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األزمة
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ف ـت ـشــرف ع ـلــى م ــراك ــز ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي في
قـطــاعــات الـعـلــم األســاس ـيــة Basic Science
وخاصة الطاقة النووية والشمسية ...إلخ.
إن صياغة السياسة الـعــامــة ،بتوجهاتها،
وأدوات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
االسـتــراتـيـجـيــة الـتـنــافـسـيــة بــاملـعـنــى ال ــذي
ذكرناه – هو الجناح األول.
ب ـ ـ ـ ب ـن ــاء ق ـ ــدرات تـكـنــولــوجـيــة ل ــدى قـطــاع
األعمال ،من خالل :مرافق للبحث والتطوير
في الشركات  ،Corporate R & Dوتشجيع
التعلم من خالل املمارسة وطريقة املحاولة
والخطأ  Trial & Errorوتشجيع املنشآت
الصغيرة كثيفة البحث والـتـطــويــر ،وذات
النشاط في االختراع  inventionوالتي تقوم
بترخيص اخـتــراعــاتـهــا للمنشآت الكبيرة
لـ ـق ــاء ج ـن ــي ثـ ـم ــرة اخ ـت ــراع ـه ــا ب ـف ـعــل ن ـظــام
الـتـمـلــك  ،appropriationوت ـق ــوم ال ـشــركــات
الكبيرة بتحويل االختراع إلى ابتكارات من
خــال تجيير االخـتــراع واالبتكار ونقله أو
نشره إلى املستخدم النهائي .Diffusion
وبناء على هذين الجناحني ،قــام ما سماه
فريق من الباحثني في التكنولوجيا ببناء
تصور مفهومي لنظام وطني لالبتكار أو
ربما بتعبير أعــم ولعله أحسن :املنظومةالوطنية لالبتكار.
إن منظومة االبتكار الوطنية بهذا املعنى
ه ــي ت ـج ـس ـيــد مل ـق ــول ــة امل ـف ـك ــر االقـ ـتـ ـص ــادي،
وأش ـه ــر م ــن نـظــر لـلـمـيــزة الـتـنــافـسـيــة (وإن
لــم يـكــن أقــدرهــم أو أهـمـهــم) مــايـكــل بــورتــر،
صــاحــب ك ـتــاب Comparative Advantage
 .of Nationsوفـحــوى هــذه املقولة أن كسب
املـ ـنـ ـش ــآت ملـ ـي ــزة ت ـنــاف ـس ـيــة ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
ال ــدول ــي يـعـتـمــد ع ـلــى ب ـن ــاء ق ــاع ــدة قــومـيــة
تسمح بتطوير قطاعات فــي الــداخــل تملك

أميركا فهمت قواعد
اللعبة التي سبق أن
طبّقتها اليابان

7

شذرات
الدولة فيها ميزة تنافسية باملعنى الكامل
ملـصــادر هــذه املـيــزة والـتــي لــم تعد تقتصر
– كـمــا ك ــان عـلـيــه ال ـح ــال ف ــي نـظــريــة املـيــزة
املقارنة – على معطيات عوامل االنتاج ،بل
تشمل عوامل أخرى :الطلب وهيكل السوق
وسياسة الحكومة والبيئة الدولية بها.
إن النقطتني الـســابـقـتــن (ف ـهــم ســر الـتـقــدم
االقـ ـتـ ـص ــادي ك ـت ـطــور ع ـلــى م ـق ـيــاس Scale
الـتـنــافــس بــن املـنـشــآت فــي مختلف ال ــدول
 +بناء قــاعــدة قومية للتقدم التكنولوجي
من خالل السـياسة العامة ومرافق ونشاط
الشركات) تمثالن أهمية «دور الدولة» في
التجربة اليابانية؛ وهــذا أمر بالغ األهمية
يـضــع تـجــربــة ال ـيــابــان عـلــى امل ـحــك ،ويبطل
بعض املزاعم حول امكانية التقدم من دون
دور فعال ،قومي وقوي ،للدولة .وباملناسبة
فقد تكرر ذلــك (أي دور الــدولــة) في تجارب
دول شـ ــرق آس ـي ــا ال ـت ــي ت ـلــت ال ـي ــاب ــان late
 comersوخــاصــة الـصــن ودول فــي الـشــرق
األقصى ثم جنوب شرق آسيا.
