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الكونيان ..ثالث نظريّات
التجارة والسالم
ّ

دور ظاهرة «التكاملية» في تشكيل
النظام الدولي تحقيق التكامل بين الدول
عن طريق التجارة ،والوصول
إلى السالم العالمي بناءً
على ذلك ،رؤية ليبرالية قديمة
تح ّفظ عليها أنصار المدرسة
الواقعية ألسباب عدّة.
بدت هذه الفكرة مؤخراً كما لو
كانت تنتصر؛ إذ تبيّن أنّ الدول
الكبرى تعتمد على بعضها
بعض ًا إلى ح ّد تضعف
معه احتمالية تطوّ ر استقطاب
بينها .ولكن «المحافظين
الجدد» يرفضون هذه الفكرة
مصرين على أنّ العالم ينقسم
ّ
إلى معسكرين :ديمقراطي،
وغير ديمقراطي .هذا المقال
يدرس نقاط الضعف والقوة
في نظرية «التكاملية»،
ويستشرف إمكان استمرارية
هذه «الفكرة» (أو العامل)
في لعب دور مؤثر في رسم
النظام الدولي.

أحمد جميل عزم *

بينما يهتم ُكتّاب وباحثون عرب� ،أو يف دول ومناطق �أخرى خارج العامل الغربي،
ب�سيناريو عودة الثنائية �أو التعدّدية القطبية ،وبينما ي�أملون دور ًا رو�سي ًا �أو �صيني ًا
يف مواجهة االنفراد الأمريكي بقيادة العامل �أو يراهنون عليه( ،)1ف�إن اجلدل يف
بع�ض الدوائر الأمريكية والعاملية يبقى موجّ ه ًا يف اجتاهات خمتلفة .فالرتكيز
يف الواليات املتحدة مث ًال ين�صبّ على :هل املوازنة ممكنة �أ�صالً؟ مبعنى :هل
جَ �سْ ر الفجوة الهائلة يف موازين القوتني االقت�صادية والع�سكرية ،التي ما زالت
قائمة بني الواليات املتحدة وما يليها من قوى ،ممكن؟ وال�س�ؤال الثاين ،هو :هل
توجد رغبة �أ�ص ًال لدى دول كربى يف الدخول يف عالقات تناف�سية؟ واملق�صود
هنا «مواجهة» ،من �أي نوع� ،سيا�سية �أو اقت�صادية �أو ع�سكرية؛ �إذ تربز كثري ًا الآن
فكرة �أنّ العالقات الدولية بني القوى الكربى باتت حمكومة بفكرة الت�شاركية
واالعتمادية املتبادلة ،خا�صة يف املجال االقت�صادي؛ و�أنّ ما هو جيّد للواليات
املتحدة الأمريكية ،مثالً ،جيّد لل�صني ،والعك�س �صحيح( .حول �أرقام التبادلني
التجاري واالقت�صادي بني الواليات املتحدة وال�صني واملعطيات االقت�صادية
لدول كربى ،انظر� :أحمد جميل عزم« ،النظام الدويل يف عامل ما بعد الأحادية
القطبية»�« ،آفاق امل�ستقبل» ،العدد � ،1سبتمرب�-أكتوبر.)2009 ،
فكرة «التكاملية واالعتمادية املتبادلة» لي�ست جديدة يف العالقات الدولية .ويف
ال�سياق العربي ،رمبا ال ينتبه بع�ضهم �إىل �أنّه عند احلديث عن ا�ستخدام «�سالح
النفط» يف العالقات الدولية ،ف��إن رف�ض هذا اال�ستخدام ي�أتي يف جزء منه
لأنّ وقف الت�صدير� ،أو تقلي�صه ،يعني �ضرب م�صالح الدول امل�صدّرة نف�سها.
وبالتايل مل يعد يُنظر �إىل النفط على �أنه �سالح .وهذا يف ح ّد ذاته جت�سيد لفكرة
التكاملية (بني امل�صدّر وامل�ستورد) التي حتد من ال�صراعات و�أدواتها.
وجد عالم ًا بال أقطاب أو أقطاب ًا بال صراعات
«التكاملية» ت ُ ِ

