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 نبذة عن مركز اخلليج لألبحاث

هو مؤسسة بحثية مستقلة, مقرها ديب يف دولة اإلمارات العربية 
, بمبادرة من رجل األعامل ٢٠٠٠املتحدة, تأسس يف يوليو عام 

السعودي عبد العزيز بن عثامن بـن صـقر, إدراكـا منـه ألمهيـة 
 ظـل إنجاز أبحاث أكاديمية حـول أهـم القضـايا اخلليجيـة يف

ــة اـحلــادة  التـحــوالت السياـســية واالقتـصــادية واالجتامعـي
واملتسارعة التي تشهدها منطقة اخلليج, وذلـك هبـدف إشـاعة 

 .املعرفة عىل أوسع نطاق
ويقدم املركـز اخلـدمات التعليميـة واالستشـارات املتخصصـة 

كام يسعى إىل صياغة فهم أوضـح وأعمـق . حول منطقة اخلليج
 .لية التي تواجهها املنطقةللتحديات والفرص املستقب
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١١ 
 مركزاخلليج لألبحاث  متهيد 

 دـمتهي

ّهذا الكتاب هو عرض شخيص, وكذلك مجع وتوليف, ملواضيع حمددة متواترة وسائدة يف حقل االقتصاد 
أن أبقي العنارص الشخصية والعنارص املجموعة من أعامل أخر  ىلإورغم أنني سعيت . ّالسيايس الدويل

دد قضايا خمتارة يف حقل االقتصاد السيايس ّ فقد عرضت آرائي اخلاصة بص,بعضعن  بعضها اّمتميز
ّالدويل, كام أنني أدخلت من أفكار ونظريات اآلخرين ما هو األقرب صلة إىل القضايا التي هي قيد 

ّ الكتابات اهلامة التي تناولت هذه املواضيع, لكنني ّوليس بوسع جملد واحد أن ينصف كل. العرض
ات التي تساعد, سواء بحد ذاهتا أو بصفتها مقتطفات متثل  إىل هذا العمل تلك املسامهّحاولت أن أضم

ّمؤلفات أكرب, عىل إلقاء الضوء عىل قضايا حاسمة ونظرية, وعىل فهمنا حلقيقة االقتصاد السيايس الدويل  ّ
 . ذاتهّاملعارص بحد

ّة عندما كنت أعد حللقة دراسيّل مرّولقد بدأ اهتاممي الشخيص هبذه املواضيع ألو الشؤون ة يف مركز ّ
وكانت املناسبة هي العرض األويل . ١٩٧٠ عام يويون/ّالدولية يف جامعة هارفارد خالل شهر حزيران

 " والسياسة العامليةّ القوميةالعالقات العابرة للحدود"ة كتاب ّلألوراق التي أصبحت يف هناية املطاف ماد
[Transnational Relations and World Politics, 1972]ّصوره وحرره روبرت  الذي وضع ت ّ

وقد كان هذا الكتاب الذي بذر البذرة بمثابة . (Joseph Nye)  وجوزيف ناي(Robert Keohane)كيوهني
ّحتول يف علم العالقات الدولية, يف أمريكا, كام أنه كان بالتأكيد حتوال يف أجندة األبحاث التي وضعتها 

 .لنفيس
 فاعلة أطرافاية, ولكتاب كيوهني وناي, هي أن هناك كانت الفكرة الضمنية الرئيسية للحلقة الدراس

ّوعمليات عابرة للحدود توحد كرتنا األرضية, وحتل حمل النظرة التي تتمحور حول الدولة يف العالقات  ّ
  الفاعلة العابرة للحدودطرافّولقد عرب املشاركون عن االعتقاد بأن األ. ّالدولية, والتي كانت سائدة آنذاك

, وأهداف اخلدمة االجتامعية )ّرشكات متعددة اجلنسيات واحلركات السياسية عىل سبيل املثالكال (ّالقومية
ّوغريها من األهداف املحلية, ومصادر النفوذ غري العسكرية ـ هذه العنارص تلعب دورا متزايد األمهية يف 

 .ع املعرفةوقالوا إن الرضورة تستدعي أنموذجا جديدا هلذا الفرع من فرو. تقرير شؤون العامل



 

 

١٢ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

ّ املادة التي شاركت هبا, وهي فصل يتناول دور الرشكات متعددة اجلنسيات يف خلق تلك ّوبينام كنت أعد
ّالبيئة الدولية اجلديدة, كنت أقلب يف فكري باستمرار جتربة إقامتي يف فرنسا أيام هجوم الرئيس شارل  ّ

.  السوق األوروبية املشرتكة حديثة العهدديغول عىل الرشكات األمريكية التي كانت آنذاك خترتق برسعة
كان ديغول وغريه من الوطنيني يف أوروبا الغربية وكندا والعامل الثالث يعتربون تلك الرشكات العمالقة 

ّ القومية  فاعلة عابرة للحدودأطرافاّبمثابة عمالء لإلمربيالية األمريكية الساعية للتوسع أكثر من كوهنا 
ّ جهود ديغول املنظمة اهلادفة إىل إبعاد هذه الرشكات خارج السوق ّلك فإنحيادية سياسيا, ومع ذو

 ّختطيوأدركت أن الرشكات األمريكية وظاهرة . املشرتكة أجهضت فعليا بسبب رفض أملانيا الغربية تأييده
يادة  التي كانت هذه الرشكات متثلها كانت ستنتهي لو أن األملان الغربيني ساروا وراء قّ القوميةاحلدود

 .ديغول ذات التوجهات الوطنية
ّ الرشكات متعددة اجلنسيات هي فعال مظاهر تعبري ّأن:  هي,ّعدة ّوتوصلت شيئا فشيئا إىل استنتاجات عامة

ّعن نزعة اقتصادية أمريكية توسعية, ولذلك ال يمكن فصلها عن األهداف األكرب لسياسة الواليات 
 بعيد هذا ّ بني الواليات املتحدة وأوروبا الغربية سهلت إىل حد الروابط األمنيةّاملتحدة اخلارجية, وأن

ّالتوسع للرشكات األمريكية إىل ما وراء البحار, وأن توجهات السالم األمريكي كانت تؤم ن اإلطار ّ
. السيايس الذي كانت جتري من خالله هذه األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة العابرة للحدود

 عام (E. H. Carr)كار . اتش. يئريي يف هذه القضايا تأثرا كبريا بالتحليل الذي وضعه وتأثرت طريقة تفك
ّ لدور القوة الربيطانية يف نرش الليربالية االقتصادية والتجارة احلرة ضمن توج١٩٥١ هات السالم ّّ

يف القرن العرشين األمريكية  وأوبدا وجه التشابه بني التجربة الربيطانية يف القرن التاسع عرش . الربيطاين
ّورغم أنني مل أقدر ذلك متاما آنذاك, فإنني كنت قد عدت إىل تصور واقعي . أمرا وثيق الصلة باملوضوع ّ

للعالقة بني علم االقتصاد وعلم السياسة كان قد اختفى من الكتابات األمريكية يف فرتة ما بعد احلرب, 
 .هتاممات األمنية األضيق أفقاّوهي الكتابات التي كرست عندئذ بصورة شبه كاملة لال

عملية املقايضة  إىل أثار ربطي الرصيح ما بني علم االقتصاد وعلم السياسة, والتحليل الذي يفيض إليه ذلك
الضمنية التي كان من شأهنا تقديم الدفاع العسكري األمريكي ألملانيا الغربية مقابل الدفاع السيايس األملاين 

مريكية املبارشة يف السوق األوروبية املشرتكة, فضال عن عملية مقايضة مماثلة عن االستثامرات اخلارجية األ
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إذ كانت الواليات املتحدة .  ردودا عنيفة من بعض املشاركني يف احللقة الدراسيةهذا الربطمع اليابان, أثار 
ع االقتصادي ّ تعيش آالم حرب فيتنام, وكان كل من يربط السياسة اخلارجية األمريكية بالتوس١٩٧٠عام 

كنت واثقا من أنني لست ماركسيا, لكني كنت أعتقد . ّإىل ما وراء البحار يكاد يتهم بأنه ماركيس بالتأكيد
وقد .  األمر يتطلب وضع صيغة بديلةّوكان من الواضح أن.  هناك صلة بني االقتصاد والسياسةّجازما بأن

ّخلاص للعالقات بني علم السياسة الدولية أن أوضح بجالء حتلييل ا ىلإسعيت منذ ذلك الوقت فصاعدا 
 .ّوعلم االقتصاد الدويل

. ّوحني بدأت كنت ال أعرف سو القليل عن التجارة الدولية والعالقات النقدية وما شابه ذلك
 وويليام برانسون (Benjamin J. Cohen)كوهني . وبمساعدة معلمني مقتدرين من أمثال بنجامني جيه

(William Branson)ّإىل أعامل مؤلفني أقدم رجعت  كام أنني  ت بقراءات شاملة يف علم االقتصاد رشع
 (Jacob Viner) وجاكوب فاينر (Friedrich List)عهدا يف االقتصاد السيايس من أمثال فريدريك ليست 

ّ, كام درست املؤلفات األقرب إىل عرصنا الراهن والتي وضعها )J. B. Condliffe (كوندليف. يب. وجيه
 ورايموند فرينون (Charles Kindleberger) وتشارلز كيندلبريغر (Albert Hirschman)ت هريشامن الرب

(Raymond Vernon)وكانت مدرسة وودرو ويلسون .  وآخرون(Woodrow Wilson School) ,
ساعدة دون ممن ّبرتكيزها عىل التحليل االقتصادي, مكانا مثاليا هلذا السعي إىل التقدم واالرتقاء بنفيس و

ورغم أنني وجدت نفيس أخالف الكثري من فرضيات زمالئي االقتصاديني السياسية واالجتامعية . من أحد
فقد كان سخاؤهم فيام خصوين به من وقتهم, وتغاضيهم عن افتقاري للدراية واخلربة التقنية, كان هذا 

 .موضع تقديري الشديد
 U.S. Power and the Multinational)  " اجلنسياتّقوة الواليات املتحدة والرشكة متعددة"كان كتايب 

Corporation) أول نتاج هذا املسعى اهلادف إليضاح موقفي الفكري واملسامهة ١٩٧٥ الذي صدر عام 
ّوفيه توسعت يف تناول املناقشة الواردة يف ورقتي . ّل آنذاك إىل االقتصاد السيايس الدويلّفيام كان يتحو

الليربالية : ة إىل االقتصاد السيايسي بينت الفروق بني طرق النظر الرئيس نفسهالسابقة, لكنني يف الوقت
ّن توسع الرشكات األمريكية متعددة اجلنسيات إىل ما وراء البحار ال يمكن إوقلت . واملاركسية والواقعية ّ

وعربت عن القلق . أن يفهم إال يف سياق النظام السيايس العاملي الذي تم إرساؤه بعد احلرب العاملية الثانية
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 Harold)الشديد حيال مشكلة االنحدار األمريكي, وهو قلق ناجم عن مزاملتي هلارولد سرباوت 

Sprout)الذي كان صاحب دراسات رائدة تناولت مشكلة االنحدار الربيطاين . 
ي تبدو دورية هيمنة, وبأمهية هذه الظاهرة التوقادين اهتاممي املتزايد بصعود وانحدار القو العظمى أو امل

 War)  "احلرب والتغيري يف السياسة العاملية"ّبالنسبة للقو املحركة للعالقات الدولية, قادين إىل وضع كتايب 

and Change in World Politics) ذلك ّوإىل جانب القضايا األقدم عهدا اهتم. ١٩٨١ الذي صدر عام 
ّاخلاصة بالتبعية, وكان هذا موضوعا جديدا دخل ) ةأو باألحر شبه املاركسي(الكتاب بالنظرية املاركسية 

احلياة األكاديمية األمريكية أواخر ستينيات وخالل سبعينيات القرن العرشين, وجاء ذلك إىل حد كبري ردا 
ورغم أنني قبلت رأي أصحاب . ّعىل فيتنام, وعىل مشاعر القلق املتزايدة حيال مشاكل الدول األقل نموا

مقتديا ( فقد رددت عىل ذلك ,ئل إن بنية العامل بنية هرمية تسيطر عليها القو الكربنظرية التبعية القا
ّمصادر القوة, وتقويض الدولة املهيمنة  هذه العالقة تسبب انتشار ّبالقول إن) بالصياغة املاركسية التقليدية ّ

ملاركسية املعارصة حول ّوهكذا, ورغم أن الكتاب سلم بصحة النظريات ا. وأخريا إنشاء نظام هيمنة جديدا
ّالنظام الدويل, فقد كانت غايته توسيع املنظور الواقعي لطبيعة العالقات الدولية وقواها املحر ّ  .كةّ

وهو يورد . وجيمع هذا الكتاب هذه االهتاممات واملواضيع األقدم عهدا, وحياول تطويرها بطريقة أكثر انتظاما
ورغم أنه . القتصاد السيايس, ويناقش نقاط قوهتا وقصورهاات الثالث لأليديولوجيبمزيد من التفصيل ا

ّيشدد عىل الرتكيز الليربايل عىل أمهية كفاءة السوق, فإن هذا الكتاب يأخذ بصورة جادة النقد املاركيس للسوق 
ور  ما انطو عليه الكتاب, عىل املنظّ التأكيد, من ناحية أخر, يف كلّويتم. العاملية أو االقتصاد الرأساميل

 توضع ّالتيه الوطني إىل التجارة وعالقات االستثامر والعالقات النقدية, ّالواقعي أو االقتصادي ذي التوج
 الكتاب يستكشف من خالل منظور ّكام أن. ّموضع املقارنة مع التفسريات املنافسة لالقتصاد السيايس الدويل
كة لالقتصاد العاملي, والنزعة التي يبدهيا ّ املحرجديد مواضيع أقدم عهدا من قبيل اهليمنة االقتصادية, والقو

 .ّالنشاط االقتصادي عىل املد الطويل إىل تغيري بنية النظام السيايس الدويل
ّويظهر فيام ييل أدناه من جديد انشغايل السابق باالنحدار النسبي للقوة األمريكية, وبدور العوامل السياسية 

ّالدولية, وبالطبيعة الديناميكية للقو االقتصادية يف تغيري العالقات يف حتديد شكل العالقات االقتصادية 
هيا ّد عىل الصعود اخلاطف لليابان وحتدّفأنا أؤك. لكن عنارص أخر تظهر للمرة األوىل. السياسية العاملية



 

 

١٥ 
 مركزاخلليج لألبحاث  متهيد 

القتصاد ّويعنى الكتاب عناية خاصة باالنتقال الالفت ملوضع مركز ا. ّللنظام االقتصادي الدويل الليربايل
ّوهو يقيم أمهية . العاملي من املحيط األطليس إىل املحيط اهلادئ خالل العقود األخرية من القرن العرشين

ّكل من مركز أوروبا الغربية املتغري يف االقتصاد العاملي, وتراجعها املستمر عن املبادئ الليربالية ومن . ّ
رات التارخيية من مضامني بالنسبة لالقتصاد السيايس ّاملواضيع الرئيسية ما يمكن أن تنطوي عليه هذه التطو

ويتنبأ الكتاب باقتصاد عاملي خيتلف اختالفا كبريا عن االقتصاد الذي أقامته الواليات املتحدة . ّالدويل
 .املهيمنة عند هناية احلرب العاملية الثانية

إنه ال حياول تقديم نظريات أو . هّولربام يتوجب عيل أن أقول كلمة حول ما ال حياول هذا الكتاب أن يفعل
ّعي أنه يشتمل عىل كل املواضيع والكتابات اهلامة ّكام أنه ال يد. ّتفسريات مبتكرة لالقتصاد السيايس الدويل

ّلكنه يستفيض ويركب يف . ّمن نتاج العلامء املختصني بحقل االقتصاد السيايس الدويل حديث النشأة
ّ بصورة خاصة بتقييم معرفتنا املرتاكمة ّني مهتمّإن. ا ذات أمهية أساسيةمواضيع وتفسريات ثابتة معينة أراه

ّحول كيفية تفاعل علم السياسة الدولية وعلم االقتصاد الدويل وتأثريمها بعضهام  ومن الواضح . بعضيف ّ
ّأن هذه املقاربة, التي تشدد عىل النظام الدويل, تضع للكتاب حدودا من حيث إنه ال يعنى عناية كا فية ّ

ّبالعوامل املحلية املحددة لسلوك الدولة, ولكن ليس هناك كتاب واحد بوسعه أن يفعل كل يشء ّ ّ. 
ّومل أعتن كثريا بالعالقات االقتصادية بني الرشق والغرب, وال باهلجرة الدولية, وال باستخدام األسلحة 

 الروابط الضعيفة بني الرشق ّويعود السبب يف ذلك إىل اعتقادي بأن. االقتصادية لتحقيق أهداف سياسية
ّ االقتصاد السيايس الدويل, وأنيفليس هلا تأثري يذكر ) من جتارة واستثامر ومال(والغرب   حركة انتقال الناس ّ

قد تراجع أثرها االقتصادي, وأن العقوبات االقتصادية وغريها من أعامل احلرب االقتصادية كانت موضع 
يركز هذا العمل, وهو من الطول بام يكفي أصال, . )١( رة مؤخرابحث مسهب يف عدد من الدراسات الصاد

 .ّ أي العالقات النقدية والتجارة الدولية واالستثامر اخلارجي"االعتيادية"عىل النشاطات االقتصادية 
ّويف سياق إعداد هذا الكتاب كان من حسن طالعي أن حصلت عىل مساعدة عدد من املؤسسات, وقد 

درو ويلسون وّمركز الدراسات الدولية, وكلية و أن أشكر ّإذ أود. تقديري لذلكحان وقت التعبري عن 

                                                           
 ).١٤(راجع الفصل الثالث, املالحظة  ) ١(
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ّللشؤون العامة والدولية يف جامعة برنستون لدعمهام الكريم رت يل السياسة املتساحمة التي تتبعها ّفلقد و. ّ
كرسه ملنحتي اجلامعة حيال اإلجازات, وفرت يل وقتا يعفيني من التزامات التعليم واملسؤوليات األخر أ

 International)ّ قمت بالتدريس يف اجلامعة الدولية اليابانية ١٩٨٤وخالل خريف عام . الدراسية

University Of Japan) يف مدينة نيجاتا (Nigata)ىل ذلك البلد الساحرإف ّ وأتيحت يل فرصة رائعة للتعر .
 والربوفسور سيجني (Chihiro Hosoya) من الربوفسور شيهريو هوسويا ّ عن تقديري لكلّ أن أعربّوأود

وإثر .  وللزمالء اآلخرين والطلبة يف تلك املؤسسة الرائدة اجلديرة باالهتامم(Seigen Miyasato) مياساتو 
ّعوديت من اليابان متكنت من متابعة أبحاثي بدعم ماد -Japan). األمريكية−ي من اهليئة التعليمية اليابانية ّ

United States Educational Commission)برنامج فولربايت , (Fulbright Program) ومن مرصف 
 إمتام هذا املرشوع, الذي يبدو بال هناية, كان سيكون أصعب بكثري ّإن. (Sumitomo Bank) سوميتومو

 .ستانّلوال املساعدة التي قدمتها هاتان املؤس
 Jacob)مه ومرشده جاكوب فينرالسيد وليام بوين, رئيس جامعة برينستون, مولع باقتباس عبارة معل

Viner)ليس هناك ":  التي يدافع فيها األخري عن انفتاح تلك اجلامعة, وعن قيمة النقد العلمي, وهو يقول
وأنا أود أن أستشهد . "ّحدود للهراء الذي يمكن أن خيرج به املرء إن هو فكر وحده ملدة أطول من الالزم

 أولئك الذين قرؤوا وانتقدوا شتى ّلفكري يف توجيه شكري إىل كلهبذا التصوير الدقيق ملخاطر االنعزال ا
من كينت كالدير, ومايكل دويل, وجوان ّلقد قرأ كل. مسودات هذا الكتاب, أو قدموا يل مساعدة أخر 

وا خمطوطة ؤ قر,بيرتسون, ودافيد سبريو. جيه. جووا, وروبرت كيوهني, وأتول كوهيل, وهيلني ميلز, وإم
ق باملراجعة, كام عمل جون إيكينربي عىل عرض ّمة للغاية تتعلّ منها وقدموا اقرتاحات قياءالكتاب أو جز

ي يف أعامل اا مساعدّمأ. فصول من هذا الكتاب للمناقشة خالل حلقته الدراسية حول االقتصاد السيايس
ّ فقد قدما يل عونا كبريا وجنباين الوقوع يف, إيليزابيث دوهرييت ومايكل ألكامو,البحث .  أخطاء ال حتىصّ

 ّ كلّوإنني ممتن. وقامت إيليزابيث بيزاريللو بطباعة ثبت املراجع, بينام طبعت سايل كويل فهرس الكتاب
ّاالمتنان أيضا للسكرتريات اللوايت عملن معي خالل تأليفي هلذا الكتاب وهن لينور دوبتشيك, ودوروثي 

 حي يف ريريتز عىل عملها املمتاز واملؤد بضم أن أشكر إيليزابيث جّكام أود. جرونيت, وهايدي شميت
 .حترير خمطوطات الكتاب
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 صيف بفرتة راحة واسرتخاء بعيدا عن مهنة ّوعىل مد ثالث سنوات متتالية كنت أعد زوجتي, جني, كل
ن نصل أوما . التعليم التي متارسها, وكنت أصطحبها إىل ضفاف واحدة من أمجل البحريات يف فريمونت

لقد . لة اليدين بمخطوطة الكتاب من الصباح الباكر وحتى وقت متأخر مساءّى تراها مكبإىل هناك حت
ّي أكثر من جمرد كلامت ّ منّكانت مسامهتها التي شملت أعامل التحرير واملضمون رائعة, وهي تستحق

كتاب أن يكتب إذ لوال مساعدهتا الكبرية ملا كان هلذا ال. ّالشكر املعتادة التي يقوهلا املؤلفون لزوجاهتم
 .ي احلب والتقدير عىل مشاركتها يل منحتي الدراسية وحيايتّفلها من. مطلقا

 ١٩٨٦/ نوفمرب/                                                   
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 ّمقدمة

 ودز نظام بريتون و ّإذ إن. ّال كبريا يف نظام االقتصاد الدويل بعد احلرب العاملية الثانيةّشهد العامل حتو

(Bretton Woods) ,القائم عىل حترير التجارة, والعمالت املستقرة والرتابط االقتصادي مل يعد له وجود 
ّ التصور الليربايل للعالقات االقتصادية الدولية قد تزعزع منذ أواسط سبعينيات القرن العرشينّكام أن ّ .