( )3إن الـهــويــة الـقــومـيــة الـيــابــانـيــة فرضت
نفسها على نظام األعمال واالدارة في فترة
تـقــدم املـيــزة التنافسية (مــن الخمسينيات
إلـ ـ ــى نـ ـه ــاي ــة ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات) ب ـح ـي ــث نـشــأ
م ــا أسـ ـم ــاه ب ـع ــض ال ـب ــاح ـث ــن «فـ ــن االدارة
اليابانية» .وانتشر هــوس تمجيد اليابان
 ،Japano Phobiaكما تمثل فــي كـتــاب «إزرا
باوند» (اليابان – الدولة رقم  )1في مطلع
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات .وذلـ ـ ــك رغـ ــم م ــا ي ـح ــدث مــن
تـمـيـيــع وط ـم ــس لـلـهــويــة ال ـيــابــان ـيــة حــالـيــا
بفعل تسارع عملية «التغريب» واألمركة.
( )4تتمثل العبقرية اليابانية في اكتساب
املـصــدر الـكــامــن الرئيسي مـيــزة التنافسية
وهـ ـ ــو ال ـع ـم ــل ثـ ــم الـ ـعـ ـم ــل ،س ـ ـ ــواء بــامل ـع ـنــى
االقتصادي العام  laborأو باملعنى التقني
الضيق( :الشغل)  workأي بذل الجهد.
إنـ ـ ــه مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــل االب ـ ـت ـ ـكـ ــاري وبـ ــذل
ال ـج ـه ــد (ب ـ ــذل ال ـج ـه ــد ب ــوت ـي ــرة م ـت ـســارعــة
ولوقت ممتد على مستوى حياة الشخص
وامل ـن ـش ــأة) تـحـقــق ال ـت ـطــور ال ـيــابــانــي على
مقياس «دورة حياة الصناعة» حيث ركبت
في بــادئ األمــر صناعات ناضجة Mature
ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات ،وخ ــاص ــة املـنـســوجــات
واملــابــس ،ولـكــن طــورت فيها وفــي آالتـهــا،
انـطــاقــا مــن عملية الـتـقـلـيــد حـتــى وصلت
ال ــى وض ــع بـصـمـتـهــا ال ـخــاصــة بــالـتـجــديــد
وح ـق ـق ــت مــوق ـع ـهــا الـ ـخ ــاص ف ــي امل ـنــاف ـســة
ال ــدولـ ـي ــة – ثـ ــم ان ـت ـق ـل ــت فـ ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات
والسبعينيات الى صناعات بازغة ونامية
وخ ــاص ــة الـ ـسـ ـي ــارات والـ ــدوائـ ــر املـتـكــامـلــة
واألجهزة الكهربائية – ومن خالل االبتكار
تمكنت مــن تحقيق مـكــاســب عــالـيــة ،وذلــك
مـ ــن بـ ــاطـ ــن «ج ـ ـنـ ــي ث ـ ـمـ ــرة ريـ ـ ـ ــوع اح ـت ـك ــار
الـقـلــة» ،كما يـقــول دعــاة «نظرية السياسة
االستراتيجية في التجارة».
( )5يتبقى من إيجابيات التقدم االقتصادي
الياباني أمران:
أـ ـ ارتفاع امليل لــادخــار :إذ يدخر الفرد من
دخله الشخصي في قنوات متعددة (ودائع
مصرفية ،ودائع توفير البريد ،مشاركة في
محافظ شركات استثمار األموال ...الخ).
