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هذان الكتابـان نتـاج مشـروع أُطلـق فـور بدايـة عمليـة السـالم يف مـؤتمر مدريـد سـنة 
مؤسســة السياســة االجتماعيــة واالقتصــادية "واجلهــة التــي أطلقــت املشــروع هــي . ١٩٩١

 جامعـــــة كينيـــــدي للعلـــــوم السياســـــية يف. التابعـــــة ملعهـــــد جـــــون ف" يف الشـــــرق األوســـــط
وكـــان املشـــروع يهـــدف إىل جمـــع علمـــاء اقتصـــاد عـــرب وإســـرائيليين، والســـماح . هـــارفرد

لهــم باكتشــاف آفــاق التعــاون االقتصــادي بــين إســرائيل والــبالد العربيــة يف شــرق أوســط 
ويضم الكتاب األول جمموعة من األوراق قـدمها علمـاء اقتصـاد مـن . جديد يعمّه السالم

 ١٤ن وفلســـطين وإســـرائيل، يف مـــؤتمر عقـــده املعهـــد بـــين مصـــر وســـورية ولبنـــان واألرد
  ".نتائج السالم يف الشرق األوسط: "حتت عنوان ١٩٩١نوفمبر /تشرين الثاين ١٦و

يضم اجلزء األول سبع أوراق حتلـل مكاسـب السـالم . ويقسم الكتاب إىل أربعة أجزاء
تعاجلـــــان  ويضـــــم اجلـــــزء الثـــــاين دراســـــتين. وتكاليفـــــه مـــــن منظـــــور كـــــل بلـــــد علـــــى انفـــــراد

ــــا اجلــــزء . موضــــوعات الســــالم واالســــتقرار واإلصــــالحات االقتصــــادية للمنطقــــة ككــــل أمّ
الثالـــــــث، فيضـــــــم ورقتـــــــين تعاجلـــــــان العالقـــــــات الراهنـــــــة واملســـــــتقبلية بـــــــين األراضـــــــي 

  .ويضم اجلزء الرابع ثالثة تعليقات عامة على املؤتمر. الفلسطينية وإسرائيل
. لــــى حتديــــد مكاســــب الســــالم وتكاليفــــهثمــــة بــــين املشــــاركين مــــا يشــــبه اإلجمــــاع ع

وتشــمل املكاســب حتــوّل املــوارد مــن االســتخدام العســكري إىل االســتخدام املــدين، وخلــق 
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بيئة سياسية اقتصادية مستقرة تساهم يف الشروع يف إصالحات اقتصادية داخـل كـل 
بلـــــد، ويف اتخـــــاذ خطـــــوات نحـــــو التكامـــــل اإلقليمـــــي، األمـــــر الـــــذي قـــــد يشـــــجع االســـــتثمار 

جـــارة والســـياحة، وبنـــاء البنيـــة التحتيـــة اإلقليميـــة، وتعزيـــز قـــدرة رأس املـــال واليـــد والت
وهــذا األخيــر يوصــف بأنــه ذو أهميــة يف املــدى القصــير، ويــرتبط . العاملــة علــى االنتقــال

غيـــر أن . بتكــاليف التكيّــف، التــي تشــمل البطالـــة وردة الفعــل االجتماعيــة علــى اإلصــالح
هـــذه املكاســـب يف املـــدى الطويـــل والتكـــاليف يف املـــدى االتفـــاق بـــين املشـــاركين بشـــأن 

القصـــير ال يشـــمل حتديـــد الطريـــق الـــذي يجـــب الســـير عليـــه للوصـــول إىل أقصـــى املكاســـب 
ويف هــــذا الصــــدد، ثمــــة خــــالف بــــيّن يف اآلراء بــــين علمــــاء . باحلــــد األدنــــى مــــن التكــــاليف

