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داني��ل جان�رس - املتخ�ص�ص يف 

الم االقت�صاد وعالقته باحلرب وال�صّ

بقلم: ثابت عيد

مقدمة

وعالقتهم���ا  ��الم  وال�صّ احل��رب  درا�ص��ات 

باالقت�س���اد والّتنمي���ة ه���ي فرع جديد ن�س���بًيا 

من ف���روع البحث العلمي اّلتي ابتدعها الغرب 

ك�شرورة ملّحة لبحث خلفيات معاناة الب�شرّية 

من وي���ات احلروب وم�ش���ائبها من���ذ قرون 

طويلة، وال�ش���عي لتقدمي مقرتحات لنزع فتيل 

احل���روب، ودعم ال�ّش���ام العامل���ي، واحرتام 

حقوق الإن�ش���ان. من املوؤ�ش���ف له اأّن مثل هذه 

الّدرا�ش���ات ت���كاد تك���ون جمهول���ة يف عاملن���ا 

العربي.

وي�رسي دانيل جان�رس يراأ�ُس ق�شم  الباحث ال�صّ

ة مبو�شوع «القت�شاد  الأبحاث العلمّية اخلا�شّ

���راعات احلربّي���ة» يف «مرك���ز اأبح���اث  وال�شّ

�شيا�ش���ة الأمن» بجامع���ة زي���ورخ الفيدرالّية، 

منذ �شنة 2003م.

يبحُث جان�رس خربات ال�ّش���ركات ال�ّشوي�شرّية 

العاملة على ال�ّش���احة الّدولّي���ة يف هذا احلقل 

احل�ّش���ا�س، حيث ي�شعى اإىل تو�شيح اإمكانيات 

القطاع اخلا�ّس وا�ش���ترياتيجيته يف �شوي�شرا، 

���راعات احلربّي���ة، اأو الّتقلي���ل  لتحا�ش���ي ال�شّ

منه���ا. تنطل���ق درا�ش���ات جان�ش���ر م���ن ثاث 

���دامات احلربّية �شتمّثُل  : اإّن ال�شّ دعاوى. اأّولاً

���ا يف العقدي���ن القادمني حتدي���ات دولّية  اأي�شاً

ا: اإّن ال�ّشركات املتعّددة اجلن�شيات  كبرية. ثانياً

ت�ش���تطيع م���ن خ���ال ن�ش���اطها القت�ش���ادي 

���راعات  التاأث���ري يف حميطها بخ�ش���و�س ال�شّ

ا: اإّن ال�ّش���ركات  ا. ثالثاً ا اأو اإيجاباً احلربّية �ش���لباً

ال�ّشوي�ش���رّية العامل���ة عل���ى ال�ّش���احة الدولّية 

لديها م�ش���لحة قوّية طويلة املدى يف ا�ش���تتاب 

الأمن وال�شتقرار يف العامل.

من اأعمال جان�رس

در���ص داني��ل جان���رس اّلتاري���َخ، والعاقات 

الّدولّي���ة، والفل�ش���فة، والأدب الإجنلي���زي، يف 

جامع���ة بازل ب�شوي�ش���را، وجامعة ام�ش���رتدام 

بهولندا، ويف كلّية القت�شاد والعلوم ال�ّشيا�شّية 

بلندن. وهو يتحّدُث الإجنليزّية، والفرن�ش���ّية، 

عم���ل  والأ�ش���بانّية.  والإيطالّي���ة،  والأملانّي���ة، 

ا  جان�ش���ر مدير م�شروع بحثي، وحمّلااً �شيا�شياً

يف منظمة «م�ش���تودع الفكر اأڤنري �ش���وي�س» يف 

زيورخ، وهي منظمة اأن�شاأتها ومتّولها �شركات: 

اإيه بي بي، كوين لل�ّش���ياحة، جمموعة يعقوب، 

رو�ش���يه،  ني�ش���تله،  نوڤارتي����س،  ماكين�ش���ي، 

�شول�ش���ر، �ش���ركة ري للتاأم���ني، �ش���ركة زيورخ 

للخدم���ات املالّية، بنك كريدت �ش���وي�س، بنك 

���ة.  يو ب���ي اإ�س، جمموعة بنوك چنيف اخلا�شّ

ا يف جمموعة اخلرباء  ا ع�شواً كان جان�شر اأي�شاً

ال�ّشوي�ش���رّية  اخلارجّي���ة  وزارة  الباحث���ني يف 

ة بت�شجيع ال�ّشام املدين، ودعم حقوق  اخلا�شّ

الإن�شان.

