منط اقتصاد الغزو
عبد الفتاح القلقييل*
نُشري أوالً إىل مفهوم علم االقتصاد .يُع ّرف علم االقتصاد ،بشكل عام ،بأنه دراسة للبرشية يف مامرسة
شؤون حياتها العادية ،وبشكل أكرث تحديدا ً ،بأنه الدراسة العلمية إلنتاج وتوزيع واستهالك السلع
والخدمات ،لتحقيق رفاهية األفراد .وغالبا ما يُطلق عىل علم االقتصاد مسمى "االقتصاد السيايس"
 ،Political Economyمبا يفيد أنه يبحث يف موضوعات خاصة بالدولة.
ال أحد من العامة أو الخاصة ينكر عالقة الرثوة بالسلطة ،يف الغرب والرشق ،عندنا وعند الغري .يف
الغرب ال يأيت ملواقع السلطة الهامة إال من "كان" ثرياً .أما عندنا فيأيت ملواقع السلطة الهامة فقريا ً
ثم "مييس أو يصبح" ثرياً .أي أن القاعدة عندهم هي "كان ثرياً فأىت" ،أما عندنا فالقاعدة تقول "أىت
فصار ثرياً"… إذا ً ،عندهم ترتبط الرثوة بالسلطة عرب "كان" أما عندنا فرتتبطان عرب "أخواتها" .الرثوة
عندهم مد ّرة للصالحيات ،اما عندنا فالصالحيات مد ّرة للرثوة
ملاذا ال يأيت للسلطة إال من كان ثرياً (كام يف الغرب)؟ هذا سؤال أثري عندي كغريي من الناس،
ووجدتُ جوابه يف املاركسية التي تقول أن االقتصاد هو قاعدة السياسة ،واالقتصاد هو البناء التحتي
والسياسة هي البناء الفوقي ،والعالقة بينهام جدلية .ويف هذا املجال ،قال املنظرون السوفييت بأن
الدور (الحاسم يف تلك العالقة) لالقتصاد ،أما املنظرون الصينيون فأعطوا الدور الحاسم للسياسة.
وثار عندي ،كغريي من الناس ،السؤال الثاين وهو "ملاذا يصري ثرياً من يأيت للسلطة"(كام يف الرشق)؟
ووجدتُ جواباً شامالً وعاماً يف قول عيل بن أيب طالب (ريض الله عنه) حيث يقول "ما اغتنى غني
إال عىل فقر فقري" ،ويقول الرسول (صىل الله عليه وسلم)" :ما منا مال إال من شح أو حرام".
* باحث فلسطيني.
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غصت يف النظريات االقتصادية املختلفة ،وكان أولها "منط اإلنتاج
وبحثاً عن الجواب التفصييل
ُ
اآلسيوي" الذي مل ّح له كارل ماركس ،وقال عنه أنه يستند إىل االستبداد الرشقي حيث السلطة تدير
االقتصاد ،وتوزع عىل رجالها أراض ومواد عينية و"صالحيات مد ّرة للرثوة" لضامن والئهم للسلطة
وتعزيز سلطتهم عىل االتباع مام يحفظ هيبة السلطة العليا فري َه ُبها
الشعب ،فيطول عم ُرها.
ُ
ثم التقيت سمري أمني املفكر املرصي وأشهر فرسان نظرية "منط اإلنتاج الخراجي" ،وأحد أعمدة
يوصف الواقع بأنه "مركز وأطراف" ،فالعاصمة "مركز" وبقية
نظرية التطور "الالمتكافئ" ،الذي ّ
البلدات "أطراف" يف خدمتها ،والغرب "مركز" وبقية بلدان العامل "أطراف يف خدمته ،واملسؤول
"مركز" وبقية املوظفني "أطراف" يف خدمته.