يكـــون "ن إنـــه كـــي فاألســـتاذان النجـــار والعريـــان يقـــوال. االقتصـــاد العـــرب واإلســـرائيليين
لتســـوية النـــزاع تـــأثير اقتصـــادي دائـــم، فإنـــه ينبغـــي أن تـــؤدي إىل ســـالم حقيقـــي وثابـــت 

وهذه النقطة يمنحها املزيد مـن الثقـل التـاريخي كـل مـن هبـة هندوسـة ونعمـت ." وشامل
يف  ١٩٧٩اإلســــرائيلية لســــنة  -شــــفيق اللتــــين تعــــزوان فشــــل معاهــــدة الســــالم املصــــرية 

مل يكــن شــامالً، ولــذلك، فإنــه " الســالم"قتصــادية ذات شــأن إىل أن اإلتيــان بأيــة مكاســب ا
ـــا ســـائر . مل يخلـــق االســـتقرار السياســـي اإلقليمـــي ومـــا يرافقـــه مـــن مكاســـب اقتصـــادية أمّ

املشاركين العرب، فقد أكّدوا أهميـة السـالم الشـامل كشـرط ال بـد منـه للتعـاون والتنسـيق 
حـاكم املصـرف املركـزي اإلسـرائيلي (نو غير أن اإلسرائيلي ميخائيل برو. االقتصاديين

التركيـز أكثـر علـى "شكّك يف صحة هذا الطرح، واقتـرح منطقـاً مغـايراً بحيـث يـتم ) سابقاً
التشـــــديد يف الـــــنص " (لتعزيـــــز عمليـــــة الســـــالم كوســـــيلةاجملـــــال االقتصـــــادي كخـــــادم أو 

نـه اتخـذ ومل يقتصر هذا االختالف يف الرأي على مؤتمر يضم أكاديميين، بـل إ). األصلي
شــكالً بــارزاً جــداً ومثيــراً لالنتبــاه خــالل قمــة الــدار البيضــاء التــي عقــدت يف املغــرب يف 

وجــاء بيــان املــؤتمر ليســاند املوقــف اإلســرائيلي واألميركــي يف . ١٩٩٤ســبتمبر /أيلــول
تطبيع كامل للعالقات بين البالد العربيـة وإسـرائيل مـن خـالل "حقيقة األمر؛ إذ دعا إىل 

  )١(."طعة العربية بأشكالها كافة قبل حتقيق سالم شامل وعادل يف املنطقةإنهاء املقا
وتــم البحــث يف آفــاق التكامــل االقتصــادي يف الشــرق األوســط مســتقبالً يف ورقتــين 

وتؤكــد كلتــا الــورقتين . جيــدتين مفيــدتين كتبهمــا النجــار والعريــان، وديــوان وبــابودريو
هــذه النقطــة، أي أن الســالم يف حــد ذاتــه لــن يــؤدي إىل دمــج اقتصــادات املنطقــة بنموهــا 

ـــد وعلـــى كـــل بلـــد أن يباشـــر ات. وتطورهـــا خـــاذ إجـــراءات التكيـــف يف املـــدى القصـــير، فيمهّ
وقـد دافعـت كلتـا الـورقتين بقـوة . الطريق إلصالحات اقتصـادية كاملـة يف املـدى البعيـد

عـــن احلاجـــة إىل اإلصـــالحات االقتصـــادية باســـتخدام املنطـــق االقتصـــادي يف املرحلـــة 
                                                            

  :أنظر  )١(
Said El-Naggar, “The Casablanca Declaration in the Balance,” Newsletter of the 

Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran, and Turkey, Vol. 1, No. 
4, December 1994, p. 11. 
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. املرحلــة الثانيــة األُوىل، والعِبــر املســتفادة مــن جتــارب العقــدين األخيــرين مــن الــزمن يف
واإلصالحات ضرورية لتحرير األسواق من القيود والقـوانين احلكوميـة الضـارة، وإلغـاء 
احلــواجز التجاريــة بــين الــبالد األعضــاء، والســماح لليــد العاملــة ولــرأس املــال باالنتقــال 