 „Reckless :عالج جان�رس اأزمة كوبا يف كتابه

Gamble. The Sabotage of the Unitt
 ted Nations in the Cuban Conflict
  and the Missile Crisis of 1962“
- حي���ث ق���ارَن املناق�ش���ات الديبلوما�ش���ّية يف 

الأمم املتحدة بالعملي���ات اخلفية للمخابرات 

املركزي���ة الأمريكي���ة اأثن���اء تلك الأزم���ة. اأّما 

كتاب���ه الّثاين اّلذي اأ�ش���دره مب�ش���اركة كّل من 

 „Der :اأوفه فاج�شال وهان�س رينت�س، بعنوان

 Alleingang. Die Schweiz zehn
 Jahre nach dem EWR Nein. Orell
Füssli, Zürich 2002; auf Franzött
 sisch bei Labor et Fides, Genf 2003.
- )= ال�ش���تقال. �شوي�شرا بعد ع�شر �شنوات 

م���ن رف�س الن�ش���مام اإىل املنطق���ة الأوروبّية 

القت�شادّية. مكتبة اأورال فو�شلي، زيورخ �شنة 

2002م. الّطبع���ة الفرن�ش���ّية يف دار لب���ور 
اآت فيد����س، چني���ف �ش���نة 2003م( - فقد 

بحث فيه اإ�ش���كالية �ش���عف الّنمو القت�شادي 

يف �شوي�ش���را، وقابله���ا ببيان���ات تل���ك ال���ّدول 

اّلتي ان�ش���مت اإىل ال�ّشوق الأوروبّية امل�شرتكة. 

 „Operation Gladio. :يف كتاب���ه الّثال���ث

 NATO´ secret staytbehind armies
and terrorism in Western Eurott
 pe“. Frank Cass, London, Fazi,
.Rom, 2004 - )= عملي���ة جاديو. جيو�س 
الناتو اخللفية والإرهاب يف غرب اأوروبا. دار 

فرانك كا�س، لندن - ودار فات�شي، روما، �شنة 

الناتو  في�ش���تعر�ُس فيه جيو�س  2004م( - 
ا، الباقية يف اخللف، والعمليات  املكت�شفة حديثاً

اخلفية للمخابرات الع�شكرّية يف الدول ال�شت 

ع�شرة الأع�ش���اء يف حلف الّناتو اأثناء احلرب 

الباردة.

من اآراء جان�رس

ن�صتعر�صُ هنا بع�س اآراء جان�ش���ر بخ�ش���و�س 

حل النزاعات بطرق �شلمية، وت�شجيع ال�ّشام 

امل���دين، وال���ّدور الفّعال اّلذي ميك���ُن اأن يقوَم 

ب���ه القط���اع اخلا�ّس م���ن اأجل دعم ال�ّش���ام 

وال�ش���تقرار، وحماربة الفقر، واحلفاظ على 

البيئة.

ي�صري جان���رس اإىل الّدعم اّلذي ُيقّدمه «ق�ش���م 

ت�ش���جيع ال�ّش���ام املديّن»  ب���وزارة اخلارجية 

ال�ّشوي�ش���رّية لق�شم «درا�ش���ات �شيا�شة الأمن» 

يف جامعة زيورخ الفيدرالية، ملوا�شلة الأبحاث 

ة بالقت�شاد واحلروب. اإذ يرى ممثلو  اخلا�شّ

القت�شاد ال�ّشوي�شري، واحلكومة الفيدرالّية، 

قي���ام  اإمكاني���ة  ال�ّشوي�ش���ريون،  والباحث���ون 

�شوي�شرا بدور ريادي يف هذا احلقل.

ي�رسح جان���رس اأهمية درا�ش���ات ال�ّش���ام يف 

: «اإّن �شيا�ش���ة الأمن كان  ع�ش���رنا هذا، قائااً

ا مع الو�ش���ع املعّقد لهذه  لبّد اأن تتغرّي، جتاوباً

امل�ش���كلة العاملّية. لقد طرحت نظريات حللول 

جدي���دة يت���ّم تطويره���ا يف الوق���ت الّراه���ن. 

م���ن ذلك مثااً تزاي���د املطالب���ة بالّتعاون بني 

الباحثني يف فروع علمّية خمتلفة، كال�ّشيا�شة، 

والّتاريخ، والقت�شاد، والقانون، وعلم النف�س. 

بل اإّن هذا الّتعاون �شار ُيطّبُق الآَن يف جمالت 

خمتلفة بطريقة �شحيحة».

لقد ن�ص��اأت «درا�ش���ات حّل النزاعات بطريقة 

مدنّي���ة �ش���لمّية» بع���د النتائ���ج ال�ش���يئة للحّل 

الع�ش���كري للنزاعات يف مائة ال�ّشنة الأخرية. 

ي���رى هذا الّتي���ار البحثي اأّن احلّل الع�ش���كري 

للنزاعات هو يف الواقع جزء من امل�ش���كلة اّلتي 

ا من احلّل! واأّن م�ش���كلة  تواجهن���ا، ولي�س جزءاً

���ا ل ميكُن حّله���ا باحلرب، واأّن  الإره���اب اأي�شاً

احلرب الكونّية على الإرهاب قد �ش���ارت الآن 

يف ماأزق، وتتجه اإىل طريق م�شدود.

امللف��ت للّنظر هنا ه���و الّنظ���رة الإيجابّية 

ملعنى «الّنزاع»!! يقول جان�ش���ر: «بدون الّتحّول 

اإىل دعاية اخلوف، وبّث الّرعب، ُتعيد درا�شات 

ال�ّش���ام املدين اإىل م�ش���طلِح ״الّنزاع״ قوته 

الّطبيعّي���ة الإيجابّية. ذلك اأّنه عندما يتّم حّل 

الّنزاع���ات داخل العاق���ات ال�ّشخ�ش���ّية بني 

الأف���راد، ويف العائلة، وب���نَي اجلريان، وداخل 

كّل بل���د، وب���نَي الُبل���دان املختلف���ة، بطريق���ة 

�شلمّية ولي�ش���ت عك�ش���رّية - ميكُن اأْن ُت�شاهَم 

ه���ذه الّنزاع���ات يف الّتطوير البّن���اء لاأفراد، 

واجلماعات، واملجتمعات».

