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واجتماعية في «الضفة»
امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة» ت ـش ـيــر إل ـ ــى ك ـي ـف ـيــة اس ـت ـحــالــة
ف ـل ـس ـط ــن إلـ ـ ــى ن ـس ـخ ــة م ـ ـح ـ ــدودة ل ـل ـغــايــة
( )delimitedم ــن دوي ـل ــة فـلـسـطـيـنـيــة ،ذات
سلطات اقتصادية وسياسية مكبلة ،تتميز
بصفات اسمية للدولة ،بل وقائمة في بعض
مـنــاطــق سـلـطــة رام ال ـلــه امل ـح ــدودة فحسب
بب
(ننصح القارئ العودة إلى مؤلف إيالن ِ

«أكبر سجن في العالمThe Biggest Prison /
 ،»on Earthوعــرضـنــا املـنـشــور فــي صفحة
ثقافة بتاريخ .)2017/12/02
فــي الحقيقة ،إن ق ـيــادات منظمة التحرير،
و«فتح» تحديدًا ـ وبالتالي قيادات سلطة رام
الله ،تفهم الدولة على أنها نشيد وعضوية
بـعــض املـنـظـمــات الــدول ـيــة وح ــرس الـشــرف
وعلم وبطاقات ( )VIPال أكثر ،وهــذا الكالم
ل ـنــا ،مــع أن الـكــاتــب يــديــن دوم ــا مـمــارســات
قيادات فتح السياسية واالقتصادية.
أمــا «شــركــة فلسطني امل ـح ــدودة» ،فمرتبط،
دومـ ــا بـحـســب ت ـع ـب ـيــرات ال ـك ــات ــب ،بالبنية
امل ــؤسـ ـس ــاتـ ـي ــة ل ـ ـهـ ــذا ال ـف ـل ـس ـط ــن ال ـش ــرك ــة
امل ـ ـحـ ــدودة ل ـل ـغــايــة ك ـم ــا ت ـب ـن ـت ـهــا األطـ ـ ــراف
ال ــداعـ ـي ــة ل ـه ــا .هـ ــذه «ال ـف ـل ـس ـط ــن» ال ـشــركــة
املـ ـح ــدودة يـمـكــن وص ـف ـهــا ،عـلــى نـحــو ع ــام،
بأنها نهاية الـشــوط العملياتي للمانحني
الغربيني املرتبط بالتطوير املزعوم و«بناء
السالم» و«بناء الدولة» ،حيث يمارس هذا
الكيان دور شركة مـحــدودة ( ،).Ltdيشارك
فـيـهــا مـسـتـثـمــرون عــامل ـيــون أو إقـلـيـمـيــون،
ي ـن ـتــج ملــال ـكــي األسـ ـه ــم ف ـي ـهــا أربـ ـ ــاح مــالـيــة
مباشرة أو غير مـبــاشــرة ،لتسهيل جنيها
عائدات سياسية وإدارية وأمنية.
الـكــاتــب بحث الـعــوامــل الـثــاثــة الفاعلة في
السياسات النيوليبرالية وأوصلت الوضع
الكارثي الحالي على النحو اآلتي:
الـجــزء األول خصصه الكاتب للحديث في
األرض ـي ــة الـنـظــريــة والـتــاريـخـيــة وبــالـتــالــي
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـ ـقـ ـ ــارئ ف ـ ــي مـ ـع ــرف ــة امل ـق ـص ــود
بــالـنـيــولـيـبــرالـيــة وم ـســائــل «ب ـن ــاء ال ــدول ــة»
و«بـ ـن ــاء الـ ـس ــام» وك ــذل ــك ن ـقــل امل ـع ـلــومــات
العامة التاريخية االقتصادية والسياسية
وأهداف املشاركني فيه.