يقول رئي�س «جمل�س العالقات اخلارجية» الأمريكي ،ريت�شارد ها�س� ،إنّ «مما
مينع ظهور تناف�س بني قوى عظمى هو �أنّ الكثري من القوى الرئي�سية الأخرى
(غري الواليات املتحدة) تعتمد على النظام الدويل الراهن من �أجل رفاهيتها
االقت�صادية وا�ستقرارها ال�سيا�سي .وبالتايل ،فهي ال تريد الإخ�لال بنظام
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يخدم م�صاحلها القومية .وهذه امل�صالح مرتبطة ب�شكل وثيق بتدفّق الب�ضائع
واخلدمات والنا�س والطاقة واال�ستثمارات عرب احل��دود .وهو تدفّق تلعب فيه
الواليات املتحدة دور ًا مهماً .وبالتايل ي�صبح جل ّي ًا �أنّ االندماج يف العامل احلديث
يقلل من مناف�سات القوى العظمى و�صراعاتها».
وي��رى ها�س �أنّ تطور ال��دول «جعل من الأف�ضل لها �إي�ج��اد امل��وارد الب�شرية
والتكنولوجية التي تقود �إىل الإنتاجية واالزدهار ،وجتميعها .وال�شيء نف�سه يقال
عن ال�شركات واملنظمات الأخ��رى؛ فربوز هذه القوى اجلديدة ال ميكن وقفه.
والنتيجة �أنّ عدد ًا �أكرب من الفواعل ميكن �أن ميار�س ت�أثري ًا على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل»(.)2
�أفكار ها�س هذه ت�أتي يف �سياق �شرحه ت�صوّره حول ال�شكل الراهن للنظام الدويل،
وو�صفه �إيّاه ب�أنّه «ع�صر الالقطبية» .وبطبيعة احلال تعود هذه «الالقطبية» �إىل
عوامل عدّة ،كما يو�ضحها الباحث الأمريكي؛ ومنها الدور املتزايد للفواعل غري
الدول ،ومنها عدم وجود قوة عظمى م�سيطرة متاماً ،وكذلك عدم رغبة دول
كربى يف لعب �أدوار قيادية وا�سعة .ولكن مو�ضوع «التكاملية» يربُز ب�صفته من
�أهم هذه العوامل .وهذه الفكرة حتتوي يف واقع الأمر على متغيرّ ين مهمّني يف
طبيعة حمركات العالقات الدولية ،هما:
طبيعة العالقات بني الدول الكربى لي�ست غري �صفرية فح�سب ،بل �أ�صبح حتقيق
مكا�سب لطرف ما ،وجناحه يف بع�ض املجاالت� ،ضروريني لتحقيق م�صالح
الطرف الآخر.
هناك نوع من الر�ضا بني القوى الكربى بالأمر الواقع ( )Status quoيف النظام
االقت�صادي ،ورغبة يف احلفاظ عليه.
ولتو�ضيح م�س�ألة حتوّل العالقات الدولية بني الدول الكربى املتناف�سة من النمط
ال�صفري �إىل التعاون �شبه الإجباري ،ف�إنّ حادثة اخلالف التجاري التي وقعت
يف نهاية عام  2009حول جتارة �إطارات ال�سيارات ال�صينية يف الواليات املتحدة
تقدّم منوذج ًا للت�شابك االقت�صادي ،الذي يجعل املعادلة ال�صفرية يف العالقات
معادلة غري قائمة؛ �إذ �إن خ�سائر طرف مل تعد بال�ضرورة مكا�سب للآخر.
ومكا�سب �أحدهما مل تعد بال�ضرورة خ�سائر للثاين.
تناولت �صحيفة «لو�س �أجنلو�س تاميز» الأمريكية اخلالف حول الإطارات حتت
عنوان بالغ الداللة يف مو�ضوعنا ،هو «هل ما هو جيّد لل�صني جيّد للواليات
املتحدة؟»( .)3ونقلت عن رجل �أعمال �أمريكي له عالقات مميزة بال�صني ،قوله
«لقد انتهى الوقت الذي كان ميكن الواليات املتحدة �أن تك�سب �أيّ �شيء مبحاولة
�إبداء الغ�ضب من ال�صينيني ب�سبب ق�ضايا �سيا�سية �أو اقت�صادية تهمّ الطرفني».
ويرى رجل الأعمال هذا �أنّ الإدارة الأمريكية تدرك �أنّ ال�صني قوة اقت�صادية
«ي�ستح�سن العمل معها ك�شريك بدل التعامل معها ب�صفتها خ�صماً» .وي�ضيف
«ويف املقابل يفهم ال�صينيون �أنّهم ربطوا م�ستقبلهم ب�صحتنا ،ولي�س ب�ضعفنا».
ه��ذه املقوالت ج��اءت يف مقدّمة حتقيق ال�صحيفة ح��ول ق�ضية �إع�لان البيت
الأبي�ض يف ذلك الوقت �أنّه �سيزيد التعرفة اجلمركية للإطارات �صينية ال�صنع
مبا ال يقل عن  %25ملدة ثالث �سنوات .وذلك ا�ستجابة ل�شكاوى عماليّة حول
ت�ضاعف ال��واردات الأمريكية من الإط��ارات ال�صينية ثالث م��رات يف العقد
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املا�ضي ،ولأنّ ال�صني ال تفتح �سوقها على نحو مماثل للب�ضائع الأمريكية.
وذكرت م�صادر �إعالمية عديدة �آنذاك �أن اخلالف قد �أدى �إىل خ�سارة جهات
بينها �شركتان مقرهما يف �أوهايو؛ هما «غود يري للإطارات واملطاط» و«كوبر
للإطارات واملطاط» ،ولديهما م�صانع يف ال�صني ت�ص ّدر �إطاراتها �إىل الواليات
املتحدة .ومن اخلا�سرين �أي�ض ًا امل�ستوردون ،وكذلك النا�س العاديون الذين
يدفعون �أ�سعار ًا �أقل ب�شرائهم �إطارات �صينية .وبح�سب «لو�س �أجنلو�س تاميز»
ت�شكل حاويات ال��واردات ال�صينية نحو ن�صف عدد احلاويات يف موانئ مثل
لو�س �أجنلو�س ولونغ بيت�ش ،ما يعني �أن اخلالف متخّ �ض عن خ�سارة فورية
لفر�ص عمل يف الواليات املتحدة .ونقلت ال�صحيفة عن امل�صادر ال�صينية �أنّ
امل�صدرة من ال�صني �إىل الواليات املتحدة جاءا من م�شروعات
َّ
ثلثي الإطارات
�صينية �أجنبية م�شرتكة ،ولي�ست �صينية خال�صة .وبلغ حجم جتارة الإطارات
نحو  1.7مليار دوالر م��ن �أ��ص��ل نحو  400مليار دوالر ه��ي حجم التجارة
ال�صينية-الأمريكية يف عام .2008
من جهتها ،قالت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» �إنّه بينما ر�أى م�ؤيدون للقرار �أنّه رد
على عدم التزام ال�صينيني قواعد جتارة حرة مماثلة ،و�أنه �سي�ساعد على حفز
امل�صانع الأمريكية على زيادة �إنتاجها املحلي من الإطارات ،فقد �شكّك خرباء
يف �أن ت��ؤدي التعرفة �إىل زي��ادة فر�ص العمل؛ �إذ �سي�ستمر ا�سترياد الإط��ارات
الرخي�صة من دول �أخرى ،وال �سيما �أنّ امل�صانع الأمريكية قررت منذ �سنوات
نقل �إنتاج هذا النوع من الإطارات �إىل اخلارج ،وال يبدو �أنها �ستغيرّ �سيا�ساتها(.)4
هذه احلادثة تربهن على الت�شابك الكبري يف االقت�صاد ،ال ال�صيني-الأمريكي
وح��ده ،بل على نحو مت�شعّب؛ ذلك �أنّنا �إذا ما دقّقنا �أكرث يف التفا�صيل ،رمبا
�سنجد �أنّ املوانئ التي ت�صل �إليها واردات الإطارات تتولىّ ت�شغيلها �شركات تتبع
جن�سيات دول �أخرى .لكن �أهم ما تثريه الق�صة هو �أنّ التداخل بني اقت�صادي
البلدين قد يكون بالغ التعقيد ،ما قد مينع حرب ًا جتارية م�ستقبالً؛ لأنّ الدولة
التي ت�شن هذه احلرب �ستبدو كما لو �أنّها حتارب نف�سها .وي�ؤدي ت�ضرر �شركات
وا�ستثمارات يف الدولة نف�سها ،جراء الإجراءات �ضد الدولة الثانية� ،إىل �إيجاد
جماعات �ضغط تعار�ض هذه الإجراءات.
ويف واقع الأمر هذا جمرد مثال على مقوالت كال�سيكية تدور حول �أهمية التجارة
والتكامل التجاري يف احل ّد من ال�صراعات .وهي مقوالت يتبناها �أن�صار النظرية
الليربالية الكال�سيكية يف العالقات الدولية ،بينما جند ك ًال من �أن�صار املدر�سة
الواقعية واملحافظني اجلدد يرف�ضونها بدرجات متفاوتة.
الدعامات النظرية لمقولة التكاملية