يطرح جان���رس ال�صوؤال: م���ِن امل�ش���تفيُد من 

احل���روب؟ ث���ّم ُي�ش���رُي اإىل العاق���ة ال�ّش���لبّية 

اّلت���ي حت���ّدث عنه���ا الباحث���ون يف ت�ش���عينات 

القرن الع�ش���رين بنَي القت�ش���اد والّنزاعات، 

حي���ث يق���ول: «اإّن القطاع���ات غري ال�ّش���رعّية 

ة جتارة املخدرات،  لاقت�شاد الّدويل - خا�شّ

وغ�ش���ل الأم���وال - قد و�ش���مت عن ح���قٍّ باأّنها 

���ا بع�س  عنا�ش���ر مث���رية للنزاعات. لكن اأي�شاً

القطاعات ال�ّش���رعّية لاقت�شاد الّدويل، مثل 

�شناعة الأ�شلحة، و�شناعة املرتزقة، و�شناعة 

الغاب���ات  تدم���ري  عل���ى  املعتم���دة  الأخ�ش���اب 

و�ش���ناعة  الب���رتول،  و�ش���ناعة  الّطبيعّي���ة، 

ا حمّل نقٍد. لقد اأ�شبح  واملا�س، �ش���ارت جميعاً

بع�س قطاع���ات املجتمع يعتقُد اأّن القت�ش���اد 

الكوين اأو الّدويل له تاأثري مدّمر على الب�شرّية 
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والك���رة الأر�ش���ّية، واأّن ل���ه م�ش���لحة قوّية يف 

اإ�شعال احلروب، واإ�شرام الّنزاعات، من اأجل 

ت�ش���ويق الأ�شلحة، اأو ال�ش���تياء على الرثوات 

الّطبيعّية».

اإاّل اأّن جان���رس يوؤكُد اأّن ه���ذا اعتقاد خاطئ. 

اإذ ل ميكُن الّت�ش���ديد ب�ش���ورة كافي���ة على اأّن 

الق�شَم الأ�شغر من القت�شاد العاملي هو اّلذي 

ي�ش���تفيُد مَن احلروِب وعدم ال�ش���تقرار. اأّما 

الّن�ش���بة الكربى من القت�ش���اد العاملي، فهي 

تنظُر اإىل الأمن وال�شتقرار على اأّنهما �شرط 

اأ�شا�ش���ي لأي اأن�شطة اقت�شادّية. ال�ّشيء نف�شه 

ينطب���ُق على اأغلبية امل�ش���تثمريَن، واأ�ش���حاب 

لوَن  املراكز القيادّية يف ال�ش���ركات، فهم يف�شّ

���ا ي�ش���وده ال�ّش���اُم والأم���ن لأنف�ش���هم،  عال�ماً

الّنموذجّية  واأحفادهم. فاحلال���ة  واأبنائه���م، 

ا �شاملة اآمنة. لل�ّشوق هي اأن تكوَن �شوقاً

يذك��ُر جان���رس «منظم���ة الّتع���اون والّتنمي���ة 

القت�ش���اد  اأّن  عل���ى  كمث���ال  القت�ش���ادية» 

يف  اإيجاب���ي  ب���دور  القي���ام  ميكن���ه  العامل���ي 

���راعات والّنزاعات، ودعم  الّتغلب عل���ى ال�شّ

ا�ش���تقرار املجتمعات، حيث يق���ول: «مثل هذه 

ال�ّشوق الآمنة وامل�ش���املة موجودة يف �شوي�شرا، 

والياب���ان،  الأمريكّي���ة،  املتح���دة  والولي���ات 

وجنوب كوري���ا، واأ�ش���رتاليا، ونيوزلندا، وكّل 

ال���ّدول الّثاث���ني اأع�ش���اء ״منظم���ة الّتع���اون 

والّتنمية االقت�سادّية״. اإّن الق�شَم الأعظم من 

ا�ش���تثمارات القت�شاد ال�ّشوي�ش���رّي، واجلزء 

الأك���رب م���ن الّن�ش���اط الّتج���اري ال�ّشوي�ش���رّي 

يح���دُث يف هذه املنطقة امل�ش���تقرة من العامل. 