املالية والنقدية, وظهور السياسات ّوأد انتشار السياسات احلامئية, وحاالت الغليان يف األسواق 
ّ أد كل,ّاالقتصادية الوطنية املتباعدة يف أوساط االقتصادات املسيطرة عىل االقتصاد الدويل  ذلك إىل تآكل ّ

ّومع ذلك فقد كان من شأن القصور الذايت, تلك القوة الفاعلة يف . ّاألسس التي يقوم عليها النظام الدويل ّ
ّقلت معايري ومؤسسات نظام ليربايل ترجع صلته باملوضوع إىل ثامنينيات القرن الشؤون اإلنسانية, أن ن

فام الذي حدث للنظام? وما هي املضامني التي ينطوي عليها إخفاق النظام بالنسبة للمستقبل? . العرشين
 . هذا الكتاب يضع تفسريا لذلكّإن

ّل علمي هو اآلن يف طور التوسع يتناول ّ يشكل هذا الكتاب جزءا من عم,وعىل مستو أكثر نظرية وتعميام
ّاالقتصاد السيايس للعالقات الدولية, وهو يفرتض أن فهم قضايا التجارة, والشؤون النقدية, والتنمية 

وكثريا ما جيري حتليل .  يتطلب اجلمع بني البصرية النافذة يف علمي االقتصاد والسياسة معا,االقتصادية
 ّلكن. بعضال  عنالقتصاد وحقل علم السياسة يمكن أن ينفصل بعضهام حقل علم اّقضايا السياسة وكأن

ّأحداث السنوات األخرية من القرن العرشين جترب الباحثني يف حقل العالقات الدولية عىل تركيز اهتاممهم 
  الغاية من هذهّإن.  منها, وعىل التفاعل املستمر, بني علمي االقتصاد والسياسةّعىل التوترات التي ال بد

 .الدراسة هي املساعدة عىل تضييق الفجوة بني االثنني
ّة للجمع بني دراسة علم االقتصاد الدويل ودراسة علم السياسة الدولية بغية ترسيخ فهمنا ّهناك حاجة ماس ّ

ّذلك أن كثريا من القضايا واملسائل اهلامة تتجاوز حدود التقسيم الفكري ما بني . للقو الفاعلة يف العامل
ّوقد جعلت التحوالت التي شهدها عامل الواقع علم االقتصاد وعلم السياسة أقرب صلة . علمنيهذين ال

ّا كانا عليه يف املايض, كام أجربتنا هذه التحوالت عىل إدراك حقيقة مفادها أنّإىل بعضهام مم  فهمنا النظري ّ
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 بصورة اعتباطية باحلدود طا بصورة مفرطة, وكذلك حمدوداّللتفاعل بينهام كان عىل الدوام قارصا ومبس
 .الفاصلة بني علم وآخر

فقد كانت األهداف . ّلقد لعبت العوامل االقتصادية دورا هاما يف العالقات الدولية عىل مد التاريخ
ة يف الرصاعات التي قامت ّاالقتصادية, واملوارد, وأدوات السياسة اخلارجية كانت عىل الدوام عنارص هام

فمن غري املحتمل أن وجه هيالنة, أيام هومريوس, كان هو السبب الرئيس يف . بني اجلامعات السياسية
 ّنون حيارص طروادة, هذا عىل الرغم من أنأغاممّإرسال أسطول مؤلف من ألف سفينة, ويف جعل امللك 

نام  دافع اليونانيني احلاسم إىل ذلك إّواالحتامل األكرب هو أن. ّوجهها ربام كان عامال ساهم يف حدوث ذلك
وبعد ذلك بمئات السنني . نيلد عرب الدرّكان رغبتهم بالسيطرة عىل طريق التجارة املريح الذي كان يمر

ّاستخدمت االمرباطورية الفارسية ذخائرها الضخمة من الذهب يف التأثري يف السياسات اخلارجية للدول 
 القرن اخلامس قبل امليالد يف وجه أحد ّويقدم لنا إغالق أثينا ملوانئ رابطة الدول اإلغريقية يف. األقل شأنا

والتاريخ .  احلاالت التي سجلها التاريخ للحرب االقتصاديةيقدم إحد أوىل) اسبارطة(حلفاء منافستها 
 االقتصاد السيايس ّحافل بأمثلة مشاهبة عن دور العوامل االقتصادية يف شؤون األمم, وهبذا املعنى نجد أن

 .دا عىل الدوامّللعالقات الدولية كان موجو
 هذا ّبعض عىل مد التاريخ, فإنيف ه كان للعوامل االقتصادية والسياسية تأثريها املتبادل بعضها ّورغم أن

وطوال قرون ماضية عديدة تعاظم الرتابط بني . ّالتفاعل قد اعرتته حتوالت جوهرية يف العامل احلديث
ّكام توسعت قاعدة . التجارة والتمويل والتكنولوجيااالقتصادات الوطنية بسبب الزيادة الكبرية يف تدفقات 

أو هم عىل (الوعي الشعبي للمضمون االقتصادي الذي تنطوي عليه القضايا السياسية, ويستطيع الناس  
ر أو الوفرة يف االقتصاد بحيث ّعوا آثار أسباب التذمّبسهولة أكرب أن يتتب) م يستطيعونّاألقل يظنون أهن

. (Hauser, 1937, pp. 10- 12). بأفعال مجاعات معينة داخل البالد أو خارجهايربطون هذه األسباب 
ّوقد أد انتشار هذا الوعي االقتصادي وكذلك الديمقراطية السياسية, إىل إدراك العامل برمته تقريبا بأن ّ ّ 

ّالدولة يمكن أن تستخدم بغية الوصول إىل املحصالت االقتصادية, وخاصة بغية إعادة توزيع  ّ الثروة ّ
ه ينظر اآلن إىل توزيع الثروة, وإىل بالء البطالة ّ وهكذا فإن(Bonn, 1939, p. 33)ملصلحة جهة معينة ما 
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 عواقب لبعض القوانني االقتصادية امّ من نتائج ما يفعله البرش, وليس عىل أهنام عىل أهننيّوالتضخم املتفشي
 .ديةّ معنى ذلك حتمية تسييس الشؤون االقتصاّوإن. الثابتة

ّثمة تغريات  عميقة تشكل األساس هلذه التطورات ّ ّ ّذلك أنه منذ القرن السادس عرش كانت أولوية الدولة . ّ
ّت الدولة إىل حد كبري حمل أشكال التنظيم السيايس ما ّوقد حل. ّهي املبدأ الناظم للنظام السيايس الدويل

, هذا يف حني أصبحت السوق يف الوقت نفسه قبل احلديث من قبيل دولة املدينة والقبيلة واالمرباطورية
ت حمل وسائل تبادل أخر من قبيل املعاملة ّا  حلّالوسيلة الرئيسية لتنظيم العالقات االقتصادية إذ إهن

وقد نشأ هذان الشكالن املتعارضان للتنظيم . باملثل, وإعادة التوزيع, واالقتصادات املوجهة االمربيالية
ّحلديثة والسوق, معا عىل مد القرون املتأخرة, وأضحت التفاعالت املتبادلة بينهام ّاالجتامعي, أي الدولة ا

 .ّعوامل حاسمة عىل نحو متزايد يف السمة املميزة للعالقات الدولية والقو املحركة هلا يف عاملنا احلارض
ّوأدت هذه التغريات يف النظام االجتامعي والوعي اإلنساين إىل رفع القضايا االقتصا دية إىل املستو األعىل ّ

وقد أصبح الرخاء االقتصادي للشعوب ومصري األمم مرتبطني ارتباطا وثيقا . ّم العالقات الدوليةّيف سل
ّ توجيه التدفقات املالية, والتحوالت التي ال مناص منها يف املزايا ّإن. بطريقة عمل السوق وبعواقب ذلك

ّستو الدويل هي كلالنسبية, وتوزيع األنشطة االنتاجية عىل امل . ها أمور تستغرق اهتامم فن احلكم احلديثّ
 ّ أوائل القرن العرشين فإن(Halford Machinder)وكام تنبأ عامل اجلغرافية السياسية البارز هالفورد ماكيندر 

ّإدراك رجال الدولة املتزايد هلذه التغريات قد جعلهم يرك ّ  الرصاع من أجل الفعالية"زون انتباههم عىل ّ
 .(Mackinder 1962 [1904] p. 242) "النسبية

ّوعىل الرغم من هذه التغريات فإن ّ فروع العلوم السياسية والعلوم االقتصادية ال تزال تدرس التطورات ّ
ّاملعارصة بطرق تفصل ما بني حقيل الدولة والسوق ومتي وأسباب هذا التخصص األكاديمي مالئمة . ز بينهامّ

ّقة االجتامعية, شأهنا شأن احلقيقة املادية, ال بد احلقيّذلك أن: ومفهومة ّ أن تفكك إىل أجزاء قابلة للتدبر إن ّ
ومع ذلك يبقى من الرضوري أيضا بذل اجلهود جلمع هذه . ّأردنا دراستها وإن أردنا للنظرية أن تتقدم

 االقتصادية األجزاء املنفردة معا ضمن إطار نظري متكامل أكرب لالقتصاد السيايس كي نفهم احلقيقة
 .تهاّوالسياسية برم
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فهي عىل أحد هذين املستويني استقصاء عميل حلقيقة . ّ هذه الدراسة تتقدم عىل مستوينيّوهكذا فإن
ّاالقتصاد السيايس الدويل املعارص, وكيف أن ّ التفاعل بني الدولة والسوق يولّ ّد حتوالت يف العالقات ّ

وتتساءل هذه الدارسة عن العواقب املحتملة النتقال . لعرشينّالدولية خالل العقود األخرية من القرن ا
 من أوروبا الغربية والواليات املتحدة إىل اليابان وغريها من القو االقتصادية "الفعالية النسبية"موضع 

 هذا الكتاب هو عمل نظري; فهو حياول أن ّوعىل املستو اآلخر نر أن. الناشئة يف آسيا والعامل النامي
ّتيه طرق العلامء الرئيسية يف النظر إىل االقتصاد السيايس الدويل عموما, وإىل جماالت معينة ّبني دفجيمع 

ة منطقيا عىل افرتاض مفاده ّوهذه املقاربة املزدوجة مبني. كالتجارة, والشؤون النقدية, واالستثامر األجنبي
ول عرب ما ييل من مناقشات أن ّ دراسة التطورات املعارصة واملسائل النظرية معا, وسوف نحاوجوب

 .ّنستخلص مضامني للنظام السيايس واالقتصادي الدويل الناشئ
ّيتأثر نشوء االقتصاد السيايس الدويل عىل مد عقود قادمة عديدة تأثرا شديدا بثالثة تطورات رئيس . ةيّ

حلة ما بعد احلرب العاملية ّل هو الرتاجع النسبي لقيادة الواليات املتحدة لالقتصاد الدويل احلر يف مرّاألو
.  )١( ّالثانية, ومع تناقص القوة األمريكية أجربت قو الرتابط االقتصادي العاملية عىل اختاذ مواقف دفاعية

 .ّوالثاين هو التحول اجلاري حاليا ملوقع مركز االقتصاد العاملي من املحيط األطليس إىل املحيط اهلادئ
اوز حجم تدفق التجارة عرب املحيط اهلادئ حجم مثيله الذي شهده فخالل سبعينيات القرن العرشين جت

ّا التطور الثالث فهو االندماج املتزايد بني االقتصادين األمريكي والياباين, واللذين ّأم. املحيط األطليس
 .ّبعض عىل نحو غري مسبوق يف حاالت الدول ذات السيادةبأصبحا مرتبطني بعضهام 
ايد لالقتصادين األمريكي والياباين إحد السامت البارزة لالقتصاد العاملي لقد أصبح االندماج املتز

. إذ يتزايد ترابط هذين االقتصادين مع بعضهام البعض يف حقول التجارة واالنتاج والتمويل. املعارص
قد تسارعت عىل نحو مذهل بدافع  (Nichibei) )٢( ّوكانت وترية إقامة ما يمكن أن يسمى اقتصاد نيشيبي

                                                           
ّدور النظام السيايس الدويل بصفته عامال هاما يف تطور الرتابط االقتصادي) ١٩٧٩ (– (Kenneth Waltz)ّحيلل كينيث والتز ) ١ ( ّ. 
يطلق عىل " (Survey Japan), وضمن ملف ٧, يف الصفحة ١٩٨٥ ديسمرب /٧وفقا ملا أوردته جملة االيكونوميست يف عددها الصادر يوم  )٢(

. " أو بالد الرز(Beikoku)  وأمريكا (Nihon) مزيج من احلروف اليابانية لكلمتي اليابان ووه:  باليابانية(Nichibei)هذا االقتصاد املشرتك اسم 
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. السياسات االقتصادية إلدارة الرئيس ريغان, وكذلك تراجع الواليات املتحدة إىل موضع دولة املدينة
قت ّمن الناتج العاملي, تفو% ٣٠ مصدر ما يعادل ّقت هذه العالقة العابرة للمحيط اهلادئ, والتي تعدّوتفو

 مىض العالقة األمريكية مع أوروبا ع هبا فيامّبأمهيتها يف االقتصاد العاملي عىل األمهية التي كانت تتمت
ّ أدت التدفقات التجارية الضخمة بني هذين االقتصادين, والتحالفات الناشئة ما بني وقد. )٣(الغربية

ّ  أدت مجيعا إىل ,ّرشكاهتام متعددة اجلنسيات, والدور املحوري لرأس املال الياباين يف االقتصاد األمريكي
ولسوف . سم بقدر أكرب من املساواةّ عالقات السيد والتابع إىل رشاكة تتل العالقات بني البلدين منّحتو

ّ سوف حتدد إىل حد,ّحتدد طبيعة هذه العالقة املحورية, والقو املحركة هلا, ومد استقرارها  بعيد شكل ّ
 .العالقات االقتصادية عىل مستو العامل

ّة بالنسبة للعالقات الدولية يف حقيقة مفادها أنـ الياباني وتكمن أمهية الدور املركزي للعالقة األمريكية ّ 
ّ دور الدوالر بصفته العملة الرئيسية ّذلك أن. ّالدوالر هو حجر الزاوية يف مركز الواليات املتحدة يف العامل

ة الردع النووي األمريكية فوق سامء حلفائها اليابانيني ّيف النظام النقدي العاملي, إىل جانب توسيع مظل
وبفضل كون . ّبيني, قد عززا نظام التحالفات الدولية األمريكي وأصبحا أساس اهليمنة األمريكيةوواألور

ّالدوالر أساسا للنظام النقدي متكنت الواليات املتحدة من خوض احلروب اخلارجية, واإلبقاء عىل  ّ
ي ثمنا اقتصاديا جنودها منترشين يف اخلارج, ومتويل مركزها املهيمن دون حتميل دافع الرضائب األمريك

امتيازات "ّوقد استدعى الدور احلاسم للدوالر و. ّكبريا يؤدي بالتايل إىل خفض مستو املعيشة يف أمريكا
 التي منحها للواليات املتحدة, استدعى ذلك وجود رشيك −  تعبري شارل ديغولّعىل حد – "اإلرساف

                                                                                                                                                 
ومع . شارة إىل االندماج املتزايد بني االقتصادين األمريكي والياباينت من أن اليابانيني يستخدمون هذا التعبري بالفعل لإلّومل أمتكن من التثب

 .ذلك, وبام أنه يبدو بالتأكيد تعبريا مالئام متاما, فإننا سنعمد إىل استخدامه يف هذا الكتاب
ّمن املؤرشات الدالة عىل التغري الكبري الذي حدث خالل سبعينيات وثامنينيات القرن العرشين أن كتاب ) ٣ ( اقتصاد "ريتشارد كوبر عميق األثر ّ

 (The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community) "السياسة االقتصادية لد اجلامعة األطلسية: الرتابط
ّوقد أصبحت حجة كوبر . ّ برعاية جملس العالقات اخلارجية, هذا الكتاب كرس بكامله تقريبا للعالقات عرب األطليس١٩٦٨الصادر عام 

ّاملتعلقة بالتعارض ما بني احلكم الذايت للدولة من جهة والرتابط بني األسواق من جهة أخر, أصبحت هذه احلجة وثيقة الصلة بالعالقات  ّ ّ
ا زال من م, و"وداللة"ية وكام سأناقش الحقا فإن املشكلة األساسية التي طرحها كوبر منذ عقدين من الزمن تزداد أمه.  اليابانية–األمريكية 

 .الرضوري إجياد حل هلا
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نا الراهن عىل كاهل اليابانيني وتدفقاهتم ّوقد وضعت هذه املهمة يف عرص. ّخارجي يساهم يف دعم الدوالر
اعتامد الواليات املتحدة املايل عىل اليابان, والرتابط املتزايد ّيشكل و. الرأساملية اهلائلة إىل الواليات املتحدة

 . هلذا الكتابّيارئيساالقتصاد نيشيبي, موضوع
ّ األوىل تبني ةفالفصول الثالث. لية والنظريةتنا عىل النحو الوارد أدناه يعكس هذه الغايات العمّ ترتيب مادّإن

ّإذ حيدد الفصل األول طبيعة االقتصاد السيايس .  استكشافهاّاملنظور الفكري والقضايا النظرية التي سيتم
ّالدويل بصفته التفاعل القائم بني الدولة والسوق, وحيلل مغز هذه العالقة ّ ويف الفصل الثاين جيري تقييم . ّ

ّثم حيلل الفصل الثالث . الثالث السائدة حول سامت هذا التفاعل) أو األيديولوجيات(وجهات النظر 
 .ّالقو املحركة لالقتصاد السيايس الدويل

فالنظام . ّوتلتفت الفصول الالحقة من الكتاب إىل قضايا جوهرية يف االقتصاد السيايس الدويل املعارص
ّالنقدي الدويل يشكل مهزة الوصل الرضورية القت صاد دويل يعمل عىل نحو كفء, وهو موضوع الفصل ّ

ّا الفصالن اخلامس والسادس فيناقشان موضوعي التجارة الدولية والرشكة متعددة اجلنسيات ّأم. الرابع ّ
ّويف الفصل السابع نقيم اجلدال الدائر حول تأثري . ّاللذين تتعزز الروابط املتبادلة بينهام بصورة متزايدة

ّوحيلل الفصل الثامن أمهية . ّن األحوال يف الدول األقل نمواّىل التنمية االقتصادية وحتسّاالقتصاد الدويل ع
ّالنظام املايل الدويل احلاسمة يف ربط االقتصادات الوطنية بعضها ببعض, ودوره املركزي يف املحافظة عىل 

زايد هلذا النظام عىل استمرار التنمية االقتصادية عىل مستو العامل, واخلطر الذي يمثله الضعف املت
.  هذه الفصول تبدأ بقضايا املال وتنتهي بقضايا التمويلّوهكذا نر أن. االستقرار االقتصادي يف العامل

كة لالقتصاد ّا الثاين فهو أساس القو املحرّد الطريق لعمل السوق العاملية وتكاملها, أمّل يمهّفاألو
ّالعاملي, لكنه يشكل أيضا أضعف حلقات هذا ا  .القتصادّ

.  الفصول اخلتامية للكتاب تقييام لقضايا ومشاكل االقتصاد العاملي عىل مد العقود العديدة املاضيةّوتضم
ّا مغز هذه التغيريات بالنسبة للعالقات االقتصادية الدولية فهو موضوع الفصل العارش, وهو الفصل ّأم

إلقليمية, وللسياسات احلامئية القائمة عىل أساس , وللتوجهات اّللمركنتليةّالذي يقيم األمهية املتزايدة 
.القطاعات
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 الفصل األول

 طبيعة االقتصاد السيايس

The Nature of Political Economy  

االقتصاد " إىل إجياد انّتوازيـني يف العامل احلديث وتفاعلهام املشرتك يؤديامل "السوق" و"ّالدولة" وجود ّإن
ّففي غياب الدولة فإن. "اقتصاد سيايس"ّأن يكون ثمة , إذ بدوهنام ال يمكن "السيايس  ميكانيكية  من شأنّ

 نتائج الفعاليات االقتصادية, وذلك هو امليدان احلقيقي لرجل ّأن حتدداألسعار أو حركتها وقو السوق 
ّ الدولة أو ما يعادهلا هي التي ختصّويف غياب السوق, فإن. االقتصاد و امليدان ص املوارد االقتصادية, وذلك هّ

 التأثري النسبي ّه ال يمكن وجود أي من امليدانني يف شكل مستقل تام فإنّومع أن. احلقيقي للعامل السيايس
ّللدولة أو السوق يتغري بميض الوقت أو يف الظروف املختلفة  يف "السوق" و"ّالدولة" مفاهيم ّلذلك فإن. ّ

 .(Ideal Types)ألنامط املثاليةا (Max Weber)التحليل التايل هو ما دعاه ماكس ويـرب 
) Adam Smith(, فقد استخدمه آدم سميث "االقتصاد السيايس" الغموض يكتنف مصطلح ّإن

 عددا من ّويف اآلونة األخرية, فإن. "علم االقتصاد"واالقتصاديون التقليديون للداللة عىل ما يدعى اليوم 
 Brumo(وبرومو فري ) Anthony Downs (وأنتوين دوانز) Garry Becker(العلامء مثل غاري بيكر 

Frey (ّعرفوا االقتصاد السيايس عىل أن  أي ما يدعى بالنموذج الفاعل ,ه تطبيق أسلوب االقتصاد املنهجيّ
ا اآلخرون الذين يستخدمون ّأم.  أنامط السلوك البرشيّ, عىل كل) ( the rational actor modelاملنطقي 

. ّيقصدون استخدام نظرية اقتصادية حمددة لتفسري السلوك االجتامعيام ّمصطلح االقتصاد السيايس فإن
ا األسلوب الذي خيتاره ّأم. ومن األمثلة عىل ذلك األلعاب الرياضية, والعمل اجلامعي ونظريات ماركس

 من منهجية ونظرية علم االقتصاد لتفسري ّه يستند إىل كلّاألكثرية أو اجلمهور يف االقتصاد السيايس فإن
 بعض العلامء اآلخرين يستخدمون مصطلح االقتصاد السيايس لإلشارة إىل جمموعة ّكام أن. وكالسل
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د عن التأثري املتبادل بني الفعاليات االقتصادية والسياسية, تلك القضايا ّالتساؤالت أو القضايا التي تتول
 ).١٩٨٤,  Tooze(ة حاليا ّالتي ال بد من دراستها وحترهيا بأية وسائل نظرية أو منهجية متيرس

ا غري ّ مقاربات االقتصاد السيايس استنادا إىل تطبيق طريقة ونظرية علم االقتصاد بالغة الفائدة فإهنّومع أن
 املفاهيم, ّوذلك ألن. كافية حتى اآلن لتوفري إطار شامل ومرض للدراسات والتحريات العلمية

ّه كثريا ما يقلل من شأن ّتطويرا نظاميا, وألنّواملتغريات والعالقات السببية مل يتم تطويرها حتى اآلن 
دة أو نظرية ّ املنهجية املوحّويف احلقيقة فإن. العوامل السياسية وغريها من العوامل غري االقتصادية

ّا لعملية التغري االجتامعي, بام يف ذلك الطرق التي تتفاعل هبا ّام تتطلب إدراكا عامّاالقتصاد السيايس إن
االقتصاد " أستخدم مصطلح ّولذلك, فإين. بعضهايف ّية واالجتامعية والسياسية وتؤثر النواحي االقتصاد

ّ ملجرد الداللة عىل جمموعة من القضايا التي سنتحراها بواسطة مزيج انتقائي من الطرق التحليلية "السيايس
 . واملنظور النظري