ب ـ ـ املــوازنــة بــن الشغل  workوبــن قضاء
وق ــت ال ـفــراغ  leisureأو ال ـتــرويــح ،وخــاصــة
فــي السنوات األخـيــرة .فبقدر مــا أن الشغل
مـ ـ ـق ـ ــدس ،ف ـ ـ ــإن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــازة مـ ـق ــدس ــة أحـ ـي ــان ــا
ب ـق ـض ــائ ـه ــا إمـ ـ ــا فـ ــي داخ ـ ـ ــل الـ ـي ــاب ــان وإمـ ــا
خارجها.

من االزدهار إلى األزمة

ّ
أملـ ـ ــت ب ــاالق ـت ـص ــاد ال ـي ــاب ــان ــي فـ ــي ال ـن ـصــف
ال ـثــانــي م ــن الـتـسـعـيـنـيــات وأوائ ـ ــل األلـفـيــة،
أزمــة ركــوديــة مع انتشار وتغلغل الظواهر
املصاحبة ملــا يسمى باالقتصاد الفقاعي،
بفعل تعلظم األنشطة الهامشية بعيدًا عن
عـمـلـيــة الـتـعـمـيــق الـتـكـنــولــوجــي املـتــواصــل
وامـ ـت ــداد ظـلــه االب ـت ـك ــاري واإلبـ ــداعـ ــي .وقــد
بقيت بعض عالمات هذه األزمة باقية حتى
اآلن.
وأم ـ ـ ــا عـ ــن أس ـ ـبـ ــاب األزم ـ ـ ـ ــة ف ـت ـت ـف ــق مـعـظــم
التحليالت على أنها تتمثل فــي انخفاض
مستوى الطلب االستهالكي واالستثماري.
ويميل بعض الباحثني إلــى التركيز على
نقص اإلنفاق االستثماري بالذات.
وق ــد ات ـج ـهــت ال ـح ـكــومــة بــال ـف ـعــل آن ـئ ــذ إلــى
ترجيح املدخل املركب للطلب (االستهالكي
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري) .امل ــدخ ــل «ال ـك ـي ـن ــزي» ومــا
ب ـ ـعـ ــد «ال ـ ـك ـ ـي ـ ـن ـ ــزي» ،ولـ ـ ــذلـ ـ ــك ركـ ـ ـ ـ ــزت ع ـلــى

ح ـقــن ال ـق ـطــاعــن االن ـت ــاج ــي واالس ـت ـهــاكــي
بــاإلنـفــاق الحكومي مــن خــال الـتــوســع في
مـشــروعــات األشـغــال الـعــامــة ،ودع ــم البنوك
ذات «الـقــروض الــرديـئــة» ،ومواصلة تعزيز
ال ـن ـف ـقــات االج ـت ـمــاع ـيــة وخ ــاص ــة ف ــي مـجــال
التعليم.
وإنـنــا فــي الحقيقة ال نستبعد هــذا السبب
(أي انخفاض مستوى الطلب) ولكنا نــراه
السبب الظاهر فقط ،أما السبب الكامن فهو
تآكل التنافسية اليابانية التي قــام عليها
الـتـقــدم االقـتـصــادي – التكنولوجي ،وذلــك
في مواجهة الشركات األميركية بالتحديد.
إن تــآكــل الـتـنــافـسـيــة يـ ــؤدي إل ــى مــزيــج من
األث ــر املــوضــوعــي واألث ــر الـنـفـســي .ويتمثل
األثر املوضوعي في نقص مستوى الربحية
الـتــي تجنيها الـشــركــات – أو الـتــي تعودت
أن تجنيها – مــن ري ــوع اح ـت ـكــار الـقـلــة في
الـصـنــاعــات الـتــي أخ ــذت تمر ب ــدورة املنتج
في السبعينيات الــى الثمانينيات ومطلع
التسعينيات (إذا استعرنا تعبيرات نموذج
دورة حياة الصناعة واملنتج industry life
.)–cycle Model
وأمـ ـ ـ ـ ــا األثـ ـ ـ ـ ــر اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،األثـ ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـفـ ـس ــي (=
السيكولوجي) فيتمثل في نوع من الشعور
بنقص «الــدافـعـيــة» وم ــن ثــم الـحــركـيــة على
مستوى إدارات الشركات وقيادات أو رؤساء
العمال وقيادات العمل مما يؤدي إلى نقص
مستوى الطاقة االنتاجية املستغلة.