فاطلعت عىل نظرية "منط اإلنتاج الكولونيايل" ذي "البنية
ثم التقيت مبهدي عامل املفكر اللبناين،
ُ
التابعة" ،ذلك النمط الذي تقف عىل رأسه "محلياً" رشيحة "الكومربادور" من الربجوازية الطفيلية
والتي تكتسب ثروتها الهائلة من "إدارتها" لإلنتاج وليس من "ملكيتها" لوسائل اإلنتاج .ويصف
أحمد أبو غوش الكاتب الفلسطيني تلك الرشيحة بأنها خليط عجيب من الفكر الديني والقيم
الغربية ،فرموزها يصلون يف املساجد ويرشبون يف البارات ،ويتزينون بأغىل املسابح ،ويحضون عىل
عمل الخري وميارسون كل أنواع املنكر ،وال يُبقون من الدين إال عىل ما يحض عىل "الصرب" ليمكّن
ضحاياهم من الحياة مع آالم االستغالل.
وازداد األم ُر يل وضوحاً بعد أن اطلعت عىل مذكرات بشري العظمة الكاتب والسيايس السوري
الذي أشار إىل أن حكام البالد العربية عموماً ،وبالد الشام خصوصاً كانوا "قدمياً وحديثاً" غرباء ال
القرب
يعرفهم الناس إال يف كامل سطوتهم وبطشهم .وهذا يفرس املزاج الجامهريي الذي يعترب
َ
احرتقت ،وإذا ابتعدت
اقرتبت منهم
أبغض الحالل .ويرى أن رجال السلطة كالنار "إذا
من السلطة َ
َ
َ
عنهم قتلك الربد".
وختمت مسرييت البحثية هذه باالطالع عىل رأي اتفق عليه املفكران العربيان محمد عابد الجابري
ُ
(املغريب) ،ومحمد جابر األنصاري (البحريني) ،اتفق هذان املفكران الكبريان عىل تسمية نظامنا
العريب "بنمط اقتصاد الغزو" ،حيث كل ما تنتجه البنية الحرضية تنهبه عنارص السلطة "القبلية"
سواء كانت تلك العنارص شبه عراة أو يرتدون "الدشاديش" أو يحرشون أنفسهم داخل القمصان
"املنشاة" .ومن سامت "الغازي" استباحة املجتمع ،فنساء املجتمع "نساؤه" يحتظي من يشاء منهن،
سواء بإرهاب رجالهن أو إغرائهم أو قتلهم .وكل ثروة املجتمع ثروته ،وما يبقيه منها لهم هو ِم ّنة
وكرم منه يستحق الحم َد والثنا َء عليه.
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والغازي ال يراكم وال ينمي ،بل يبذر الرثوة واملعرفة يف مجاالت غري مجدية وغري إنتاجية ،فيبقى
مجتمعه متخلفاً ،ويبقى الغازي "دامئاً" بحاجة ملزيد من النهب .وقال عنه الحكامء الشعبيون هو
برئ "مقعور" ال يمُ أل ،وله بطن "مسعور" ال يشبع ،وله أذن صامء ال تسمع ،ويف مقدمة رأسه عني ال
"تقشع" ،وله لسان يلسع ،وفم يبلع ،ويد تقمع ،ومظهر يخدع.
وكان ابن خلدون (1406-1332م) اول من اشار اىل "االقتصاد القائم عىل الغزو" ،واشار (يف مقدمته
الشهرية) اىل أن القوى التي يقوم عليها هذا النظام هي عىل العموم "قوى حربية" ،والعالقات
السائدة يف هذا النمط ،هي عالقات من نوع خاص ،عالقات "عصبية" ،تشد أفراد كل طرف ،بعضهم
إىل بعض ،ما دامت املواجهة قامئة .أما عندما تنتهي املواجهة ،فإن هذه العالقات تنحل ليحل محلها
الحذر والعداء نتيجة ظهور املصالح الخاصة ،املصالح الشخصية املتناقضة.
إن التاريخ يؤكد أن ثروة الدولة اإلسالمية ،الرثوة التي أقام عليها العرب دولتهم وحضارتهم كانت
تتكون ،يف معظمها ،من موارد حربية .ولعل مام له داللة خاصة يف هذا الصدد ،أن كتب الفقه
تحرص موارد الدولة ،أو مصادر "ميزانيتها" يف الفيء والغنائم ،والجزية ،والخراج ،والعشور ...الخ،
وهي تعطي أهمية خاصة ،ال الستثامر هذه املوارد ،فذلك ما ينعدم االهتامم به ،بل تهتم أوال
وأخريا بكيفية توزيعها.
