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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية
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اقت�صاد احلرب وحرب االقت�صاد
د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

اإن الطمع واجل�سع واحل�سد وحب الذات �سفات �سخ�سية تتفاوت بح�سب طبيعة كل اإن�سان ،لكن اإذا �سارت �سفات
جلماعات ومنظمات ودول فهذه م�سكلة ،فالدول واملنظمات هي �سخ�سيات اعتبارية ،لكن مبا اأن من يتزعمها هم ب�سر
فيمكن اأن تن�سحب هذه ال�سفات على تلك اجلماعات واملنظمات والدول فنق�ل اأنها تت�سف بالطمع واجل�سع واحل�سد.
يعترب التحارب عمال ا�ستثنائيا جدا يهدف ملعاجلة م�سكالت حي�ية ،اأي اأنه ن�ع من اأن�اع العالج ،لكن للحروب �س�ابطها
الأخالقية وقد تعارف النا�س عرب الع�س�ر على بع�سها ،فن�سمع بق�اعد ال�ستباك ،والرعب املتبادل وما �سابه .اأما اإذا
خرجت الدول واجلماعات عن ال�س�ابط ب�سكل مطلق ،فاإن احلروب ت�سن بناء على طمع وج�سع وح�سد ،فيخ�سر اجلميع
ول يك�سب اأحدا .ولعل التاريخ حافل باأمثلة مل يعترب النا�س منها ولن يعتربون طاملا اأن الأخالق وق�اعدها لينة تقبل
التغيري والتف�سري .فقد دامت حرب داح�س والغرباء (يف اجلاهلية) اأربعني عاما كانت اأ�سبابها ل تخرج عما �سبق بيانه،
وا�ستمرت حتى جاء جيل اقتنع م�سطرا اأن ل فائدة من التحارب فاأوقف�ها حتت �سعار اأنهم عقالء.
وجدير بالذكر بيان ال�س�ابط التي األزمها الإ�سالم ملحاربيه فكانت اأف�سل ما ُخط يف اأخالق احلرب يف تاريخ الب�سرية،
لأنها غري هدامة .فقد كان ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا اأمّر اأمريا على جي�س اأو �سرية اأو�ساه ومن معه :ل َتع َتدُوا
ول َت ِغدروا ول َت ُغ ُّل�ا ول ُ َت ِّث ُل�ا ول َت ْق ُتل�ا وليدا (حديث �سحيح) .كما اأو�سى اأب� بكر ر�سي اهلل عنه جي�س اأ�سامة بع�سرة
و�سايا حتفظ اقت�ساد البلد الذي تدور رحى احلرب يف اأرا�سيه فقال:
ل تخ�ن�ا ،ول تغل�ا ،ول تغدروا ،ول تثل�ا ،ول تقتل�ا طفال �سغريا اأو �سيخا كبريا ول امراأة ،ول تعقروا نحال ول حترق�ه،
ول تقطع�ا �سجرة مثمرة ،ول تذبح�ا �ساة ول بقرة ول بعريا اإل ملاأكلة ،و�س�ف ترون باأق�ام قد فرغ�ا اأنف�سهم يف
ال�س�امع فدع�هم وما فرغ�ا اأنف�سهم له ،و�س�ف تقدم�ن على ق�م ياأت�نكم باآنية فيها األ�ان الطعام فاإذا اأكلتم منها
�سيئا فاذكروا ا�سم اهلل عليها ،وتلق�ن اأق�اما قد فح�س�ا اأو�ساط روؤو�سهم وترك�ا ح�لها مثل الع�سائب فاأخفق�هم
بال�سيف خفقا ،اندفع�ا با�سم اهلل( .الطربي.)2/246 :
فاأين حماربي الي�م من تلك الأخالق وال�س�ابط؟ اإنهم يقتل�ن كل �سيء بحقد وغ ّل ،واإل فكيف ميكن تف�سري ا�ستخدام
قنابل زنة ال�احدة منها ن�سف طن ترمى على املدنيني واأمالكهم بحجة قتل عدة اأ�سخا�س؟ ويقا�س على ذلك ا�ستخدام
قنابل انزلقية وفراغية ون�وية  ..الخ.