ويــرجــع تــآكــل التنافسية – إذا استخدمنا
أيـ ـض ــا ت ـع ـب ـي ــرات «دورة الـ ـحـ ـي ــاة» – إل ــى
ّ
أن ال ـص ـنــاعــات الــرئـيـسـيــة وال ـت ــي اعـتـمــدت
عليها اليابان في بناء ميزتها التنافسية،
أصبحت منذ أوائل التسعينيات تمر بدورة
ال ـن ـضــج أو ال ـك ـهــولــة ح ـيــث ت ـض ـيــق فــرص
تمييز املـنـتـجــات أو ال ـت ـنــوع  diversityأي
تضيق فــرص االبتكار التكنولوجي ،ويقل
الـطـلــب عـلـيـهــا وتــرت ـفــع ال ـت ـك ـل ـفــة ...وم ــن ثم
ينخفض مستوى الربحية.
أما أميركا ففهمت قواعد اللعبة التي سبق
أن طـبـقـتـهــا الـ ـي ــاب ــان ،فــرك ـبــت – وخــاصــة
ف ــي ع ـه ــد ك ـل ـي ـن ـتــون – م ــوج ــة ال ـص ـنــاعــات
ال ـ ـنـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،وه ـ ـ ـ ــي ص ـ ـنـ ــاعـ ــات
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـعــال ـيــة أو «ال ـه ــاي ت ــك» –
وخاصة تكنولوجيا املعلومات (االنترنت،
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة االل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
الـتـكـنــولــوجـيــا امل ـع ـلــومــات ـيــة ف ــي قـطــاعــات
الخدمات خاصة االتصاالت والتعليم وفي
قطاعات االنتاج أيضًا خاصة الحاسبات)
ثـ ــم ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـح ـي ــوي ــة – وخ ــاص ــة
ت ـط ـب ـي ـق ــات ـه ــا ال ـ ــدوائـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ــاالضـ ــافـ ــة إل ــى
التكنولوجيا الخضراء.
وق ــد ت ــأخ ــرت ال ـيــابــان فـتـخـلـفــت ع ــن الــركــب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـم ـس ــاف ــة يـ ـق ــدره ــا ال ـب ــاح ـث ــون
ت ـ ـقـ ــديـ ــرات ش ـ ـتـ ــى ،ولـ ـ ـ ــذا ت ـ ـحـ ــاول الـ ـي ــاب ــان
بمختلف الـسـبــل اآلن أن تحقق «الـلـحــاق»
– الـلـحــاق بــآفــاق الـصـنــاعــات الـنــامـيــة ذات
االمكانية التنافسية األعلى ،وهو ما يمكن
أن ن ـس ـم ـيــه ب ــال ـل ـح ــاق الـ ـث ــال ــث ،إذ يـسـبـقــه
لـ ـح ــاق ــان :ل ـح ــاق «املـ ـيـ ـج ــي» ،أواخ ـ ـ ــر ال ـق ــرن
املــاضــي وأوائـ ــل ال ـقــرن الـحــالــي ،ول ـحــاق ما
بعد الحرب العاملية الثانية (مرحلة التنمية
السريعة حتى مطلع السبعينيات).
إن أزم ـ ـ ــة ال ـ ــرك ـ ــود وم ـ ـحـ ــاولـ ــة م ـعــال ـج ـت ـهــا
بــاإلنـفــاق ال ـعــام ،تلخصها مقولة يمكن أن
أصــوغـهــا عـلــى الـنـحــو الـتــالــي :حـلــول كينز
محل شومبيتر.