يف "نظام الغزو" ت ُجمع االموال لتُستهلك ،ال لتستثمر .إن لـ"اقتصاد الغزو" ثروة جاهزة تؤخذ
لتوزع عىل املحاربني ورجال الدولة ،إنه "اقتصاد ُحكم" ،مبعنى أنه ثروة تترصف بها الجامعة
الحاكمة .وملا كانت هذه الجامعة بدوية الثقافة وقبلية امل ُثل(تعظيم الذات وتبخيس اآلخر) ،فإنها
مل تكن تستطيع بحكم تكوينها ،وعاداتها ،توجيه هذه الرثوة غري وجهة االقتسام (حسب الوالء
واملحسوبية) ،واالستهالك.
وكام يقول يونس الحياين يف دراسة له حول "املجتمع االستهاليك ووهم الحرية "فـ" إن املجتمعات
االستهالكية ال يهمها املعنى وال تبحث عنه؛ فالسلعة تصبح هي البداية والنهاية وهي مركز الوجود،
بل هي التي تضفي معنى عىل حياة اإلنسان االستهاليك .ومن هنا جاء مصطلح comodification
والذي يعني أن السلعة تزيح اإلنسان من مركز الكون لتحل محله ،وتصبح السلعة أكرث أهمية من
اإلنسان .وتوجد مصطلحات شبه مرتادفة مع هذا املصطلح هو التوثن  ،fetishismوهي تعني أن
األشياء (مبا يف ذلك السلع) تتحول إىل أوثان يتعبد اإلنسان يف محرابها بعد إزاحته من مركز الكون.
وذات األمر ينطبق عىل مصطلح التشيؤ  ".reificationوقد أشار الدكتور احمد رفيق عوض يف
كتابه االخري (رؤية جديدة للظاهرة التكفريية) ان املواطن (وخاصة املسلم) "الذي يرى أن عامله
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ينهار ،وانه ال يستطيع االندماج ،وال يجد ذاته يف عامل متغيرّ يعبد السلعة ويلهث وراء االستهالك،
ويشهد انهيارات العائلة واملؤسسة الحاضنة ،عندئذ ال يجد سوى ان يعلن رفضه الكيل ،وهذا
هو التكفري .والتكفري هنا (وبهذا املفهوم) نوع من االغرتاب الذي يتخذ شكال عنيفا وصداميا..
ألن هدف التكفري هو الهدم والرفض الكامل ،اي أن الظاهرة التكفريية هي ردة فعل عىل وجود
ازمة وانسداد افق يعاين منه املجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافيا ...واكرث من نصف قرن من العجز
واالنتهاك واالنحطاط والتبعية واستدعاء االحتالل باشكاله املتعددة سيجعل من فكرة التكفري (يف
الوطن العريب) فكرة اشبه بفكرة الخالص".
فبعد انهيار املعسكر االشرتايك ،وتراجع حركات التحرر يف العامل الثالث وفشل خططها التنموية،
وغلبة منطق العوملة ،جرى تعميم النظام االستهاليك عاملياً ،كآلي ٍة لكبح الوعي النقدي وتهميشه.
(ونذكّر هنا بدراستنا التي نرشناها يف العدد العارش ملجلتنا هذه ،حيث ارشنا اىل انه يف الدول
الهشة ذات "النظام الزبائني" يتحول كل موجود اىل سلعة (قابلة للبيع والرشاء) ،مبا يف ذلك القضايا
الوطنية واملبادئ وامل ُثل).
ونحن يف املجتمع الفلسطيني تاثرنا بذلك بشكل مبالغ به ومش ّوه النه منذ البداية تبنينا نظام
"االقتصاد الحر" ونحن ال منلك من الحرية شيئا ال يف االقتصاد ،وال يف التعليم ،وال عىل الحدود وال
عىل الطرق ،وال داخل املدن والتجمعات السكنية ،مام جعل ال معنى لـ"االقتصاد الحر" اال حرية
العدو باقتحام اقنصادنا ومناطقنا وحتى "منطقنا".
