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هل األوضاع االجتماعية البائسة واملحزنة
القائمة في مناطق االستعمار االستيطاني
منذ عام ( 1967ما يسمى «الضفة الغربية»،
أو «األراضي الفلسطينية املحتلة») ،نتيجة
الـحـصــار الـشــامــل االق ـت ـصــادي والسياسي
واالج ـت ـم ــاع ــي (إل ـ ــخ) الـ ــذي ي ـفــرضــه ال ـعــدو
الصهيوني ،أم أنها نتاج االتفاقيات التي
وقعتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية،
وانصياعها بحكم مصالح البطانة الفاسدة
املـحـيـطــة بـهــا مــن رأس ـمــال ـيــن ،جـشـعــن بل
ومتوحشني ـ ـ بــالـضــرورة مرتبطني بنظام
عمان ـ التي كرست بدورها سلطة االحتالل.
ّ
لـقــد جمعت ق ـيــادات «ف ـتــح» حــولـهــا بطانة
رأسـمــالـيــن طفيليني فــاســديــن ومفسدين،
مديرة ظهرها للقوى الطبقية التي صعدت
ع ـل ــى أكـ ـت ــافـ ـه ــا ،وانـ ـسـ ـج ــام ــا مـ ــع خ ـي ــاره ــا
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى «ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرودوالر» ال ـف ــاس ــد
بدال من الدعم الشعبي.
واملفسدً ،
هنا ،يؤكد الباحث توفيق حداد أن السبب
ه ــو االتـ ـف ــاق ــات ،ل ـكــن م ــن دون إه ـم ــال دور
«ال ـثــاث ـيــة» فــي ذل ــك ،واملـنـسـجــم تـمــامــا مع
سـيــاســات ال ـعــدو الـصـهـيــونــي ،ول ـنــا عــودة
ل ـه ــذا .ب ــل إن األطـ ـ ــراف املــان ـحــة وامل ـشــاركــة
كافة تمارس دورًا مباشرًا في منع صعود
اقـ ـتـ ـص ــاد م ـس ـت ـق ــل فـ ــي م ـن ــاط ــق االحـ ـت ــال
االستيطاني منذ عام  ،1967وكل ما يجري
فــي مــا يسمى «عملية ال ـســام» ،هــو ضمن
ّ
املعربة
إطــار مشروع إيغال آلــون وصيغته
(اململكة العربية املتحدة) القائم على ضم أي
أراض قد يجلي العدو عنها إلى كيان شرق
األردن ،وهــو ـ ـ كما نعلم ـ ـ الكيان املصطنع
ال ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم ل ـف ـص ــل ف ـل ـس ـطــن عـ ــن دول ـت ــي
العراق وسوريا ،والذي أثبت منذ تأسيسه
عقب انتهاء معارك الحرب العاملية األولــى
على يد دائــرة املستعمرات البريطانية أنه
الحليف املوثوق واألساس لكيان العدو.
ال ـكــاتــب يــوضــح أن م ــوض ــوع مــؤل ـفــه ليس
الخوض في نقاشات حول جدوى االتفاقات
وم ــا يـسـمــى زورًا «عـمـلـيــة ال ـس ــام» ،وإنـمــا
البحث في الحقائق االقتصادية والسياسية
واالج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي «ال ـض ـف ــة» ال ـنــات ـجــة من
االتفاقات والسياسات النيوليبرالية التي
صاغها «الثالثي» ،والتي قادت إلى كوارث

ال حدود لها لحقت بسكان املناطق الفاعلة
فيها ـ ـ انـظــر الـبـيــانــات املــرفـقــة ،املـعــربــة عن
األصل في املؤلف.
الكاتب يـقــول إنــه وجــب إضــافــة املمارسات
ال ـغ ــرب ـي ــة ،امل ـس ـم ــاة اإلن ـم ــائ ـي ــة ،إلـ ــى املــزيــج
العامل في «الضفة» منذ عام  ،1993أي عام
اتفاقيات أوسلو ،مع أن الالعبني الغربيني

يدعون اقتصار تدخلهم على «بناء السالم»
و«بناء الدولة» ،دومًا بحسب كلمات الكاتب.
املقاربات النيوليبرالية تلك قادت في نهاية
املطاف إلى ما أطلق عليه الكاتب «فلسطني
امل ـح ــدودة ،»Palestine Limited /و«شــركــة
فلسطني املحدودة.».Palestine Ltd /
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب يـ ــوضـ ــح أن الـ ـصـ ـف ــة «ف ـل ـس ـط ــن