لـقــد ك ــان شومبيتر (رائ ــد نـظــريــة االبـتـكــار
ف ــي ال ـن ـمــوذج ال ـن ـظــري لـلـتـقــدم الــرأسـمــالــي
ف ــي ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات واألربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات) يـمـثــل
َ
َعلم الفكر االقتصادي الياباني الـبــارز في
ُ
السبعينيات والثمانينيات؛ ولكن مذ أخذ
شـبــح ال ــرك ــود يـخـ ّـيــم عـلــى ال ـيــابــان ،أصـبــح
كينز (داع ـيــة اإلن ـفــاق ال ـعــام لـعــاج الــركــود
والبطالة) هو سيد املوقف .وأصبح تحفيز
االس ـت ـث ـم ــار الـ ـخ ــاص بـ ــالـ ــذات ه ــو املـطـلــب
الحقيقي لتحفيز االق ـت ـصــاد كـكــل (اقـتـفـ ً
ـاء
ْ
ألثـ ــر أتـ ـب ــاع كـيـنــز  Post-Keynesiansمثل
هارود – دومار).
 ...من االزده ــار إلــى األزمــة إذن ،ثم معاودة
الـتـعــافــي خ ــال الـسـنــوات األخ ـي ــرة .مسيرة
ثـ ــريـ ــة ب ــالـ ـخـ ـب ــرات ال ـث ـم ـي ـن ــة وبـ ـ ــالـ ـ ــدروس
املـ ـسـ ـتـ ـف ــادة ،ف ـك ـيــف ي ـم ـكــن أن ي ـف ـيــد مـنـهــا
العرب؟ هذا ما سنعالجه في الجزء الثاني
من هذه الدراسة املوجزة.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي ـ القاهرة

عن أمل ديبو
زياد منى
ّ
صيتهن ،الطيب الجميل ،يصلك
صيتهم ،أو
هناك أناس ِ
من أصدقاء فتتمنى لقاءهم ولقاءهن .وإذا كنت محظوظًا
حقًا ،فــإن حياتك ت ــزداد ث ـ ً
ـراء بلقائهم .وعندما تلقاهم
ّ
وتـتـعــرف إليهم على نحو أق ــرب ،يتبي لــك أن الكلمات
الطيبة التي سمعتها عنهن وعنهم ،على كثرتها ،هي
دون الحقيقة .الحقيقة املادية واملعنوية ،حقيقة الحضور،
دومًا أجمل.
وهكذا الحال مع أمــل ديبو الصديقة العزيزة ،والسيدة
املتواضعة والناشطة في مجاالت حقوق
الفاضلة والعاملة
ّ
املرأة [والرجل] التي ال تكل وال تتعب والتي لم تتوان يومًا
ُ
ّ
بالتعرف
حظيت
عن مساعدة من يحتاج إليها ،والتي
ُ
حضرت إلــى بــاد الشام قبل نحو عقدين
إليها عندما
من الزمن.
كــل مــن ع ــرف الــراحـلــة الـعــزيــزة يعلم أن مــركــز حياتها
مساعدة الغير ،والــدفــاع عن املظلومني ،ســواء من خالل
املؤتمرات الكثيرة التي كانت تحضرها في مختلف أنحاء
الـعــالــم ،أو مــن خــال عالقاتها الشخصية واملجتمعية
واالجتماعية.
هاتفها الشخصي لــم تغلقه يــومــا ،حتى عندما كانت
تقيم خارج لبنان ،لعلمها بأن ثمة محتاجًا لنصيحة أو
لــرأي سيتصل بها .املكاملات اآلتية إليها كانت تتدافع
على خــط هاتفها الشخصي ،حتى كــان مــن الصعوبة
أن تنهي جملة واحدة عندما تكون في رفقتها؛ هذا دفع
الصديقة العزيزة الفاضلة ،ديانا منصور ،التي عرفتني
مشكورة على أمل ديبو ،إلى القول ،ممازحة ،عندما كنا
نسير ثالثتنا فــي مـعــرض بـيــروت الــدولــي للكتاب :إن
أردت التكلم مع أمل ديبو عليك أن تتصل بها!