هذه الصورة العامة ،التي باتت اليوم أحد أهم مكونات النقد واالستياء والتذمر يف الذهنية
الشعبية الفلسطينية .عند الحديث عن األوضاع االقتصادية ،تبني لنا أن املشكلة االقتصادية ليست
مشكلة مالية وإدارية فحسب ،وإمنا هي مشكلة يف طبيعة تشكل البنية واملنهج معا يف منظومة
الفعل السيايس -االقتصادي من حيث عدم وضوح الهدف والخطة والتنفيذ من ناحية ،ومبا يخدم
مصلحة الفئات والرشائح املتنفذة من ناحية ثانية ،مام ساهم يف تغييب الدور اإليجايب للدولة
والوزارات ،وما يعنيه ذلك من غيـاب التخطـيط العـلمي ،بعد قرن من "سايكس بيكو".
ما كان لتطبيق خطة «سايكس بيكو» أن يكون ،أو عىل األقل ،ما كان له أن يتم بتلك السهولة ،أو
أن تصمد نتائجه لقرنٍ  ،لوال أربعة قرون من ُحكْم اإلمرباطوية العثامنية للعرب ،وتحكمها بحياتهم،
وزجهم يف ظلم وظالم نظام امللل االنكشاري الخراجي ،الذي شكّل حقبة انحطاط طويلة ،سبقتها،
وأسست لها كارثة عام  ،1258حني هاجم املغول بغداد ،واحتلوها ،ودمروا حضارتها الزاهرة،
ليدخل العرب بعد انهزام املغول يف عرص الضباط وقادة الجيوش الذين تحولوا إىل سالطني ،الذين
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مل يكن لهم من ه ٍّم إال جمع الخراج ،وحشد جيوش للقمع واالستعراضات ،رشقاً وجنوباً وغرباً
وشامالً.
ووضعنا يزداد شذوذا وتعقيدا إذا تذكّرنا اننا ورثة ثقافة الغزو الداخيل (اي غزو القبائل لبعضها)
ونواجه ورثة الغزو الخارجي (اي غزو الشعوب والجامعات لغريها من الشعوب والجامعات).
فنظامنا السيايس واالجتامعي (يف فلسطني) ال يختلف من حيث الثقافة واملرجعية عن االنظمة
العربية االخرى .كذلك الصهيونية ،فهي ال تختلف عن االستعامر االستيطاين االورويب يف اسيا
وافريقيا وامريكا اال يف درجة التطرف العنرصي املجلبب مبنظور ديني اسطوري.
ويف ذكرى النكبة نستطيع القول انه ما زالت األرض ،وتفريغها ،واستيطانها ،وتهويدها ،هي هدف
إرسائيل األول ومحرك سياساتها األساس .فرفض وقف االستيطان ،يعني أن ربع قرنٍ من التفاوض
مل يزد إرسائيل ،نظاماً وحكومات و"معارضات" وبنية مجتمعية واقتصادية وقانونية وثقافية
وعسكرية وأمنية ،إال عنرصية وعدوانية وتوسعية غازية ،لدرجة أنها مل تعد متوه عىل هدفها
الثابت "سلطة واحدة بني البحر والنهر".
يرى يف غلو إرسائيل سوى تهديد لـ"عملية السالم" ،وكأن هذا العامل
أما العامل ،عرباً وعجامً ،فال َ
ال يعرف أن إرسائيل ترفض كل حل يقوم عىل "التقسيم" ،وأنها ،بالتايل ،لن تكف ،طواعية ،عن
مامرسة جوهر الصهيونية (االستيطان) بكلامت الصقر الليكودي شامري.
إن النظام االستيطاين االستعامري الصهيوين الغازي ٍ
ماض يف استيطان وتهويد ما تبقى من فلسطني،
وهو ما ال يرتك متسعاً إلقامة دولة فلسطينية.