تُع ّد فكرة التكاملية فكرة �أ�صيلة يف الفكر ال�سيا�سي الليربايل يف املجال الدويل.
فمثال طرح نورمان �إينغل يف كتابه «الوهم العظيم» (،)The Great Illusion
ال�صادر عام  1912جمموعة �أفكار �ست�صبح الحق ًا مثار �سخرية مفكرين �آخرين،
حتديد ًا الواقعيني ،ولكنها ت�شكل بداية للنظرية الليربالية يف العالقات الدولية
�أي�ضاً؛ ومن �ضمنها �أن التكامل االقت�صادي بني الدول ال�صناعية املتقدمة �أ�صبح
بالغ الأهمية على نحو �أ�صبحت معه �أهمية ال�سيطرة على الأرا�ضي غري ذات بال،

حد ذاته تجسيد لفكرة التكاملية
لم يعد يُنظر إلى النفط على أنه سالح .وذلك في ّ
تحد من الصراعات وأدواتها
(بين
المصدر والمستورد) التي ّ
ّ

يف �إطار الرثوة االقت�صادية ،ما جعل احلرب بالتايل �أمر ًا العقالني ًا(.)5
وقبل ذلك ،كانت قد انت�شرت يف القرن التا�سع ع�شر فكرة تتمحور حول �أن لكل
�أمة م�صلحة م�ؤكّدة يف ال�سالم ،و�أن �أي دولة ت�سعى �إىل خرق هذا ال�سالم � مّإنا
هي غري عقالنية وغري �أخالقية .ويف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الأوىل ظهرت
�أفكار تقول �إن احلروب ال تعود بالنفع على �أحد( .)6وكان الرئي�س الأ�سبق وودرو
ويل�سون ( )1921-1913من �أهم رواد هذه الفكرة؛ ففي خطابه �أمام الكونغر�س
الأمريكي ،يف  8يناير/كانون الثاين عام  ،1918الذي ا�شتهر با�سم «خطاب
النقاط الأرب��ع ع�شرة» ،ليحدّد مبادئ عامة ملرحلة ما بعد احل��رب ،ج��اء يف
البند الثالث �أنّ «�إزالة احلواجز االقت�صادية جميعها ،وت�أ�سي�س ظروف مت�ساوية
للتجارة بني الأمم ،قدر الإمكان ،من �ش�أنهما �أن يجعالها توافق على ال�سالم
وتلتزم احلفاظ عليه» .وهو بذلك ي�شري �إىل �أهمية وجود اقت�صاد عاملي ي�سمح