الجزء الثاني خصصه الكاتب للحديث في
مرحلة بناء السالم النيوليبرالي املمتد في
ظنه من عام  1993إلى عام  .2000ويوضح
مـخـطــط كـيـفـيــة تـطـبـيــق املـفــاهـيــم الـنـظــريــة
الـتــي وضـعــت فــي ال ـجــزء األول فــي مناطق
سيطرة سلطة رام الله.
الجزء الثالث يتفحص مرحلة بناء الدولة
النيوليبرالية ،وكيف أن نماذج السياسات
املصاغة كافة تم تعديلها وإعادة صياغتها

وبــارتـفــاع درج ــة عنصر العمل مما يعطيها
مـيــزة تنافسية فــي مواجهة الـبـلــدان العربية
املعنية كمصر.
وهناك ميزة أخرى لتلك الدول في التنافس مع
مثال «قادم
الدول العربية املعنية :إذ أن مصر ً
متأخر»  late comerبل «ومتأخر متأخر» إذ
صح هذا التعبير  late late comerمما يعنى أن
األسبق (الصني و«اآلسيان») قد أسس مواقع
له في األسواق الدولية الرئيسية ،على صعيد
كل من :الجودة ،والسعر املنخفض ،والشهرة
مثال
(وخــاصــة ال ـصــن) .لــذلــك تـحـتــاج مـصــر ً
إلـ ــى ع ـنــاصــر تـكـمـيـلـيــة ل ـل ـم ـيــزة الـتـنــافـسـيــة،
غـيــر معطيات عــوامــل االن ـتــاج التقليدية في
امليزة املقارنة ،وأهــم هذه العناصر أو املــوارد
الـتـكـمـيـلـيــة م ــا يـتـعـلــق ب ـت ـمــويــل الـ ـص ــادرات
واالئـتـمــان ،والتسويق ،والـتــرويــج ،والتعبئة
أو ال ـت ـغ ـل ـي ــف ...إلـ ـ ــخ .واملـ ـه ــم ه ـن ــا أن يـتــوفــر
«الوعي التسويقي» في عملية اكتساب امليزة
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ف ــي م ــواج ـه ــة امل ـن ـت ـجــن األقـ ـ ــدم،
املنتجني للطراز «الصيني».
إذا كــان الــوعــي اإلنـتــاجــي والتسويقي لدينا
مطلوبًا فــي التنافس مــع املنتجني املماثلني
للدول العربية ،فإن الحرص والحذر مطلوبان
ت ـجــاه ف ـئــة أخـ ــرى م ــن الـ ـ ــدول :ف ــي آس ـيــا وفــي
شـ ــرق آسـ ـي ــا ،ف ــي الـ ـش ــرق األقـ ـص ــى ت ـح ــدي ـدًا.
وهـ ــي ال ـ ـ ــدول ال ــواقـ ـع ــة ع ـل ــى الـ ـط ــرف األع ـل ــى
م ــن ال ـس ـل ـس ـلــة ال ـص ـنــاع ـيــة – ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
للصناعات الناضجة والـنــامـيــة ،وتتركز في
كوريا الجنوبية وتايوان ،وخاصة في قطاع
امل ـن ـس ــوج ــات واألقـ ـمـ ـش ــة .ومـ ـص ــدر ال ـح ــرص
وال ـح ــذر هـنــا أن املـنـتـجــن «األع ـم ــق» deeper
– إذا صــح ه ــذا التعبير – يمكن أن يحولوا
دون دخــول العرب ومصر على خط التعميق
الصناعي – التكنولوجي ،ويبقون هم مصدر
إمــداد الصناعات (املضمحلة) القائمة عندنا
(وخ ـ ــاص ـ ــة صـ ـن ــاع ــات ال ـت ـج ـم ـي ــع وال ـت ـع ـب ـئــة
واالسـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــت ...إل ـ ـ ــخ) ب ــامل ــدخ ــات الــوس ـي ـطــة
واملعدات الرأسمالية واملكونات كثيفة البحث

والتطوير.