اإن املتتبع ملاآلت غزو التتار لبغداد يجد نف�سه اأمام نف�س همجية نتائج دمار احلربني العامليتني ،ونتائج رمي القنبلة
الذرية على ناكازاكي ،وكذلك رمي الأ�سلحة الن�وية على الفل�جة ،وهكذا ..وعلى هذا القيا�س جند اأنف�سنا اأمام ق�اعد
حرب ل اأخالقية تلخ�سها قاعدة الف��سى اخلالقة حيث ل مانع من دمار كل �سيء لأبقى اأنا ،وحقيقة الأمر اأن ل اأحدا
�سيبقى.
و�ستان بني حروب الفتح الإ�سالمي امل�ستندة لث�ابت حمددة واأهداف وا�سحة ،وحروب الف��سى اخلالقة لن�سر
الدمي�قراطية �سكال واأهداف باطنة ل تعرف اإل بعد حني ،وامل�سكلة باأن حتى الهدف ال�سكلي (اأي الدمي�قراطية اأحيانا
وحق�ق الإن�سان اأحيانا اأخرى) يعاد تف�سيله ح�سب املقا�س كل حني مبرونة ل حدود لها �س�ى امل�سالح القت�سادية.
فالدول التي تغذي احلروب اإمنا تغذيها لتك�سب منها ،مع اأن حقيقة الأمر اأنها �ستخ�سر يف مراحل لحقة ،قال تعاىل
الَ ْر ِ�س َف َ�سادًا ) وَال َّلـ ُه َل ي ُِح ُّب ْاملُ ْف ِ�س ِدينَ (.)64
يف �س�رة املائدة :ك َّل َما اأَ ْو َقدُوا َنا ًرا ِّل ْلحَ ْر ِب اأَ ْط َف َاأهَ ا ال َّلـ ُه ( َوي َْ�س َع ْ� َن ِيف ْ أ
و�س�ف منيز يف مقالنا بني اقت�ساد احلرب ،وحرب القت�ساد.

ا ت شاد ا :
اإن اإدارة القت�ساد يف زمن ال�سلم ت�ستلزم جه�د ًا كبرية تبذل يف التخطيط والتنفيذ والرقابة ،اأما اإدارته زمن
احلرب فت�ستلزم ح�سدا اأكرب ب��سفه اإدارة اأزمة طارئة ،فاإن طال اأمد احلرب حت�ل اإىل اإدارة بالأزمة لأن احلرب
ت�سبح هي احلالة الراهنة ،وعلى الإدارة والنا�س التعاي�س معها .ويعترب نفاد امل�ارد املتاحة يف ظل احلروب اأمر
طبيعي خا�سة اإذا ت�قف الإنتاج اأو تباطئ ب�سدة ،حيث ل ميكن تع�ي�س ما يتم ا�ستهالكه ،لذلك تت�جه الإدارة
نح� ال�ستدانة اخلارجية لتقع يف اإدارة الدي�ن حيث ت�سع خدمة الدين �سغ�طا هائلة عليها وقد تقبل الإدارة
عندئذ ب�سروط مهينة.