بالتجارة احلرة مبا يوجد م�صالح متبادلة م�شرتكة.
وعادت هذه الفكرة �إىل الرواج يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية .يقول ديفيد
�إم المبتون ،مدير «ق�سم الدرا�سات ال�صينية» يف «جامعة جون هوبكنز» «�أمكن
حتقيق ال�سالم من خ�لال التعدّدية (الدولية) ،وا�ستقرار التجارة (اتفاقية
الغات ،ومنظمة التجارة العاملية) ،وب�ضمان ال�سيولة النقدية الدولية (�صندوق
النقد الدويل) ،ودعم التنمية الدولية (البنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية) ،و�ضمان ال�سالم يف �أوروبا (ناتو) ،ودعم التكامل (جمموعة الفحم
وال�صلب الأوروبية) ،ودعم االندماج ال�سيا�سي (االحتاد الأوروبي) ،و�إيجاد �إطار
عاملي للكثري من الن�شاطات الإن�سانية والأمنية (الأمم املتحدة)»(.)7
كذلك ،ف�إنّ مما يعزّز فكرة التكامل �أنّ �أعبا ًء كونية م�شرتكة جتعل �أحيان ًا التعاون
�أمر ًا �شبه حتمي؛ يقول المبتون «يتطلّب عاملنا التكاملي �أن نكون �شركاء �أي�ضاً.
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ممّ ا يدعم فكرة التكامل أنّ أعباءً كونية مشتركة تجعل أحيان ًا التعاون أمراً شبه حتمي

ال توجد ق�ضية عاملية ميكن معاجلتها بفاعلية من دون تعاون �أمريكي�-صيني،
�سواء �أكانت الإيدز� ،أم ثقب الأوزون� ،أم االحرتار العاملي� ،أم اجلرمية عابرة
القارات� ،أم وقف انت�شار �أ�سلحة الدمار� ،أم مكافحة الفقر ،وغري ذلك كثري من
الق�ضايا .ولذلك يجب �أن نكون متناف�سني �إيجابيني و�شركاء ،ونفعل ما ن�ستطيعه
كلّه لنتجنّب كوننا متناف�سني �سلبيني ،وخ�صوماً� ،أو �أ�سو�أ من ذلك».
معارضو فكرة التكاملية

ال يكاد يوجد رف�ض مطلق �أو قاطع لأهمية فكرة التكاملية ،ولأنّها ميكن �أن
ت�ؤدي يف املدى الق�صري ،على الأقل� ،إىل نوع من التهدئة ومنع ال�صراع .ولكنّ
هناك تقلي ًال من �ش�أن التكاملية يف املدى البعيد .وثمّة قناعة بوجود عوامل �أهم
و�أقوى تتحكم يف قرارات املواجهة وال�سلم واحلرب� ،إ�ضافة �إىل وجود توجّ هات
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�أيديولوجية (كما يف حالة بع�ض مفكّري املحافظني اجل��دد) ،ترف�ض فكرة
التكاملية �أ�سا�س ًا لر�سم العالقات الدولية.
 -1عوامل القومية والر�أي العام :ي�شري علماء �سيا�سة �إىل �أنّ عاملي الر�أي
العام والقومية قد يكونان �أقوى من العوامل التجارية واالقت�صادية .ولعل من
الأمثلة العملية التي تدعم هذه الطروحات ،ما نقلته «نيويورك تاميز» ب�ش�أن
ردود الفعل على اخلطوة الأمريكية �سالفة الذكر حول التعرفة اجلمركية على
الإطارات .فبح�سب ال�صحيفة� ،أدت اخلطوة �إىل غ�ضب على مواقع «الإنرتنت»
ال�صينية؛ وق��ال �أح��د املعلقني «�إنّ الواليات املتحدة ال ت�ستحي» ،وطالب �آخر
احلكومة ال�صينية ببيع �سندات اخلزانة الأمريكية ،وعلّقت ال�صحيفة ب�أنّ
تبعات اخلالف تتعدّى «الإط��ارات وقطع ال�سيارات و�أجنحة الدجاج» (هددت