هن���ا ينبغ���ي اأّل نن�ش���ى اأّن منطق���ة ״منظم���ة 

الّتعاون والّتنمية القت�ش���ادّية״ هذه قد تكوُن 

هي نف�ش���ها اأح�ش���ن دلي���ل على اأّن القت�ش���اد 

الكوين ميكنه القيام ب���دور اإيجابي يف الّتغّلب 

���راعات والّنزاعات، ودعم ا�شتقرار  على ال�شّ

املجتمع���ات». ث���ّم ي�ش���يُف جان�ش���ر ماحظة 

هام���ة، حي���ث يق���وُل: «اإّن املنظمة ال�ّش���ابقة ل� 

القت�ش���ادّية״  والّتنمي���ة  الّتع���اون  ״منظم���ة 
- ״منظم���ة الّتع���اون القت�ش���ادي الأوروبي״ 

- كان���ت تعمل بع���د احل���رب العاملّي���ة الّثانّية 

يف توزي���ع اأم���وال خط���ة مار�ش���ال الأمريكّية، 

لإع���ادة بناء اأوروبا اّلت���ي دمرتها احلرب. اإّن 

ال�ش���تثمارات القت�ش���ادّية هي اّلت���ي وّطدت 

الأم���ن وال�ّش���ام يف اأملاني���ا والياب���ان، بعدما 

دمرتهم���ا احل���رب، وجعلت منهم���ا عماقني 

اقت�ش���ادّيني. بدون هذا الّتط���ّور اّلذي حدث 

يف اأملاني���ا الحتادّي���ة اّلت���ي تعّد اأهم �ش���ريك 

جتاري ل�شوي�شرا على الإطاق، ملا ا�شتطاعت 

ا الو�ش���ول اإىل ما و�ش���لت اإليه  �شوي�ش���را اأب���داً

م���ن رفاهية وا�ش���تقرار«. وبرغم ه���ذا يحذر 

جان�ش���ر من املبالغة يف التفاوؤل: «�ش���يكون من 

ال�ّش���ذاجة با �ش���ّك اعتبار منطق���ة ״منظمة 

الّتعاون والّتنمية القت�ش���ادّية״ - مبعزل عن 

بقية العامل - �ش���تظّل م�شتقّرة با نزاعات يف 

ع�ش���رين اأو خم�شني ال�ّش���نة القادمة. ذلك اأّن 

احلرب القائمة غري املتكافئة بني بع�س الّدول 

الفقرية �ش���ّد ال���ّدول الغنّي���ة، ُتظه���ُر اأّن دول 

״منظمة الّتعاون والّتنمية القت�شادّية״لي�شت 
مباأم���ن ع���ن الإره���اب، اأو ل ميك���ُن �ش���مان 

�شامتها من الإرهاب اإّل بن�شبة حمدودة».

الم ه���و الّدور  املده���ص يف درا�ص��ات ال�صّ

الواع���د اّلذي ميكن للقط���اع اخلا�ّس اأن يقوم 

به من اأجل دعم الأمن وال�شتقرار يف العامل. 

يق���ول جان�ش���ر: «اإّن القط���اَع اخلا�ّس بو�ش���عه 

القيام بدور حيوي قيادي يف ت�ش���جيع ال�ّشام 

الّدويل، ويف �شيا�ش���ة الأمن الّدويل. فالقطاع 

اخلا�ّس وحده هو الّذي ميتلُك املعرفة، واملال، 

الازمني خللق فر�س عم���ل جديدة، وحتقيق 

الّتنمية القت�ش���ادّية، خارج ״منظمة الّتعاون 

والّتنمي���ة االقت�س���ادّية״ يف ال���ّدول الّنامي���ة، 

والُبلدان اّلتي تعاين م���ن احلروب والأزمات. 

فالّتنمي���ة القت�ش���ادّية هي �ش���يء حتمي لأي 

جمتمع ي�ش���عى اإىل توطيد الأمن وال�ش���تقرار 

فيه عل���ى املدى البعيد. القط���اع اخلا�ّس اإذن 

بو�ش���عه امل�شاهمة يف حتا�شي اندلع الّنزاعات 

الع�ش���كرّية بو�ش���ائل مدنّية - كما اأّنه ي�شتطيُع 

امل�ش���اعدة يف توطيد دعائم الأمن وال�شتقرار 

يف مناط���ق الّنزاع���ات ال�ّش���ابقة م���ن خ���ال 

ال�ش���تثمارات ونق���ل الّتكنولوچي���ا احلديث���ة. 

ولأّن���ه ل احلكوم���ات، ول املنظم���ات الّدولّية، 

ول املنظمات الأهلّية غري احلكومّية، ت�شتطيُع 

القيام به���ذه الوظيفة، ينفرُد القطاُع اخلا�ّس 

وحده بال�شطاع بهذه املهمة اّلتي تكّمل عمل 

الآخرين.

ي�صرُي جان�رس اإىل ال�ّشيا�شة اجلديدة اّلتي بداأت 

بع�س املوؤ�ش�شات وال�شركات الكربى تطبيقها، 

وهي �شيا�شة ثاثّية الأبعاد. اإذ مل يعد الّنجاح 

القت�شادي وحده هو املطلوب، بل اأ�شبح الآن 

ا. فلم  ا اأي�شاً النجاح البيئي والجتماعي مطلوباً

ا القيام بن�شاط اقت�شادي من خال  يعد كافياً

تقدمي �شلعة جديدة لل�ّشوق، وتوفري فر�س عمل 

رائب للّدولة، بل ينبغي اأن  لاأفراد، ودفع ال�شّ

يقرتن كّل هذا بالّنج���اح البيئي والجتماعي. 

واإّل فمن املمكن اأن ي�ش���ري الّن���اجت الإجمايل 

�شلبيًّا على املدى البعيد.