ونـحــن نقصد هنا كــوريــا الجنوبية بــالــذات،
إذ نـسـتـبـعــد تـ ــايـ ــوان ،ن ـظ ـرًا ل ـضـيــق مـســاحــة
الـعــاقــات االقـتـصــاديــة الرسمية أو املباشرة
معها ،لـعــدم اع ـتــراف الـعــرب -وســائــر العالم-
رسـمـيــا بـهــا ولـلـعــاقــة الــوثـيـقــة ملـصــر بــالــذات
–لعوامل تاريخية -مع الصني الشعبية األم.
أمــا كــوريــا الجنوبية فعالقاتها االقتصادية
مــع مصر قــويــة :س ــواء على صعيد املـبــادالت
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة (م ـ ـ ـبـ ـ ــادلـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــن والـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول
بااللكترونيات االستهالكية) .أو على صعيد
االسـتـثـمــارات (خــاصــة فــي صـنــاعــة التجميع
للتلفزيون والسيارات).
ل ــذل ــك س ـت ـح ــاول م ـن ـش ــآت ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
عــابــرة الـجـنـسـيــات فــي صـنــاعـتــي التلفزيون
والسيارات بالذات (دايــوو ،سامسونغ ،غولد
ستار ،هيونداي) أن تؤخر تعميق التصنيع
فــي مـصــر فــي هــاتــن الـصـنــاعـتــن ،وأن تعيق
دخولها إلى األسواق الصناعية الرئيسية في
أوروب ــا الغربية وأميركا الشمالية واليابان،
وذلـ ــك بــوســائــل م ـت ـعــددة م ــن بـيـنـهــا تــوسـيــع
هامش امليزة التنافسية الكورية في األسواق
العربية ،خاصة في املجال السعري :بخفض
أسعار املنتجات الكورية ،ولو باإلغراق.
ولذا يجب أن تكون هناك سياسة صناعية –
تجارية قوية للبلدان العربية املعنية ،تشرف
على وضعها الهيئات أو الــوكــاالت املختصة
(وزارات ال ـص ـنــاعــة – ه ـي ـئــات االس ـت ـث ـم ــار...
الـ ـ ـ ـ ــخ) ،وبـ ـحـ ـي ــث ت ـع ـط ــى ح ـ ــواف ـ ــز م ـح ـســوبــة
للمنشآت الـتــي تـخــوض املـنــافـســة فــي مجال
ال ـص ـنــاعــات الـنــاضـجــة وال ـنــام ـيــة بالتعميق
ال ـص ـنــاعــي – ال ـت ـك ـنــولــوجــي ،وت ـص ـنــع بــدائــل
لإلمداد باملدخالت واملكونات الالزمة ،خاصة
املكونات كثيفة البحث والتطوير.
يترتب على ما سبق مباشرة:
 1ـ ـ أن ــه إذا ك ــان لـنــا أن نــرتــب أولــويــاتـنــا في
الـبـلــدان العربية ،وخــاصــة جمهورية مصر
ال ـعــرب ـيــة ،وذل ــك فــي مــواج ـهــة آس ـي ــا ،فلتكن

فلسطين
أضحت
عالقة عمل
مربحة لكافة
المشاركين
فيها

يجب عدم
التعويل
في المدى
القصير
على الشريك
الياباني

ورسمها في ظل ما يسمى بناء السالم.
ولنا عودة إلى هذه األجزاء.
مــن األم ــور النظرية الـتــي يطرحها الكاتب
معنى مفهوم «ال ـســام الـلـيـبــرالــي» ،والــذي
يـ ـ ــؤدي ،م ــن م ـن ـظــور امل ـت ـب ـنــن لـ ــه ،وال ـقــائــم
على القناعة بأنه يضع األسس السياسية
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ال ـ ــواج ـ ــب
معالجتها .فمن منظور الدول املشاركة في
بناء السالم فإن السالم االقتصادي سيؤدي
إلى سالم وإنهاء األزمات.