وطاملا أن األمور كذلك وأكرث فيتعني إدراك أن ليس مثة تسوية( ،باتفاق) ،يف املدى املنظور ،فام
يهم إرسائيل هو إدارة الرصاع ،وضبط الوضع الفلسطيني ،ومصادرة ما تبقى من أرض فلسطني،
وتكريس الدينامية التفكيكية االختزالية لفلسطني ،الوطن والشعب والحقوق والثقافة التحررية.
وبالتايل طغيان املصالح الفصائلية والنخبوية والشخصية عىل املصلحة الوطنية.
إن مجاهرة إرسائيل اآلن بأنها ال تزال تريد "فلسطني يهودية كام هي انجلرتا انجليزية"،ال تعدو
كونها إزاحة للمعلن الزائف من الخطاب الصهيوين حول السالم ،فإرسائيل التي نشأت بعملية
تطهري عرقي بشعة ،العام  ،1948وتوسعت ،بعدوان مبيت ،العام  ،1967وباتت تسيطر عىل %85
من أرض فلسطني التي نهبتها ،ورشدت  %60من أبناء شعبها ،تندفع اآلن نحو تحقيق املزيد
مطلبي صغرييْن للمفاوض الفلسطيني ،هام :إطالق
من األهداف الصهيونية ،لدرجة أن ترفض
نْ
"دفعة من قدامى األرسى"( ،أي ليس تبييض السجون) ،و"تجميد االستيطان"( ،أي ليس تفكيك
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املستوطنات وجالء االحتالل) ،ما يُظهر الثامر املرة لقبول التفاوض مع استمرار االستيطان.
و"املغزي" املهزوم اال استسالم الثاين لالول ،وقد
هذا يؤكد ان المجال للتفاوض بني الغازي املنترص
ّ
تكون املفاوضات حول اجراءات االستسالم وليس رشوطه.
ويالحظ احمد غنيم ،يف كتابه الجديد "مثن الهاوبة" ان "كل من يعمل يف القطاع االقتصادي،
مبن فيهم القيادة السياسية ،يُجمعون عىل ان البيئة التي يعمل بها االقتصاد الفلسطيني بيئة غري
طبيعية ،وان التحديات التي تواجهه غري تلك التي تواجه اقتصاد اي دولة اخرى" .ولذلك يرى "أن
النخبة السياسية واالقتصادية (الفلسطينية) التي حركتها دوافع تتعدى املصلحة العامة تتحمل بال
ادىن شك ،ليس مسؤولية االزمة املزمنة لالقتصاد الفلسطيني فحسب ،بل تتحمل ايضا مسؤولية
االنحراف عن قوانني مرحلة التحرر الوطني ،وتغري االهتاممات واالولويات الفلسطينية".
انطالقا مام سبق ،ميكن القول أن ما يجري يف العامل العريب تحت مسمى (الربيع العريب) موجة
من تقلبات عالقة الرثوة والسلطة وتغيري موئلهام  ،فهناك طبقات وفئات جديدة تصعد للسطح
وطبقات وفئات قدمية تتآكل واستنفذت أغراضها أو باتت عاجزة عن القيام بدورها الوظيفي
لخدمة القوى الرأساملية النافذة يف العامل هذه األخرية التي غريت من أدواتها التقليدية يف التدخل
للتأثري عىل مجريات األمور (كام يقول ابراهيم أبراش يف الحوار املتمدن .)2014/1/23
موجة تعيد صياغة العالقة بني العامل العريب والغرب وخصوصا واشنطن  ،كام تعيد التأكيد عىل ما
قلناه يف بداية ورقتنا هذه ان "كان واخواتها تحكم العالقة بني السلطة والرثوة" ،فان العالقة بني
الرثوة والسلطة اليوم "مازالت" حميمة ،ولكن هذه املرة بوسائل عنيفة ،وهي إشكالية تشكل آفة
سياسية قدمية ِقدم وجود السلطة والدولة ،مع أن الرثوة ت ُحيل للخاص والشخيص بينام السلطة
يجب ان تُحيل للعام ،ولكن يف كثري من الحاالت متيل نخبة السلطة لتغليب الخاص عىل العام ومترر
مصالحها من خالل الزعم بأنها املصلحة العامة  ،موظفة يف ذلك االيديولوجيا بكل تالوينها ،وحتى
الدين متت أدلجته ليخدم نخب املصالح الجديدة .