وكلما ا�ستدت حدة احلرب وغذتها اجتاهات �سيا�سية واإيدي�ل�جية كلما زادت ع�س�ائية القرارات املتخذة ،ويعترب
تدخل الع�سكريني يف الإدارة اأمر م�ؤكد يف ظل غياب ح�كمة الإدارة احلك�مية مما يبعد احلكماء عنها وي�سري
غرق كل �سيء اأمر حتمي .ويتح�ل اقت�ساد الدولة املحاربة على اأرا�سيها اإىل اقت�ساد حرب ،فت�سبح اأول�ية
احلك�مة فيها تاأمني امل�اد الأ�سا�سية من وق�د وغذاء مع تراجع خمتلف اأن�سطة القطاعات الإنتاجية .فاحلرب
تاأكل الأخ�سر والياب�س وم�سري قطاعاتها الإنتاجية خا�سة كانت اأم عامة يف مهب احلرب ،فاأول الهاربني هم
اأ�سحاب الأم�ال ب�سحبة اأم�الهم ،ثم ي�سارع اأ�سحاب املن�ساآت بنقل من�ساآتهم اإىل اجل�ار القريب اأو البعيد ،ثم
اأ�سحاب اخلربات علماء كان�ا اأم مهنيني .مما يزيد الأمر �س�ءا.
ويبقى داخل البلد الذي تدار على اأر�سه احلرب اأفراد الطبقات ال��سطى والفقرية ،ليعي�س�ا اأزمات متتالية حتى
يعجز كثري منهم عن تدبر معي�ستهم الي�مية ،ليتم ال�ستعانة باملع�نات الدولية ،وخالل كل ذلك تن�ساأ طبقة من
الطفيليات التي تطف� على ال�سطح دون جذور تخ�سها ل تاأبه لأية اأخالقيات تار�س الحتكار واأعمال اخل�سة
ظلما وعدوانا على اأنا�س ل يقبل�ن القيام بتلك الأعمال .اإنهم جتار الأزمات واحلروب ،ويزداد القت�ساد ت�س�ها
وتتهدم دوائره الجتماعية ً
كليا ،و�سرعان ما تتك�ن فيه دوائر جديدة من جتار احلروب ل يقل�ن �ساأنا عن جتار
غ�سيل الأم�ال يف حالت ال�سلم ،حيث قابليتهم وا�ستعدادهم لبيع كل �سيء مقابل اأي �سيء اأمر متاح ،وهذه
الطبقة الجتماعية ل ت�ؤمن بال�لء لأي �سيء ول ي�قفها اأي مانع للقيام بكل �سيء مما يجعل اإعادة البناء اأمر
بعيد املنال.
وعادة ما يك�ن مغذو الجتاهات ال�سيا�سية واليدي�ل�جية من اأطراف تقع احلروب خارج اأرا�سيها ،تك�ن يف
الغالب هي م�سدر ال�سالح مادة احلرب والدائن املم�ل لأعمال احلرب ،في�ستنزف اقت�ساد البلد الذي يرزح
حتت اأ�سنة احلراب.
وعليه فاإن اقت�ساد احلرب ه� اقت�ساد مدمر ي�ستثنى من قطاعاته املدمرة ن�س�ء وازدهار �سناعات حربية داخله،
وقد ي�سكل ذلك م�سدر اأمل لإعادة النه��س كما فعلت اأملانيا بعد احلرب العاملية الثانية حيث بنت �سناعات
حربية مكنتها من الع�دة اإىل ريادة عامل ال�سناعة املدنية فاأعادت بناء اقت�سادها بق�ة و�سرعة لترتبع على م�قع
متقدم رغم ما فعلته احلرب يف بالدها .ولي�ست الأمثلة حم�س�رة باأملانيا بل ذلك اأ�ساب اليابان وك�ريا اجلن�بية
وال�سني وغريهم ،وجميع تلك الدول نه�ست اقت�ساداتها وعادت للحياة ثانية .كما يتعزز التقدم التكن�ل�جي
زمن احلروب فيزيد العر�س الكلي خا�سة اإذا مت جتنب الدمار املرتبط باحلروب كما ه� حال ال�ليات املتحدة
التي خا�ست احلروب العاملية الأوىل والثانية خارج اأرا�سيها.