ال�صني بخطوات انتقامية تت�ضمّن احلد من ا�سترياد قطع ال�سيارات الأمريكية
و�أجنحة الدجاج ،ويف وقت الحق ،مطلع هذا العام ( )2010تقدمت ال�صني
ب�شكوى �إىل «منظمة التجارة العاملية» حول الق�ضية) .و�أ�ضافت �أن احلكومتني
تواجهان �ضغوط ًا داخلية التخاذ ك ّل منهما مواقف �أ�شد �ضد الأخرى يف الق�ضايا
االقت�صادية .وقالت �إنّ اخلالفات تزيد التوتر ال�سيا�سي بني الطرفني حتى وهما
يعمالن مع ًا ملواجهة الأزمة املالية العاملية وق�ضايا �أخرى(.)8
ويف مثال �آخ��ر لت�أدية العوامل ال�سيا�سية والقومية دور ًا �أك�بر م��ن العامل
االقت�صادي ،الذي يفرت�ض �أن ينعك�س بعقالنية يف ردود الأفعال ،قال �سيب�ستيان
م��والب��ي ،يف «وا�شنطن بو�ست» يف م��ار���س�/آذار � ،2010إنّ «�آخ��ر اخلالفات
الأمريكية-ال�صينية غري عادية؛ لأنها غري �ضرورية؛ �إذ داف��ع االقت�صاديون
ال�صينيون على مدى �سنوات عن حترير �أ�سعار ال�صرف وال�سماح لها باالرتفاع،
النت�شال البالد من �إدمان الت�صدير .ولكن عندما اقرتح الرئي�س (باراك �أوباما)
م�ؤخر ًا فعل ذلك ،ر ّد القادة ال�صينيون بهمهمات غا�ضبة .واتهم نائب حمافظ
«البنك املركزي» �أوباما ب�أنّه ي�سيّ�س ق�ضية العملة؛ برغم �أنّ رئي�سه �أملح �إىل
التحرير قبل ذلك ب�أ�سبوع واح��د» .وو�صف رئي�س ال��وزراء ال�صيني وين جيابو
ت�صريحات �أوباما ب�أنها «نوع من احلمائية التجارية»(.)9
وتك�شف درا�سة �أعدتها م�ؤ�س�سة «كارنيجي لل�سالم الدويل» كيف بات الر�أي
العام ال�صيني يلعب دور ًا كبري ًا م��ؤخ��ر ًا يف املوقف من ال��والي��ات املتحدة.
وبح�سب الدرا�سة( ،)10ف ��إنّ «�أح��د الت�صوّرات اخلط�أ بني �صنّاع ال�سيا�سة
الأمريكيني �أنّ «احلزب ال�شيوعي ال�صيني» يت�صرف ب�صفته ج�سم ًا منفرد ًا ال
مناف�س له .ورمبا كان هذا �صحيح ًا يف املا�ضي .ولكن مل تعد هذه هي احلقيقة
على الأر�ض الآن»؛ فمع التطور االقت�صادي ال�سريع ،وازدياد الرثوة ،مل ي�صبح
ال�شعب يف ال�صني �أكرث اهتمام ًا بال�سيا�سة فح�سب ،بل �صار لديه مدخل على
قدر �أكرب من املعلومات .وقد زاد عدد م�ستخدمي «الإنرتنت» يف ال�صني من
 111مليون ًا �إىل  253مليون ًا ما بني عامي  2006و .2008و�صارت ال�صحف
واملجالت وحمطات الراديو والتلفزيون تبثّ �أخبار ًا دولية ومقاالت يف �سياق
التناف�س على القراء( .)...و«هذا الأمر رتّب على «احلزب ال�شيوعي ال�صيني»
�أال يراعي اهتمامات وم�صالح متع ّددة ،كما بالن�سبة �إىل امل�س�ؤولني الر�سميني
وال�شركات ،فح�سب ،ولكن �أن يراعي الر�أي ال�شعبي �أي�ضاً».
وبح�سب درا�سة «كارنيجي» �أي�ضاً ،املُعتَمِ دة على ا�ستطالع �آراء خرباء �صينيني
يف العالقات اخلارجية ،تبقى تايوان ق�ضية ذات �أولوية بالن�سبة �إىل اجلي�ش
واحلكومة والنا�س العاديني يف ال�صني .وتايوان هي �أهم ق�ضية يف العالقات
الأمريكية-ال�صينية بالن�سبة �إىل ال�صيني العادي .وهذا ي�ضع احلكومة ال�صينية
حتت �ضغط كبري للر ّد بحزم على �أي �سيا�سة �أمريكية نحو تايوان قد ت�ؤدي �إىل
�إغ�ضاب الر�أي العام ال�صيني .وبح�سب الدرا�سة تو�ضح ا�ستطالعات ر�أي �أنّ
تايوان هي ال�سبب الأول لل�شعور املناه�ض للواليات املتحدة يف ال�صني.
يف املقابل �أظهر ا�ستطالع ر�أي يف ع��ام � 2009أنّ  %55من الأمل��ان ي�ؤمنون
ب�أنّ النمو االقت�صادي ال�صيني «�شيء �سيّئ» مقارن ًة بن�سبة  %38عام .2005
وي�شاطرهم وجهة النظر هذه الأمريكيون والهنود والربيطانيون والفرن�سيون ،بل
حتى يف كوريا اجلنوبية يرى � %60أن منو ال�صني االقت�صادي «�شيء �سيئ»(.)11
ويخل�ص ديفيد المبتون �إىل �أن «احتماالت �صراع �صيني ال تنبع من النظام
الدويل فح�سب ،فظروفنا ال�سيا�سية الداخلية توفّر حوافز جلماعات متناف�سة