هذه املشكلة تختلف من بلد آلخر ،ففي دول املؤسسات والقانون والدميقراطية ال مانع أن يكون
رجل السلطة ثريا وينتمي للطبقة الرأساملية ما دام تبوأ موقعه عن طريق االنتخابات النزيهة أو
بطرق قانونية  ،والن القانون الذي يسمح له انطالقا من حق املواطنة أن يكون مسؤوالً وحتى
رئيسا هو نفسه القانون الذي يقف عائقا أمام توظيفه ملوقعه لتعظيم ثروته أو ليمزج الخاص
بالعام  ،وإن حدث هذا فيكون محدودا ألن القانون ووعي الشعب والتداول الرسيع عىل السلطة
يعملون عىل وقف التجاوزات عند حدها ومحاسبة املسؤول  ،وقد رأينا رؤساء ورؤساء وزارات
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ووزراء ي َق َدمون للمحاكامت بتهمة الفساد وبعضهم دخل السجون .
ولكن خطورة املسالة تتجىل يف دول العامل الثالث ،حيث الزعيم أهم من املؤسسة بل ومن الوطن،
فهذا األخري تتعامل معه األنظمة كمجرد حالة افرتاضية أو إيديولوجيا يتم توظيفها حسب مشيئة
الحاكم ومصالح النخبة املسيطرة  ،ويتم "تكييف" املصلحة الوطنية لتتامها مع مصلحة الحاكم
وحزبه أوعشريته  .وتصبح ثروة الشعب (كام قلنا سابقا) ملكا مباحا للحاكم وعائلته والنخبة
املحيطة به  ،ومع مرور الوقت تتعاظم ثروة النخبة ويتعاظم الفساد مع مزيد من تفقري الشعب
ورهن املصالح الوطنية مبصالح النخبة التي بدورها ت ُرهن مصالحها مبصالح الدول االستعامرية
وبالرأسامل الخارجي  ،مام يؤدي يف النهاية إلضعاف الدولة الوطنية وإثارة النزعات الطائفية
والعرقية والحرب األهلية.
يوما بعد يوم تتكشف حقائق عام يجري يف بعض دول العامل العريب ،حيث بدأ األمر بحراك شعبي
واسع كان عفويا يف تونس ،ثم انتقل ملرص و ليبيا واليمن وسوريا  ،حراك تم توصيفه حينا بالربيع
العريب وحينا آخر بالثورات العربية .
كان االنكشاف األول لوهم الربيع العريب عندما بان التحالف بني واشنطن وجامعات اإلسالم السيايس
وخصوصا اإلخوان يف تونس ومرص ،وكانت قيادات نافذة يف هذه الجامعات(كام الحظ الدكتور
ابراهيم ابراش) تخطط منذ سنوات مع الغرب وخصوصا واشنطن لخلق (الفوىض الخالقة) يف
املنطقة إلعادة توزيع ثروات املنطقة ومراكز و مغانم السلطة فيها ملصلحة نخب اإلسالم السيايس
الصاعدة ومصالح واشنطن والغرب ،ولو كان ذلك عىل حساب وحدة الدول الوطنية (القُطرية)
القامئة ،وعىل حساب القضية الوطنية الفلسطينية حيث كانت القضية الفلسطينية أوىل ضحايا
الربيع العريب املوهوم.
وأخريا انكشفت وسقطت نهائيا ورقة التوت عندما انسحب الشعب من ( الثورة ) وأخليت
الساحة للجامعات اإلسالموية املسلحة لتتصارع عىل النفوذ والسلطة مثرية الخراب والدمار
والفتنة وموظفة بشكل فج الدين من جانب  ،وسالح ومال الغرب من جانب آخر ،وهو ما يجري
اليوم يف سوريا والعراق واليمن وليبيا.
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