وهــذه اإلصــالحات، يف إطــار بيئــة ســلمية ثابتــة، ســتنقل املنطقــة بالتــدريج نحــو . بحريــة
للتجـــارة احلـــرة، مســـتغلة مكاســـب اقتصـــاديات التخصصـــات النـــادرة، والتكامـــل  منطقـــة

ومـــن جـــراء تقيّـــد الكتّـــاب بالتحليـــل االقتصـــادي . بـــين مواردهـــا الطبيعيـــة والبشـــرية معـــاً
غيــر . ، فــإنهم مل يحــددوا املضــامين السياســية لهــذه اإلصــالحات االقتصــادية"الصــرف"

صـــالحات يمكـــن أن تــتم مـــن دون حـــدوث أنــه مـــن الصــعب بمكـــان أن نتصـــور أن هــذه اإل
فمــن اجلانــب العربــي، أَمِــنَ الــواقعي أن نتصــور حــدوث . تغييــر سياســي كبيــر يف املنطقــة

يف االقتصاد وفتح احلدود، مـن دون حـدوث تبـدل كبيـر " احلكومات"تغيير كبير يف دور 
 يـــــزرع بـــــذور التحـــــول نحـــــو الديمقراطيـــــة ويـــــردع ســـــلطة الـــــدوائر البيروقراطيـــــة احلاليـــــة
املنشـــغلة يف خدمـــة مصـــاحلها الذاتيـــة واســـتيفاء الريـــع؟ ومـــن اجلانـــب اإلســـرائيلي، أَمِـــنَ 
الـــواقعي أن نتصــــور حـــدوث تغيّــــر كبيــــر يف دور الدولـــة يف االقتصــــاد، مـــا بقيــــت الدولــــة 
ملتزمة التوسع الصهيوين ومستلزماته، التي تعني االستمرار يف السيطرة علـى األسـواق 

املهـــاجرين وتســـتبقيهم؟ إن أهميـــة هـــذين الســـؤالين تتعـــدى  واألســـعار واألجـــور لتجتـــذب
فهـي تسـاهم يف رسـم . طرح ظالل من الشك حـول آفـاق التكامـل االقتصـادي يف املنطقـة

حدود خصائص العالقة االقتصادية املستقبلية بين إسرائيل والبالد العربية، يف ضوء 
ـــع حـــدوث أي تغييـــر سياســـي أو أيـــديولوجي يف املســـتقبل  ومـــن اجللـــي . القريـــبعـــدم توقّ

الواضـــــح أن العالقـــــة ستصـــــبح ثنائيـــــة، ال إقليميـــــة، وتســـــتند إىل أرضـــــية التنســـــيق بـــــين 
وجتدر اإلشارة إىل أن هبة هندوسـة ونعمـت شـفيق قـد أثارتـا . احلكومات ال بين األسواق

احلاجـــة إىل حـــدوث إصـــالح داخـــل مصـــر كشـــرط مســـبق للتكامـــل اإلقليمـــي، يف حـــين أن 
ويالً، يف معــرض طرحــه للمنظــور اإلســرائيلي، عــن املشــكلة التــي نــداف هــاليفي حتــدث طــ

  .تواجه إسرائيل يف استيعاب املوجة اجلديدة من املهاجرين السوفيات
إن اقتصــــــاديات االحــــــتالل اإلســــــرائيلي وتأثيرهــــــا يف االقتصــــــاد الفلســــــطيني هــــــي 

  .موضوع حتليل جيد جداً وموثق قدّمه حامد وشعبان
ــا الكتــاب الثــاين، فهــو  مكــرس كليــاً للمشــكالت االقتصــادية للفتــرة االنتقاليــة، أي أمّ

االنتقـــال مـــن االحـــتالل إىل احلكـــم الـــذاتي يف الضـــفة والقطـــاع، وللعالقـــات االقتصـــادية 
والكتــاب هــو التقريــر األخيــر لعمــل جمــاعي . املســتقبلية بــين فلســطين واألردن وإســرائيل