لت�صوير خ�صومها على �أنهم «ناعمون» �إزاء خطر خارجي مفرت�ض .وتايوان
مثال لق�ضية يف جمتمعينا».
 -2التكامل مل مينع احلروب وال�صراعات :من جانبهم ،يقول معار�ضو فكرة
التكاملية �إنّ التجارب التاريخية ال ت�ؤيد كثري ًا النظرية القائلة �إنّ العالقات
التجارية القوية تقي من ال�صراع بني الأمم .ويقول روبرت كاغان �إن االعتمادية
املتبادلة بني ال�صني والواليات املتحدة ال ت�صل �إىل درجة االعتمادية التي كانت
موجودة بني بريطانيا العظمى و�أملانيا قبل احلرب العاملية الأوىل ،وي�شري �إىل �أنّ
العالقات التجارية نف�سها ال تخلو من �أ�سباب للتوتر وال�صراع.
واالن��زالق �إىل �سيا�سات احلماية التجارية يبقى �أم��ر ًا ممكن ًا دائ�م�اً .وعلى
�سبيل املثال �أعلِنت يف نهاية �شهر مار�س�/آذار املا�ضي تقارير عن توقّع املزيد
من الت�شريعات والإج��راءات الأمريكية التي حتد من ا�سترياد ال�سلع ال�صينية
باعتبارها �سلع ًا مدعومة( .)12وين�سجم ذلك مع وع��ود بهذا امل�ضمون قدّمها
باراك �أوباما يف �أثناء حملته االنتخابية .يف املقابل ،ور ّد ًا على خطوة الواليات
املتحدة العام املا�ضي رفع تعرفة �إطارات ال�سيارات ال�صينية ،دعا �صينيون �إىل
خطوات انتقامية ،كما �أ�شري �إليه �أعاله .كذلك تبقى احتماالت ال�صراع م�ستقب ًال
واردة .ويف هذا يقول ديفيد المبتون «لقد �أ�صبح هناك (�أكلي�شيه) مفاده �أنّ
ال�صني و�أمريكا قد �أ�صبحتا ،وب�شكل متزايد ،مرتابطتني ب�شبكة من االعتمادية
املتبادلة .على �أيّ حال ،ف�إن معنى هذه املالحظة ،و�أثرها يف ر�سم ال�سيا�سات
يجب �أن يُناق�شا .وعلى �سبيل املثال ،فبالن�سبة �إىل النفط �ست�ستهلك ال�صني
ما يعادل ا�ستهالك الواليات املتحدة ،وذلك يف عام  2020بح�سب تقديرات
مركز «راند» .ون�شهد يومي ًا تناف�س ًا على ال�سلع يف ال�ساحة الدولية ،بدء ًا من فول
ال�صويا �إىل اخل��ردة؛ فمث ًال زادت واردات ال�صني  %97من فول ال�صويا بني
عامي  2002/2001و ،2004/2003وارتفعت الأ�سعار .»%73
 -3التحالف ال التكامل :يرى �أن�صار املدر�سة الواقعية �أنّ حدوث حتالفات
بني دول ،ذات بعدين �أمني وع�سكري وا�ضحني� ،أقوى و�أهم من فكرة التكامل
االقت�صادي .مبعنى �آخر ،هناك تركيز على �أهمية التكاملني الع�سكري والأمني
يف الدرجة الأوىل؛ �إذ ،مثالً ،يرى زئيف ماعوز من «جامعة كاليفورنيا»� ،أن
غالبية الدرا�سات تربط بني االعتمادية واالقت�صاد والتجارة ،ولكن االعتمادية
ميكن �أن ت�أخذ �أ�شكا ًال �أخرى .وت�شكّل التحالفات �أهم �شكل من �أ�شكال التكامل.
ويرى الواقعيون �أنّ التحالفات �ش ّر ال بد منه يهدف �إىل حماية الأمن الذاتي،
ولكن على ح�ساب اال�ستقاللية .ويرون كذلك �أنّ الأع��داء امل�شرتكني يخفّفون
دوافع ال�صراع بني احللفاء(.)13
 -4الت�شابك وجه �آخر للتكامل� :إحدى تبعات التكامل الكبري يف االقت�صادات
بني الدول� ،أنّ �سيا�سات دولة ما ت�صبح ذات �أثر كبري يف �أو�ضاع الدولة الأخرى،
وي�صبح الأطراف يف و�ضع يزعمون فيه �أنّ من حقهم التدخل يف �ش�ؤون الدول
الأخرى والطلب منهم انتهاج �سيا�سات معينة ،وهذا يف حد ذاته قد يُع ّد تدخ ًال
يف ال�سيادة الوطنية ،وي�ؤدّي �إىل توتر وغ�ضب على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي.
وعلى �سبيل املثال ،وبح�سب درا�سة «كارنيجي» �سالفة الذكر ،يرف�ض ال�صينيون
مطالب �أمريكية م�ستمرة بتغيري �سعر �صرف العملة ال�صينية ،لأنّ هذا �سيقلّ�ص
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| دور ظاهرة «التكاملية» |

| دور ظاهرة «التكاملية» |

قادة دول مستبدّ ة يسعون إلى الحفاظ على مناصبهم من خالل
النمو االقتصادي ،وبالتالي يمتنعون عن الدخول في صراعات ألسباب اقتصادية
انطالق ًا من خيارات شخصية