كتجسيد للسياسة واالقتصاد يف العامل ّ هذه القضايا ناشئة عن التفاعل املتبادل بني الدولة والسوق ّإن
ّإهنا تبحث عن الكيفية التي تؤثر هبا الدولة وعملياهتا السياسية املقرتنة هبا عىل اإلنتاج وعىل . احلديث ّ

 القرارات السياسية واملصالح السياسية عىل مواقع الفعاليات ريثأ تّية كيف عىلتوزيع الثروة وباألخص
 هذه املسائل تبحث يف تأثري ّ ذلك, فإننقيضوعىل . فعة هذه الفعالياتاالقتصادية وتوزيع كلفة ومن

ّاألسواق والقو االقتصادية عىل توزيع القوة والرفاه بني الدولة وغريها من القو الفاعلة السياسية,  ّ
فليس . لعسكريةّلتوزيع الدويل للقو السياسية والري هذه القو االقتصادية ي تغّية كيفيفوباألخص 

in) أسايس; فالعالقات السببية متبادلة التأثري دور ّدولة وال للسوقلل t e rac t ive , ودورية (
( cyc l i ca l  املسائل التي ستبحث هنا تركز عىل التأثري املتبادل للوسائل املختلفة لرتتيب ّولذا فإن. اّحق (

 . ّيف جمايل الدولة والسوق: وتنظيم الفعاليات البرشية
ز ّالتي مي) ١٩٤٥ ("فلسفة احلق" تأكيد, فهي عىل األقل قديمة قدم ّأصيلة بكل هذه الصياغة ليست ّإن

George(فيها غيورغ هيغل   Hege l (  ّمتيـيزا حاسام بـني الدولة واملجتمع)م علامء ّوقد قد). االقتصاد
Char( ليندلوم زشارلتفمثال . آخرون تعاريف مشاهبة le s  L ind lom) (املبادلة"يقرتح ) ١٩٧٧" 

Pe(ويستخدم بيرت بالو  .ةام املفهومان املركزيان لالقتصاد والسياسّ عىل أهن"لطةالس"و te r  B lau (
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) CharlesKindleberger( كيندلربجر زشارلت, بينام يفضل "اإلكراه", و"املبادلة"مفهوم الـ) ١٩٦٤(
 Klaus)  ر ويستخدم كالوس نو"املال" و"ّالقوة") ١٩٧١ ((David Baldwin)  ويندوديفيد بول) ١٩٧٠(

Knorr))١٩٧٣ ("بينام يقابل أوليفر وليامسن. "الثروة" و"ّالقوة (Oliver Williamson)) بني ) ١٩٧٥
 (Richard Rosecrance)س شارد روزكرانيت, ويقابل ر")hierarchies(تسلسل السلطة " و"األسواق"
ّين قريبان من التصور الذي ّ كال هذين التصورّوإن). territoriality ("اإلقليمية" و"األسواق") ١٩٨٦(

 .ّ كال من هذه اآلراء عن االقتصاد السيايس له مزاياه اخلاصةّاخرتناه هنا  كام أن
Char(ر غ كيندلربزشارلتوقد الحظ  le s  K ind lebe rge r) (كال من خزينة ّأن) ٥ص −١٩٧٠ 

 ّ حيث ال يوجد السوق, فإنويف العامل السيايس املحض. تحديد اإلنتاج واملواردل آليتانّالدولة والسوق مها 
ّالدولة ختص  قرارات التخصيص من شأنو. رة عىل أساس أهدافها االجتامعية والسياسيةّص املوارد املتوفّ

ّويف عامل السوق املحض, حيث ال تتدخل الدولة أبدا فإن. ّتأخذ شكل ميزانية الدولةأن ّملثل هذه الدولة  ّ ّ 
بي ألسعار البضائع واخلدمات وتتخذ القرارات شكل ص فعالياته عىل األساس النسّالسوق سيخص

ّ كيفية ّالدويل أن حياولوا فهم ولذا, فعىل داريس االقتصاد السيايس. ّالسعي الفردي وراء املصلحة الذاتية
 ّ يتموبذلكبعض, يف بعضها  األشكال املتقابلة املتغايرة لتنظيم الفعاليات البرشية واختاذ القرارات تأثري
 . ائج االجتامعيةد النتيدحت

ّ الدولة كتجسيد للسياسة, والسوق كتجسيد لالقتصاد إنّومع أن ّام مها ملمحان متميزان عن بعضهام يف ّ
ّالعامل احلديث, فمع ذلك ال يمكن فصلهام عن بعضهام فصال واضحا, بل إن  التأثري املتبادل بيـنهام هو يف ْ

ّفالدولة تؤثر تأثريا. الواقع موضوع هذا الكتاب  بالغا يف نتائج فعاليات السوق وذلك بتحديد طبيعة ّ
 .Greth and Mills, 1946, pp)وتوزيع حقوق امللكية وكذلك القواعد التي حتكم السلوك االقتصادي 

ّ إدراك الناس املتزايد إلمكانية تأثري الدولة يف قو السوق وبالتايل إمكانيتها يف حتديد ّوإن. (181-82
والسوق نفسه مصدر قوة يؤثر يف نتائج السياسة .  مهم يف ظهور االقتصاد السيايسام هو عاملّمصريهم إن

وباختصار, . ة وهي امللمح األسايس لالقتصاد يف العامل املعارصّس التبعية االقتصادية عالقات قوّوتؤس
ّتني متميزتني حتكامن العهد احلديث, فإهنّنا يمكن أن نعترب السياسة واالقتصاد قوّفمع أن  ال يعمالن امّ
 .خر عن اآل أحدمهانيّمستقل
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ّهت الدولة والسوق لتحلّوقد اجت  حمل األشكال األخر من التنظيامت السياسية واالقتصادية يف العامل ّ
ّوقد نشأت الدولة والسوق مبكرا يف . ّ يف إنتاج القوة والثروة أو إنتاج أحدمهاءهتامالراهن وذلك لكفا
د ذلك من ذلك اجلزء الصغري من الكرة األرضية لتشمل جزءا كبريا من  انترشت بعّأوروبا احلديثة ثم

وال يستثنى إال قليل من الناس يف هذه األيام من التبعية لدولة ما; أي الذين يعتربون حتقيق دولة . البرشية
كام يالحظ يف نضال اليهود والفلسطينيني وغريهم للحصول عىل وطن  .ألنفسهم هدفا أعىل ألنفسهم

ا ّ مم, الشكل السوقي للتبادل االقتصادي قد انترش تدرجييا أيضاّ فإنّوباتباع أسلوب اجلزر واملد. همألنفس
 .أدخل كثريا من املجتمعات ضمن شبكة الرتابط االقتصادي املتبادل فيام بينها

ّ العالقة بني الدولة والسوق وخاصة الفروق بني هذين املبدأين املنظمني للحياة االجتامعيّإن ّ ام هي ّة, إنّ
ّفالدولة من جهة تستند إىل مفاهيم اإلقليمية, والوالء واحلرصية, . ّموضوع متكرر يف املناقشات العلمية

ة دولة أن تبقى ما مل تضمن مصالح ورىض ّه ال تستطيع أيّومع أن. ّومتتلك احتكارا لرشعية استخدام القوة
ّ الدول تتمتّة يف املجتمع فإنّأكثر اجلامعات قو درجات متفاوتة من االستقاللية بالنسبة للمجتمعات التي ع بّ

 السوق تستند إىل مفاهيم التكامل الوظيفي والعالقات التعاقدية ّومن ناحية أخر, فإن. )١( هي جزء منها
ّه عامل مؤلف أساسا من األسعار والكميات, والعامل ّإن. ّوالتوسع يف الرتابط املتبادل بني البائعني واملشرتين

ّقتصادي االستقاليل املستجيب ملؤرشات األسعار إناال  . ام هو األساس الذي تقوم عليه القراراتّ
ّا بالنسبة للدولة, فإنّأم .  احلدود اإلقليمية هي األساس الرضوري لالستقاللية القومية وللوحدة السياسيةّ

ّومن األمهية البالغة أن تلغى من األسواق كل  التوتر بيـن ّوإن. حركة األسعار العوائق السياسية لكي تدور ْ
ّهاتني الطريقتني من طرق تنظيم العالقات البرشية قد شكل اجتاه التاريخ احلديث إىل حد  كبري, ويعترب هو ّ

  .)٢( ذاته املشكلة احلاسمة يف دراسة االقتصاد السيايس

                                                           
ّهل نام كل منهام بشكل مستقل عن اآلخر? أم هل  أد . ّ إن العالقة التارخيية بني الدولة والسوق هي موضوع جدل حاد بني العلامء)١ (

ّالسوق إىل نشوء الدولة أم أن الدولة هي التي أنشأت السوق ية هامة وليس من املهم يف هذا الكتاب أن نجد  هذه إنام هي قضايا تارخيّ وكل?ّ
ّفمهام كان أصل الدولة والسوق فإن هلام وجودا مستقال, وهلام منطق خاص هبام, ومها يتمت. حال هلا  .عان بعالقات متبادلةّ

 وما ٥٦,٨٢ص  ١لدجم) ١٩٧٨( (Max Weber)  ّ إن مفاهيم الدولة والسوق املستخدمة يف هذا الكتاب مشتقة أساسا من ماكس ويرب)٢ (
 .)بعدها
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ّ هذا التصور لالقتصاد السيايس خيتلف بطريقة دقيقة وخفيّوإن ذي استخدمته يف كتايب ة عن التعريف الّ
العالقة املتبادلة والديناميكية بني ": هّالسابق عن هذا املوضوع, حيث عرفت االقتصاد السيايس عىل أنـّ

Gi (".ّة والسعي وراء القوةوالسعي وراء الثر lp in ,  1975 ,  p  بتأثري ّ كليهام مهتمّومع أن). 43.
ّ هنا تؤكد عىل تنظيم هذه الفعاليات يف العهد  الصياغةّ, فإن"السياسة" و"االقتصاد"العالقات بيـن 

ّ هذه التصورات تتداخل فيام ّومن الواضح أن. د العمل السابق  عىل هدف هذه الفعاليةّبينام أك. احلديث
ّ الدولة ّنأّ األسواق هي وسيلـة لبلوغ القوة وممارستهـا وّ فيه أنّ الشـكّوكام الحظنا أعـاله, فمام. بينها

ّفالدولة والسوق يتفاعالن .  للحصول عىل الثروة, قد استخدمت فعالّ أهنابل, وسيلةيمكن أن تكون 
ّللتأثري يف توزيع القوة والثروة يف العالقات الدولية ّ. 

 قضايا االقتصاد السيايس

The Issues of Political Economy 

ّض والتجزئة املستمرة يف النظام  عىل وجه األرّالناشئ  التضارب يف الرتابط االقتصادي والتقني املتبادلّإن
 للكتابات املعارصة حول االقتصاد مسيطرام هو حافز ّ ذات سيادة إنّاملؤلف من دولالسيايس العاملي 
ّاستثامرا أجنبيا إىل ختطي م  ماال أم وبينام متيل قو السوق اجلاحمة سواء أكانت جتارة أ.)٣ (ّالسيايس الدويل

ام هو نحو ّ ميل احلكومة إنّطرة السياسية ولتجعل املجتمعات متكاملة, فإن السياداحلدود القومية  لتتف
 ّوإن .ّالتقييد والتوجيه لتجعل الفعاليات االقتصادية خادمة ملصالح الدولة واملجموعات القوية ضمنها

 هو ّ منطق الدولةّمنطق السوق هو حتديد مواقع الفعاليات االقتصادية حيث تكون أكثر إنتاجا وربحا, وإن
He) (القبض عىل عملية النمو االقتصادي وتراكم رأس املال والسيطرة عليه  i lb rone r ,1985, pp. 94-

ة قرون حول طبيعة وعواقب التصادم بني منطق السوق املغاير من حيث األساس ّلقد احتدم اجلدال لعد95
ّاسة منذ عهد الكتاب األوائل االقتصاد والسي ا حول تفاعلّولقد انقسم الرأي انقساما حاد. ّملنطق الدولة

مثل ديفيد هيوم, وآدم سميث, والكساندر هاميلتون, وإىل األسامء الالمعة يف القرن التاسع عرش مثل ديفيد 

                                                           
 ). ١٩٣٩()  (Eugene Saleyّ أول كاتب عالج هذا املوضوع بشكل منظم هو يوجني سايل ّ لعل)٣ (
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 التأويالت املتضاربة متثل ّوإن. ريكاردو, وجون ستيوارت ميل, وكارل ماركس وإىل العلامء املعارصين
 .االقتصاد السيايس والتي سنناقشها يف الفصل القادمأيديولوجيات خمتلفة اختالفا أساسيا عن 

ّنشأ عن التصادم الذي ال حميد عنه ثالث قضايا عامة ومرتابطة ختلتو لت اجلدل التارخيي يف جمال االقتصاد ّ
) ديناميكية(صل بتأثري ظهور اقتصاد سوق عاملي عىل طبيعة وحركة ّ منها متّوكل. ّالسيايس الدويل
ني ّومناقشات املختص  منها يف أبحاث املركنتليني يف القرن الثامن عرشّويوجد كل. )٤( ّالعالقات الدولية

بالتجارة ويف نظريات االقتصاديني الكالسيكيني والكالسيكيني احلديثني يف القرنني السابقني, ويف جملدات 
وهذا الرتاث . ةعاملياد اقتصاد السوق الّاملاركسيني ونقاد الرأساملية الراديكاليني املعارصين وكذلك نق

 .الطويل للتنظري والتفكري التأميل حاسم يف فهم املشكالت املعارصة للتجارة واملال والعالقات املالية
 ّففي أي.  القضية األوىل متعلقة باألسباب االقتصادية والسياسية وتأثريات ظهور االقتصاد السيايسّإن

ّك عىل االنسجام أم التصادم بني الدول لع ذّ وهل يشجالظروف يظهر االقتصاد العاملي العايل املرتابط?
ّالقومية? وهل ثمة حاجة إىل قو ّة طاغية متسلطة لضامن العالقات التعاونية بني الدول الرأساملية أم أنّ ّ 

التعاون يمكن أن ينشأ عفويا من املصالح املشرتكة? وقد متيزت نظريات املدارس الفكرية املختلفة حول 
 .هات نظر شديدة التضاربجوهذه القضايا ب

ّنسبي الزةّيويعتقد االقتصاديون الليرباليون أن فوائد تقسيم العمل دوليا املستند إىل امل ة جتعل األسواق تنشأ ّ
ّعفويا وتشجع عىل االنسجام بني الدول, ويعتقدون أيضا أن الشبكات املتسعة للرتابط االقتصادي  لق ختّ

ّلدولة التنافيسأساسا للسالم والتعاون يف نظام ا ّبينام يؤكد االقتصاديون القوميون من جهة . ّ الفوضويّ
ّأخر, عىل دور القوة يف نشأة السوق والطبيعة التصادمية املتضاربة للعالقات االقتصادية الدولية ّ .

                                                           
. ّ ومن الواضح أن اختيار هذه القضايا الثالث عىل أهنا القضايا املركزية لن حيظى برىض مجيع املختصني بميدان االقتصاد السيايس الدويل)٤ (

وكمثال فإن مثل هذه القضايا قد تستبعد سياسة االقتصاد األجنبي من حيث . ن يأتوا بمجموعة أخر خمتلفة من القضاياوحيق لكثريين أ
ومع أمهية هذا املوضوع, فإن حمور الرتكيز يف هذا الكتاب إنام هو عىل تركيب ووظيفة وتفاعل األنظمة السياسية واالقتصادية . ّطبيعته وم أدته

ومع كون هذه . ّدة متييز مواز غري مؤذ, بني دراسة السياسات األجنبية لدول معينة ودراسة نظرية العالقات الدوليةجيري عا. ّالدولية
Gوإن . املوضوعات مرتابطة ترابطا وثيقا فإهنا تثري تساؤالت خمتلفة وتستند إىل افرتاضات خمتلفة a d d i s  ( W   و(1982 a l t z يمثالن (1979) 

 .وبنيأمثلة ممتازة لكل من األسل
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 الرتابط االقتصادي جيب أن يكون له أساس سيايس, وأنه مع ذلك خيلق ميدانا آخر للصدام ّنإ قولون وي
ّ الدول ويزيد القابلية الوطنية لإلصابة باألرضار ويشكل آلية يمكن ملجتمع من املجتمعات أن بني ّ

ّ مجيع املاركسيني يؤكدون عىل دور اإلمربيالية ّومع أن. يستخدمها من أجل السيطرة عىل جمتمع آخر
 العالقات بني ّنإولون الرأساملية يف إجياد سوق اقتصادي عاملي, فإهنم ينقسمون إىل أتباع لينني الذي يق

اقتصادات السوق متضاربة بطبيعتها, وأتباع كارل كوتسكي نصري لينني الرئييس الذي يعتقد أن اقتصادات 
 ما يزعمونه ّوإن. تتعاون يف استغالل االقتصادات األضعف يف األرض) وعىل األقل السائد منها(السوق 

أو الفوىض, واإلمربيالية أو تقرير املصري إنام هو من مسؤولية نظام السوق عن السلم واحلرب, والنظام 
ّزعم متأصل يف هذه القضية اهلامة كام هو احلال بالنسبة للسؤال احلاسم وهو ما إذا كان االقتصاد العاملي . ّ

ي الذي جتابه به اليابان الواليات املتحدة األمريكية ّالتحد ّإن. ب اقتصادا طاغيا حيكم النظامّالليربايل يتطل
وروبا الغربية كام جتابه به غريها من القو االقتصادية الناشئة يف هناية هذا القرن يربز أمهية هذه القضايا وأ

 . بشكل مثري
ّوالقضية الثانية التي هتيمن عىل االقتصاد السيايس العاملي هي العالقة بني التغري االقتصادي والتغري  ّ

ّولية وما هي املشكالت املرتافقة مع التغريات اهليكلية للمكان ّفام هي التأثريات عىل العالقات الد. السيايس
ّالعاملي للفعاليات االقتصادية والقطاعات االقتصادية الرائدة واملعدالت املتكررة للنمو االقتصادي ّ? 

ّوبالعكس, كيف تؤثر العوامل السياسية عىل طبيعة وعواقب التغريات اهليكلية يف الشؤون االقتصادية?  ّ
busدارات األعامل (ّام إذا كانت التغريات االقتصادية األساسية  ع قد يتساءل املرء فمثال, iness  

cyc les ( وتأثرياهتا السياسية داخلية يف تأثريها يف سري اقتصاد السوق أم إذا كانت الدارات االقتصادية
روب الكبرية أو غريها هي نفسها تعز إىل التأثري يف النظام االقتصادي الذي تسببه عوامل خارجية كاحل

ام إذا كان عدم االستقرار االقتصادي أو مل يكن هو عومن الرضوري أن نتساءل . ّمن التطورات السياسية
ّالسبب يف االضطرابات السياسية الكبرية كالتوسع اإلمربيايل, والثورة السياسية واحلروب الكرب التي 

 .ّاندلعت يف القرون املتعددة األخرية
ّ العالقات السياسية الدولية; حيث إن يفّ جزئيا بتأثري التغريات االقتصادية ّ هذا الكتاب هيتمّوهكذا, فإن

ّهذه التغريات االقتصادية تقوض الوضع الدويل الراهن وتثري مشكالت سياسية عميقة األثر ّ فامذا سيكون . ّ
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دث التالؤم مع احلقائق ّاألساس اجلديد للنظام االقتصادي والزعامة السياسية? هل يمكن أو هل سيح
ّاالقتصادية املتغرية, مثل العالقات التجارية والنقدية اجلديدة? كيف يمكن التوفيق بني التصادم احلتمي 

ّبني رغبة الدول يف االستقالل املحيل واحلاجة إىل قواعد دولية لتحكم التغري? ّ وهذه القضايا املتعلقة . ّ
ّت أيضا مع االنتشار العاملي للفعاليات االقتصادية والتحوالت باالنتقال بني العهود التارخيية قد نشأ

ْومن املهم أن نسرب . العميقة يف القطاعات االقتصادية الرائدة والتي حدثت يف أواخر القرن العرشين
ّالعالقة بني هذه التغريات اهليكلية وبني أزمة االقتصاد السيايس الدويل ّ . 

فام . ّق بأمهية اقتصاد السوق العاملي بالنسبة لالقتصاد املحيلّ الكتاب تتعلوالقضية الثالثة التي يعاجلها هذا
ّهي عواقبه التي تؤثر يف النمو ّ االقتصادي, واالنحدار االقتصادي والرفاه االقتصادي يف فراد 

 ّ النمو االقتصادي يف األقطار األقل تطورا واالنحداريفاملجتمعات? وكيف يؤثر اقتصاد السوق العاملي 
ّاالقتصادي لالقتصادات املتقدمة? وما هو أثرها عىل الرفاه املحيل? وكيف تؤثر يف توزيع الثروة والقوة بني  ّ ّ ّ

 . ّاملجتمعات القومية? وهل يميل سري االقتصاد العاملي إىل تركيز الثروة والقوة أم يميل إىل نرشها?
 سواء يعتربون تكامل وإدماج املجتمع يف ّفالليرباليون الديمقراطيون واملاركسيون التقليديون عىل حد

 التجارة ّويناقش معظم الليرباليني أن.  االجتامعي والرفاه الوطنيّ يف النموا إجيابياالقتصاد العاملي عامال
ّ املحلية أكثر أمهية, فإن عملية النموّومع أن مصادر النمو. "ّكا للنموّحمر"ّتشكل   تلقى دعام كبريا من التدفق ّ
 هذه العوامل اخلارجية ّويعتقد املاركسيون التقليديون أن. للتجارة, ورأس املال وتكنولوجيا اإلنتاجّالدويل 

ومن ناحية أخر, . ّتعزز النمو االقتصادي وذلك بتحطيمها قيود اهلياكل االجتامعية املحافظة
ّ من الدول املتقدمة واألقل تقدما يعتقدون أنّفاالقتصاديون القوميون يف كل ّ ّ قتصاد السوق العاملي إنام  اّ

ّك االستغالل للدول املتخلفة وهي ّفالتجارة يف نظرهم هي حمر. ّ مصلحة االقتصاد والرفاه املحيلّيعمل ضد
 يف التوزيع العاملي للثروة ةّوهذا اجلدل حول دور السوق العاملي. ّوسيلة انحدار االقتصاد األكثر تقدما

ّوالقوة والرفاه هو من أشد  .ت إثارة للجدل وأكثرها  تسببا يف انقسام اآلراء يف االقتصاد السيايس املوضوعاّ
ّ قضية أسباب ونتائج اقتصاد السوق العاملي, وقضية العالقة بني التغري − , إذاهذه القضايا الثالث

  هذه القضايا الثالث−ّاالقتصادي والسيايس, وقضية أمهية االقتصاد العاملي بالنسبة لالقتصادات املحلية 
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. وبالطبع فلن يمكن مناقشة كل نواحي هذه القضايا هنا بالتفصيل. هي حماور االهتامم النظري هلذا الكتاب
 . ّولكن سنركز عىل تلك املسائل اخلاصة التي تلقي ضوءا عىل مشكالت االقتصاد العاملي املعارص

االجتامعية, واالستجابات  االقتصادية والسياسية واوسنناقش يف بقية هذا الفصل طبيعة السوق, وعواقبه
ّز عىل دور الدولة يف تشكيل قو السوق ّا يف الفصول املقبلة, فسوف نركّأم. السياسية هلذه التأثريات
ولكن قبل النظر يف القضايا النظرية التي تنشأ من هذا التفاعل وأمهيتها لفهم . وحماولة السيطرة عليها

فلامذا .  من طرح سؤال عن هذا الرتكيز عىل السوقّ, فال بدمواضيع التجارة والنقد, واالستثامر األجنبي
 نشوء الرأساملية, وقدوم التصنيع − ْ لنقل− كملمح حاسم للحياة االقتصادية احلديثة بدال من اد عليهّنؤك

 أو تأثري التكنولوجيا العلمية? 