���ح  تو�شّ اأمثلة حم��ّددة  ي���رسب جان���رس 

الهتمام املتزايد ل�ش���ركات القط���اع اخلا�ّس 

بالأبع���اد الجتماعّية والبيئي���ة والأخاقّية يف 

املجتمع���ات اّلتي تعمل فيها، حي���ث يقوُل: «اإّن 

ا  ا جديداً القط���اَع اخلا����سَّ قد اأ�ش���بح �ش���ريكاً

ا يف ت�ش���جيع الأمن واّل�ش���ام يف العامِل.  وهامًّ

�ش���حيح اأّن ح�ش���اباته الّرئي�ش���ّية اقت�ش���ادّية 

الأمثل���ة  اأّن  اإّل  مفهوم���ة»،  لأ�ش���باب  بحت���ة، 

ُح اهتمامه املتزايد بق�شايا الأمن  الّتالية تو�شّ

وال�ّشام واحلفاظ على البيئة:

الرنويجّي���ة  الب���رتول  �ش���ركُة  عق���دت   -1
اأويل״ �ش���راكة جديدة يف فنزويا،  ״�ش���تيت 
م���ن اأج���ل تخفي���ف ح���ّدة الّن���زاع، وحتقي���ق 

الأم���ن على امل���دى البعيد، حي���ث قامت بعمل 

م�ش���روع م�شرتك مع ״منظمة العفو الّدولّية״، 

و״برنام���ج الأمم املتح���دة للّتنمية״، من اأجل 

تدريب الق�ش���اة يف فنزويا ملقاومة انتهاكات 

حقوق الإن�شان بطرق مدنّية.

الأقط���ان  �ش���ركة  قّدم���ت  موزانبي���ق  2- يف 
والقرو����س  والتق���اوي  الب���ذور  ״اأجرمي���و״: 
لل�ش���ركات  الّازم���ة  والّتقني���ة  ���غرية  ال�شّ

���غرية واملتو�شطة، من اأجل زراعة القطن  ال�شّ

واإنتاجه. يف �ش���نة 1998م وّرد خم�شة ع�شر 

األف فّاح خم�ش���ة اآلف طن م���ن القطن اإيل 

�شركة ״اأجرميو״.

3- يف اإيرلندا قامت �شركة برامج الكومبيوتر 
ال�  مع  بال�شرتاك  1999م  ״اأوراكل״ �ش���نة 
بتق���دمي   State of the World Forum
بالإنرتن���ت  مائ���ة جه���از كومبيوت���ر مت�ش���ل 

والربوت�ش���تانتّية،  الكاثوليكّي���ة  املدار����س  اإىل 

ا للّتعاي����س  وامل�ش���رتكة، يف بلفا�ش���ت، ت�ش���جيعاً

ال�ّشلمي بنَي اأطراف الّنزاع هناَك.

4- تعاون���ت �ش���ركات: �ش���ل، وبي ب���ي، وريو 
اأوي���ل،  وبروم���ري  تليك���وم،  وبريت����س  تينت���و، 

هاي���درو،  ونور�ش���ك  ونوردي�ش���ك،  ونوكي���ا، 

و�ش���تيت اأوي���ل - مع خ���رباء حقوق الإن�ش���ان، 

لتغي���ري ا�ش���ترياتيجية عمله���ا، حيث و�ش���عت 

اإىل  ترم���ي  خططه���ا،  يف  وا�ش���حة  ���ا  اأهدافاً

ت�ش���جيع احرتام حقوق الإن�شان، والّتقليل من 

حّدة الّنزاعات احلربّية. تقوم هذه ال�ّشركات 

بتدريب كوادرها على الّتعامل مَع هذه القواعد 

اجلديدة.

اأك�ش���ربي�س״  ״اأمري���كان  �ش���ركة  قام���ت   -5
بدع���م ״املعه���د الدويل لل�ّش���ام ع���ن طريق 

ال�ّش���ياحة״، لتنفي���ذ م�ش���روعات ته���دف اإىل 

ت�ش���جيع حّل الّنزاعات بطرق �شلمّية يف الّدول 

ال�ّشياحّية.

الّتج���اري״  ״البن���ك  ق���ام  كو�ش���وفو  يف   -6
بدع���م تاأ�ش���ي�س وتطوي���ر ״بنك امل�ش���روعات 

ا في���ه الآن.  ���غرية״، حيث ميتلك اأ�ش���هماً ال�شّ

����س ه���ذا البن���ك يف تق���دمي القرو�س  تخ�شّ

وت�ش���غيل  املالّي���ة،  والّتحوي���ات  ���غرية،  ال�شّ

اأموال دفات���ر الّتوفري. وكان اأّول بنك ح�ش���ل 

على رخ�ش���ة مبمار�ش���ة عمله يف كو�شوفو بعد 

احلرب �شنة 1999م.