تــواصـلــي مــع الـعــزيــزة أمــل ديـبــو كــان مــن دون انقطاع،
ولـقــاءاتـنــا اسـتـمــرت مــا سمح لنا الــوقــت .الحـظـ ُـت دومــا
أنــي لم أسمعها تشكو أمــورًا شخصية .حياتها كانت
موقوفة للصديقات والزميالت والزمالء ،كلما كانوا في
حاجة إلى رأيها أو مساعدة منها .فكلما التقينا كانت
تخبرني عــن مـشــاكــل ه ــذه الـسـيــدة أو تـلــك ،وأحــوالـهــا،
وقلقها عليها.
شكواها وقلقها الدائم كان أيضًا على لبنان وعلى العرب،
وفي القلب منهم فلسطني وأهلها املظلومني الشجعان.
كثيرًا ما كانت تتحدث عن إقامتها الوظيفية القصيرة
فــي ال ـع ــراقّ ،
فتعبر عــن مـشــاعــرهــا الـخــاصــة تـجــاه أهــل
تلك البالد املنكوبة .كانت تقول دومــا :إنهم شعب طيب
وخلوق وشهم .حنينها إلى تلك البالد واأليام كان دائمًا.
وكانت ّ
تكن ملدينة طرابلس محبة خاصة .رافقتها أكثر
مــن م ــرة فــي جــولــة داخ ــل املــديـنــة ،فـكــانــت تعرفني على
مـعــاملـهــا الـحـضــاريــة والـتــاريـخـيــة .كــانــت ت ـقــول ف ـخــورة:
شايف ،الجامع حد الكنيسة ،الحيط بالحيط!
وكانت تتحدث دومًا عن طالبها في الجامعة األميركية،
فيشعر السامع بأنها ال ّ
تدرس في الجامعة فقط وإنما
تـعـيــش الــوظـيـفــة .كــانــت مـنــدمـجــة فــي عملها التعليمي
األكــادي ـمــي وال ـتــربــوي إل ــى درج ــة ت ـج ــاوزت مهمة إلـقــاء
املـ ـح ــاض ــرات أو إدارة «ال ـس ـي ـم ـي ـن ــارات» والـ ـ ـح ـ ــوارات
والنقاشات األكاديمية.
ع ــادة مــا كـنــت أستقبلها وه ــي خــارجــة مــن عملها في
الجامعة األميركية ،متأخرة عن موعدنا ألن هذا الطالب
أو تـلــك الـطــالـبــة اسـتــوقـفـتـهــا ل ـطــرح أسـئـلــة إضــاف ـيــة أو
الستشارة خاصة .وقت أمل ديبو لم يكن ملكها ،وإنما
ملك من أحبوها وأحبتهم .وقلب أمل ديبو كان متسعًا
لكل من سعى إليه .محبتها كانت غامرة ،وكانت تنشرها
دومــا ،كما حديثها العذب ولغتها الراقية ،مثلها ،ومثل
جمالها.
ال أكـتــب عــن أم ــل ديـبــو مــرثـيــة ألنـهــا حــاضــرة أب ـ ـدًا ،في
ذك ــري ــات األح ـبــة واألص ــدق ــاء .ال ـعــزيــزة ال ـتــي رح ـلــت ،لم
ترحل ،بل باقية وال تزال ،نحن محبوها .إنها باقية بيننا
ومعنا ،ما دمنا...
أمل ديبو انتقلت من شكل حياة إلى حيوات كثيرة أخرى،
منها واح ــدة مــع الـصــالـحــات والـصــالـحــن ،والـقــديـســات
والقديسني.
سالم عليك أيتها الصديقة العزيزة ،وسالم منك وسالم
لك.
وإلى لقاء.

