التعدين 

.على حساب املساحات املخصصة إلنتاج احملاصيل

فقر البالد النامية غنية مبواردها املعدنية، فدولة واملفروض أن يعود التعدين بالفائدة على البالد النامية، وبعض أ

لكن املناجم جرى خصخصتها بإحلاح مثل زامبيا على سبيل املثال، حتتفظ باحتياطيات ضخمة من النحاس، 

، لكن زامبيا ال ٢٠٠٥، وتشهد أسعار النحاس ارتفاعا منذ عام من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل

  .لزيادة، بل إن التعليم والرعاية الصحية شهدت تدهوراتستفيد الكثري من هذه ا

، وليس مثة اهتمام يغلق املنجم أبوابهإن التعدين نشاط اقتصادي قصري العمر، وعندما يتم استخراج املخزون 

مبا حيدث بعد ذلك، ومن املنطقي أن تعيد الشركات املناطق اليت استنفدت معادا، إىل احلالة اليت كانت عليها 

  .ل بدء التعدين، حىت ال يزداد فقراء البالد النامية فقراقب

    املالبس اجلاهزة

، مثل املالبس تنتج أكثر من نصف إنتاج العامل من السلع املصنعةويذكر الكتاب أن الشركات عابرة القومية 

لعامل مئات وعلى سبيل املثال ينفق ا. واألحذية ولعب األطفال والكيماويات واإللكترونيات ومعدات النقل

املليارات من الدوالرات سنويا على شراء املالبس، ومعظمها جيري تصنيعه يف البالد النامية، حيث تكون 
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من مناطق التجارة  وغالبا ما يأيت األطفال والصبية الذين يعملون يف هذه املهنةاألجور يف أدىن مستوياا، 

ف احتياجات االحتاد األورويب من املالبس يأيت من كان أكثر من نص ٢٠٠٤احلرة سيئة التنظيم، ويف عام 

  .الصني وتركيا ورومانيا وبنجالديش وتونس

، وكثريات منهن من الشابات غري املتزوجات املهاجرات عمال هذه الصناعة من النساءوالغالبية العظمى من 

يف كمبوديا، وهن % ٩٠من عمال صناعة املالبس يف بنجالديش، و% ٨٥من املناطق الريفية، فالنساء يشكلن 

  .يعملن دون عقود يف الغالب، وبال حقوق لألمومة أو تأمني صحي

والشيء نفسه ينطبق تقريبا على الصناعات األخرى، مثل صناعة األحذية والسجاد ولعب األطفال 

 وهناك إمجاع على أن شركات التصنيع جيب أن تتحمل املسؤولية عن أوضاع العمل وظروفه. واإللكترونيات

لاللتزام مبجموعة من القواعد  ال تبدي الشركات عابرة القومية محاسا يذكراليت يعمل فيها األفراد، ولكن 

  .إخل.. النموذجية، اليت جيب أن حتكم سلوكها، مثل احلد األدىن لألجر واألجور اإلضافية، وظروف العمل

  مواجهة القوة

، أصبحت قوية للغايةلف بأن الشركات عابرة القومية ، يقر املؤ"مواجهة القوة"ويف الفصل األخري بعنوان 

وهذا يدفعها إىل إعاقة جهود حماربة الفقر يف البلدان النامية، ويطرح ثالثة أسباب عريضة ملواجهة سلطتها 

  :وسطوا

عابرة القومية، تستهدف محاية الدول النامية من سطوا، واملطلوب  ضوابط عاملية للشركاتوضع : أوال

  .ذلك أن تتواصل الضغوط اجلماهريية من أجل إصدار تشريع دويل حيقق هذا اهلدفلتحقيق 

"

هذه الشركات أن تتجاوب أو متوت، يوجب على  -من خالل مقاومة الناس هلا-االستغناء عن الشركات عابرة القومية 

وقد ظهر أن الشركات تتحرك عندما يتحرك الناس

"  

خالل مقاومة الناس هلا، وعندما يتوقف الناس باملاليني عن الشراء،  ، مناالستغناء عن هذه الشركات: ثانيا

أو يغريون عادام الشرائية، فإن على الشركات أن تتجاوب أو متوت، وقد ظهر أن الشركات تتحرك عندما 

.يتحرك الناس
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ين تبني أن ، وهي وسيلة تكلف الشركات الكثري من األموال، ويف مسح أجراه البنك التعاواملقاطعة: ثالثا

املقاطعة تكلف العالمات التجارية الكبرية حوايل مليارين ونصف مليار دوالر سنويا، وال يقتصر جناح املقاطعة 

  .على اخنفاض املبيعات، ولكنها تؤثر أيضا يف معنويات العاملني ذه الشركات

بة سلوك الشركات عابرة القومية ذات أا وسيلة فعالة يف حمار مقاومة اجلماعات املدنية واملواطننيلقد أثبتت 

امللكية العامة، والفرصة ساحنة إلقامة شبكة دولية من هذه اجلماعات وغريها من املواطنني ملقاومة نفوذ هذه 

  .أكثر املستفيدين من ذلك - يف حال جناحها- الشركات، وسيكون فقراء العامل 

  