ن�ص احلوار

�صوؤال: ذك���رت يل يف اأحد اأحاديثنا ال�ّش���ابقة 

ماحظ���ات هاّم���ة، بل خطرية، ع���ن البرتول 

���ا، وبداي���ة ع�ش���ر انته���اء  وا�ش���تهاكه عاملياً

البرتول ون�ش���به، واأّن ع�ش���ر ذروة ا�شتخراج 

البرتول من الأر�س قد و�شلنا اإليها. هل ميكن 

اأن حتدثني بتف�شيل عن هذا املو�شوع الهام؟

ج��واب: اإّن اأهّم م�ش���طلح يف هذا ال�ش���ياق 

ه���و: «مرحلة ذروة ا�ش���تخراج البرتول». نحن 

ن�ش���تهلك الآن حوايل 80 مليون برميل برتول 

ا. ه���ذه كمية هائلة  على م�ش���توى الع���امل يومياً
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ا. هذا يعن���ي اأّننا ن�ش���تهلك ح���وايل 30  ج���دًّ

ا. ولأّن الطلب  مليار برميل من البرتول �ش���نوياً

عل���ى الب���رتول �ش���يزداد يف خ���ال ال�ش���نوات 

القادم���ة - ب�ش���بب توجه ال�ش���ني والهند اإىل 

���ا ب�ش���بب ال�شتهاك  حركة الت�ش���نيع، واأي�شاً

املتزايد للبرتول من قبل دول «منظمة التعاون 

القت�ش���ادي والتنمي���ة» - بحي���ث يت�ش���اعد 

ال�ش���تهاك العامل���ي م���ن 80 ملي���ون برميل 

���ا، اإىل 90 مليون، ث���م اإىل 100 مليون  يومياً

ا،  برمي���ل، ث���ّم اإىل 110 مليون برمي���ل يومياً

يطرح ال�شوؤال الّتايل نف�شه: هل ميكن لاإنتاج 

تغطي���ة الطل���ب؟ اأم اأّن ذروة الإنت���اج العامل���ي 

للنف���ط �ش���تتوقف عن���د ح���ّد ت�ش���عني ملي���ون 

ا، يرتاج���ع الإنت���اج بعدها اإىل  الربمي���ل يومياً

ثمان���ني ملي���ون برميل، ثّم اإىل �ش���بعني مليون 

ا -  برمي���ل، ثّم اإىل �ش���تني مليون برمي���ل يومياً

ا، لك���ن لن ميكن  ا جدًّ وه���و ما �ش���يكون موجعاً

ا  حتا�ش���يه على املدى البعيد. ذل���ك اأّننا جميعاً

نعرُف اأّن النفَط مورد طبيعي �ش���تجّف منابعه 

���ا ما. لذل���ك هن���اك نقا�س حمت���دم منذ  يوماً

�ش���نوات طويلة حول نهاية ع�ش���ر النفط. بيد 

اأّن النفط مل ين�ش���ب بعد. يذهب بع�شهم اإىل 

القول باأّن احلديث عن نهاية ع�ش���ر النفط ل 

ا. معنى له. لكّن هذا لي�س �شحيحاً

البّد اأن ندر�س الأمر بعناية، ونعرف بدقة مّتى 

و�ش���ل الإنتاج العامل���ي للنف���ط اإىل ذروته، اأي 

اإىل اأق�ش���ى معدلته، وما معنى هذا بالن�شبة 

لن���ا. ذروة الإنتاج العاملي م���ن النفط ل تعني 

النهاي���ة، بل الو�ش���ول اإىل منت�ش���ف ع�ش���ر 

ا�ش���تخراج النفط من باطن الأر�س. ال�ش���وط 

ا. لأّن  الثاين من هذا الع�ش���ر �ش���يكون �ش���عباً

الإنت���اج اليوم���ي م���ن النفط �ش���ينخف�س من 

�ش���نة اإىل اأخ���رى، ه���ذا يعن���ي حتمي���ة تغيري 

بنية القت�ش���اد العاملي، ب���ل واندلع احلروب 

والنزاع���ات. م�ش���األة «ذروة الإنت���اج العامل���ي 

م���ن النف���ط» اإذن هي م�ش���األة هاّم���ة وحيوية 

لاإن�ش���انية جمعاء. يرى بع����س اجليولوجيني 

اأّن ع�ش���ر «الذروة» يف الإنتاج العاملي للنفط، 

يقُع بني �شنة 2000م، اأي وراءنا، وبني �شنة 

2020م، اأي يف امل�شتقبل القريب.

�صوؤال: ماذا تعني هذه احلقائق بالن�شبة لدول 

مث���ل اململك���ة العربي���ة ال�ش���عودية والإمارات 

العربية املتحدة؟

جواب: بالن�ش���بة للملك���ة العربية ال�ش���عودية 

والإم���ارات العربي���ة املتح���دة، ف���اإّن مو�ش���وع 

«ذروة الإنت���اج العامل���ي للنف���ط» �ش���يكون اأهم 

ق�ش���ية يف العقدين القادمني عل���ى الإطاق. 

ذل���ك اأن لدين���ا اليوم 194 دول���ة يف العامل. 

اإّل اأّن النف���ط ل يت���م ا�ش���تخراجه اإّل يف 65 

دولة فقط. ومن هذه الدول اخلم�س وال�شتني، 

جتاوزت ت�ش���ع واأربع���ون دولة بالفع���ل مرحلة 

«ذروة» الإنتاج. هذا يعني اأّنه مل يعد هناك اإّل 

عدد قليل من دول العامل اّلتي لديها احتياطي 

مرتف���ع م���ن النف���ط. ال�ش���عودية والإم���ارات 

العربية املتحدة من هذه الدول.