وب�سكل خمالف ميكن التعر�س لأمثلة بعك�س ما ذكرناه ،فهناك بالد فعلت فيها احلروب فعلتها ،مل تتمكن من
النه��س كما كانت على اأقل تقدير حيث ا�ستمرت الأ�سباب اليدي�ل�جية ،فلبنان مل ي�ستطع للع�دة لريادته
ال�سياحية ،وال�س�مال مل ت�ستطع للع�دة لريادتها الزراعية اأو لريادتها البحرية ،وكذلك ال�س�دان ،ويبدو اأن
احلبل على اجلرار.
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اإن اإدارة اقت�ساد احلرب ل تتحكم بنتائجها يف الغالب ،فقد خرجت بريطانيا من منطقة ال�سرتليني اإثر خ��سها
للحرب العاملية الأوىل ،وخ�سرت اخلالفة العثمانية مكانتها و�سكلها بعد م�ساركتها يف احلرب العاملية الثانية،
وخ�سر الدولر الأمريكي هيبته اإثر حروب ثالثة �سنتها ال�ليات املتحدة على اأفغان�ستان والعراق والإرهاب معا
ومازال القت�ساد الأمريكي يرتنح حتت وطاأة دي�ن ا�ستثنائية مل ي�سهد لها التاريخ مثيال.
اإن القطاع الع�سكري ه� قطاع غري منتج لأنه جمرد م�ستهلك ،وتعترب الق�ات امل�سلحة �س�قا ا�ستهالكية كبرية يف
زمن ال�سلم ،ويت�ساعف ذلك ال�س�ق يف اأوقات احلرب من ع�سرات اإىل مئات املرات ،مما ي�سكل ً
عبئا كبري ًا على
القت�ساد املحلي .وميثل القطاع الع�سكري اأداة تدمري لالأن�سطة القت�سادية ي�ستثنى منها حالت رواج الت�سنيع
احلربي وت�جيهه نح� الت�سدير ،ولالأ�سف فهذا ل ميكن اأن يح�سل اإل حيث ت�ستد النزاعات بني الدول ،وما
يخيف يف هكذا حالت ه� حت�ل الق�ة الع�سكرية وا�ستنادها اإىل اقت�ساد احلرب ،فيزداد الإنتاج احلربي ون�سبح
اأمام �سرورة زيادة وتن�سيط �س�ق ا�ستهالك الأ�سلحة ،مما يعني البقاء �سمن دوامة احلرب.
وتعد جتارة ال�سالح من التجارات الرائجة جد ًا ،بل هي تناف�س �سناعة وزراعة املخدرات ،وقد �سكل النفاق
الع�سكري عام  1٩٩1ح�ايل  ٪30من الناجت املحلي لكثري من البلدان ،حيث قارب يف ال�ليات املتحدة الأمريكية
 300مليار دولر �سن�يا بعد تخفي�سه يف اأعقاب انتهاء احلرب الباردة .ويف الحتاد ال�س�فييتي اأكرث من  133مليار
دولر ،بينما قدرته بع�س امل�سادر  238مليار دولر ،ويف كل من فرن�سا وانكلرتا  3٧مليار دولر.
وبلغت ميزانية الدفاع يف البلدان العربية ح�ايل 50مليار دولر ما يعادل  ٪12.5من جممل الناجت املحلي يف هذه
البلدان.
ا ت شاد:
ل يقتنع ال�سعيف بهكذا حرب ل�سعفه وه�انه ،بينما ي�ستخدمه الق�ي لأنه قادر عليه .والق�ة اأمر ن�سبي ،فلي�س
املق�س�د من ال�سعف الهزيل فقط ،فاأوربا مثال يف ظل الأزمة الأوكرانية جندها تتحا�سى اإغ�ساب رو�سيا
حلاجتها املا�سة للنفط والغاز الرو�سيني .ورغم تداخل القت�سادات العاملية ببع�سها البع�س فاإن احلرب لعبة
ميار�سها البع�س با�ستمرار ،فما اإن ي�سرتيح الالعب�ن من لعبة حتى يبدوؤون لعبة جديدة.