 وقـة السـأمهي

The Importance of the Market 

ّ عىل السوق وعالقته بالدولة ألنهذه ز دراسة االقتصاد السيايسّترك  اقتصاد السوق العاملي حاسم يف ّ
 القضية األساسية يف مناقشات ّالعالقات القومية يف العهد احلارض; وحتى يف املجتمعات االشرتاكية فإن

 Karl) وقد قال كارل بوالنيي.  حتديد الدور املناسب لقو السوق الداخلية واخلارجيةياالقتصاد ه

Polanyi)يف دراسته املتميزة عن حتول املجتمع احلديث ّ : 
وقد . هو السوق الذي ينظم نفسه بنفسه]  والسيايس احلديث ّي االقتصادّ النظام[لقد كان منبع ومنشأ "

ّ معيار الذهب مل يكن إال حماولة لتوسعة نظام ّوإن. كان هذا االبتكار هو السبب يف نشأة حضارة معينة
ومل يكن نظام توازن القو إال بنية فوقية أقيمت عىل معيار . ّشمل املجال الدويلالسوق الوطني بحيث ي

 السوق الذي ينظم نفسه يوجدها سوّوالدولة الليربالية نفسها مل .  من خالله"جزئيا"الذهب وتعمل 
s) بنفسه  e l f - r egu la t ing  marke t  ويف قرننا( مفتاح النظام املؤسيس يف القرن التاسع عرش ّ, وإن(
Po)".م اقتصاد السوقّإنام يكمن يف القوانني التي حتك) نحن lanyi ,  1957 ,  p .30 ). 
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ّومن ناحية أخر فقد أكد كارل ماركس عىل أن  رأس املال أو نمط الرأساملية يف اإلنتاج هو املوجد للعامل ّ
ّ اخلصائص املحددة للرأساملية, كام حددها كارل ماركس وزميّإن. احلديث وملمحه الفريد له فريدريك ّ

ّإنجلز, والتي أقبلها, هي امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج ووجود عمل حر أو بأجر, وحافز الربح والدافع 
لت بدورها كل نواحي ّوهذه هي املالمح التي تعطي الرأساملية ديناميكيتها والتي حو. لتكديس رأس املال
Gordon)وكام أشار غوردون كريغ . املجتمع احلديث  Cra ig  الطبيعة الثورية للرأساملية تكمن يف ّفإن (

 إدخال الرغبة يف الثروة يف ّنة يف عملية اإلنتاج وإنّأن غريزة تكديس الثروة قد أصبحت للمرة األوىل متضم
Cra) النظام االقتصادي هو الذي غري وجه األرض ig ,1982 ,  pp .  105- 106). 

فالروح املندفعة . اّريها القوي هو وصف دقيق حق هذا الوصف للطبيعة الديناميكية للرأساملية وتأثّإن
Hei 1985,(للرأساملية املولعة باالكتساب هي التي تبعث احلياة يف نظام السوق  lb rone r .(ّغري أن 

ّوتؤثر الرأساملية بقو. هتها يف قنواهتاّ وجّالسوق هي التي أطلقت قو الرأساملية هذه يف البداية ثم ة يف ّ
 ان يربطانذل الافالسوق والتبادل مه.  والنظام السيايس وذلك من خالل آلية السوقالعالقات االجتامعية

. م عن نمط دويل لإلنتاج الرأساميلّالعامل االقتصادي مع بعضه, ومع ذلك فال يستطيع املرء أن يتكل
ّوبالرغم من ظهور الرشكات متعددة اجلنسيات والتمويل الدويل, ال يزال اإلنتاج والتمويل يستن دان إىل ّ

.  االقتصادات املندجمة يف االقتصاد العاملي قليلةّأساس قومي, وبالرغم من زيادة الرتابط االقتصادي فإن
 مسامهة الكتلة االشرتاكية أو غري السوقية يف اقتصاد السوق العاملي آخذة يف االزدياد ّوعالوة عىل ذلك فإن

 ال اّية أوسع بكثري من النظام الرأساميل نفسه ولكنهفالسوق العامل. يف العقود األخرية من القرن العرشين
 .تامثل معهت

ّتعز ديناميكية النظام الرأساميل بشكل حمدد إىل أن  الرأساميل, املدفوع بدافع حيازة الربح جيب أن ينافس ّ
ء ويكافئ الكفاءة واالبتكار, اكففالتنافس يقتلع غري األ. ويناضل ليعيش يف اقتصاد السوق التنافيس

 الرأساملية تفقد إبداعها وقوهتا األساسية ّا يف غياب السوق, فإنّأم. فات املنطقيةّع عىل الترصّيشجو
)McNei l ومل تكن املالمح الرئيسية لألسلوب الرأساميل يف اإلنتاج, كام يعرفه املاركسيون, ). 1982 ,

ّه حتى املؤسسات االشرتاكية ّولكن بوجود السوق, فإن. ّلتقود إىل التقدم االقتصادي بدون منافسة السوق
 دخول االشرتاكية قد ال ّوإن. ة جيب أن تسعى جاهدة لتكون قادرة عىل حتقيق األرباح واملنافسةّواملؤمم
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وكام يذكرنا .  وظيفياايعني بالرضورة تغيري الديناميكية األساسية, برشط بقاء منافسة السوق أو ما يقابله
John)جون راولز   Rawls ّرابطة جوهرية بني استخدام األسواق احلرة وامللكية اخلاصة وجد تال ": ( ّ

فالرأساملية ونظام التبادل يف السوق ليسا بالرضورة ). p. 271) Rawls ,1971  ".ألدوات اإلنتاج
 . مرتبطني ببعضهام

  الحقاّفجوهر السوق, كام يعرف بالتفصيل. "الرأساملية" أوسع من مفهوم "السوق"ّ فإن مفهوم هكذاو
ّ وإن جوهر الرأساملية, كام الحظنا آنفا, هو .ختصيص املواردو الدور املركزي لألسعار النسبية يف قرارات ه

ّامللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج ووجود العاملة احلرة ّومن وجهة نظرية, فإن نظام السوق يمكن أن يتألف . ّ
ّفالدور املتزايد  . اشرتاكية السوق مفهوم ى يفّمتوخّ, وعاملة غري حرة كام هو عنارص من القطاع العاممن 

ّ يف السوق قد أد مؤخرا إىل اقتصاد خمتلط بني مؤسسات وعنارص القطاع العامّللدولة  ّ ّالدولة واملؤسسات ّ ّ
ّأما يف الواقع, فإن نظام السوق  .ّاخلاصة التجارية  .ّقد نزع إىل االقرتان بالرأساملية الدوليةّ

ّ, فإن هذه هي عالقة وثيقة اإلنتاج الرأساميل نمط بني نظام التبادل السوقي وةالعالقّواخلالصة, مع أن 
 ما يكتنف ّإن. املصطلحات ليست متساوية, حتى لو استخدمت الواحدة بدال من األخر يف هذا الكتاب

 اواعّفاحلقيقة أن هناك أن.  حيول دون استخدامها كفئة حتليلية يف بعض األحيانكلمة الرأساملية من غموض
من قطاعها %  ٩٠ّفهل فرنسا رأساملية حقا, عندما يكون .  لبعضمن الرأساملية تعمل بشكل مغاير بعضها

ّ الرأساملية اليابانية مع كون الدور نصنفّيف يد الدولة? وكيف وّمن صناعاهتا الثقيلة مؤممة  املايل وكثري
ّرص مؤلف إىل حد بعيد من أنواع خمتلطة من ّالدولة? فالعامل املعا القتصاد هو يف يداالرئييس يف توجيه  ّ

 علامء آخرون التصنيع واملجتمع ّحددوقد . ّ عىل املستو الدويلانافس بعضها بعضي مرغمة أن االقتصاد
ومن  .)٥( ّالصناعي وتطور التكنولوجيا العاملية عىل أهنا اخلصائص املميزة للحياة االقتصادية املعارصة

ّالواضح أن تطور التكنول  كام مها ملمحان  الزدهار العامل احلديثنّمهاموجيا الصناعية والعلوم احلديثة ّ
ّ جمرد استجابة لقو اموال يمكن تفسري الثورة الصناعية والعلوم احلديثة عىل أهن. ن لطبيعته أيضاّمهام

 .ّالسوق; فلوال تكنولوجيا مستندة إىل العلم ما كان القتصاد السوق احلديث أن يتقدم كثريا

                                                           
 .ممثلني هلذه اآلراء)  Rostow  (1975و ,) Giddens  (1985 , , و) Goldthrope (ch. 13,1984, من ّيعترب كل)  ٥ (
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 العلمية يف القرنني السابع عرش والثامن عرش التي أرست قواعد الصناعة والتكنولوجيا االخرتاقاتّإن 
ّ عقيل نابع من حب االستطالع  إبداعفالعلم . احلديثة ال يمكن أن تعز إىل الدوافع االقتصادية فحسب

بات السوق للكفاءات ّومع ذلك فبدون متطل.  فهم الكونإىل  الراميواملعرفة لد اإلنسان والبحث
 ّ إىل حدّتتقلصسّاألعىل واملنتجات اجلديدة فإن حوافز استغالل العلم وتطوير االبتكارات التكنولوجية 

ّومع أن تقدم العلم يزيد  .بعيد جد الطلب تو السوق ّ الصناعة والتكنولوجيا فإنّلتقدماإلمدادات الكامنة ّ
ور احلاسم للسوق يف إطالق وتنظيم احلياة االقتصادية هو ّد الّولذلك فإن. الالزم إلجياد التكنولوجيات

 .ّالذي سبب تركيزنا هنا عىل السوق وما ينطوي عليه الرتابط االقتصادي من آثار عىل العالقات الدولية

ّ االقتصادي ال يزال مصطلحا غامضا جدا وله تعاريف متعددةالرتابطّإن مفهوم السوق أو  ّ )٦(. 
تاب تعريف قاموس أوكسفورد اإلنجليزي للرتابط االقتصادي وهو التعريف الذي وسنستخدم يف هذا الك

 ".ّاحلقيقة أو احلالة التي يعتمد فيها كل من الطرفني عىل اآلخر, أو االعتامد املتبادل": فضله كوبر, وهو
(Cooper, 1985, p. 1196). 

Rober) وباإلضافة لذلك, كام قال روبرت كيوهان t  Keohane)  نايوجوزيف (Joseph  Nye) 
ّفإن الرتابط االقتصادي يمكن أن يشري إىل عالقات قو وهو ما دعاه ألربت ه) ١٩٧٧( A) نشامريّ lber t  

H i r i chman)) احلساس أي أن تغري األسعار الرتابطوقد يعني أيضا . ترابط قابلية العطب) ١٩٤٥ ّ ّ
 . بعضل بعضها ستجيب فورايّوالكميات يف خمتلف األسواق القومية يؤدي إىل أن 

 هذا ال ينطبق دائام عىل ّ غري أنّأن هذه الدالالت املختلفة للمصطلح يمكن متييزها عن بعضها نظريا,ومع 
  االقتصاديالرتابط  أعترب ولذلك.املتساوي وإن يكن غري املتبادل ليعني االعتامد الرتابطوأستخدم . الواقع
 . عواقبه أو نتائجه السياسية واالقتصادية املزعومة ولكن ال أقبل كثريا من "حالة" حقيقة أو بوصفه
يميل  البضائع املتامثلة  سعرّ أي أن"قانون السعر الواحد" عمل –  االقتصاديا نعني بتزايد االرتباطّوإذا كن

عىل .  إىل مستو مل يسبق له مثيل قد وصل العامليالرتابط االقتصاديكون ي فعندئذ – إىل أن يكون متامثال

                                                           
 . حتليال ممتازا هلذه املعاين املختلفة)  (Cooper 1985, pp. 1196-1200ّلقد قدم كوبر ) ٦ (
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 من هذه احلقيقة ال تزال غري واضحة متاما, ومع أن هذا الكتاب سيناقش ستخلصت التي ستنتاجات االّأن
ّ بشكل موسع فإنه مرتابط اقتصاد عاملي ضمن األسواق القومية إدماج وتكامل سيشكك أيضا يف اآلثار ّ
للدراسة ّ إنام هو ظاهرة فالرتابط. ّ العالقات الدولية ختضع هلا من جراء هذا الرتابط املتزايدّالتي يزعم أن

 .ّ العالقات الدوليةات عددا من االستنتاجات اجلاهزة حول طبيعة وديناميكيوليس

 العواقب االقتصادية للسوق

The Economic Consequences of a Market 

ّمع أن السوق مفهوم جمرد, ولكن يمكن تعريف اقتصاد السوق  ّتم فيها تبادل البضائع ي سوق ّبأنهّ
ّات عىل أساس األسعار النسبية; إنه املكان الذي تناقش فيه الصفقات وحتدد فيه األسعارواخلدم أو كام . ّ

). p. 301 Condliffe ,1950,( ". السعر باملساومة بني البائع واملشرتيتقريرّإنه ": نيـقال أحد االقتصادي
ل فيه البائعون واملشرتون مع ّفالسوق هي جممل أي مكان  يتعام":  منهجيةوإذا استخدمنا مصطلحات أكثر

Courno (".بعضهم بحرية بحيث متيل أسعار نفس البضائع إىل املساواة بسهولة ورسعة t ( مقتبس يف ,
(Cooper, 1985, p. 1199) .التنافس بني ةّشدّ اخلاصة عىل درجة انفتاحه, و السوقوتعتمد مواصفات 

 يف دخوهلا وأيضا بالنسبة للدرجة التي يمكن فيها ختتلف بالنسبة حلرية املسامهنيو. املنتجني والبائعني
هي   فالسوق املثالية أو التي تنظم نفسها بنفسهاهكذاو.  رشوط التبادل يفللبائعني أو املشرتين أن يؤثروا

ّ والتي ال يستطيع فيها بائع أو مشرت أن حيدد رشوط املحتملنيّالتي تكون مفتوحة لكل الباعة واملشرتين 
ّتضمن يف تطوير النظرية االقتصادية نموذج العامل املاوجد قط, فإهنتمل  السوق املثالية هّ أن هذومع. التبادل ّ ّ ّ. 

ّ أي واحد ّومع أن. ّو خيتلف اقتصاد السوق اختالفا بيـنا عن األصناف الثالثة التقليدية للتبادل االقتصادي
 أكثر ّوإن. حدها أن يكون سائدا دون غريهوجد لوحده, فقد كان يغلب عىل أيمن هذه األشكال من التبادل مل 

ّز كثريا من االقتصادات األقل تطورا, هو نظام ّالنظم االقتصادية انتشارا عرب التاريخ, والذي ال يزال يمي
ّالتبادل املحصور يف مكان واحد واملقيد إىل حد  .  كبري من حيث البضائع املتوفرة ومن حيث جماله اجلغرايفّ

التبادل هو االقتصادات املوجهة مثل اقتصادات اإلمرباطوريات التارخيية العظيمة يف والنوع الثاين من 
له  آشور وإىل درجة أقل يف روما أو اقتصاد الكتلة االشرتاكية اليوم; ففي هذه األنواع من االقتصاد املخطط
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ثا, يوجد أو كان يوجد ثال . ّ للخضوع للدولة البريوقراطيةناليمي إنتاج احلاجيات وتوزيعها وأسعارها ّفإن
ّاالجتار عرب املسافات البعيدة بالبضائع الثمينة; فطريق القوافل يف آسيا وأفريقيا كانت املواضع الرئيسية هلذه 

ا مل تشمل إال عددا حمدودا من ّة جغرافيا, فإهنّ هذه التجارة كانت مرتامية األطراف وممتدّومع أن. التجارة
ّوثمة أسباب متعددة جتعل السوق حتل).  الخ…, واملعادن الثمينة رقيقوالكالبهارات واحلرير (البضائع   ّ ّ 

 . األنامط التقليدية من التبادلّحمل
عمل السوق ته يدفع إىل إعادة تنظيم املجتمع كيام ّ أحد أسباب أولوية السوق يف تشكيل العامل احلديث هو أنّإن

ة ّصبح قوت اّفإهن) كام كان ماركس يدرك ذلك متاما(ّرج السوق إىل حيز الوجود  ختوعندما . بشكل مناسب
ىل عّإذا ما أعيد توزيع القوة االقتصادية ": ّوكام عرب أحد الثقاة عن ذلك إذ قال. كبرية تدفع املجتمع إىل التغيري

ة الة كمشرتين, ومستثمرين, ومستخدمني تبدو واضحّهتم الفعّ قوّأولئك الذين يعتنقون املثالية اإلنتاجية, فإن
. للسوق هي حتويل ملكية األرض والعملدافع واخلطوة احلاسمة يف إقامة زخم . األثر يف حتريك بقية املجتمع

ّفعندما تصبح هذه املكونات األساسية للوجود االجتامعي حتت تأثري آلية األسعار, فعندئذ ينتقل التوجيه 
 ). Appleby, 1978, p.14-15 (ّاالجتامعي نفسه إىل العنارص املحددة االقتصادية 

ّولد غياب العوائق االجتامعية واملادية وغريها من العوائق, فإن ّخذ صفة توسعية ّ اقتصاد السوق يتّ
ّوعندئذ يميل إىل إجياد النمو االقتصادي والتوسع اإلقليمي واإلحاطة بكل. وديناميكية .  قطاعات املجتمعّ

. ة كبرية يمكن أن يسلطها عىل املجتمعّله من قو ا أن تكبح عمل السوق مل إىلّوتسعى املجموعات والدول
ّوثمة ثالث خصائص القتصادات السوق مسؤولة عن . ّوينشأ عنه االقتصاد السيايس للعالقات الدولية

 :طبيعته الديناميكية, وهي كام ييل
 . ور احلاسم لألسعار النسبية يف تبادل البضائع واخلدماتّالد .١
 . ّاملؤسسات سلوك الفردي ولسلوكّمراكز املنافسة كعنرص حمدد لل .٢
 . أمهية الكفاءة يف حتديد إمكانية بقاء القطاعات االقتصادية .٣
دثها السوق يف احلياة االقتصادية والسياسية حتق  النتائج العميقة التي ّومن هذه اخلصائص تتدف .٤

 . واالجتامعية
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 التخصيص الفعال للموارد والسوق يزيد. ةّدينامي وساكنة ألسباب ّ اقتصاد السوق يشجع النموّإن
ّ السوق يعزز إعادة ختصيص األرض والعمل ورأس املال ويوجّدث النمو االقتصادي ألنحيو. رةّاملتوف هها ّ

إذا أراد أن ينجح أو حتى أن ( منافسة السوق جترب املنتج ّوبام أن. إىل تلك الفعاليات التي تكون أكثر إنتاجا
بتكر وأن يدفع حركة االقتصاد إىل مستويات أعىل من الكفاءة أن يعىل جتربه ) يبقى يف حيز الوجود

ع االبتكار التكنولوجي وغريه من أنواع االبتكار; وبذلك ّشجتاإلنتاجية والكفاءة التكنولوجية; فالسوق 
عت النمو ّ للسوق قد شجلساكنةية والدينام العوامل الّومع أن. ة االقتصاد وإمكاناتهّه يزيد قوّفإن

 العامل الديناميكي قد أصبح ذا أمهية حاسمة منذ ظهور العلم احلديث ّرب التاريخ, فإناالقتصادي ع
 .كأساس للتكنولوجيا اإلنتاجية

ّيميل اقتصاد السوق إىل التوسع جغرافيا فيتعد  احلدود السياسية ويشمل أعدادا متزايدة من اجلنس ّ
 وموارد أرخص إىل انتشار النمو االقتصاديمالة  ّو تؤدي احلاجة إىل). Kuznets, 1953, p.308(البرشي 

)Johnson, 1965, p.308 .( شملها السوق سابقا ضمن توبميض الوقت تدخل األطراف االقتصادية التي مل
ّ إىل التوسع يتضمن كفاءيلنطاق آلية السوق; والسبب يف هذا امل  احلجوم, وحتسني املواصالت وازدياد اتّ

 ذهن آدم سميث عندما قال إن كال من تقسيم العمل والنمو االقتصادي وقد كانت هذه احلقيقة يف. الطلب
ولكي يستفاد من الكفاءة املتزايدة ولكي . (Smith, 1932, p.17, [1779])يعتمدان عىل حجم السوق 

  . وحجمهاّ العنارص التي تؤثر يف االقتصاد حتاول توسيع جمال السوقّتنخفض الكلفة فإن
ناحية من نواحي املجتمع يف نطاق ّ اجتاهه إلدخال كلي القتصاد السوق هومع ذلك فاخلاصية األخر 

 أوجه املجتمع التقليدي تدور يف ّعل السوق كلجتومن خالل هذا النشاط التجاري . عالقات السوق املرتابطة
فاألرض والعمل وما يدعى عوامل اإلنتاج األخر تصبح سلعا للتبادل وتصبح خاضعة . فلك آلية األسعار

وكام يقول .  يشء له سعرهّ فكلّبصورة فجة  ذلكنا عنّوإذا عرب). Heilbroner, 1985, p.117(لقو السوق 
املجتمع يزعزع يف  لألسواق تأثريا قويا ّ وبالتايل فإن" سعره هي قيمته ّ إن": أحد األصدقاء االقتصاديني

 ).Goldthrope, 1987, p.194(. ه يذيب اهلياكل التقليدية والعالقات االجتامعيةّاالستقرار ألن
ّنظام السوق عىل املستو املحيل والدويل, أيضا  ويميل  للعمل بني املنتجني استنادا إىل إجياد تقسيم هرميّ

ّامليزة النسبية بقانون "ص بشكل خاص أو ما يدعوه االقتصاديون ّإىل التخص وكنتيجة . ")فيلاكتأو ال (ّ
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ّاملحيل والد(لقو السوق فاملجتمع  ة معتمدة ّا وحاشية طرفيّ ديناميكيقلبايعاد تنظيمه بحيث يصبح ) ويلّ
ّ بمستواه التكنولوجي وتطوره االقتصادي األكثر تقدما; أما احلاشية فإهنا قلبّويتميز ال. لقلبعىل هذا ا ّ

ويف املد . ملنتجةلتقنيات ال لصادرات سلعها وكمصدر قلب كسوقتعتمد, مبدئيا عىل األقل, عىل ال
ه; وعىل املد الطويل ّ يف فلكه حوايش طرفية أوسع ألنّام ضمّ اقتصاد السوق كلقلبام نام ّري, كلالقص

 جديدة يف احلاشية الطرفية إىل قلوب, متيل ّوبسبب انتشار التكنولوجيا اإلنتاجية وبسبب عملية  النمو
ّالتشكل ثم تصبح مراكز نمو ّوهذه االجتاهات للقلب أن يتوسع. ّبحد ذاهتا ّ  ا هل وحيفز نشوء قلوب جديدةّ

F)عواقب فورية عىل الشؤون االقتصادية والسياسية  r i edman ,  1972). 
ويميل اقتصاد السوق أيضا إىل إعادة توزيع الثروة والفعاليات االقتصادية ضمن املجتمع وبني 

روة من مسامهته  أن يربح بشكل مطلق وينال ثّ من يساهم يف فعاليات السوق ال بدّ كلّومع أن. املجتمعات
 إىل "يف البداية عىل األقل"متيل األسواق . ّإال أن البعض يكسب أكثر من البعض اآلخريف اقتصاد سوقي 

ّتركيز الثروة يف جمموعات أو طبقات أو مناطق خاصة وذلك لعد  احلجم وفوراتحتقيق  : ة أسباب منهاّ
(economies  o f  sca le ت قاّفتدأي ( اخلارجية اإلجيابية  احتكاري, وتأثري العنارصريع, ووجود (

والتغذية الراجعة, وفوائد التعلم واخلربة, وعدد من الكفاءات األخر ) ىل أخرإمن فعالية اقتصادية 
 األسواق بعد ذلك متيل إىل أن تنرش الثروة عرب النظام ّ غري أن".من يملكون حيصلون"التي تنتج دارة 

ّنسبية اليزةمل اات يفرييتغالبسبب نقل التكنولوجيا و كام قد تنتج يف بعض املجتمعات  ., وغريها من العواملّ
 انتشار الثروة ال ّغري أن. حلقة مفرغة من االنحدار, حسب مرونتها وقدرهتا عىل املالءمة مع التغيريات

. يكون متجانسا عرب النظام بل يميل إىل الرتكيز يف حماور النمو حيث تكون الظروف يف غاية املالءمة
ّ النظامني املحيل والدويليفنتيجة لذلك يميل اقتصاد السوق إىل أن يكون غري متجانس وك ّ. 