«بناء السالم» ،في منظور الفاعلني ،مرتبط
ببناء الــدولــة ،وهــم يدعمون عملية تسعى
إلى تطور الشروط والقيم والتصرفات التي
تــدعــم الـســام وتـطــور اقـتـصــادي اجتماعي
دائم .وبما أن البنك الدولي مشارك في هذه
العمليات املزعومة ،فإن بناء السالم مرتبط
ارتباطًا وثيقًا ببناء املؤسسات وفق النمط
النيوليبرالي.
لكن تأثير النيوليبرالية في حركة التحرر
الوطنية الفلسطينية يطابق ما يراه املرء في
تطبيقه في أقاليم أخرى ،لكنه أكثر تدميرًا
فــي املـنــاطــق الفلسطينية مــوضــوع البحث
بسبب خصوصياتها .النيوليبرالية تعني
ال ــام ــرك ــزي ــة وش ـب ــه غ ـي ــاب ل ـل ــدول ــة ،فكيف
الـحــال إذن ب ــأراض لــم تعرف معنى الدولة
أصال وخاضعة الستعمار استيطاني!
ً
الكاتب يتطرق ،أيـضــا ،ضمن أم ــور عديدة
مهمة ،إلى دور األردن وتغلغل الرأسمال من
هناك فــي مناطق االستعمار االستيطاني
مـنــذ ع ــام  ،1967أو«ال ـض ـفــة الـغــربـيــة» .هــذا
التغلغل الــذي بــدأ بدعم نشيط من قيادات
منظمة الـتـحــريــر ،أي مــن سلطة املقاطعة،
يمهد الطريق أمام ما يسمى الحل األردني.
الحقيقة هي أن مجرم الحرب اسحاق رابني،
الذي وقع على اتفاقيات أوسلو ،أعلن على
نحو صــريــح غير قــابــل للتأويل بــأن هدف
هذه االتفاقيات ربط الدولة العتيدة بنظام
عمان .بل إن املراقبني يرون أن اتفاق أوسلو
ّ
شكل ألزمــة مسبقة التفاقيات وادي عربة.
وق ــد أوضـ ــح ال ـج ـن ــرال رابـ ــن أن ات ـفــاقـيــات
أوس ـلــو لــم تشكل خـيــانــة لـنـظــام عـ ّـمــان ،بل
إنها وضعت أسس حل الدولتني ،أي كيان
العدو واألردن ،وأقــل من دويلة فلسطينية

محاصرة بينهما.
الكاتب يجزم بــأن فلسطني أضحت تجارة
أو عــاقــة عـمــل ( )businessمــربـحــة للغاية
لكافة املـشــاركــن فيها .واملــؤلــف يــوضــح أن
مـســار الـحـلــول املـقـتــرحــة وض ــع كــي تفشل،
رغم ادعاء األطــراف الدولية املشاركة عكس
ذلــك؛ أي وفــق مقولة «العملية نجحت لكن
املريض توفي»!
م ــروح ــة امل ــواض ـي ــع ال ـتــي يـطــرحـهــا املــؤلــف
واسـ ـع ــة ،وق ــد عـمـلـنــا ع ـلــى ت ـن ــاول جــوانــب
في املؤلف لم يتطرق إليها زمــاء سبقونا
إلى عرضه في منابر أخــرى ،لكن من املفيد
لـقــارئــي هــذا الـعــرض ســرد محتوى املؤلف
التفصيلي ذلك أن هدفنا هنا إثارة اهتمام
القارئ به...
 املقاربة النيوليبرالية لحل النزاعات وبناءالدولة.
 ال ــوص ــول إل ــى ال ـس ــام :ملـحــة عــن الـعــوامــلال ـت ــاري ـخ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
املؤدية إلى عملية أوسلو للسالم.
 وضع تصميم حل. الرحلة :بناء السالم النيوليبرالي عمليًا.2000-1993
محددو بنية االقتصاد السياسي
 املنفذونِّ :الفلسطيني  -اإلسهام اإلسرائيلي.