وتعترب حروب القت�ساد حروبا �سر�سة ل ه�ادة فيها �ساأنها �ساأن احلروب الع�سكرية ،بل قد تك�ن هي �سرارتها.
وعزا البع�س حروب املنطقة الأخرية ل�سراع على حق�ل الغاز وطرق نقله بني دول املحاور كرو�سيا وايران وتركيا
ودول خليجية يقف وراءها باخلفاء �سركات عاملية ذات م�سالح تدافع عنها دول ذات م�سالح ا ً
أي�سا .وعندما قلنا
اآنفا باأن حقيقة الأمر باأن اجلميع خا�سر ول� اآجال ،فلم يعد الأمر م�ق�فا على م�سالح دول و�سركات بل دخل
لعب�ن جدد اأقلق�ا الكبار يف ال�سرقني الأدنى والأو�سط ،واأق�س�ا م�سجعهم مما حدا بالالعبني القدامى اإلبا�س
الأمر ً
لبا�سا يعينهم على اإثبات وجهات نظرهم بنف�س الأدوات اليدي�ل�جية حتت م�سمى اإرهاب وما �سابه.
لقد ن�سرت �سحيفة اجلارديان الربيطانية حتليال ربط العدوان على غزة بحقل الغاز الذي اكت�سف م�ؤخرا على
بُعد  200مرت من �ساحلها .ففتحت الكت�سافات اجلديدة للغاز يف ح��س املت��سط �سهية الأق�ياء القدامى لإعادة
ال�سيطرة ،فاكت�ساف احتياطيات من الغاز الطبيعي على بعد  36كم من �س�احل قطاع غزة عام  2000كاف
لتف�سري ملاذا �سي�سمح للفل�سطينني بال�سيد حتى  10كم فقط ح�سب املفاو�سات القائمة ولي�س اأكرث؟ فاحتياطي
الغاز املقدر  1.4تريلي�ن قدم مكعب قد يجعل فل�سطني اأغنى من الك�يت.
كما يعزا عدوان  2012على غزة لتفجري خط الغاز امل�سري ،حيث يعتمد القت�ساد ال�سرائيلي على ذلك اخلط
لإنتاج الكهرباء بن�سبة .٪16
وبتلك الأ�سباب ميكن تف�سري اإبقاء دول اأفريقيا رازخة حتت نري القتتال الداخلي ،ودول ال�سرق الأو�سط حتت نري
الق�سف وال�سرب كل حني ،فهذه مناطق تعترب مراكز اإنتاج للم�اد الأولية والطاقة وهي اأي�سا اأ�س�اق ت�سريف
ل�سلع الدول املنتجة.
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باخت�سار اإنها مظلة خم�سبة بالل�ن الأحمر ب�سبب كرثة الدماء والقتل ،وب�سبب خط�ط حمراء ي�سعها الق�ي
لل�سعيف حتت م�سمى النظام العاملي دون اللتفات لق�اعد العدل رغم ال�سعارات التي ترفع اأحيانا.
وي�ساف اإىل اأ�سكال حروب القت�ساد حروب املقاطعة القت�سادية التي تتحا�سى دول فر�سها بحجة عدم
جدواها ،ثم تفر�سها نف�س الدول بحجة جدواها بازدواجية وا�سحة ل يربرها �س�ى منطق الق�ة وال�سعف
والتبعية .لقد عرفت حرب القت�ساد عندما كتب امل�سرك�ن �سحيفة تربوؤوا فيها من حممد �سلى اهلل عليه
و�سلم ومن معه فقاطع�هم ومنع�هم كل معاملة حتى الأكل ،وه� ما عرف بح�سار �سعب اأبي طالب.