ّوإذا ترك السوق لوسائله اخلاصة فإن  العالقات يف طبيعة وتنظيم املجتمعات ويف تأثرياته تكون قوية ّ
يها من قبل جمتمع ما,  هذه النتائج أو العواقب قد تكون مفيدة ومرغوبا فّومع أن. السياسية التي تكون بينها

 االجتاه الناتج هو ّلذا فإن. ّفقد تكون لنتائج أخر آثار سلبية عىل رغبات ومصالح جمموعات الدول القوية
ّأن تتدخل الدول يف الفعاليات االقتصادية لتعزيز تأثريات السوق النافعة هلا و  .ار منهاّلضا مقاومةّ
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 تأثريات السوق واالستجابات السياسية

Market Effects and Political Responses 

ّيف عامل االقتصاديني املجرد يصنف االقتصاد وغريه من  ّ املجتمع يف ميادين مستقلة متميزةجوانبّ ّ .
ّفاالقتصاديون يضعون نظريات عن عامل افرتايض مؤلف من أفراد مستقل ذوي أمهية  ني, متجانسني,ّ

ال, قصو فهم . ّسوق وفقا ملا يرونه من مصاحلهم اخلاصةوأحرارا وقادرين عىل االستجابة لقو
ّ السلوك يتغري تلقائيا وبشكل قابل ألن نتنبّنأ البنية االقتصادية مرنة وّيفرتضون أن أ به وذلك استجابة ّ

 الطبقات االجتامعية, والوالءات االثنية, واحلدود ّويفرتضون أن) ch.2 Little ,1982 ,(ّملؤرشات األسعار 
 هو ّ احلائز عىل جائزة نوبل عام(Paul Samuelson)وعندما سئل بول صامويلسن . غري موجودةها ّالقومية كل

ّ علام بأنه كان بوسعه أن , األمر تفسريا جيداّ وهذا  يفرس"رصاع الطبقات": مفقود يف كتابه الشهري أجاب
ّاألمة, وكل − ّاألجناس والدولة": يضيف ّ والسياسية  التقسيامت االجتامعيةّ  ".خر األّ

ّواالجتامعي كام يتصوره   جوهر االقتصاد ومضامينه للتنظيم السيايس عن صامويلسنّلقد عرب
Dav) قانون ديفيد ريكاردو ي يف نظرية االقتصاد وه"أمجل فكرة": االقتصاديون  بقوله id  Rica rdo) 

ّلنسبي اميزةلل ّ املجتمع املحيل والدوّ مضمون هذا املفهوم البسيط هو أنّإن. ةّ يل جيب تنظيمهام حسب ّ
ّويتضمن ذلك تقسيم عمل عاملي مستند إىل التخص.  منهامّالكفاءات النسبية لكل  ّص حيث يستفيد كلّ

 وأقل ّ يمكن أن يوجد فيه ألكثر الناس فقراه عاملّإن. ّمساهم بشكل مطلق حسب مسامهته يف املجموع الكيل
 ويفرتض أن يكمن االنسجام األسايس . وضع مزدهر يفيض يف خامتة املطاف إىلاألمم موارد موضعا الئقا 

ّللمصالح بني األفراد واجلامعات والدول وراء نمو وتوسع السوق والرتابط االقتصادي ّ ّ.  
ّم بني عدد خمتلف وأحيانا متضارب من الدول واجلامعات, يكون لألسواق تأثري نقسويف العامل الواقعي امل

فالفعاليات .  إىل نشوء ردود أفعال سياسية قويةّيؤدياالقتصادية, واه النظرية ّخمتلف عن ذلك الذي تتوخ
ّاالقتصادية تؤثر يف الرفاه السيايس واالجتامعي واالقتصادي للمجموعات والدول املختلفة بشكل  ّ

ّوالعامل الواقعي ميدان لوالءات مستقلة وغالبا ما تكون متضاربة وكذلك حلدود سياسية حيث . متفاوت
ّالعمل وتوزيع فوائده القوة واحلظ السعيد بقدر ما حتدد تقسيم ّحتدد  قوانني السوق وعمل آلية  ذلكّ
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 واتساع ّ نموّ افرتاض وجود انسجام أسايس للمصالح غالبا ما يكون غري صحيح وإنّإن. األسعار
. وليةّ سياسيا واجتامعيا له عواقب عميقة األثر عىل طبيعة ووظيفة السياسات الدرشذماألسواق يف عامل م

 . ستجابات سياسية?ّ تؤدي إىل نشوء افام هي هذه العواقب التي 
ّ نتائج اقتصاد السوق عىل السياسة املحلية والدولية هو أثرها التخريبي عىل املجتمع, فإدخال حدإّإن  ّ

عية ّذيب العالقات واملؤسسات االجتاميأن  إىل طغى بل ي يميل إىل أنقو السوق وآلية األسعار يف جمتمع 
ّالذين ال يتمتعون بالكفاءة تطرد وتستبعد أصحاب الكفاءة منافسة ّوإن. التقليدية , وجترب املجتمع عىل ّ

ّنا آنفا فاألسواق هلا ميل كامن للتوسع وجذب كلّوكام بي. التالؤم مع األساليب اجلديدة  يشء ليدور يف ّ
 ّوكذلك, فإن. عرض عن موارد جديدة لل البحثّ اجلديدة جيري حفزها باستمرار ويستمرّلطلباتفا. فلكها

 يزيدو. ّاألسواق عرضة للتغريات واالضطرابات الدورية التي ال يكون للمجتمع  سيطرة كبرية عليها
ّوباختصار, فاألسواق تشكل . غري املواتيةالعطب واحلوادث ص وما ينجم عنه من تبعيات قابلية ّالتخص

ة, كام تنتج استجابات قوية عندما حتاول املجتمعات أن حتمي ّمصدرا قويا للتغريات االجتامعية السياسي
Polany 1957,( قو السوق ّنفسها ضد i .( ّولذلك فليس ثمة دولة مهام كانت نزعاهتا ليربالية تسمح

 . ّ الكامل غري املنظم لقو السوقّبالنمو
ة ضمن املجتمعات وفيام ّسلطة وال توزيع الثرويفّه تؤثر تأثريا قويا ّومن النتائج األخر القتصاد السوق أن

ا يف الواقع ّأم. نوا أوضاعهمّومن ناحية نظرية يستطيع اجلميع أن يستفيدوا من فرص السوق ليحس. بينها
ّ األفراد واملجموعات أو الدول خمتلفة يف إمكاناهتا ومكانتها لكي تستفيد من هذه الفرص; ّالعميل, فإن
 أن يكونا غري متساويني ىلإيميالن اليات االقتصادية يف نظام السوق  الثروة وانتشار الفعّ نموّولذا فإن

ّوهكذا فالدول حتاول أن ترشد قو السوق وتقودها لفائدة . بحيث تفضل جمموعة أو دولة عىل غريها
ة بني املشاركني ّسلط عدم التساوي يف توزيع الثروة وال,مواطنيها مما ينتج عنه, يف املد القصري عىل األقل

 ).(Hawtrey, 1952ّ السوق وحتويل املجتمعات إىل طبقات يف االقتصاد السيايس الدويل يف
ّومن النتائج اهلامة األخر القتصاد السوق عىل الدول أن ّ ة بني ّ الرتابط االقتصادي يوجد عالقات قوّ

ية يمكن فالسوق ليس حياديا من وجهة نظر سياسية; فوجوده يوجد قوة اقتصاد. املجموعات واملجتمعات
والرتابط االقتصادي يوجد نقاط ضعف يمكن استغالهلا واالستفادة .  اآلخرّ أن يستخدمها ضدطرفل
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 السبب ي ه… … قدرة قطع العالقات التجارية أو املالية مع أي قطر ّإن": وكام قال ألربت هريشامن. منها
ّاألسايس للتأثري أو ملوقف القوة ال  وذلك من خالل عالقاته "أخر قطر يف أقطار ّ حيصل عليه أيذيّ

 الرتابط االقتصادي حيدث بدرجات متفاوتة عالقات ّلذلك فإن و.(Hirschman, 1945,p.16) ة ّالسوقي
 ىلإ فعل عىل هذا األمر تسعى احلكومات ّوكرد. ة بني املجموعات واملجتمعات القوميةّقوّتبعية وهرمية و

 . اهلّتبعية الدول األخر ّأن تزيد يف استقالليتها اخلاصة وأن تزيد يف 
ّتكاليف للمجموعات واملجتمعات, فمن ناحية يعزز التخصمنافع وويمنح اقتصاد السوق  ص االقتصادي ّ
عة بشكل غري ّ األرباح موزّومع أن.  االقتصادي وزيادة ثروة املشاركني يف السوقّوتقسيم العمل النمو

ولذلك فال تعزف عن . فائدة ما من وجهة نظر مطلقة عىل −ّ بصفة عامة −  كل واحد حيصلّإال أنمتساو, 
 اقتصاد السوق يفرض, من جهة أخر, ّإال أن. املسامهة يف نظام االقتصاد العاملي إال قليل من املجتمعات

تكاليف اقتصادية واجتامعية وسياسية عىل جمموعات وجمتمعات معينة, بحيث يستفيد البعض نسبيا أكثر 
ّقلص ما تتحمله هي ومواطنوها من تكاليفّدول حتاول أن حتمي نفسها وتوهكذا, فال. من اآلخرين وقد . ّ

ّأصبح الرصاع بني املجموعات والدول حول توزيع الفوائد والكلفة ملمحا أساسيا يف العالقات الدولية يف  ّ
 .العامل احلديث

 ةـامتـاخل

ّ العالقات بني الدول يفلسوق العاملي ز عىل تأثري اقتصاد اّ, يركا االهتامم املركزي هلذا الكتاب, إذّإن
ّوهذه العالقة بني الدولة والسوق تتضمن . ّوالطرق التي تتبعها الدول للتأثري يف قو السوق ملا فيه فائدة هلا ّ

 الكيفية التي يؤثر هبا الرتابط هي األوىل. ثالث قضايا وثيقة االتصال ببعضها وذات أمهية لدارس السياسة
ّسة الدولية ويتأثر هبا وخاصة من جراء وجود أو غياب الزعامة السياسية السيايفيف السوق  ّ  ي هةوالثاني. ّ

ّتفاعل التغيري االقتصادي والسيايس الذي يؤدي إىل تنافس شديد بني الدول حول حتديد األماكن العاملية  ّ
 تأثري السوق ي هةوالثالث.  احلديثةةّللفعاليات االقتصادية, وخاصة ما يدعى بالذر املسيطرة للصناع

ّ التطور االقتصادي وما يتبع ذلك من جهود تبذهلا الدول يفالعاملي   تكون يف كيليطرة أو عىل األقل ّسللّ
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وضع يمكن منه التأثري يف القواعد والنظم التي حتكم التجارة, واالستثامر األجنبي, والنظام النقدي 
ّالدويل, وغري ذلك من نواحي االقتصاد السيايس الد  .ويلّ

ّا قضايا فنية للتجارة أو النقد الدويل, قضايا أخر سياسية تؤثر تأثريا بالغا ّ وتكمن وراء ما يبدو أهن  يفّ
 دولة تريد أن ّ كلّوي عىل منافع متبادلة, فإنط التجارة قد تنّفمع أن. ّ, واالستقالل ورفاه الدولسلطةال

ا تريد أن ترتقي السلم التكنولوجي ّإهن. من ميزاتا متلكه تكون أرباحها ملصلحتها بشكل ال يتناسب مع م
ّلتقطف أعىل عائد للقيمة املضافة من مسامهتها الذاتية يف التقسيم الدويل للعمل  دولة تريد ّوكذلك فكل. ّ

 ميدان من ميادين الشؤون ّفي كلف. ّأن يكون هلا دور يف اختاذ القرارات بشأن قواعد نظام النقد الدويل
 . القضايا االقتصادية والسياسية تالزما عميقاتتالزمولية, ّاالقتصادية الد

.  العلامء وغريهم من األشخاص خيتلفون حول طبيعة العالقة بني الشؤون االقتصادية والسياسيةّغري أن
 واحد موضعه يف واحدة من ثالث وجهات نظر ّخذ كلّه يمكن حتديد مواقف عديدة, فيغلب أن يتّومع أن

ّ وسوف يقيم الفصل –ارس فكرية متباينة, وهي الليربالية, والقومية, واملاركسية وأيديولوجيات ومد
ّالقادم نقاط الضعف والقوة يف كل ّ ْ ّوسوف تتم بصفة خاصة مناقشة التحد.  منهاّ ي األسايس الذي ينشأ عن ّ

 . ملا بعد احلربّق باحتامالت استمرار االقتصاد الدويل الليربايلّالقومية واملاركسية بشكل خاص فيام يتعل
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 لفصل الثاينا

 ات ثالث لالقتصاد السيايسأيديولوجي

Three Ideologies of Political Economy 

ّأدت أيديولوجيات الليربالية والقومية واملاركسية إىل تقسيم  عىل مد القرن ونصف القرن املاضيني,
األفراد (الفكر والعقيدة التي يرشح هبا  لإلشارة إىل نظم "أيديولوجية"يستخدم هذا الكتاب كلمة . البرشية

. )Heilbroner, 1985, p. 107(الكيفية التي يعمل هبا نظامهم واملبادئ التي يمثلها هذا النظام ) واجلامعات
لقد متحور الرصاع بني هذه النظريات املعنوية والفكرية الثالث حول دور وأمهية السوق يف تنظيم املجتمع 

   .  والشؤون االقتصادية
ة وضعف هذه األيديولوجيات الثالث إلقاء الضـوء عـىل دراسـة جمـال ّ يمكن من خالل تقويم مواطن قو

ح هنا عـىل املناقشـات الالحقـة حـول ّ منظور موضّة كلّق مواطن قوّسوف تطب. ّاالقتصاد السيايس الدويل
 العـامل ّنإا هـي قـيم الليرباليـة, فـ القيم التي أؤمن هبّومع أن. ّقضايا حمددة مثل التجارة واالستثامر والتنمية

الذي نعيش فيه هو العامل الذي تصفه أفضل وصف أفكار القوميـة االقتصـادية, وأحيانـا أفكـار املاركسـية 
 .ّة النظرية, ولكنها تكون أحيانا السبيل الوحيد املتاحّقد ال تكون االنتقائية السبيل إىل الدق. كذلك

ما هي أمهية السوق للنمو االقتصادي : نطاق واسع من األسئلة مثل  ختتلف األيديولوجيات الثالث بشأن 
وتوزيع الثروات بني اجلامعات واملجتمعات? ماذا جيب أن يكون عليه دور األسواق يف تنظيم املجتمع 

ّاملحيل والدويل? ما هو تأثري نظام السوق   قضايا احلرب والسلم? حتتل هذه األسئلة ومثيالهتا موقعا يفّ
 .  ّيف املناقشات التي تدور حول االقتصاد السيايس الدويلمركزيا 

ّختتلف هذه األيديولوجيات الثالث اختالفا جوهريا يف مفاهيمها للعالقات بني املجتمع والدولة والسوق, 
ّ مسألة مثرية للجدل يف جمال االقتصاد السيايس الدويل قابلة ّ كلّوقد ال يكون من قبيل املبالغة القول إن

ّفالصدام الفكري ليس جمرد . زال يف هناية املطاف بحيث تتحول إىل مفاهيم متباينة هلذه العالقاتلالخت
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 الليربالية االقتصادية واملاركسية والقومية االقتصادية مجيعها مفعمة باحليوية يف هناية ّاهتامم تارخيي, ذلك أن
ّ فهي حتدد الر.القرن العرشين  ما ينطوي عليه نظام السوق ّفراد فيام خيصؤ املتضاربة التي تكون لد األّ

ّمن آثار عىل املجتمع املحيل والدويل  العديد من القضايا التي كانت مثار خالف يف القرنني الثامن قد باتو. ّ
 . ة أخر موضع نقاش حامي الوطيسّعرش والتاسع عرش مر

. تباينة لالقتصاد السيايس الثالث امل"األيديولوجيات"من األمهية بمكان فهم طبيعة ومضمون هذه 
 ّ فيام خيصكامال موقف يستتبع نظام عقيدة ّ كلّ ألن"نظرية" بدال من "أيديولوجية"يستخدم مصطلح 

مثاال أو ) Thomas Kuhn(ن هطبيعة الكائنات البرشية واملجتمع, وهو بالتايل جمانس ملا يسميه توماس كو
ث بااللتزامات الفكرية ونادرا ما يكون باإلمكان ّشب التّتم, يكوهن ّوكام يبني). Kuhn, 1962( نموذجا

ّ هذه االلتزامات أو األيديولوجيات تدعي أهنّ هذا أنّومرد. إزاحتها باملنطق أو بالدليل املعاكس ّا تقدم ّ
ّا تشكل أيضا مواقف معيارية حول ّأوصافا علمية للكيفية التي يعمل هبا العامل يف واقع األمر يف حني أهن

 .لتي ينبغي للعامل أن يعمل بموجبهاالكيفية ا
 هذه ّنإ لرشح العالقة بني االقتصاد والسياسة, ف"النظريات"فرزوا عددا من أ الباحثني قد ّرغم أن

وبعبارة يف غاية .  الشؤون الثقافية والسياسيةيفاأليديولوجيات الثالث هي البارزة وهلا تأثري عميق 
التي نشأت عن ) "املركنتيلية"لتي كانت تدعى أصال الروح التجارية أو ا( القومية االقتصادية ّنإالتبسيط, 

ّممارسة رجال الدولة يف أوائل الفرتة احلديثة تفرتض وتؤي إهنا أساسا أحد . ّد تفوق السياسة عىل االقتصادّ
ّمبادئ بناء الدولة وهي تؤكد عىل وجوب خضوع السوق ملصالح الدولة وجتادل بأن ّ  العوامل السياسية ّّ

ّدد, أو ينبغي هلا أن حتدد عىل األقل, العالقات االقتصاديةحت  الليربالية التي انبثقت عن حركة التنوير يف ّإن. ّ
دة يف ّ فعل للروح التجارية وباتت جمسّوآخرين غريه كانت رد) Adam Smith(كتابات آدم سميث 

ناحية املثالية عىل األقل, يف جماالت تفرتض الليربالية وجود السياسة واالقتصاد, من ال. تقليدياالقتصاد ال
 ّ وذلك خدمة ملصلحة الفعالية والنمو–ّر األسواق من التدخل السيايس ّمنفصلة وجتادل بوجوب حتر

 فعل عىل الليربالية ّا املاركسية التي برزت يف منتصف القرن التاسع عرش كردّأم. واخليار االستهالكي
ّواالقتصاد الكالسيكي, فهي تتمسك بأن  النـزاع السيايس ينجم عن ّك السياسة وأنّ االقتصاد هو الذي حيرّ

 زوال السوق وزوالوبالتايل سيتوقف النـزاع السيايس مع . الرصاع بني الطبقات حول توزيع الثروات
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ّوبسبب التطور الكبري للقومية واملاركسية يف العهد احلديث كرد. املجتمع الطبقي  فعل عىل معتقدات ّ
 . بحثي وتقديمي هلذه األيديولوجيات بالليربالية االقتصاديةّيربايل, سوف أستهلاالقتصاد الل

   ـيور الليربالـاملنظ

The Liberal Perspective  

ّيؤكد بعض الباحثني أن ّ ليس ثمة يشء اسمه النظرية الليربالية لالقتصاد السيايس ألنّ  الليربالية تفصل ّ
نة ووفق منطق خاص ّ جمال يعمل وفق قواعد معيّفرتض أن كلاالقتصاد والسياسة أحدمها عن اآلخر وت

 ذاهتا نظرية أيديولوجية وأن املنظرين الليرباليني يشغلون أنفسهم يف ّبيد أن هذه النظرية هي يف حد. )١( به
وسواء طرحت هذه النظرية بشكل رصيح جيل يف . واقع األمر بالشؤون السياسية واالقتصادية عىل السواء

 . ث عن نظرية ليربالية لالقتصاد السيايسّتحدأو بشكل ضمني فحسب, يمكن للمرء الكتاباهتم 
وقد نزعت هذه القيم السياسية : ّثمة جمموعة من القيم التي تنشأ عنها نظريات ليربالية لالقتصاد والسياسة 

الليربالية ملتزمة فالنظرية االقتصادية ). Lindblom,1977(واالقتصادية إىل الظهور معا يف العامل احلديث 
ّباألسواق احلرة وبأدنى قدر من تدخل الدولة, عىل الرغم من احتامل اختالف الرتكيز النسبي عىل الواحد  ّ

 كام سيتم توضيحه أدناه, فالنظرية السياسية الليربالية ملتزمة بمساواة وحرية الفرد رغم اختالف ,أو اآلخر
 .رة أساسية عىل العنرص االقتصادي للنظرية الليرباليةاهتاممنا ينصب هنا بصوف. ة أخرّالرتكيز مر