اململكة العربية ال�صعودية تنتج اليوَم حوايل 

ا، وه���و ما يعادل  ع�ش���رة مايني برمي���ل يومياً

ُث�ْمَن ال�شتهاك العاملي. يقول ال�شعوديون اإّن 

بو�ش���عهم رفع الإنتاج يف امل�ش���تقبل لي�شل اإىل 

ا، ل�ش���ّد العجز الناجت  15 ملي���ون برميل يومياً
عن و�ش���ول بع�س ال���دول اإىل «ذورة» الإنتاج، 

ثم النخفا�س التدريجي ملا ميكن ا�شتخراجه 

ا من النفط، قبل الو�ش���ول اإىل الن�شوب  يومياً

النهائي، اأي جفاف مناب���ع النفط على الكرة 

الأر�شية.

بيد اأّن كثرًيا من الباحثني، مثلي، يت�ش���اءل: 

ا رفع اإنتاجهم؟  هل ي�ش���تطيع ال�ش���عوديون حقًّ

واإذا كانوا ي�شتطيعون، فكم من الزمن �شيكفي 

ا -  اإنتاجه���م ه���ذا - 15 مليون برمي���ل يومياً

���ة  ملواجه���ة الطلب املتزايد على النفط، خا�شّ

ا م���ن الدول قد ب���داأ اإنتاجها  اأّن هن���اك مزيداً

يرتاجع؟

فربيطاني��ا مث��ال اّلت���ي كان���ت تبي���ع النفط 

امل�ش���تخرج من بحر ال�ش���مال، قد بداأ اإنتاجها 

يرتاجع، اأي اأّنها جتاوزت مرحلة ذروة الإنتاج، 

وذل���ك من���ذ �ش���نة 1999م. اأّم���ا الولي���ات 

املتح���دة الأمريكي���ة، فق���د جت���اوزت مرحل���ة 

ذورة الإنت���اج قبل ذلك ب�ش���نوات طويلة، منذ 

ا  �ش���نة 1970م، ولذلك فهي تعتم���د اعتماداً

ا على نفط منطقة ال�شرق الأو�شط. اأ�شا�شياً

���ا يف ق�شايا  �صوؤال: باعتبارك باحثاًا متخ�ش�شاً

ال�شام واحلرب، تقول اإّن ال�شام وال�شتقرار 

ا لأي اأن�شطة اقت�شادية.  ا اأ�شا�شياً يعدان �شرطاً

كيف ترى دول منطقة اخلليج العربي من هذا 

املنظور؟

جواب: نحن نفّرق يف درا�ش���ات ال�ش���ام بني 

ما ي�شّمى ب� «جتارة اأو اقت�شاد احلرب»، حيث 

تك�ش���ب ال�ش���ركات من احل���روب والنزاعات، 

وبني «اقت�شاد اأو جتارة ال�شام» حيث تك�شب 

ال�ش���ركات م���ن خال توطي���د دعائ���م الأمن 

القت�ش���ادية  الأ�ش����س  ودع���م  وال�ش���تقرار، 

امل�شتدمية املحافظة على البيئة.

الواقع اأّن معظم ال�شركات يعتمد على جمتمع 

قائم على ال�شتقرار، وعلى م�شتهلكني اأ�شحاء. 

ا ما  عند ان���دلع احلرب يف اأي منطق���ة، غالباً

ينهار القت�شاد العادي، اأو الطبيعي.

توؤدي دول اخلليج يف هذه ال�ش���بكة الدولية 

���ا، يف جمال ال�ش���تثمار يف  ا هامًّ املعق���دة دوراً

املقام الأّول. فمن خ���ال البرتول اّلذي تبيعه 

ا  دول اخللي���ج، واّلذي �ش���يزداد ثمن���ه ارتفاعاً

ب�ش���بب تراج���ع الإنت���اج العاملي يف ال�ش���نوات 

القادمة، �شيت�شاعف دخل دول اخلليج املنتجة 

للنفط. هذه الأموال �ش���يتم ا�شتثمارها. جزء 

منه���ا �شي�ش���تثمر يف «اقت�ش���اديات احلرب»، 

مثل �ش���راء الأ�شلحة، وجزء اآخر �شيذهب اإىل 

«اقت�شاديات ال�شام».

�صيكون م��ن احلكمة على امل���دى البعيد 

اأن نق���وم بتقوية «اقت�ش���اديات ال�ش���ام» على 

م�ش���توى الكون. ذل���ك اأّن دول اخلليج العربي 

تق���ع مبا�ش���رة ف���وق الآب���ار الغني���ة بالبرتول، 

���ا لن���دلع حروب  وبالت���ايل فه���ي اأكرث تعر�شاً

امل���وارد الطبيعية. ينبغي عل���ى دول اخلليج - 

ا من م�ش���احلها الذاتية - التخطيط  انطاقاً

للم���دى البعي���د، وم�ش���اعفة ا�ش���تثماراتها يف 

جمال «اقت�ش���اديات ال�ش���ام». اإّن املكا�ش���ب 

اّلت���ي ميكن حتقيقها على املدى الق�ش���ري من 

ا  «اقت�ش���اديات احل���رب» تخل���ف وراءها كثرياً

ا من املواجع، على املدى  من الأ�ش���رار، وكثرياً

البعيد.