من األمور النظرية التي يطرحها الكاتب معنى مفهوم «السالم الليبرالي» (أ ف ب)

التجربة التنموية في اليابان :ماذا عن الدول العربية؟ []2
محمد عبد الشفيع عيسى*
لـ ــم ت ـق ــم أي مـ ــن الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ح ـت ــى اآلن
بتجربة تنموية حقيقية ،عــدا مــا تـ ّـم آنفًا في
عقد الستينيات من خالل التجربة الناصرية
ون ـظ ــائ ــره ــا .ل ـكــن ه ــذا ال يـمـنــع م ــن أن نقلب
األب ـص ــار بـحـثــا عــن «ضــالــة امل ــؤم ــن» ول ــو في
الـيــابــان .فـمــاذا يمكن أن نستفيد مــن املسيرة
التنموية واالبتكارية اليابانية ،على املستوى
العربي عمومًا ،وفي جمهورية مصر العربية
خصوصًا؟
لـعـلــه يـمـكــن ال ـب ــدء ب ــأن األمـ ــر ي ــوج ــب الـقـيــام
بــاملــزاوجــة الـحـصـيـفــة بــن مـقـتـضـيــات إع ــداد
أسس وقواعد البناء االبتكاري الوطني الفعال
وامل ـت ـجــانــس ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،وب ــن ضـ ــرورات
تفعيل القدرات التكنولوجية املتاحة بالفعل
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن ،ومـ ـح ــاول ــة ب ــث ال ـح ـيــاة
االبتكارية فيها .وهذه مهمة كبرى تستدعي
القيام بدراسة موضوعية ملنظومات االبتكار
الوطنية فــي العالم وفــي الـيــابــان كمثال دال،
ّ
عـلــى أس ــاس مـعـقــول مــن التخصص والـقــدرة
املهنية ،حيث الكثير من الــدروس التي يمكن
اس ـت ـقــاؤهــا م ــن ال ـت ـجــارب الـعــاملـيــة بـمــا فيها
التجربة اليابانية محل الدراسة.

مداخل لتنمية القدرة التنافسية
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ن ـ ـمـ ــوذج «املـ ـنـ ـظ ــوم ــة الــوط ـن ـيــة
لــابـتـكــار» ،يمكن ال ـخــروج بــاملــداخــل التالية
لتنمية القدرة التنافسية في السياق العربي،
بالتطبيق على حالة جمهورية مصر العربية،
في ضوء الخبرة اليابانية بالذات.
أوال :ث ـن ــائ ـي ــة ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـع ــام ــة وال ـن ـظ ــام
ً
االنتاجي هي األساس املؤسس لنظام االبتكار
املــرت ـجــى ،وإن شـئــت ال ــدق ــة :لتنمية وتفعيل
القدرة التكنولوجية املصرية – يدعمها نظام
تعليمي قوي ،خاصة جامعات كثيفة البحث.
ثــانـيــا :قــد نـبــدأ بالتقليد ،بــواسـطــة الهندسة
العكسية ،وليس باالبتكار نفسه.