 التخمني الظني :مـحــددو بنية االقتصادالسياسي الفلسطيني  -إسهام املساعدات
الدولية.
 ال ـف ــاع ـل ــون ال ـس ـيــاس ـيــون الـفـلـسـطـيـنـيــونيفاوضون بناء السالم النيوليبرالي.
 اإلي ـ ـجـ ــار وال ـس ـع ــي ل ــإي ـج ــار وال ـت ـســويــةالسياسية لسنوات أوسلو.
 إعادة بناء الدولة. الفياضية. تحفيز التنمية املضادة.الـ ـك ــات ــب ي ـخ ـلــص أخـ ـي ـ ـرًا إل ـ ــى أن ال ـن ـتــائــج
املـعــاشــة ليست نـتــاج م ــؤام ــرات حيكت في
الظالم ،ذلك أنها اتفاقيات وتوافقات معلنة
ومتوافرة ملن يريد االطــاع عليها ،لكن مع
عدم نفي وجود تصميم على تمرير بعض
الحقائق الناتجة فــي مــا يسميه األراض ــي
املحتلة ،والتي أدت إلى «اإلبادة املجتمعية
.»sociocide -

أولوية تعاملنا موجهة إلــى اليابان ال إلى
كــوريــا الجنوبية .فاليابان ليست منافسة
ل ـنــا بـ ــأي ح ــال ــة ع ـلــى الـسـلـسـلــة الـصـنــاعـيــة
– ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــات ال ـنــاض ـجــة
والنامية محل االعتبار ،إذ هي دولــة تركب
«القمة» العالية للتكنولوجيا.
وق ــد قــامــت امل ـن ـشــآت الـيــابــانـيــة – ف ــي وقــت
ســابــق  -بـتــزويــد منشآت كــوريــا الجنوبية
ببعض التكنولوجيات األعـلــى تقدمًا ،كما
هو الحال بني «هيتاشي» و«غولد ستار»،
وب ـ ــن «ت ــوشـ ـيـ ـب ــا» و«سـ ــام ـ ـسـ ــونـ ــغ» ،وب ــن
«هوندا» و«هيونداي» .لذلك يمكن أن تعتمد
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى امل ـن ـش ــآت ال ـيــابــان ـيــة
ف ــي ال ــدخ ــول إل ــى ط ــرف ع ــال م ــن الـسـلـسـلــة
ال ـص ـنــاع ـيــة – ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة لـلـصـنــاعــات
الناضجة.
الـشـعــار الــرئـيـســي هـنــا إذن ه ــو :ال ـيــابــان ال
كوريا الجنوبية أو على األقــل :اليابان قبل
كوريا الجنوبية.
2ـ ـ ـ ـ إن ـ ــه مـ ــن ال ـص ـع ــب أن ت ـت ـح ــول امل ـن ـشــآت
الـيــابــانـيــة ال ـك ـبــرى لــاسـتـثـمــار عـلــى نـطــاق
واســع فــي األس ــواق العربية ،وذلــك ألسباب
ب ـع ـض ـهــا م ـف ـه ــوم وب ـع ـض ـه ــا غ ـي ــر م ـف ـهــوم
تـ ـم ــام ــا ،وقـ ـ ــد ي ـن ـت ــج عـ ــن الـ ـط ــاب ــع امل ـ ـتـ ــردد
والـحــذر لليابانيني في التعامل الخارجي،
وأس ـل ــوب ـه ــم ال ـب ـط ــيء املـ ـت ــدرج ف ــي اخ ـت ــراق
األسواق – غير السوق األميركية التقليدية.
ل ــذا يـجــب ع ــدم الـتـعــويــل فــي امل ــدى القصير
على الشريك اليابانيْ .