وهـؤالء األخيـرون . مـن األميـركيين ٧اقتصادياً فلسطينياً وأردنياً وإسـرائيلياً و ٣٣ضم 
أســــــــاتذة معروفــــــــون جيــــــــداً، وأعضــــــــاء يف هيئــــــــات التــــــــدريس يف هــــــــارفرد أو يف معهــــــــد 

ــذل فيــه. مساشوســتس للتكنولوجيــا . ويخفــي حجــم الكتــاب الصــغير اجلهــد الكبيــر الــذي بُ
فهـــو يعـــالج اقتصـــاديات فلســـطين يف جمـــاالت الزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة والعمالـــة 



  ٢٠٠، ص )١٩٩٦ربيع ( ٢٦، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات
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عـام والترتيبـات النقديـة واإلدارة احلكوميـة وإدارة املعونـات املاليـة الدوليـة والتمويل ال
  .املنتظرة

تقـــدم األُوىل . ويف هـــذه اجملـــاالت كافـــة، يقـــدم التقريـــر جممـــوعتين مـــن االقتراحـــات
منهمــــا اقتراحــــات تهــــدف إىل إصــــالح اإلطــــار املؤسســــي وإىل صــــوغ خيــــارات سياســــية، 

وتركـــز . لالنتقـــال مـــن االحـــتالل إىل احلكـــم الـــذاتي وهـــذه األمـــور ضـــرورية جـــداً للتمهيـــد
وال ريـب . اجملموعة األُخرى على متطلبات التعاون املسـتقبلي بـين االقتصـادات الثالثـة

يف أن القـــارئ ســـيندهش للشـــبه الغريـــب بـــين بعـــض هـــذه االقتراحـــات وبـــين مـــا أصـــبح 
". ٢بروتوكـول رقـم ال"الحقاً االتفاق االقتصادي بين منظمـة التحريـر وإسـرائيل املسـمى 

وهـــذا الشَـــبَه يعـــود يف جـــزء منـــه إىل أن بعـــض املشـــاركين يف التقريـــر شـــارك بصـــفة أو 
  )٢(".٢البروتوكول رقم "بأُخرى يف املفاوضات الرسمية، التي أدت الحقاً إىل توقيع 

ثمــة مشــكلة كبيــرة يف هــاتين الــوثيقتين، وهــي أنهمــا تتضــمنان افتراضــاً مفــاده أن 
ينيين بـــــدء مشـــــروع إعـــــادة البنـــــاء والتنميـــــة مـــــن دون أن يكونـــــوا قـــــد يف إمكـــــان الفلســـــط

ويف كلتا الوثيقتين، تبقى السيادة علـى . استعادوا أوالً السيطرة على مواردهم الطبيعية
وهـذا يعنـي أن علـى . األرض واملياه أمراً يتم حتديده ضمن إطـار اتفـاق الوضـع النهـائي

تنميتهم االقتصادية وهم ال يملكون سـوى  فلسطينيي الضفة الغربية التخطيط لبرنامج
وإذا أخــذنا يف االعتبــار أن فقــدان الســيطرة علــى  )٣(.مــن ميــاههم وأرضــهم% ٢٠ -% ١٥

األرض وامليــاه خــالل أعــوام االحــتالل كــان هــو الســبب يف عرقلــة الزراعــة وتــدهور حجــم 
عمــــال الصــــادرات الزراعيــــة، ويف عرقلــــة أعمــــال التنظــــيم املــــدين والتوســــع الصــــناعي وأ

البناء السكني، فمن الصعب أن نتصور انطـالق برنـامج شـامل للتنميـة يف ظـل مثـل هـذه 
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  فضل النقيب
  أستاذ مادتي االقتصاد
  الرياضي واالقتصاد الكلي

  كندا/يف جامعة واترلو
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