ثالثًا :يمكن أن تتبنى البلدان العربية املعنية،
ك ـم ـصــر ،م ــن الـسـلـسـلــة ال ـص ـنــاع ـيــة ال ــدول ـي ــة،
الصناعات الناضجة  Matureلتمارس فيها
مـيــزة تنافسية فــي املــرحـلــة األول ــى لتطورها
الـتـكـنــولــوجــي املــرت ـقــب ،ونــوضــح ه ــذا فــي ما
يلي:
1ـ ـ ـ ـ ـ ال ت ـت ــوف ــر ل ــدي ـن ــا اآلن ال ـ ـقـ ــدرات الـعـلـمـيــة
– ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة ل ـ ــرك ـ ــوب م ــوج ــة
الصناعات البادئة  introductoryأي اآلخذة في
التوسع عامليًا ،وال حتى الصناعات النامية
أي الصناعات املتوسعة بالفعل ،هذا من جهة.
 2ـ ـ مــن جـهــة ثــانـيــة ،يـتـعـ ّـن أن نستبعد خيار
االن ــدم ــاج ف ــي صـيـغــة للتخصص الـصـنــاعــي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ضـ ـم ــن الـ ـصـ ـن ــاع ــات امل ـ ـن ـ ـحـ ــدرة أو
املـ ـضـ ـمـ ـحـ ـل ــة (وهـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي يـ ـنـ ـح ــدر ع ـل ـي ـهــا
منحنى الـطـلــب ب ـشــدة ،وال ـتــي تـقــل فـيـهــا -إن
ل ــم تـ ـن ـع ــدم -ف ــرص ــة ت ـن ــوي ــع امل ـن ـت ــج وم ـ ــن ثــم
تـقــل ف ــرص الــرب ـح ـيــة) ،وت ـلــك هــي الـصـنــاعــات
امل ـلــوثــة لـلـبـيـئــة خــاصــة ف ــي ح ــال ع ــدم تــوافــر
اح ـت ـي ــاط ــات األمـ ـ ـ ــان ال ـب ـي ـئ ــي (مـ ـث ــل ص ـنــاعــة
األسمنت التقليدية) وتصنيع القطن قصير
التيلة ،وكــذا الصناعات ذات القيمة املضافة
بــال ـغــة االن ـخ ـف ــاض (ص ـن ــاع ــات الـتـجـمـيــع أو
«رب ــط امل ـف ــك» – وص ـنــاعــات تـعـبـئــة الـخــامــات
املستوردة :من لحوم مجمدة وشــاي وقهوة،
وأدوات تنظيف ...إلخ).
3ـ ـ ـ ـ ف ـي ـت ـب ـقــى ل ـن ــا أن ن ــرك ــز ع ـل ــى بـ ـن ــاء م ـيــزة
تـنــافـسـيــة ف ــي أقـ ــل ال ـص ـن ــاع ــات «ال ـنــاض ـجــة»
ضــررًا ،جنبًا إلــى جنب مع الــدخــول على خط
الصناعات النامية والبازغة بصورة موسعة،
وذلــك كمرحلة انتقالية ،ولكن على أن نعمل
على خفض تكلفة املنتج ،وتجويده وتنويعه
للصمود في املنافسة ،خاصة في ضوء تزايد
الــدخــول إلــى مثل تلك الصناعات فــي منطقة
«ج ـن ــوب ش ــرق آسـ ـي ــا» .وأهـ ــم املـ ـج ــاالت الـتــي
يمكن ولوجها في هذا الشأن ما يلي:
ـ ـ تصنيع أشباه املوصالت Semi - conductors
عـ ـل ــى ن ـ ـطـ ــاق تـ ـ ـج ـ ــاري واسـ ـ ـ ـ ــع ،وه ـ ـ ــي امل ـ ـ ــواد

امل ـص ـنــوعــة م ــن م ـ ــادة ال ــرم ــل أو الـسـيـلـيـكــون
والتي تمثل ما يسمى بالشرائح الرقيقة التي
تطبع عليها «الدوائر اإللكترونية املتكاملة»
باعتبارها عصب اإللـكـتــرونـيــات الدقيقة أو
املصغرة.
ـ ـ ـ امل ـشــاركــة فــي الـحــركــة الـعــاملـيــة لتصنيع –
وليس مجرد تجميع – األجهزة اإللكترونية
االستهالكية (الراديو والتلفزيون ومسجالت
الصوت والصورة).
ـ ـ تصنيع السيارات.
ـ ـ تصنيع أدوات «الــورش الصناعية» املنتجة
ملختلف امل ـع ــدات املـتـخـصـصــة فــي العمليات
الصناعية كالخراطة وسبك املعادن.
ـ ـ تصنيع القطن طويل التيلة (في حالة مصر
والـ ـس ــودان ،وهـمــا مـنـتـجــان تــاريـخـيــان لهذه
السلعة على املستوى العاملي).
ـ ـ الـتــوســع فــي صناعة الـصـلــب ،وبـنــاء السفن
(كـ ـم ــا فـ ــي الـ ـت ــرس ــان ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة فـ ــي مــدي ـنــة
اإلسكندرية ...إلخ).
وبالتوازي مع الدخول إلى بعض الصناعات
الـ ـن ــاضـ ـج ــة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ال ـ ـنـ ــام ـ ـيـ ــة ،ي ـجــب
الـعـمــل عـلــى ب ــدء اكـتـســاب ال ـقــدرة الــازمــة في
التكنولوجيات الجديدة وخاصة تكنولوجيا
املـ ـعـ ـل ــوم ــات واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الحيوية والدوائية.
وال ـح ــق أن ركـ ــوب مــوجــة ب ـعــض الـصـنــاعــات
الناضجة والنامية سعيًا إلى اكتساب أسرار
التكنولوجيات البازغة ،ينتج عنه ما يلي:
أوال :اشـتــداد املنافسة مــع املنتجني اآلخــريــن
ً
ملـنـتـجــات مـمــاثـلــة ،أي مـنـتـجــات عـلــى الـطــرف
السفلي واألوس ــط مــن السلسلة الصناعية –
الـتـكـنــولــوجـيــة ،ويـتــركــز ه ــؤالء املـنـتـجــون في
دول رابطة «اآلسيان» في جنوب شرق آسيا،
وكذلك الصني.
وأهـ ــم دول اآلسـ ـي ــان م ــن ال ــزاوي ــة الـصـنــاعـيــة
تــايـلـنــد والـفـيـلـيـبــن وانــدون ـي ـس ـيــا ومــالـيــزيــا
وس ـن ـغ ــاف ــورة .وإذا ك ــان ل ـنــا أن ن ـقــدم إش ــارة
خــاصــة إل ــى م ـصــر ،فــإنـنــا نــاحــظ أن ــه ليست