من جاذبية ال�سلع ال�صينية ،و�سيهدّد االقت�صاد ال�صيني .بينما يرى الأمريكيون
�أنّ ذلك �سي�ؤدي �إىل تر�شيد ا�ستخدام النفط ،وتقلي�ص االعتماد على ال�سلع،
والرتكيز على اخلدمات ،وزيادة ا�سترياد ال�سلع الأمريكية .وكثري من ال�صينيني
العاديني يرون يف طلب الواليات املتحدة �إعادة تقومي العملة ال�صينية حماولة
تدخّ ل للح ّد من النمو ال�صيني .ويف الوقت نف�سه يعبرّ ال�صينيون عن خ�شية من
نزعات احلماية لدى «احلزب الدميقراطي».
 -5اخلالف حول م�س�ؤولية الأعباء امل�شرتكة :ترى ال�صني يف �سياق الأزمة
املالية العاملية �أنّ �أوىل م�س�ؤولياتها هي �ضمان ا�ستقرار �أ�سواقها املحليّة .وما
بني �سبتمرب�/أيلول ونوفمرب/ت�شرين الثاين  ،2008تبنّت ال�صني �سل�سلة من
املحفّزات االقت�صادية ،هدفها رفع الطلب الداخلي خالل العامني املقبلني يف
ع�شرة قطاعات ،خا�صة البنية التحتية .وذلك -وكما يقول خرباء يف ال�سيا�سة
اخلارجية يف ال�صني (يف درا�سة «كارنيجي» �سالفة الذكر) -لأنّ �أ�سواق ًا �صينية
�صحية وم�ستقرة هي �أهم ما ميكن �أن تقدّمه ال�صني �إىل اقت�صاد العامل.
وبح�سب ما يت�ضح من حديث ه��ؤالء اخل�براء ،يرف�ض ال�صينيون الإق��رار ب�أن
عليهم �أعبا ًء يجب �أن يتحمّلوها يف الأزمة املالية العاملية ،على اعتبار �أنّ احلفاظ
كاف يف حد ذاته؛
على اقت�صادهم يخدم االقت�صاد العاملي ،و�أنّ هذا العبء ٍ
لذا يريدون من الواليات املتحدة اال�ستمرار يف حتمّل �أعباء القيادة وامل�س�ؤولية
عن �إدارة الأزمة الدولية .ومن جهتها ،ف�إن الواليات املتحدة تعتقد �أنها مل تعد
يف و�ضع ي�سمح لها بتحمل �أعباء ذلك وحدها ،و�أنّ على الدول امل�ستفيدة من
النظام الدويل ،الذي تقوده هي� ،أن تتحمّل جزء ًا من �أعباء املرحلة .وهذه نقطة
خالف قد تُطوّر .ويطالب ال�صينيون الإدارة الأمريكية احلالية يف الوقت نف�سه
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باتخاذ �إجراءات ل�ضمان االقت�صاد الأمريكي الذي ت�ستثمر فيه ال�صني ب�شدة،
ويطالبونها بدور يف �إ�صالح امل�ؤ�س�سات املالية الدولية ،وتطالب الإدارة يف الوقت
نف�سه بدور �صيني بارز يف تقرير اجتاهات �إ�صالح النظام االقت�صادي الدويل
ب�صفتها كربى الدول النامية.
 -6نوع النظام و�شخ�صية القادة :تربز يف فكر املحافظني اجلدد ب�شكل
خا�ص فكرة �أنّ نوع النظام ال�سيا�سي هو الفي�صل يف قرارات احلرب وال�سالم
والتعاون والتوتر؛ فمث ًال يرف�ض كاغان ،يف كتابه «عودة التاريخ» ،امل�ضيّ بعيد ًا
يف التعويل على فكرة االعتمادية بني القوى العظمى التي يرى �أنّها منق�سمة
على �أ�سا�س قيمتي الدميقراطية والدكتاتورية؛ ويت�ساءل «هل ميكن التغلب
على هذه اخلالفات بتو�سعة العالقات التجارية ،وبنمو التكامل االقت�صادي
يف هذا العامل املعومل �أكرث من �أي وقت �سابق؟» .ويجيب ب�أنّه «من الوا�ضح �أنّ
الروابط االقت�صادية ميكن �أن ت�ساعد على احلد من التوجّ هات نحو �صراع
القوى العظمى؛ �إذ يتفادى القادة ال�صينيون املواجهة مع الواليات املتحدة
اليوم؛ لأنهم غري مت�أكّدين من حتقيق الن�صر ،ولأنهم يخ�شون �آثارها يف
االقت�صاد ال�صيني ،وبالتايل ا�ستقرار حكمهم الأوتوقراطي» .وي�سلّم كاغان
ب�أنّ الأمر باجتاهني ،و�أنّ «اعتماد �أمريكا و�أ�سرتاليا واليابان على االقت�صاد
ال�صيني يجعل هذه الأمم حذرة �أي�ضاً .كما �أنّ الت�أثري القوي لقطاع الأعمال
يف الواليات املتحدة يجعل القادة الأمريكيني �أميل �إىل تبنّي وجهات نظر
ه��ادئ��ة م��ع ال�صني» .وي�ضيف كذلك �أنّ «امل�صالح االقت�صادية يف رو�سيا
وال�صني لي�ست قومية فقط بل �شخ�صية» ،وبالتايل ف��إنّ ه��ؤالء الأ�شخا�ص
الذين هم م�ستثمرون وقادة يف الوقت نف�سه ،كما يف حالة رو�سيا« ،ال يعرّ�ضون

م�صاحلهم االقت�صادية للخطر بتبنّي �سيا�سات خارجية خطرة».
وعلى نحو مت�شابه مع �أطروحات كاغان يقول كري�ستوفر �إف جيليبي ،وجوزيف
جريكو ،من «ق�سم العلوم ال�سيا�سية» يف «جامعة ديوك» الأمريكية� ،إنّه «بالنظر �إىل
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية املحلية التي يعمل القادة يف �سياقها ،ف�إنّ الدول الدميقراطية
حتر�ص على تقليل امليل �إىل بدء �صراع مع �شركائها عندما يحدث تكامل جتاري
�أكرب .ولكن بينما يحر�ص بع�ض القادة امل�ستبدّين على جتنب ال�صراع يف حالة
التكامل التجاري املتنامي ،ف�إنّه ال توجد م�ؤ�س�سات تدفعهم �إىل القيام بذلك»(.)14
ويخل�ص جيليبي وجريكو من درا�سة حاالت عملية كثرية ل�صراعات �إىل �أنّه يبقى
دائم ًا احتمال �أنّ قادة دول م�ستبدة ي�سعون �إىل احلفاظ على منا�صبهم من خالل
النمو االقت�صادي ،وبالتايل ميتنعون عن الدخول يف �صراعات لأ�سباب اقت�صادية
انطالق ًا من خيارات �شخ�صية ،ولي�س من �ضوابط م�ؤ�س�سية لفعل ذلك ،ومن هنا
ميكن �أن يغيرّ وا ا�سرتاتيجياتهم �إذا كان هذا �ضروري ًا للبقاء يف مقاعدهم .فه�ؤالء
بعك�س القادة الدميقراطيني يحتفظون مبقاعدهم بتقدمي منافع خا�صة للح�صول
على الوالء ،ولكن �إذا �أ�صبحت هذه اال�سرتاتيجية متعذّرة �أو مكلفة للغاية ،فقد
يلج�ؤون �إىل القمع بدي ًال ي�ضمن ا�ستمرارهم يف ال�سلطة.
ويف مو�ضوع القيادة ودورها ،هناك دائم ًا تخوّف من �سوء الفهم بني القادة،
ومن التقديرات اخلط�أ للموقف عند كل طرف .ويالحظ ديفيد المبتون �أنّه
يف �أثناء الأزمات بني الطرفني يتوقف القادة عن احلديث بع�ضهم �إىل بع�ض.
ويتوجهون �إىل الإعالم اجلماهريي ملخاطبة �شعوبهم .ولعل هذا ما دفع خرباء
يف ال�سيا�سة اخلارجية من ال�صني� ،إىل دع��وة ك ّل من الطرفني �إىل تدريب
املزيد من اخلرباء املتخ�ص�صني يف �ش�ؤون الطرف الآخر ،بهدف حتقيق ك ّل
منهما فهم ًا �أف�ضل للآخر.
التكاملية بين اتجاهات ثالثة