بيد أنه يجب ،بصفة
عــامــة ،توسيع مــدى الـتـعــاون التكنولوجي
الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ل ـ ـل ـ ـعـ ــرب ،بـ ـ ـع ـ ــدم قـ ـ ـص ـ ــره ع ـلــى
أوروبـ ـ ــا وأم ـي ــرك ــا ،وإن ـم ــا إح ـ ــداث الـتـنــويــع
ـاال وج ـنــوبــا ،بـمــا فــي ذلــك،
فـيــه شــرقــا وش ـم ـ ً
بالطبع ،االتجاه إلى اليابان ،كأحد البدائل
املتاحة .فاليابان إذن تمثل فرصة للتنويع
الضروري ،وإن لم تكن فرصة لكسب شريك
رئيسي جاهز في األجل القصير.

خاتمة ضرورية
لعل مــن املـهــم أن نشير بــأصــابــع التركيز إلى
االعـتـبــار الدينامي فــي التعامل مــع التغيرات
املـ ـت ــاحـ ـق ــة ف ـ ــي بـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة،
االق ـت ـصــاديــة مـنـهــا وال ـس ـيــاس ـيــة ،وف ــي هيكل
النظام العاملي .وقــد أصبح مــن املهم أن نعيد
الـنـظــر ف ــي شـبـكــة الـتـحــالـفــات االسـتــراتـيـجـيــة
لـلـعــرب ،بــأعـمــق مــا يـمـكــن وع ـلــى أوس ــع رقعة
ممكنة أيـضــا .مــن هــذا املنظور ،نجد راهـنــا أن
روس ـي ــا وال ـص ــن شــري ـكــان مـحـتـمــان قــويــان
للوطن العربي بأقطاره املختلفة .وقد برهنت
روسـيــا خــال الـسـنــوات القليلة األخ ـيــرة على
م ـق ــدرة عــالـيــة ف ــي مـضـمــار «م ـمــارســة ال ـقــوة»
فـ ــي الـ ـع ــاق ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،خ ــاص ــة فـ ــي دوائ ـ ــر
األم ــن القومي الــروســي اللصيقة ،كما بــدا في
املوضوعني األوكــرانــي والعربي الـســوري ،من
دون منازع.
وب ــره ـن ــت الـ ـص ــن ع ـل ــى دي ـن ــام ـي ــة ع ــال ـي ــة فــي
ال ـف ـض ــاء االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــامل ــي ،ع ـلــى م ـحــاور
م ـت ـن ــوع ــة مـ ـبـ ـه ــرة ،ك ـم ــا فـ ــي آسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى
وأوراس ـيــا (مــن خــال منظمة شنغهاي) وفي
االمتداد اآلسيوي-األوروبي مرورًا بقوس شبه
الجزيرة العربية وقناة السويس (من خالل ما
يسمى بمبادرة الحزام وطريق الحرير) ،وكذا
ّ
في القارة اإلفريقية كما هو معروف.
لــذا ،ينبغي إحــداث الـتــوازن في دوائ ــر الحركة
ال ـع ــرب ـي ــة امل ــرت ـق ـب ــة ،ب ـع ـي ـدًا عـ ــن «ال ـب ــوص ـل ــة»
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي ط ــال بـهــا األمـ ــد وت ـق ــادم بها
العهد ،فغدت بالية وتمثل نوعًا من «العبء»
الحقيقي على أمــة الـعــرب :تأخذ وال تعطي ال
بل تأخذ ثم تعطي في املقابل حزمًا متتابعة
من األفعال الكارثية ،كما في قضية «القدس»
وقـبـلـهــا قضية «داع ـ ــش» .فـهــل آن األوان حقًا
إلحــداث التنويع املالئم في خريطة املعامالت
الــدول ـيــة لـلـعــرب ،تـقـلـيـ ًـا للخسائر فــي األق ــل،
وتعظيمًا للمكاسب ،إن أمكن ذلك؟
* أستاذ في معهد التخطيط القومي ـ القاهرة