ه ـ ـنـ ــاك عـ ــاقـ ــات تـ ـج ــاري ــة ذات وزن بـيـنـهــا
وب ــن الـفـيـلـيـبــن ،وه ــي ضـعـيـفــة م ــع تــايـلـنــد.
أمـ ــا أن ــدون ـي ـس ـي ــا وم ــال ـي ــزي ــا ف ـل ـه ـمــا ع ــاق ــات
اقتصادية وثقافية متنوعة مع مصر ،بحكم
اإلرث التاريخي املعاصر وبحكم االشتراك في
منطقة الحضارة االسالمية .ولكن العالقات
االق ـت ـصــاديــة (ت ـجــاريــة واس ـت ـث ـمــاريــة) ليست
كثيفة على أي حــال .لذلك ال خــوف من إمكان
تأثير الـ ــواردات الصناعية مــن دول اآلسـيــان
على الصناعات الناشئة املتوقعة في مصر،
ول ـكــن يـخـشــى م ــن آثـ ــار املـنــافـســة مـعـهــا على
األس ـ ــواق األخ ـ ــرى «ال ـثــال ـثــة» Third country
وهي أسواق أوروبا وأميركا بصفة أساسية،
ثم السوق اليابانية نفسها وهي سوق تتميز
بخصائص معينة في مقدمتها أن وارداتـهــا
تأتي أساسًا من مشروعات مشتركة مع الدول
املضيفة في جنوب شرق آسيا .واملنافسة مع
هــذه ال ــدول سعرية وغير سعرية .وفــي حالة
الصناعات الناضجة تتقلص آفــاق املنافسة
غير السعرية (املنافسة على النوعية) نظرًا
للمحدودية فــي إمكانية تنويع املنتجات أو
تمييز املنتج.
وت ـش ـتــد ف ــي امل ـق ــاب ــل امل ـنــاف ـســة ال ـس ـع ــري ــة ،إذ
يتسابق املنتجون على خفض التكلفة ،وعلى
خفض السعر حتى لو كانت التكلفة مرتفعة
يسمى باإلغراق) .وهذا مما يفرض
نسبيًا (ما ّ
على املنتجني العرب ضــرورة خفض التكلفة
بطريقني:
1ـ ـ زيادة اإلنتاجية والكفاءة (بالتجديدات في
العمليات اإلنتاجية).
2ـ ـ ـ ـ تــرش ـيــد ه ــوام ــش الـتـكـلـفــة غ ـيــر األج ــري ــة،
والناتجة عن اإلهدار والضياعات في العملية
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة .وعـ ـم ــوم ــا يـ ـج ــب عـ ـ ــدم املـ ـس ــاس
ب ــاألج ــور ،خــاصــة فــي ض ــوء امل ـعــدل املـتـســارع
للتضخم الـسـعــري ،وسـ ْـبــق األس ـعــار لألجور
في الرهان املزدوج :أسعار /أجور.
ونعلم هنا أن دول جنوب شــرق آسيا (وكــذا
ّ
تتميز بانخفاض مستوى األج ــور،
الـصــن)