ا ما تبدو م�ش���كلة ال�شرق الأو�شط  �صوؤال: غالباً

وكاأّنها غري قابلة للحّل. هل لديك روؤية معينة، 

اأو ت�ش���ّور، لكيفية اإحال ال�ّش���ام بنَي العرب 

واليهود؟

���ا اأّن هذه امل�ش���كلة  ا اأعتقد اأي�شاً جواب: اأحياناً

م�شتع�ش���ية على احلّل. نزاع ال�ش���رق الأو�شط 

عل���ى كّل حال ه���و اأ�ش���عب ن���زاع يواجهنا يف 

العامل اليوم، بجذوره التاريخية ال�ش���اربة يف 

القدم، واملواقف املت�شلبة لأطراف النزاع.

لكن من وجهة نظر درا�شات ال�ّشام فاإّنه من 

الطبيعي اأن يكون بو�ش���عنا حّل كّل النزاعات. 

العرب���ي  الن���زاع  عل���ى  ينطب���ق  ���ا  اأي�شاً ه���ذا 

الإ�ش���رائيلي. هناك و�ش���يلتان حل���ّل اأي نزاع: 

اإّما بال�ش���اح، واإّما باحل���وار. على كّل طرف 

اأن يختار الطريق اّلذي ينا�شبه ويحلو له. َمن 

ا، وي�شعد  يحّل م�ش���كلته باحلوار، �شيتعلم كثرياً

ا. ومن يختار طريق العنف واحلرب، فلن  كثرياً

ا، ناهيك عّما  ا كثرياً ا، و�شيجني األ�ماً يتعلم �شيئاً

�شيت�شّببه لاآخرين من مواجع واآلم.

بع����س  ا�ش���تخدام  اأن  املع��روف  م��ن 

الإ�شرائيليني والفل�ش���طينيني للعنف مل يحّقق 

ا. يف الوق���ت نف�ش���ه ق���ّرر  ���ا حم���دوداً اإّل جناحاً

ا  بع�س الإ�شرائيليني والفل�شطينيني الكّف بتاتاً

عن ا�ش���تخدام اأي نوع م���ن العنف، لأّن العنف 

ا مل يوؤِد  امل�ش���تخدم منذ اأكرث من خم�شني عاماً

اإىل حّل الق�ش���ية. الو�ش���يلة اّلتي ا�ش���تخدمت 

عل���ى مدار ن�ش���ف ق���رن دون ج���دوى، ينبغي 

تغيريه���ا، وجترب���ة و�ش���يلة اأخ���رى جدي���دة. 

لهذا ال�ش���بب قّرر ه���وؤلء اتخاذ حلول و�ش���ط 

يف حوارهم، ف���كان عليهم تقدمي تنازلت من 

مطالبهم الق�ش���وى، وهذا �شيء وا�شح. ذلك 

اأّن م�ش���األة عودة الاجئني الفل�ش���طينيني من 

اخل���ارج، وق�ش���ية تق�ش���يم القد�س، و�ش���مان 

اأمن دولة اإ�شرائيل، وربط قطاع غزة بال�شفة 

الغربي���ة، وغ���ري ذلك م���ن الق�ش���ايا، هي يف 

غاي���ة التعقيد. لكن ينبغ���ي اأن نوؤكد اأّن هناك 

فل�ش���طينيني واإ�شرائيليني قد وجدوا حلولاً من 
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خ���ال احلوار، وهي حلول ميكن تطبيقها. لن 

يكوَن ال�ش���وؤال على امل���دى البعيد عّما اإذا كان 

الإ�شرائيليون اأو الفل�شطينيون هم املنت�شرين. 

ا، ولأّنه ي�ش���تحيل على  لأّن عليه���م التعاي�س معاً

اأي طرف ت�ش���فية الطرف الآخر. بل �شيكون 

ال�ش���وؤال: هل �شيتمكن اأن�شار احلوار واحللول 

الو�شط والتعاي�س ال�شلمي يف كل من الطرفني 

من التغلب عل���ى التيارات الأخرى، لأّن هاتني 

املجموعت���ني تعي�ش���ان اليوم ب�ش���ام واحرتام 

متبادل.

�صوؤال: ما الذي ت�ش���تطيع �شوي�شرا تقدميه من 

اأجل ت�شجيع ال�شام يف ال�شرق الأو�شط؟

جواب: قليل هو ما ميكن ل�شوي�ش���را تقدميه 

هنا. فالق�ش���ية هي ق�ش���ية بني الإ�شرائيليني 

ا ميكن ت�ش���جيع احلوار،  والفل�ش���طينيني. يقيناً

قام���ت  وق���د  �ش���يء حمم���ود.  ���ا  دائماً وه���ذا 

�شوي�شرا من خال دعم مبادرة جنيف بتقوية 

الفل�ش���طينيني والإ�ش���رائيليني الذين يف�شلون 

احل���وار على العنف. هذا �ش���حيح وهام. لكن 

ينبغ���ي علينا اأن نعال���ج هذه الق�ش���ية برزانة 

وعقاني���ة: �شوي�ش���را ل ت�ش���تطيع حّل ق�ش���ية 

ال�شرق الأو�شط.