ّ االقتصاد حسبام تطور يف بريطانيا العظمى والواليات علمّيتجسد املنظور الليربايل لالقتصاد السيايس يف 
بدءا من آدم سميث وحتى األنصار املعارصين لذلك املنظور, تقاسم املفكرون . املتحدة وأوروبا الغربية

جمموعة مرتابطة من االفرتاضات واملعتقدات بشأن طبيعة الكائنات البرشية واملجتمع الليرباليون 
 كالسيكية, كالسيكية جديدة, كينيزية, نقدية, –واختذت الليربالية أشكاال عديدة . والفعاليات االقتصادية

                                                           
ّرويب أي االلتزام بالفردية والسوق احلرة وامللكية اخلاصة يف هذا الكتاب وفق مدلوله األو"ليربايل"يستخدم مصطلح ) ١ ( هذا هو املنظور . ّ

 Paul(ن بول سامويلسون إوبالتايل, ف. ملعظم علامء االقتصاد األمريكيني ولعلم االقتصاد حسبام جيري تدريسه يف اجلامعات األمريكيةّالسائد 

Samuelson ( وملتون فريدمان)Milton Friedman(ّتالفات اهلامة بني آرائهام السياسية والنظرية, يعتربان هنا ممثلني للتقليد الليربايل , رغم االخ
 .األمريكي
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وية للمساواة ومتيل وترتاوح هذه األشكال املختلفة بني تلك التي تعطي أول. , الخاّ عقالنيانمساوية, وتوقع
ّنحو الديمقراطية االجتامعية وتدخل الدولة لتحقيق هذا اهلدف وتلك التي تشدد عىل احلرية وعدم  ّ

غري أن مجيع أشكال الليربالية االقتصادية ملتزمة بالسوق وبآلية . ّالتدخل عىل حساب املساواة االجتامعية
ّادية املحلية والدوليةاألسعار بوصفها أنجع وسيلة لتنظيم العالقات االقتص يمكن يف حقيقة األمر تعريف . ّ

ّالليربالية بأهنا مذهب وجمموعة من املبادئ من أجل تنظيم وإدارة اقتصاد سوقي هبدف حتقيق أقىص قدر 
 .  االقتصادي ورفاه الفردّمن الفعالية والنمو

ن  أت اإلنسان وتفرتض أنه ماتفرتض الليربالية االقتصادية نشوء السوق تلقائيا من أجل تلبية احتياجا
فالكائنات البرشية هي بحكم الطبيعة . اخلاص هبا تعمل وفقا ملنطقها الداخيل ّإهناتصبح السوق فاعلة ف

النقل "وحسب آدم سميث, فان . حيوانات اقتصادية وبالتايل تنشأ األسواق بشكل طبيعي دون اجتاه مركزي
ّفالناس يبتدعون األسواق واملال واملؤسسات . س البرشيّ عوامل متأصلة يف اجلن"واملقايضة والتبادل

) R. A. Radford, 1945(رادفورد . أ. وهكذا, فان ر. االقتصادية من أجل تسهيل التبادل وحتسني رفاهتهم
 The Economic Organization of ("التنظيم االقتصادي ألحد معسكرات أرس احلرب"يوضح يف كتابه 

a P.o.W. Camp (ّت تلقائيا سوق معقدة ومتطورة لتلبية احتياجات اإلنسان, ولكن تبني حكايته كيف نشأ
  . )٢(أيضا كيف كان من الرضوري وجود حكومة ما لضبط هذا النظام السوقي البدائي واملحافظة عليه

األعىل ر املنطقي لنظام سوقي هو أنه يرفع  الكفاءة  االقتصادية ويزيد النمو االقتصادي إىل احلد ّ املربّإن
ّورغم اعتقاد الليرباليني بأن النشاط االقتصادي يعزز أيضا سلطة الدولة . نه حيسن رفاه اإلنسانإوبالتايل ف ّ

ن دفاعهم إ.  املستهلكنيفراد اهلدف األسايس للنشاط االقتصادي هو نفع ّأنبوأمنها, فهم جيادلون 
 .ّنطاق السلع واخلدمات املتاحة للمستهلكّاملطلق عن التجارة احلرة واألسواق املفتوحة هو أهنا تزيد 

ّويترصف . ن أساس املجتمع هو املستهلك الفرد أو الرشكة أو األرسةإيقول االفرتاض اجلوهري لليربالية 
وال تنطبق . األفراد عىل نحو عقالين وحياولون تلبية أو زيادة قيم معينة إىل أقىص حد بأقل كلفة ممكنة هلم

وبالتايل فان اإلخفاق يف حتقيق هدف ما نتيجة اجلهل أو أي . عى وليس عىل النتيجةالعقالنية إال عىل املس

                                                           
 .السرتعائه انتباهي إىل هذا املقال الشيق) Michael Doyle(أود أن أشكر مايكل دويل  )٢(
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الفائدة / ّسبب آخر ال يبطل, وفقا لليرباليني, افرتاضهم بأن األفراد يترصفون عىل أساس حساب الكلفة 
 الوصول إىل وأخريا, جتادل الليربالية بأن الفرد سوف يسعى إىل نيل هدف إىل حني. الغايات/ أو الوسائل 

وحياول االقتصاديون . توازن سوقي أي إىل أن تتساو التكاليف املتصلة بتحقيق اهلدف مع الفوائد
الليرباليون تفسري السلوك االقتصادي, ويف بعض احلاالت, السلوك اإلنساين برمته استنادا إىل هذه 

 ).         Rogowski,1978(االفرتاضات الفردية والعقالنية 
ض الليربالية وجود سوق يكون لد األفراد فيها معلومات كاملة, وبالتايل يتسنى هلم انتقاء أكثر كام تفرت

ا ّوسوف يستجيب فراد املنتجني واملستهلكني استجابة قوية إلشارات األسعار مم. اإلجراءات نفعا
ط اإلنتاج واالستهالك ّسيخلق اقتصادا مرنا حيث يؤدي أي تبدل يف األسعار النسبية إىل تبدل مقابل يف أنام

ّوتعترب هذه املؤسسات يف هناية املطاف الناتج الناجم عن السلوك االقتصادي . ّواملؤسسات االقتصادية
ن رشوط التبادل يف سوق تنافسية حقا, إوعالوة عىل ذلك, ف. (Davis and North, 1971)وليس سببه 

وإذا كان التبادل طوعيا, يعود . ة واإلكراهّحتددها حرصا اعتبارات العرض والطلب وليس ممارسة السلط
 ."التبادل احلر ليس لصوصية"ن إوبعبارات عامية, ف. النفع عىل كال اجلانبني

الذي يسميه (ّإن علم االقتصاد أو باألحر علم االقتصاد الذي يدرس يف معظم اجلامعات األمريكية 
 علم جتريبي يرمي إىل زيادة  السلوك إىل أقىص , يفرتض أنه)جوازيّالتقليدي أو الرباملاركسيون االقتصاد 

 االقتصادية الالشخصية واحليادية سياسيا, لذلك "القوانني"ويعتقد أن السلوك حتكمه جمموعة من . حد
ّينبغي أال تتدخل احلكومات يف السوق إال عند . ّينبغي بل يمكن فصل االقتصاد والسياسة إىل جماالت متميزة

 ).Olson,1965( ّأو من أجل ما يسمى باخلري العام أو اجلامعي)  Baumel,1965 ("فشل سوقي"وجود 
أو  ("القانون" هذا ّينص). Becker, 1976, p. 6(قانون الطلب بصورة أساسية لّخيضع اقتصاد السوق 

عىل أن الناس سوف يشرتون كمية أكرب من سلعة ما إذا هبط ) االفرتاض, إن كان املرء يفضل هذا التعبري
 النسبي ويشرتون كمية أقل إذا ارتفع السعر; كام يميل الناس إىل رشاء كمية أكرب من سلعة ما مع السعر

ّومن شأن أي تطور يبدل السعر النسبي لسلعة . ارتفاع دخلهم النسبي وكمية أقل مع تدين دخلهم النسبي
ّ أو أقل من السلعة; وهلذا كمية أكرب) أو إنتاج(ما أو الدخل النسبي لفاعل ما إجياد حافز أو مثبط حليازة 
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وبرغم وجود استثناءات معينة هلذا املفهوم البسيط, فإنه . القانون بدوره تشعبات عميقة يف املجتمع برمته
 .جوهري لعمل ونجاح نظام سوقي للتبادل االقتصادي

صاحلهم يف ويف جانب العرض من االقتصاد, يفرتض علم االقتصاد الليربايل أن األفراد يسعون إىل حتقيق م
إن كل قرار يكون .  ال مفر منه لوجود اإلنسانّأسايسوإن هذا وضع .  عىل املواردلقيودعامل من الندرة وا

عىل حساب فوات فرصة ما وينطوي عىل مبادلة فيام بني االستعامالت البديلة للموارد املتاحة 
)Samuelson, 1980, p.27 .(عدم وجود يشء اسمه " هو إن الدرس األسايس لعلم االقتصاد الليربايل

 .ا للتنازل عن يشء آخرّ; وانه من أجل احلصول عىل يشء ما جيب أن يكون املرء مستعد"غداء جماين
ّوتفرتض الليربالية كذلك أن االقتصاد السوقي يبدي ميال قويا نحو التوازن واالستقرار املتأصل, عىل 

ّزن ذايت احلركة وذايت التصحيح الذي يتحقق من خالل وهذا املفهوم من التوا. املد الطويل عىل أقل تقدير
عمل األسواق والقوانني التي يعتقد ب علامء االقتصاد يامنتوازن القو يف عامل عقالين هو مفهوم حاسم إل

وإذا تعرض سوق ما إىل حالة من فقدان التوازن نتيجة عامل ). Condliff, 1950, p. 112(ّبأهنا حتكمها 
 حدوث تبدل يف أذواق املستهلك أو يف التقنية اإلنتاجية, فإن عمل آلية السعر ستعود يف خارجي املنشأ مثل

وبالتايل, فإن . وستوازن األسعار والكميات إحداها األخر مرة ثانية. هناية األمر إىل حالة جديدة من التوازن
 ويستند األسلوب الرئييس .ّتبدال يف العرض أو الطلب لسلعة ما سوف حيدث تبدالت مقابلة يف سعر السلعة

  .)٣(علم السكون املقارن, إىل هذا االفرتاض بالنـزعة نحو توازن شامل لتحليل اقتصادي حديث, أال هو
ّوثمة افرتاض ليربايل إضايف مفاده أن انسجاما أساسيا طويل األمد يف املصالح يشكل أساس التنافس  ّ

إن سعي الفرد إىل . ت يف املصالحّي تضارب مؤقالسوقي للمنتجني واملستهلكني وهو انسجام سيلغي أ
وإن ما ,ّحتقيق املصلحة الذاتية يف السوق يزيد الرفاه االجتامعي إذ إنه يفيض إىل زيادة الكفاءة زيادة قصو 

 فرد ّونتيجة لذلك, سيكسب كل. ينجم عن ذلك من نمو اقتصادي يعود بالنفع عىل اجلميع يف هناية األمر

                                                           
ألف من نموذج  سوق يف حالة من التوازن, وإدخال وهي تت. هو الذي ابتكر طريقة السكون املقارن) David Ricardo(إن ديفيد ريكاردو ) ٣ (

ّوبام أن هذا النمط من التحليل ال هيتم عموما بأصول املتغري اخلارجي املنشأ ذاته, . ّمتغري خارجي املنشأ يف النظام, وحساب حالة توازن جديدة
 .فإنه يقترص عىل كونه وسيلة لفحص مشكلة التغيري االقتصادي
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الكل ولكن ينبغي اإلضافة أن الكسب لن يكون متساويا لد اجلميع بسبب اختالف وفقا ملسامهته يف 
 تبادل حر, يصبح املجتمع بأرسه أكثر ثراء ولكن سيكافأ األفراد من حيث إن  ّويف ظل. اإلنتاجيات الفردية

 .تاجيتهم اهلامشية ومسامهتهم النسبية يف الناتج االجتامعي اإلمجايل
ّء االقتصاد الليرباليني احلاليني يؤمنون بالتقدم الذي يعرف يف أغلب األحيان بأنه وأخريا, فإن معظم علام ّّ
ّويؤكدون أن. زيادة يف ثروة الفرد  خطي وتدرجيي ّ اقتصاد يعمل عىل نحو صحيح إنام هو نموّ نموّ

 MITى منحن"ه زميل اقتصادي ّوينطلق يف موازاة ما سام. (Meier and Baldwin, 1963, p. 70) ومتواصل
 − احلروب, الثورات, أو الكوارث الطبيعية −ومع أن األحداث السياسية أو غريها . " التوازن القيايسّلنمو

ّ حتدده ّ مستقرّ يف هناية املطاف إىل نمط نمو سيعوداالقتصادّفإن  هذا, ّ كبري مسار النموّيمكن أن تعرقل إىل حد
وعالوة عىل ذلك, ال ير الليرباليون صلة رضورية . تاجية السكان واملوارد اإلنبصورة أساسية الزيادات يف

 هذه اآلفات السياسية إنّ االقتصادي والتطورات السياسية مثل احلرب واإلمربيالية; إذ ّبني عملية النمو
ّتؤثر يف األنشطة االقتصادية وقد تتأثر هبا, ولكنها حتدث بصورة رئيسية نتيجة عوامل سياسية وليس  ّ ّ

ّىل سبيل املثال, ال يعتقد الليرباليون بوجود عالقة سببية بني تقدم الرأساملية يف أواخر القرن وع. اقتصادية
ويعتقد الليرباليون أن .  واندالع احلرب العاملية األوىل١٨٧٠التاسع عرش وجيشان اإلمربيالية بعد سنة 

م منفصال عن السياسة وأنه يستند إىل ّلون التقدّهنم يتخيإوبالتايل ف. ّاالقتصاد يف تقدم وأن السياسة يف تقهقر
 .ّتطور السوق

واستنادا إىل هذه االفرتاضات وااللتزامات, أنشأ علامء االقتصاد العرصيون علم االقتصاد القائم عىل 
 تفسري السلوك بمعناه األوسع, مثل "قوانني"وعىل مد القرنني املاضيني, استنتجوا . التجربة العملية

ّنسبية القوانني نظرية امليزة   قاله يل آرثر لويسماوحسب . يةّ, ونظرية املنفعة اهلامشية, ونظرية املال الكمّ
)Arthur Lewis(, ّفقد اكتشف علامء االقتصاد قوانني جديدة بمعدل قانون واحد تقريبا يف كل .  ربع قرنّ

ق منطقي  أي وجود خملو–وهم يفرتضون وجود رجل اقتصادي .  مرشوطة ومعيارية"القوانني"وهذه 
 نسبيا يف التاريخ البرشي ومل ّنوع اإلنسان البيولوجي العاقل الذي كان نادرا خمتلف عن –بالغ األمهية 

ن هذه القوانني معيارية ذلك أهنا إوعالوة عىل ذلك, ف. ّ إال خالل فرتات متميزة من األوضاع املواتيةيوجد
ّحتدد كيف جيب عىل املجتمع تنظيم نفسه وكيف جيب أن يترص  الثروة إىل ّف الناس إذا كان عليهم زيادة نموّ
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ّملجتمعات عىل السواء هذه القوانني ولكنهم يفعلون ذلك عىل حساب اوقد ينتهك األفراد و. أقىص حد
وتوجد اآلن الرشوط الالزمة لتشغيل اقتصاد سوقي, وانترش االلتزام املعياري بالسوق . الكفاءة اإلنتاجية

وعىل الرغم من .  جزءا كبريا متزايدا من الكرة األرضيةّنية الغربية وبات يضممن مكان والدهته يف املد
ويعود . جتاه ترابط اقتصادي عاملي متزايدباجتاه االقتصاد السوقي وبااالنتكاسات, فقد انتقل العامل احلديث 

 .(Hicks, 1969)ذلك حتديدا إىل أن األسواق أكثر كفاءة من أشكال أخر من التنظيم االقتصادي 
وجوهر األمر هو اعتقاد الليرباليني أن التجارة والتعامل االقتصادي مها مصدر عالقات سلمية فيام بني 
األمم بسبب ميل املنافع املتبادلة للتجارة والتكافل اآلخذ يف االتساع بني االقتصادات الوطنية إىل تعزيز 

ومن شأن .  يميل االقتصاد إىل توحيد الشعوبويف حني أن السياسة متيل إىل التفريق,. العالقات التعاونية
ه خيلق أوارص مصالح متبادلة والتزاما بالوضع نّ السياسة الدولية إذ إّتلطيف حدةاقتصاد دويل ليربايل 

 واحد سوف يكون, أو عىل األقل يمكن أن ّولكن من املهم التشديد ثانية عىل أنه بالرغم من أن كل. الراهن
وعىل .  سوف ختتلف"النسبية", فان املكاسب ّعنى املطلق يف ظل التبادل احلريكون, يف وضع أفضل بامل

دها نظام السوق هي التي أفرزت ّن مسألة املكاسب النسبية وتوزيع الثروة التي يولإوجه التحديد, ف
 .القومية االقتصادية واملاركسية بوصفهام مذهبني متنافسني

  يـور القومـاملنظ

The Nationalist Perspective 

ّشهدت القومية االقتصادية, شأهنا شأن الليربالية االقتصادية, الكثري من التحوالت عىل مد القرون 
املركنتيلية, واالقتصاد املوجه, واحلامئية, واملدرسة التارخيية األملانية, : كام تبدلت عناوينها . العديدة املاضية

 جمموعة من األفكار أو املواقف بدال من ّظواهر هذه الغري أنه جتري عرب مجيع. را احلامئية اجلديدةّومؤخ
ومفاد فكرهتا الرئيسية هو أن الفعاليات . جمموعة متامسكة ونظامية من النظريات االقتصادية أو السياسية

ّاالقتصادية ختضع أو ينبغي أن ختضع هلدف بناء الدولة ومصالح الدولة مجيع القوميني األمن سند وي. ّ
ويمكن متييز موقفني أساسيني . ّة الدولةّيو أول إىلّظام الدويلّلناالعسكرية يف تنظيم وأداء ّالقومي والقوة 

 العنرص األدنى هي محاية املصالح االقتصادية الوطنية ّ أنإذ يعترب بعض القوميني. ضمن هذا االلتزام العام
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ّملوقف الدفاعي عموما بأنه ولعدم وجود مصطلح أفضل, يمكن تسمية هذا ا. ّالالزم ألمن الدولة وبقائها
ّومن جهة أخر, هناك القوميون الذين يعتربون االقتصاد الدويل حلبة للتوسع .  )٤(  احلميدة"املركنتيلية" ّ

وكانت .  حاقدة"مركنتيلية"ّويمكن تسمية هذا الشكل العدواين بأنه . اإلمربيايل والتعظيم الوطني
 إزاء (Hjalmar Schacht) قتصاد النازي هياملار شاختالسياسات االقتصادية التي مارسها وزير اال

 ). Hirschman, 1969(أوروبا الرشقية يف الثالثينيات من هذا النوع 
ّا ببناء الدولة, فقد اختلفت األهداف الدقيقة ّمع أنه ينبغي النظر إىل القومية االقتصادية بوصفها التزاما عام

ومع ذلك, . اعتمدهتا يف أوقات خمتلفة ويف أماكن خمتلفةالتي كانت تسعى لتحقيقها والسياسات التي 
ّ كثريا ما جيري اقتباسه, يتقاسم املؤلفون ّنصعىل نحو مقنع يف ) Jacob Viner(حسبام جادل جاكوب فاينر

 : ناعات بشأن عالقة الثروة والسلطةالق) أو ما يسميه املركنتيليون(القوميون االقتصاديون 
ا كان ّا كان البلد أو أيّا كانت الفرتة وأيّ مجيع االفرتاضات التالية أيّسيقرونيليني كانوا   أعتقد أن مجيع املركنت

 : وضع الفرد املعني
 .ّإن الثروة وسيلة أساسية مطلقة للقوة سواء من أجل األمن أو من أجل العدوان 
ّإن القوة أساسية أو قيمة كوسيلة حليازة الثروة أو االحتفاظ هبا  ّ. 
 .ّلثروة والقوة غايات هنائية مالئمة للسياسة الوطنيةإن كال من ا 
ّثمة انسجام عىل املد الطويل بني هذه الغايات, رغم أنه قد يكون لزاما يف ظروف معي  نة القيام ّ

بتضحيات اقتصادية ملصلحة األمن العسكري وبالتايل أيضا ملصلحة الرفاه عىل املد الطويل 
(Viner, 1958, p.286). 