قارب هذا املقال �أنّ هناك ثالثة تيارات نظرية عامة ذات موقف من ق�ضية
التكاملية يف العالقات الدولية� ،أولها النظرية الليربالية التي ت�ؤمن ب�أنّ ال�سالم
يف العامل ميكن �أن يقوم على التجارة احلرة وامل�ؤ�س�سات الدولية .و�إىل ح ّد ما
يُنظر �إىل كثري من التطورات التي جرت يف الأعوام الأخرية على �أنّها انت�صار
لهذه املدر�سة .فمث ًال حالة ال�سالم التي حتققت يف �أوروب��ا بف�ضل االحت��اد

الأوروبي هي دعامة رئي�سية لهذه النظرية.
االجتاه النظري الثاين الذي ناق�ش فكرة التكاملية هو املدر�سة الواقعية ،التي
ترى �أن هناك عوامل �أخرى �أكرث ح�سم ًا من التكامل التجاري .وي�شرتك هذا
االجتاه يف موقفه مع تيار ثالث هو «املحافظون اجلدد» يف الواليات املتحدة،
الذين يركزون على �أنّ نوع النظام ال�سيا�سي يف الدولة هو الأهم ل�صناعة القرار
اخلارجي ،و�أنّ عدم الدميقراطية يف بع�ض الدول يجعل امل�صالح ال�شخ�صية
لقادتها هي الفي�صل يف قرارات احلرب وال�سلم والت�صعيد والتهدئة ،ولي�ست
امل�صالح القومية للدولة .وت�أتي هذه الفكرة يف �إطار �أيديولوجي �أو�سع للمحافظني
اجلدد ،قائم على تق�سيم العامل �إىل مع�سكرين« :دميقراطي ،وغري دميقراطي».
مدى ا�ستمرار زخم هذه الفكرة (�أو العامل) وقوتها يف �صياغة العالقات الدولية
يرتبط بعوامل عدّة ،منها م�سار العالقات االقت�صادية الراهن يف ظل الأزمة
االقت�صادية ،وطبيعة القرارات التي �ستتخذها دول وحكومات من مثل قرارات
«احلزب الدميقراطي» يف الواليات املتحدة ،و�سيا�سات احلكومة الرو�سية .ولكن
ب�شكل عام ميكن ا�ستنتاج �أنّه يف �ضوء قراءة �سيا�سات الدول الكربى حالياً،
ف�إن فكرة التكاملية �ستبقى فكرة حمورية ومر�شحة لأن تزداد �أهميّة يف ر�سم
العالقات الدولية .كما �أنّ حركة «العوملة» يف االت�صاالت واملعلومات والتجارة
وغريها �ستبقى ذات �أثر مهمّ يف حتديد مدى ا�ستمرارية التكاملية كعامل حا�سم
يف العالقات الدولية.
�أ�ضف �إىل ذلك� ،أنّ طبيعة الأيديولوجيا والربامج التي �ستتبنّاها قيادات الدول
الكربى ذات �أهمية كربى؛ فمث ًال ميكن �أن ت�أتي �إدارة من «احلزب الدميقراطي»
يف الواليات املتحدة ،تتبنّى املوقف التقليدي للحزب ،املعروف ب�أنّه �أقل من
مناف�سه «احلزب اجلمهوري» حما�سة للتجارة احلرة ،على نحو ي�ؤدّي �إىل توتر
مع ال�صني وغريها من الدول �إىل درجة تخ ّل بفكرة التكاملية .كما �أنّ �إدارة
جمهورية تتبنّى نظرية ت�أ�سي�س «ع�صبة للدميقراطيات» يف العامل كما اقرتح
جون ماكني ،املر�شح اجلمهوري ال�سابق للرئا�سة الأمريكية ،قد تعني مواجهة
مع دول مثل رو�سيا وال�صني وغريهما .وهذا كلّه من �ش�أنه �أن ي�ضعف حجم
التكاملية ،ويقلّ�ص دورها يف ر�سم ال�سيا�سات الدولية.
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