ومن �س�ر حرب القت�ساد:
 .1احل�سار القت�سادي امل�سريف الذي ي�سيء للنا�س قبل اأن ي�سيء للحك�مات املعاقبة.
 .2ا�ستبدال العمالة الأجنبية بعمال امل�ست�طنات الفل�سطينيني ،وحجز اأم�ال ال�سرائب املح�لة اإىل
ال�سلطة ،ومقاطعة منتجات امل�ست�طنات التي ت�ستهلك منها ال�س�ق الفل�سطينية  200ملي�ن دولر
�سن�يا (اإح�سائيات عام .)2010
 .3احلرب بني ال�سني واليابان ،حيث تنت�سر يف ال�سني ح�ايل � 50000سركة يابانية ت�سغل اأكرث من
 20ملي�ن عامل �سيني .وو�سل حجم التبادل التجاري بني العمالقني القت�ساديني الآ�سي�يني
لنح�  343مليار دولر .فقيمة ال�سادرات ال�سينية اإىل اليابان يف العام املا�سي و�سلت اإىل 14٩
مليار دولر (ح�ايل  ٪8من اإجمايل ال�سادرات ال�سينية) ،بينما بلغت قيمة ال�اردات ال�سينية
من اليابان يف نف�س الفرتة ح�ايل  1٩5مليار دولر (ح�ايل  ٪1٩من اإجمايل ال�سادرات
اليابانية اإىل اخلارج) .لكن عندما قامت ال�سني بفر�س �سرائب انتقامية و�سلت اإىل ٪100
على �سيارات وه�اتف واملنتجات الإلكرتونية اليابانية ردا على قيام ط�كي� بفر�س اإجراءات
وح�اجز على �سادرات الب�سل ال�سيني الأخ�سر اإىل اليابان فيما عرف با�سم "حرب الب�سل“،
حلق �سرر كبري بالقت�ساد الياباين ،مما اأجرب اليابان على "التزام الن�سباط“ .لأن ال�سني
كانت اأقل خ�سارة من اليابان فكانت املنت�سر.
 .4حرب العمالت اأو ما يعرف بحرب القت�ساد الباردة حيث ت�ؤثر تقلبات �سعر ال�سرف املحلية
على امل�ازين التجارية وم�ازين املدف�عات للبلدان التي تتقلب اأ�سعار �سرفها وهذا ينطبق على
اأغلب الدول النامية .وقد نادت جمم�عة الع�سرين اإىل عدم اللج�ء حلرب العمالت لأنها ل
حتقق العدالة والكفاءة يف تدفق ال�سادرات وال�اردات ،وت�ؤثر �سلبا يف القت�ساد العاملي.
اإن احلرب القت�سادية تهدف اإىل ف�سل ال�سع�ب عن اأنظمتها احلاكمة عرب �سيا�سات متعاقبة ومدرو�سة ،وقد
�ساهمت بتفكيك املجتمع ال�سيا�سي لالحتاد ال�س�فيتي ال�سابق ،وكذلك فعلت مع العراق �سابقا ،ويفعل�ن ذلك
مع عدة دول حاليا.
اإن ال�سيا�سة هي تعبري عن امل�سالح القت�سادية ،واحلرب تعرب عن امل�اقف ال�سيا�سية ،لذلك فاإن العالقة
وثيقة بني احلرب والقت�ساد .وي�سعب الف�سل بني اقت�ساد احلرب وحرب القت�ساد اإن مل تت�افر �س�ابط
اأخالقية ملزمة ً
دوليا تبعد الهدم والدمار عن املتحاربني ،فاخل�سارة ل تت�قف عليهما فقط ،بل اإن الأثر
ال�سيء يطال اجلميع يف املدى الط�يل .ويجب الت�قف عند العرب مما ح�سل ويح�سل واأن ل ن�سم الآذان ً
ظنا
مبرور الأمر مبجرد ال�سك�ت عنه.
حماة (حماها اهلل) 2014-10-06
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