                                                           
أنه ال يمكن للكوزموبوليتانية اجلديدة ) List(عتقد ا متامهيا مع وضع املركنتيلية احلميدة, إذ  (Friedrich List)ش لستيمكن اعتبار فردرت) ٤(

ّأن تتحقق إال بعد تطور مجيع الدول ّ والفصل العارش . (Gilpin, 1975, pp. 234-37) مناقشة املركنتيلية احلميدة واحلاقدة, انظر ّلالطالع عىل. ّ
 .أدناه
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 ّاملؤلفون الليرباليون عموما أن السعي إىل القوة والثروة, أي االختيار بني بينام ير  "املدافع والزبدة"ّ
 ).Knorr, 1944, p.10(  اهلدفني يتمم أحدمها اآلخر ّ أنينطوي عىل مبادلة, يميل القوميون إىل اعتبار

ّيشدد القوميون االقتصاديون عىل دور العوامل االقتصادية يف العالقات الد ولية ويعتربون أن الرصاع بني ّ
ّ من أجل املوارد االقتصادية إنام هو منترش ومتأصل فعال يف – غريها الرأساملية أو االشرتاكية أو − ّالدول

ّوكام قال أحد املؤلفني, بام أن املوارد االقتصادية رضورية للقوة الوطنية, ف. ّطبيعة النظام الدويل ذاته  ّن كلإّ
ّوتسعى الدول إىل حيازة الثروة والقوة . (Hawtrey, 1952)سه اقتصادي وسيايس نزاع هو يف الوقت نف ّ

 . تقديرّالوطنية يف آن واحد, عىل املد البعيد عىل أقل
ّومع تطور القومية االقتصادية يف أوائل العرص احلديث فقد استجابت للتطورات السياسية واالقتصادية  ّ

بروز دول قومية يف : سابع عرش والقرن الثامن عرش وعكسهاوالعسكرية للقرن السادس عرش والقرن ال
ست نفسها بداية للتجارة وللتصنيع عىل نحو متزايد, والوترية ّطة كرّتنافس مطرد, ونشوء طبقة متوس

كام أن . العامل اجلديد وموارده ّاء التغريات داخل أوروبا واكتشافّاملتسارعة للفعاليات االقتصادية من جر
ّ النقدي ونطاق التغريات الواسع التي طرأت عىل طبيعة احلروب والتي ّ ذي الطابعالسوقنشوء اقتصاد  ّ
أو (وكان لد القوميني ). Roberts, 1956( ني عىل نحو حاسم ّ كانا هام"الثورة العسكرية"ّوصفت بأهنا 

 .ألمن القوميسبب وجيه يف مماهاة ميزان جتاري مالئم مع ا) , كام كانوا يدعون آنذاك"املركنتيليني"
أوال, يعتقد القوميون أن ). Sen, 1984( ّ يأيت التصنيع يف مقدمة أهداف القوميني وذلك ألسباب عديدة 

ّ عرب االقتصاد بكامله و تؤدي إىل تطوره الشاملتنتقل) عنارص خارجية(للصناعة آثارا  ثانيا, هم يربطون . ّ
ثالثا, وهو السبب األهم, حتظى . ّالل الذايت السيايسّحيازة الصناعة باالكتفاء الذايت االقتصادي واالستق
ّالصناعة بالتقدير ألهنا أساس القوة العسكرية وحتتل ويف .  موقعا مركزيا يف األمن القومي يف العامل احلديثّ

.  ذلك املجتمعات الليربالية, تنتهج احلكومات سياسات مواتية للتنمية الصناعيةيف جمتمع تقريبا, بام ّكل
يبدو أن "): Alexander Hamilton(تب صاحب النظرية املركنتيلية للتنمية االقتصادية األمريكية وكام ك

يا بازدهار الصناعات بل إن استقالل البلد وأمنه مها أيضا مرتبطان بذلك ّالثروة ليست وحدها املرتبطة ماد
 استطاع جماراة هاملتون ّوليس ثمة واضع نظريات معارص. (Rostow, 1971, p. 189)االزدهار مقتبس يف 
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ّإن اهلدف القومي للتصنيع, كام ستتم مناقشته يف الفصل الثالث, هو يف حد. لرتابطايف وصف هذا   ذاته ّ
 .مصدر رئييس للنـزاع االقتصادي

تنشأ القومية االقتصادية, يف أوائل العرص احلديث ويف الوقت احلارض عىل السواء, جزئيا من نزعة 
وهي حتاول, . ة بني االقتصادات القوية والضعيفةّالثروة وإىل إقامة تبعية أو عالقات قواألسواق إىل تركيز 

.  القو االقتصادية والسياسية اخلارجية غري املواتيةّ محاية االقتصاد ضد,يف شكلها احلميد أو الدفاعي
ّالقتصادات املتقدمة التي ا أو يف تلك اّ نموّوكثريا ما توجد القومية االقتصادية الدفاعية يف اقتصادات أقل

بدأت يف االنحسار; وتنتهج هذه احلكومات سياسات محائية وذات صلة حلامية صناعاهتا الوليدة أو اآليلة إىل 
. والقومية االقتصادية, يف شكلها احلاقد, هي سلوك احلرب االقتصادية. ّالزوال وحلامية املصالح املحلية

 .وتعترب أملانيا النازية املثال الكالسيكي عىل ذلك. ساعاّو التي تزداد اتويسود هذا النوع أكثر ما يسود يف الق
وبالتايل, حتاول . كثر أمهية من الكسب املتبادلأّ ويف عامل من الدول املتنافسة, يعترب القوميون الكسب النسبي 

 تستفيد عىل نحو غري ّاألمم باستمرار تغيري القواعد أو النظم التي حتكم العالقات االقتصادية الدولية كي
االقتصادية األخر واحد أن يكون حمتكرا ّآدم سميث بدهاء, يريد كل وكام أشار.متكافئ إزاء القو 

ّلذلك, ال يمكن لالقتصاد الدويل الليربايل أن . وسيحاول أن يكون كذلك ما مل يمنعه املنافسون من ذلك
ّيتطور ما مل تدعمه الدول االقتصادية املهيمنة التي  . ّ تكون مصاحلها الذاتية متساوقة مع صون ذلك االقتصادّ

ّيف حني يشدد الليرباليون عىل املنافع املتبادلة للتجارة الدولية, يعترب القوميون وكذلك املاركسيون هذه  ّ
ّومع أن هذا ال يستبعد التعاون االقتصادي الدويل وانتهاج . ّالعالقات بأهنا مثرية للنـزاعات أساسا

ّنه يشكل بالفعل مصدرا مستمرا للنـزاع إن الرتابط االقتصادي ليس متامثال أبدا, بل إيربالية, فسياسات ل
ّوبالتايل, يؤكد املؤلفون القوميون, بدءا من الكسندر هاملتون وحتى أصحاب نظريات . وانعدام األمن ّ

      .ّالتبعية املعارصين, عىل االكتفاء الذايت الوطني بدال من الرتابط االقتصادي
ساع ّوجتاوبا مع الثورة التجارية وات. ذت القومية االقتصادية أشكاال خمتلفة عديدة يف العامل احلديثّلقد اخت

ّنطاق التجارة الدولية طوال الفرتة األوىل, شد دت املركنتيلية الكالسيكية أو املالية عىل تشجيع التجارة ّ
د املركنتيليون الصناعيون, أمثال ّثورة الصناعية, شدويف أعقاب ال. وعىل وجود فائض يف ميزان املدفوعات
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ويف أعقاب احلربني العامليتني األوىل والثانية, . لست, عىل تفوق الصناعة والتصنيع عىل الزراعة هاملتون و
ويف العقدين األخريين من . ّ إىل هذه االهتاممات السابقة التزام قوي بأولوية الرفاه املحيل ودولة الرفاهّانضم

 "الذر القيادية"ّ األمهية املتزايدة للتكنولوجيا املتقدمة, والرغبة يف السيطرة الوطنية عىل غدتذا القرن, ه
بيد .  السامت املميزة للمركنتيلية املعارصة"تنافسية السياسة"لالقتصاد احلديث, وقدوم ما يمكن تسميته 

ّغبة يف السلطة واالستقالل ظلت عىل مرّأن الر  .تامم املهيمن للقوميني االقتصاديني العصور االهّ
ّا كانت أوجه القوة والضعف النسبية هلذه الرغبة بصفتها أيديولوجية أو نظرية لالقتصاد السيايس ّوأي

فقد . ةّ قويّجاذبيةران هلا ّن الرتكيز القومي عىل املوقع اجلغرايف وتوزيع الفعاليات االقتصادية يوفإّالدويل, ف
ّقانة املتقدمة والفعاليات ّتاريخ احلديث سياسات تشجع عىل تطوير الصناعة والتّمارست الدول طوال ال

ّوحتاول الدول إىل أبعد حد.  أقىص قدر من الربحية والتي تولد العاملة داخل حدودهاّاالقتصادية التي تدر ّ 
ل أن تصبح وحيتم. ممكن استحداث تقسيم دويل لليد العاملة يتالءم مع مصاحلها السياسية واالقتصادية

 . ّ بقي نظام الدولة قائامماّ العالقات الدولية ذات تأثري هام يفالقومية االقتصادية يف واقع األمر 

 املنظور املاركيس

The Marxist Perspective 

ّتطورت املاركسية, شأهنا شأن الليربالية والقومية, عىل نحو ملحوظ منذ أن أرسى أفكارها األساسية كارل 
وقد طرأ . )٥(يف منتصف القرن التاسع عرش) Friedrich Engels( وفريدريك انغلز) Karl Marx(ماركس 

ومع أن ماركس كان . تغيري عىل تفكري ماركس أثناء حياته وكانت نظرياته دائام عرضة لتأويالت متضاربة
ّ الدولية, وألقيت ّنه مل يطور جمموعة منتظمة من األفكار بشأن العالقاتإيعترب الرأساملية اقتصادا شامال, ف

ى االحتاد ّوعالوة عىل ذلك, بعد أن تبن. ّهذه املسؤولية عىل عاتق اجليل الالحق من املؤلفني املاركسيني
إىل دعت احلاجة  ماالسوفيايت والصني املاركسية بوصفها أيديولوجيتهام الرسمية فقد أعادا تشكيلها عند

 .  خلدمة مصاحلهام الوطنيةذلك

                                                           
 .ّة بني آراء انغلز وماركس, سأشري إىل ماركس طوال هذا البحث بأنه يمثل اإلسهام املشرتك لكال الرجلنيّرغم وجود اختالفات هام) ٥ (
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األوىل . تني أساسيتني يف املاركسية احلديثةّليحلال بالنسبة لليربالية والقومية, يمكن متييز جدومثلام هو عليه ا
ّتطوريهي املاركسية ال وكارل ) Edward Bernstein(دوارد برنشتاين إة للديمقراطية االجتامعية املقرتنة بّ

ن الصعب متييزها عن الشكل ; وقد تضاءلت تدرجييا يف العامل املعارص وبات م)Karl Kautsky(كاوتسكي 
وعىل الطرف اآلخر توجد ماركسية لينني الثورية, ونظريا عىل األقل, ماركسية االحتاد . املساوايت لليربالية

ن هذا إّوبسبب انتصارها بوصفها األيديولوجية احلاكمة يف إحد الدولتني األعظم يف العامل, ف. السوفيايت
 .لتشديد عليه هنا اّاالختالف هو األكثر أمهية وسيتم

, يمكن العثور عىل أربعة عنارص رئيسية يف املجموعة )Robert Heilbroner(وكام جيادل روبرت هيلربونر 
ّيتمثل العنرص األول يف النهج . اإلمجالية للكتابات املاركسية رغم وجود هاتني املاركسيتني املختلفتني

د طبيعة احلقيقة بوصفها ديناميكية ومثرية للخالف; ّاجلديل الذي يفيض إىل املعرفة واملجتمع والذي حيد
ّويرجع اختالل التوازن االجتامعي والتغيري الناجم عنه إىل الرصاع الطبقي ونشوء التناقضات املتأصلة يف 

ّووفقا للامركسيني, ليس هناك انسجام اجتامعي متأصل أو عودة إىل . الظواهر االجتامعية والسياسية
ي يفيض إىل التاريخ; إذ إن تطوير القو ّوالعنرص الثاين هو هنج ماد.  الليرباليونالتوازن حسبام يعتقد

ّاإلنتاجية والفعاليات االقتصادية عامل رئييس يف التغري التارخيي ويعمل من خالل الرصاع الطبقي من 
ّوالعنرص الثالث هو نظرة عامة للتطور الرأساميل; إذ . أجل توزيع الناتج االجتامعي النمط ب مّتتحكّ

 . "القوانني االقتصادية حلركة املجتمع احلديث"الرأساميل لإلنتاج ومصريه جمموعة من 
والعنرص الرابع هو التزام معياري باالشرتاكية; إذ يعتقد مجيع املاركسيني أن جمتمعا اشرتاكيا هو الغاية 

 إن ما هيمنا هنا هو فقط ).Heilbroner, 1980, pp. 20- 21(ّالرضورية واملستصوبة للتطور التارخيي 
 .العنرص الثالث من هذه املعتقدات

ّتصف املاركسية الرأساملية بأهنا امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج ووجود يد عاملة مأجورة وتعتقد أن . ّ
كها رأسامليون يسعون جاهدين من أجل جني األرباح وتكديس رؤوس األموال يف اقتصاد ّالرأساملية حير
وير ماركس أن هاتني .  نزع ملكية اليد العاملة وباتت سلعة ختضع آللية األسعارّقد تمو. سوقي منافس

الصفتني الرئيسيتني للرأساملية مسؤولتان عن طبيعتها الديناميكية وجتعالن منها أكثر اآلليات االقتصادية 
ّ بحد ن نجاح الرأسامليةتها التارخيية هي تطوير وتوحيد الكرة األرضية, فإّومع أن مهم. إنتاجية حتى اآلن
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ّواستنادا إىل ماركس, تتحكم ثالثة قوانني اقتصادية حتمية يف منشأ نمط اإلنتاج .  سيعجل يف هنايتهاذاته
 . ّالرأساميل وتطوره وفنائه يف هناية املطاف

) بعبارة يف غاية التبسيط(الذي ) Say(القانون األول وهو قانون الالتناسب, يستتبع إنكار قانون ساي 
ّيتمسك بأن العرض خيلق الطلب اخلاص به بحيث يكون العرض والطلب متوازنني عىل الدوام, إال 

 .(Sowell, 1972)لفرتات وجيزة 

وقد نفى . ّأن عملية املوازنة جتعل اإلنتاج املفرط متعذرا يف اقتصاد رأساميل أو سوقي) Say(ّويؤكد قانون 
وجود هذه النـزعة نحو التوازن ) John Maynard Keynes(سماركس, شأنه شأن جون مينارد كيني

جادل كام. ّنة من السلعّأن االقتصادات الرأساملية متيل إىل اإلفراط يف إنتاج أصناف معيب  ماركسوجادل
ّماركس بوجود تناقض متأصل يف الرأساملية بني استطاعتها إنتاج السلع واستطاعة املستهلكني  ) األجراء(ّ

 "الفوىض"ّحيدث التفاوت املتكرر باستمرار بني اإلنتاج واالستهالك نتيجة ّرشاء هذه السلع بحيث 
ة هذه األزمات االقتصادية ّوتنبأ بازدياد حد. السائدة يف السوق كسادا دوريا وتذبذبات اقتصادية دورية

ّاملتكررة وبأهنا تدفع مع مرور الوقت طبقة الكادحني   .د عىل النظامّإىل التمر) الربوليتاريا(ّ
) أو تكديس(ّك تطور النظام الرأساميل هو قانون تركيز ّن القانون الثاين الذي حيرإاستنادا إىل املاركسية, فو

ّإن القوة املحرضة للرأساملية هي السعي احلثيث إىل جني األرباح وما ينجم عن ذلك من . رأس املال
سامليني عىل زيادة فعاليتهم وترغم املنافسة الرأ. س وتستثمرّرضورة للرأساملية الفردية بأن تكد

ّجه تطور الرأساملية نحو تزايد ّونتيجة لذلك, يت.  عرضة لالنقراضكي ال يصبحواواستثامراهتم الرأساملية 
ومع دفع البورجوازية الصغرية إىل مصاف طبقة . ة وزيادة إفقار األكثريةوءّتركيز الثروة يف أيدي القلة الكف

 االحتياطي للعاطلني عن العمل وتنحدر أجور اليد العاملة, ويصبح الكادحني املفقرين, يزداد اجليش
 .املجتمع الرأساميل ناضجا لقيام ثورة اجتامعية

ّويتمثل قانون الرأساملية الثالث يف معدل األرباح املتدين ّى معدل ّومع تراكم رأس املال وزيادة وفرته, يتدن. ّ
 ّ فإهنمإدراك علامء االقتصاد الليرباليني هلذا االحتامل,ورغم . ا خيفض احلافز عىل االستثامرّالعوائد مم

ّ من خالل وسائل معوضة مثل تصدير رأس املال والسلع املصنعة ّيعتقدون بإمكانية العثور عىل حل ّ
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ومن ناحية أخر, يعتقد . (Mill, 1970 [1848], pp. 97- 1040)واسترياد املواد الغذائية الرخيصة 
وحني يرغم ضغط املنافسة الرأسامليني عىل زيادة .  منهّنحو التدين أمر ال مفرماركس أن نزعة األرباح 

الكفاءة واإلنتاجية من خالل االستثامر يف تقانة موفرة لليد العاملة وأكثر إنتاجية, يرتفع مستو البطالة 
 مشاريع إنتاجية وبالتايل يفقد الرأسامليون حافزهم لالستثامر يف. ّى معدل األرباح أو فائض القيمةّويتدن

ّوسوف يؤدي هذا إىل ركود اقتصادي وإىل زيادة البطالة وإىل حتويل الطبقة الكادحة . فرص العملوإجياد 
ّومع مرور الوقت, ستؤدي كثافة وعمق الدورة التجارية بالعامل إىل التمر. بائسةإىل طبقة  إىل تدمري  د وّ

 . النظام االقتصادي الرأساميل
 ذاته رغم أن الفرد ّ يف حدّ غري عقالينّركيس للرأساملية هو اعتباره النظام الرأساميل صلب النقد املاّإن

وتقتيض السوق املنافسة أن يعمد الفرد الرأساميل إىل ). حسبام يفرتض الليرباليون (ّالرأساميل عقالين
ة, عندئذ يكون  األرباح هي وقود الرأسامليجنيوإذا كانت الرغبة يف . ّاالدخار واالستثامر والتكديس

ّولكن يف التحصيل احلاصل يؤدي هذا الرأسامل . ك ويكون التكديس هو النتيجةّاالستثامر هو املحر
. ّاملرتاكم لفراد الرأسامليني إىل فائض دوري يف إنتاج السلع وفائض يف رأس املال وزوال حوافز االستثامر

تجارية واالجتاه الطويل األمد نحو الركود ة االنكامش يف الدورة الّ زيادة حدّنإومع مرور الوقت, ف
 التناقض ّنإوبالتايل, ف. االقتصادي حيمالن الربوليتاريا عىل اإلطاحة بالنظام من خالل العنف الثوري

ّاملتأصل يف الرأساملية هو أهنا, من خالل تراكم رأس املال, تزرع بذور تدمريها بيدها وحيل ها النظام ّ حملّ
 . )٦( االقتصادي االشرتاكي

 الكرة األرضية إىل داخل االقتصـاد السـوقي أطرافاعتقد ماركس أن نضوج الرأساملية يف أوروبا وجذب 
وإذ مل حيـدث .  املرسح للثورة الربوليتارية ولنهاية االقتصاد الرأسـاميلّهيآيف منتصف القرن التاسع عرش قد 

 وروزا لكسـمربغ) Rudolf Hilferding(بـات أتبـاع مـاركس, مثـل رودولـف هلفردنـغ فقـد هذا, 

                                                           
حيث إنه يزعم أن ما يصح فكرة خاطئة "اهنا .  اخلاطئة الرتكيبفكرة يف واقع األمر, يتهم املاركسيون املدافعني عن الرأساملية باستخدام )٦ (
ّ فإنه يصح,سبة جلزء,بالن  عىل الرغم من أن ّبأنهوباملثل, جادل كينـيز . (Samuelson,1980,p.11)  " لذلك السبب وحده, بالرضورة للكلّ

 .ّن كارثة ستحل لو قام كل فرد باالدخارإّاالدخار الفردي هو فضيلة, ف
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(Rosa Luxemburg)ّوقـد  أدت قـوة .  قلقني بشـأن اسـتمرار حيويـة الرأسـاملية ورفضـها االختفـاء
القومية والنجاحات االقتصادية للرأساملية وقدوم اإلمربيالية إىل مسخ الفكر املاركيس الذي بلـغ أوجـه يف 

ت كتابتـه عـىل ّوقد مت. ١٩١٧ة يف سنة ّل مرّ ألوفه لينني, والذي نرشّالذي أل) ١٩٣٩ ("اإلمربيالية"كتاب 
خلفية احلرب العاملية األوىل واستند استنادا كبريا إىل كتابات ماركسيني آخرين وبالتايل فقد كان يف آن واحد 

 .للنقد املاركيس االقتصاد العاملي الرأساميل) synthesis (ه أعداء لينني العقائديني ومجيعّهجوما عنيفا ضد
ّحول املاركسية من كوهنا باألساس نظريـة لالقتصـاد املحـيل إىل  قد يف الواقعّإنه لينني بموقفه, فزفة يف جماو ّ

ّنظرية للعالقات السياسية الدولية فيام بني الدول الرأساملية ّ. 
ّحدد لينني لنفسه مهمة تعليل السبب الذي أد اىل انتصار القومية عـىل الدوليـة الربوليتاريـة عنـد انـدال ّّ ع ّ

ّاحلرب العاملية األوىل وسعى بالتايل إىل توفري األسس الفكريـة إلعـادة توحيـد احلركـة الشـيوعية الدوليـة 
ّأراد أن يوضح السبب الذي أد باألحزاب االشرتاكية يف العديد من الـدول األوروبيـة, السـيام . بزعامته ّّ

.  يف بلـداهناالبورجوازيـةعـم الطبقـات د ّالديمقراطيون االجتامعيون األملان بزعامة كارل كاوتسـكي, إىل
 , بدال عن ذلك, كانـت األجـور ّ وأنهوحاول أن يرشح سبب عدم إفقار الربوليتاريا حسب ما تنبأ ماركس

 .لون إىل نقابينيّترتفع وكان العامل يتحو
رص كان ماركس قد كتب عن رأساملية تقت .ل عميق يف السنوات بني ماركس وليننيّت الرأساملية بتحوّمر
ى ّف فيه اندفاعة النمو يوما ما حني ترتطم بشتّ كبري عىل أوروبا الغربية, وعن اقتصاد مغلق تتوقّىل حدإ
, أصبحت الرأساملية نظاما تقنيا نابضا باحليوية يزداد شموال ١٩١٤و١٨٧٠ولكن يف الفرتة بني . عوائقال

ولكن بعد . قتصاد العاملي بطيء النمو الرابطة األساسية لال هيوكانت التجارة يف عهد ماركس. وانفتاحا
ّ التصدير اهلائل لرأس املال من قبل بريطانيا العظمى, والحقا من قبل اقتصادات متقدمة ّغري, ١٨٧٠سنة 

ّحدث االستثامر األجنبي واملال الدويل تبدال عميقا يف العالقات أ كبري, وّأخر, االقتصاد العاملي إىل حد
وعالوة عىل ذلك, كانت رأساملية ماركس تتألف أساسا من .  بني املجتمعاتاالقتصادية والسياسية فيام

ولكن يف زمن لينني, كانت هتيمن عىل االقتصادات الرأساملية رشكات . رشكات صناعية صغرية منافسة
 ّنإ البيوت املرصفية الكرب, وبالنسبة للينني, فختضع لسيطرةصناعية ضخمة كانت بدورها وفقا للينني, 
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 رأس املال برأس املال, أي حتكم رأس املال املايل برأس املال الصناعي مثل أعىل مرحلة أساسية مّحتك
 .ّللتطور الرأساميل

نت ّفقد مك. هتا الثالث من خالل إمربيالية ما وراء البحاراأن الرأساملية قد أفلتت من قوانني حركبوجادل 
لعها غري املستهلكة واحلصول عىل موارد رخيصة حيازة املستعمرات االقتصادات الرأساملية من ترصيف س

ن الرأسامليون خالله من ّر استغالل املستعمرات فائضا اقتصاديا متكّوترصيف رأسامهلا الفائض, كام وف
 اإلمربيالية االستعامرية باتت ّأنبوجادل ). "ّعاملأرستقراطية ال"( ّص من زعامة طبقتهم الكادحةّالتخل

 الرأساميل, كان عليه أن ادّومع تطور ونضوج القو اإلنتاجية لالقتص. ّ املتقدمةميزة رضورية للرأساملية
. ال كان عليه أن يعاين من ركود اقتصادي وثورة داخليةإ و, عىل مستعمراتأن يستويلسع إىل اخلارج وّيت

ّ لينني هذا التوسع الالزم بأنه سبب تدمري النظام الرأساميل الدويل يف هناية اّحددوقد  ّ  .ملطافّ
ّة لينني يتمثل يف أنّوكان جوهر حج ّ اقتصادا رأسامليا دوليا يطور العامل حقّ ّا ولكن ال يطـوره بالتسـاوي, إذ ّ

ّ التفاضـيل للقـوة الوطنيـة مسـؤول يف ّن هذا النمـوإّات الرأساملية بمعدالت خمتلفة واد االقتصادتنمو فر
ة كاوتسـكي بـأن الرأسـامليني ّا عىل حجـّورد. ّيس الدويلهناية األمر عن اإلمربيالية واحلرب والتغيري السيا

كانوا من العقالنية بمكان بحيث ال يمكنهم القتال من أجل املستعمرات وأهنم قد يتحـالفون يف اسـتغالل 
 هـذا مسـتحيل بسـبب مـا ّن إ, قال لينني)"غالة اإلمربيالية"عقيدة (الشعوب املستعمرة استغالال مشرتكا 

 :"ّ التطور املتفاوتبقانون" يعرف أصبح
 , ال حتتاج سو)تة وخالية من النـزاعّإمكانية التحالفات الرأساملية أن تكون أكثر من كوهنا مؤق( مسألة ّإن

ّأن تذكر بوضوح كاف ليصبح من املتعذر إعطاء أي ّ آخر عدا أن يكون نفيا; إذ ال يمكن تصور أي ّ ردّ
ة املشاركني يف التقسيم وقوهتم ّسو حساب قو…نفوذ الرأساملية لتقسيم مناطق الّأساس آخر يف ظل

ة هؤالء املشاركني يف التقسيم بدرجة متساوية, إذ ّل قوّوال تتبد. ّاالقتصادية واملالية والعسكرية العامة الخ
ّال يمكن أن يكون تطور املشاريع واالحتكارات وفروع الصناعة أو الدول متساويا يف ظل ّ  . الرأسامليةّ

لرتا آنذاك, جة إنّهتا الرأساملية مقارنة مع قوّ قوّيام خيصف ضئيالا قبل نصف قرن بلدا  بائسا كانت أملاني
ّ القوة النسبية للقو أن تكون "ّيمكن تصور"هل . ة مقارنة مع روسياّوباملثل كانت اليابان غري هام
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ّأمر يتعذر تصوره عىل  بدون تغيري يف غضون فرتة عرش سنوات أو عرشين سنة ? إنه  قد بقيتاإلمربيالية ّ
 ).Lenin, 1939 [1917], p.119(اإلطالق 

ّ, ويف جممل حماولته إثبات أن النظام الرأساميل الدويل غري مستقر يف ّالنصن لينني, يف هذا إيف واقع األمر, ف
أس املال القانون أن رهذا ومفاد . صلبه, أضاف قانونا رابعا للقوانني الرأساملية املاركسية األصلية الثالثة

ّ معدالت األرباح إىل ّات الرأساملية, وأن االقتصادات الرأساملية تضطر مع تديناديرتاكم مع نضوج االقتص
 لتكون بمثابة أسواق ومنافذ استثامر ومصادر للغذاء واملواد مناطق تابعةاالستيالء عىل مستعمرات وإجياد 

سم العامل االستعامري وفقا لقواها اقت تمع بعضا  بعضهتنافسكام أن االقتصادات الرأساملية يف . األولية
ّن أكثر االقتصادات الرأساملية تقدما, أي بريطانيا العظمى, استولت عىل أكرب قسط من إوبالتايل, ف. النسبية

ّوقد أد . ّعىل أنه مع تقدم االقتصادات الرأساملية فإهنا سعت إىل إعادة تقسيم املستعمرات. املستعمرات
ووفقا هلذا التحليل, كانت . مربيايل حتام إىل نزاع مسلح بني القو اإلمربيالية الناشئة واآلفلةالنـزاع اإل

 الرأساملية األخر احلرب العاملية األوىل حرب إعادة تقسيم األرايض بني بريطانيا العظمى اآلفلة والقو
د ّ إىل أن تتمرّوف تستمر حروب التقسيم وإعادة التقسيم االستعامري هذه سّأنبجادل قد و. الناشئة

 .     النظامّاملستعمرات الصناعية والطبقة الكادحة يف البلدان الرأساملية ضد
ّا إال لفرتات قصرية جدّوبعبارة أعم, استنتج لينني أنه ال يمكن لنظام رأساميل دويل أن يكون مستقر  ذلك ,اّ

وبخالف مبدأ كاوتسكي بشأن . فاوتةّأن االقتصادات الرأساملية تنمو وجتمع رأس املال بمعدالت مت
ة أن مجيع التحالفات الرأساملية كانت مؤقتة وتعكس موازين قو آنيباملغاالة يف اإلمربيالية, جادل لينني 

ّوعندما حيدث هذا, سيؤدي إىل . ضها عملية التنمية املتفاوتةّ وأن تقوّبدّبني الدول الرأساملية التي ال
 .ساملية حول األقاليم االستعامريةّنزاعات فيام بني الدول الرأ

 العامل أصبح فجأة متناهيا, ّأصبح قانون التنمية املتفاوتة مع نتائجه املشؤومة نافذ املفعول يف عهد لينني ألن
ّوكانت القو الرأساملية األوروبية قد توسعت عىل مد عقود . وباتت الكرة األرضية نفسها نظاما مغلقا

ت النـزاعات فيام بينها مع تناقص اد اإلمربيالية تزداد احتكاكا وبالتايل ازدمن الزمن ولكن أخذت القو
عتقد أن الدراما النهائية ستكون التقسيم اإلمربيايل للصني وأن اقد و. األرايض املالئمة لالستعامر

فرز ومع مرور الزمن, سوف ت. ّ املتطور غريالتخم العاملي مع إغالق ّالصدامات اإلمربيالية سوف تشتد
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النـزاعات فيام بني القو اإلمربيالية ثورات بني مستعمراهتا وسوف تضعف قبضة الرأساملية الغربية عىل 
 .ةّاألجناس اخلاضعة لالستعامر عىل الكرة األرضي

ّمثل تدويل لينني للنظرية املاركسية إعادة صياغة بارعة ولكنها هام ّ ويف نقد ماركس للرأساملية, كانت . ةّ
وعالوة .  إفقارهاّرها اقتصادية; ستفشل الرأساملية ألسباب اقتصادية مع مترد الربوليتاريا ضدأسباب اهنيا

ّ لينني بدل نقدا سياسيا ّغري أن. ّعىل ذلك, عرف ماركس املمثلني يف هذه الدراما بوصفهم طبقات اجتامعية
كها الرضورة ّافسة حترللرأساملية حيث أصبح املمثلون الرئيسيون بالفعل دوال وأمما مركنتيلية متن

ة ّا كانت غري مستقرّبأهنّورغم أن الرأساملية الدولية كانت ناجحة اقتصاديا, فقد جادل لينني . االقتصادية
ّوقد أسهم العامل أو أرستقراطية اليد العاملة يف البلدان الرأساملية املتقدمة . ّاقتصاديا وتشكل نظام حرب

ّاضعة لالستعامر ولكنهم سيدفعون ثمن هذه املكاسب االقتصادية تا يف استغالل الشعوب اخلّإسهاما مؤق
ّ اعتقد لينني أن التناقض املتأصل يف الرأساملية يكمن يف كفاح األمم الناجم عن ذاك  فقد.عىل أرض املعركة

ل ّ ولعها القتايل املتأصّوسوف تزول الرأساملية نتيجة ثورة ضد. التناقض بدال عن كمونه يف الكفاح الطبقي
 .ونتائجه السياسية

ّأن التناقض املتأصل يف الرأساملية هو أهنا تطور العامل وتزرع بذوربجادل لينني فقد وباختصار,    دمارهاّ
ّة مع نرشها للتقانة والصناعة والقوة العسكرية, وأهنا ختلق منافسني أجانب بأجور ومستويات ّالسياسي

قتصاد املهيمن السابق عىل ساحة معركة األسواق العاملية و ق يف منافسة االّنهم من التفوّكمتمعيشة أدنى 
ّتؤدي زيادة حد ة املنافسة االقتصادية والسياسية بني القو االقتصادية اآلفلة والناشئة إىل نزاعات اقتصادية ّ

 د أن هذا كان مصري االقتصاد العاملي الليربايلّوأك. وإىل منافسات إمربيالية وإىل حرب يف هناية املطاف
 اقتصاد الواليات ّسيجادل اليوم, مع تدينكان وال ريب أنه . للقرن التاسع عرش والذي كان مركزه بريطانيا

 .د االقتصاد العاملي الليربايل للقرن العرشين, والذي مركزه الواليات املتحدةّاملتحدة, بأن مصريا مماثال هيد
 لينني بشأن اإلمربيالية الرأساملية النظرية ومع انتصار البلشفية يف االحتاد السوفيايت, أصبحت نظرية

ّتقليديةاملاركسية ال ّ لالقتصاد السيايس الدويل; ورغم ذلك واصل ورثة آخرون للتقليد املاركيس حتدّ ي هذا ّ
 .ّلت نظرية لينني نتيجة التبدالت يف طبيعة الرأساملية وتطورات تارخيية أخرّكام تعد. ّتقليدياملعتقد ال

لية دولة الرفاه الكثري من االصالحات التي كان يعتقد لينني استحالتها, ومل يعد  أجرت رأساموقد
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ّالرأساميل املمولاملاركسيون يعتربون السيطرة السياسية عىل املستعمرات سمة الزمة لإلمربيالية, كام أن   يف ّ
ّعهد لينني قد أزاحته جزئيا رشكاتنا املتعددة اجلنسيات, وتبد  اإلمربيالية الرأساملية ّنإ لت النظرة القائلةّ

ّتطور البلدان األقل نمو ّ تعرقل تقدمها, وغدا بعض املاركسيني من اجلرأة إهنا بحيث أصبحت تقولا ّ
واستنادا إىل . بمكان بحيث طبقوا النظرية املاركسية عىل االحتاد السوفيايت الذي كان صنيعة لينني السياسية

مظاهرها يف هناية القرن العرشين ممارسة نفوذ قوي كواحدة من ى ّهذا التعديل, تواصل املاركسية بشت
 .املنظورات الثالثة املهيمنة عىل االقتصاد السيايس

 نقد املنظورات

Acritique of the Perspectives 

الليربالية والقومية واملاركسية تطرح افرتاضات خمتلفة وتتوصل إىل استنتاجات متضاربة ّفإن كام شاهدنا, 
ّيتمثل موقف . اقتصاد رأساميل عاملي) كام يفضل املاركسيون(عة ونتائج اقتصاد سوقي عاملي أو  بشأن طبي

. ّت املتفاوتة تشكل التزامات فكرية أو أفعاال إيامنيةنطلقاهذا الكتاب يف أن هذه األيديولوجيات أو امل
ال يمكن  فإنه ,ّالتشكيك هبا نة مرتبطة بموقف أو بآخر أوّ أفكار أو نظريات معي خطأورغم أنه يمكن إظهار

ّثمة عد. ةّنة عملية مضادّة منطقية أو تقديم بيّات من خالل حجطلقإثبات أو دحض هذه املن ة أسباب ّ
 .ات ومقاومتها لالختبار العلميطلقالستمرار هذه املن

.  عمليةإهنا تستند يف املقام األول إىل افرتاضات حول الناس أو املجتمع ال يمكن إخضاعها الختبارات
ة املفهوم الليربايل لألفراد العقالنيني أو دحضه; فاألفراد الذين يظهر أهنم ّمثال ال يمكن إثبات صح

 معلومات خاطئة أو ّمبنيا عىل يف واقع األمر ّترصفهمّيترصفون عىل نحو يتضارب مع مصلحتهم قد يكون 
. قون افرتاض الليربالية األسايسّ إىل تعظيم هدف جمهول للمراقب, وبالتايل هم حيقّمدفوعا بالسعي

ّنة بأنه ترصّ رغم احتامل إظهار فرد معني يف حالة معيّ بأنهوعالوة عىل ذلك, قد جيادل الليرباليون فا ّف ترصّ
 . لة هو افرتاض صحيحّ افرتاض العقالنية يف املحصّا, فإنّشاذ
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ّيات هلذا الغرض بالذات يف ثانيا, يمكن عىل الدوام دحض فشل تنبؤي ملنظور ما من خالل إدخال فرض
فمثال, استنبط . واملاركسية مفعمة بمحاوالت تفسري االخفاقات التنبؤية للنظرية املاركسية. )٧( التحليل

. ل أصبحوا نقابيني بدال من أعضاء يف بروليتاريا ثوريةّاللة عىل أن العامّ للد"الوعي الزائف"لينني مفهوم 
اإلمربيالية الرأساملية بمثابة جهد لرشح فشل تنبؤات ماركس بشأن كام يمكن اعتبار نظرية لينني حول 

 بحثه أدناه, اضطر املاركسيون إىل صياغة نظريات ّويف فرتة أقرب عهدا, وكام سيتم. اهنيار الرأساملية
ّعة خاصة بالدولة لرشح ّموس  .  مستحيلّإنهّ دولة الرفاه وقبول الرأسامليني هبا, وهو تطور قال لينني نشوءّ

فمثال, .  ما عىل مستويات حتليل خمتلفةّات الثالثة أغراض خمتلفة وتوجد إىل حدطلقثالثا, وهو األهم, للمن
يمكن للقوميني واملاركسيني قبول معظم علوم االقتصاد الليربالية بوصفها أداة للتحليل ويف الوقت نفسه 

س علم االقتصاد الكالسيكي بمهارة وهكذا استخدم مارك. رفض العديد من افرتاضاهتا وأسسها املعيارية
يف واقع األمر, . فائقة, ولكن كان هدفه جتسيده يف نظرية كبرية ألصول الرأساملية وديناميكيتها وهنايتها

ا ّق االختالف اجلوهري بني الليربالية واملاركسية بام يطرح من أسئلة وافرتاضاهتام االجتامعية بدال ممّيتعل
 .(Blaug, 1978, pp. 276- 77) اديةتستخدمانه من منهجية اقتص

 ,Keohane, 1984a) ّأصبح من شبه املتعذر متييز املاركسية, كام أعاد صياغتها لينني, عن الواقعية السياسية

pp. 41- 46) .ّة الدولة واألمن ّيوّفالواقعية السياسية, شأهنا شأن القومية االقتصادية, تشدد عىل أول
ن الواقعية هي أساسا موقف سيايس بينام القومية االقتصادية إا, فّربان جدومع أن االثنني متقا. القومي

 .ّأو بعبارة خمتلفة, تستند القومية االقتصادية إىل املذهب الواقعي للعالقات الدولية. موقف اقتصادي
ّ الثروة والقوة ويكون نمومن أجلّ نظرية لينني ويف الواقعية السياسية, تناضل الدول يف لتفاضيل ّ القوة اّ

ّولكن ثمة اختالف جوهري بني افرتاضات ). Gilpin, 1981(ّاملفتاح إىل الرصاع الدويل والتغيري السيايس
ّالنظريتني بشأن أساس الباعث اإلنساين, أي نظرية الدولة وطبيعة النظام الدويل فاملاركسيون يعتربون . ّ

تصحيح من قبل االشرتاكية, ويعتقد الواقعيون ّالطبيعة البرشية طيعة تفسدها الرأساملية بسهولة وقابلة لل
 .ّه الطبيعة اإلنسانية غري املتغريةّأن النـزاع السيايس مرد

                                                           
 .لرشح االخفاقات التنبؤيةّحول استعامل فرضيات هلذا الغرض بالذات ) Blaug, 1978, p.717(انظر ) ٧ (
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ّيف حني يعتقد املاركسيون أن الدولة هي يف هناية املطاف خادم للطبقة االقتصادية املهيمنة, ير الواقعيون 
نية ال يمكن حتويلها إىل مصالح ختصيصية ألية ّالدولة بمثابة كيان مستقل نسبيا يسعى إىل حتقيق مصالح وط

ّبالنسبة للامركسيني, حيدد هيكل االقتصاد املحيل النظام الدويل والسياسة اخلارجية, أم. طبقة ّ ا بالنسبة ّّ
وباختصار, يعترب املاركسيون . ّ املحدد اجلوهري للسياسة اخلارجيةهيّن طبيعة النظام الدويل إللواقعيني, ف
ّوالدولة بمثابة ظاهرتني رشيرتني للرأساملية ستزوالن مع اندالع الثورة الشيوعية, بينام ير اإلمربيالية 

 .الواقعيون فيهام سمتني حتميتني لنظام سيايس دويل فوضوي
ّبالنسبة للامركيس, رغم أن الدولة والرصاعات بني الدول هي .  االختالف كبري بني املنظورينّنإلذلك, ف ّ

الرأساميل لإلنتاج, فسوف جيلب املستقبل عاملا يسوده الوفاق والسالم عقب الثورة إحد نتائج النمط 
ومن ناحية أخر, يعتقد الواقعي أنه لن تكون . احلتمية التي ستنجم عن النمط الرأساميل الرشير لإلنتاج

ّنظام الدويل ّهناك مثل هذه السعادة القصو بسبب الطبيعة املتأصلة يف الكائنات البرشية وبسبب فوىض ال
ويبدو من غري . ّ الرصاع بني اجلامعات والدول يتواصل فعليا رغم ما حيصل أحيانا من فرتات راحةّإن. ذاته

 . إجياد إثبات علمي ألي من التنبؤينأبدا املرجح أن يكون باإلمكان 
ا من هذه ّأن أيورغم .  استكشافها فيام بعدّات الثالثة أوجه قوة وأوجه ضعف سيتمنطلق واحد من املّلكل
ّا ومرضيا لطبيعة ودينامية االقتصاد السيايس الدويل, فإهنا جمتمعة تقدم نفاذ ّات ال يقدم فهام تامنطلقامل ّ

 . استكشافها يف فصول الحقةّة سيتمّكام أهنا تطرح مسائل هام. بصرية مفيدا

   نقد الليربالية االقتصادية

Criticism of Economic Liberalism   
ن جمتمعا من زيادة عائداته من موارد نادرة ّالليربالية جمموعة أدوات حتليلية ووصفات سياسات متكد ّجتس

ّوتشكل .  األعىل الكثري من قوهتاّ األعىل; ويوفر التزامها بالفعالية وبزيادة جممل الثروات إىل احلدّإىل احلد
القتصادي اعار عىل تأكيد اجتاه التبادل السوق أنجع وسيلة لتنظيم العالقات االقتصادية, وتعمل آلية األس

ويف واقع األمر, يقول علم االقتصاد الليربايل . يةّإىل حتقيق مكاسب متبادلة وبالتايل منافع اجتامعية كل
 ."إذا كنت ترغب يف أن تصبح ثريا, هذا هو ما جيب عليك فعله"يا أو دوليا, ّملجتمع ما, سواء كان حمل
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 وحتى الوقت احلارض, حياول الليرباليون اكتشاف القوانني التي حتكم )Adam Smith(منذ آدم سميث 
 ال تنتهك, جيوز النظر إىل طبيعيةورغم اعتبار معظم الليرباليني قوانني علم االقتصاد قوانني . ثروات األمم

يف; ويف حال انتهاك القوانني, ستكون هناك تكال. هذه القوانني بمثابة عنارص إرشادية لصانعي القرارات
.  الفعاليةّتتمثل بفقدف بالرضورة فقد فرصة ّوإن السعي إىل حتقيق أهداف بخالف الفعالية سوف يكل

 وأن الرتكيز عىل العدالة ,ّوتشدد الليربالية عىل أن مثل هذه التبادالت موجودة دائام يف السياسة الوطنية
ولكي يكون .  إذا أمهل اعتبارات الفعاليةوإعادة التوزيع, مثال, حمكوم عليه بالفشل عىل املد الطويل فيام

 االقتصادية " القوانني"يا ّ أن يتجاهل كليسعهال ّفإنه اال, كام اكتشفت االقتصادات االجتامعية, ّاملجتمع فع
 .ذات الصلة

وجيادل املاركسيون وبعض القوميني أن البديل عن النظام . قد يكون الدفاع الرئييس عن الليربالية سلبيا
ة, من املمكن ّة هذه احلجّورغم احتامل صح. يل يمكن أن يكون نظاما يكسب فيه اجلميع بالتساويالليربا

ويمكن قول الكثري ملصلحة املبدأ الليربايل الذي . أيضا أن يكون هذا بديال خيرس فيه اجلميع خسارة مطلقة
قد جر عموما , ف)(E. H. Carrكار . اتش. ومع ذلك, حسبام أشار ئي. ينادي بانسجام املصالح

ّتوسع ال نظري له يف اإلنتاج "استخالص الدليل عىل تأييد هذا املبدأ من فرتات تارخيية كان يوجد فيها 
كام حدث يف ثالثينيات (اعمة ّوحني تنهار األحوال الد. (Carr, 1951 {1939}, p.44) "والسكان والرخاء

 الوفاق, وسأجادل أنا, أن ّ الشقاق حملّ, حيل)اميةد باحلدوث ثانية يف عقود القرن اخلتّالقرن العرشين وهتد
 . اهنيار األنظمة الليربالية الناجم عن ذلك, ينحو إىل إحداث نزاع اقتصادي  خيرس فيه اجلميع

ّيتمثل النقد الرئييس املوجه ضد  الليربالية االقتصادية يف عدم واقعية افرتاضاهتا األساسية, مثل وجود ّ
وهذا اهلجوم غري منصف جزئيا لكون . يني وسوق منافسة وما شابه ذلكفاعلني اقتصاديني عقالن

من  االليرباليني يقدمون عن دراية هذه االفرتاضات امليرسة بغية تسهيل البحث العلمي; وأن ال علم ممكن
وما هو أهم, كام يشري املدافعون, ينبغي احلكم عىل هذه االفرتاضات بنتائجها وقدرهتا عىل التنبؤ . دوهنا

وانطالقا من هذا املنظور, أثبت علم ). Posner, 1977, ch. I(بدال من احلكم عليها بواقعها املزعوم 
 .االقتصاد أنه أداة حتليلية قوية داخل حميطه
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إن علم االقتصاد حمدود . ةّة نواح هامّولكن للسبب نفسه, يمكن انتقاد علم االقتصاد الليربايل من عد
. ة ديناميكيته وال يمكن أن يكون بمثابة هنج شامل يفيض إىل اقتصاد سيايسّكوسيلة لفهم املجتمع وبخاص

ّومع ذلك, نزع علامء االقتصاد الليرباليون إىل نسيان هذا التقييد املتأصل وإىل اعتبار علم االقتصاد بمثابة 
 يمكن لطبيعة وحني حيدث هذا,. العلم االجتامعي املسيطر وإىل السامح لعلم االقتصاد بأن يصبح استعامريا
ّبوصفه نظرية  من فائدة هذا العلم ّالعلم وافرتاضاته األساسية أن تقود عامل االقتصاد إىل اخلطأ, وحتد

 . القتصاد السيايسل
 عن نواح أخر من املجتمع  فصال مصطنعا هو أن علم االقتصاد يفصل االقتصادّالقيود املحددةل هذه ّأو

ّقائم كأمر واقع, بام يف ذلك توزيع القوة وحقوق امللكية; ومواهب ويقبل اإلطار االجتامعي السيايس ال
ظر إىل نوي. ّاألفراد واجلامعات واملجتمعات الوطنية; وإطار املؤسسات االجتامعية والسياسية والثقافية

العامل الليربايل بوصفه أفرادا متجانسني وعقالنيني ومتساوين يعيشون يف عامل خيلو من احلدود السياسية 
 جمموعة من القواعد البالغة األمهية للفاعلني االقتصاديني "قوانينه"وتصف . التقييدات االجتامعيةو

ّبرصف النظر عن أين وبامذا يبدؤون; ومع ذلك, يف احلياة الواقعية, كثريا ما حتدد نقطة البداية التي ينطلق 
 ). Dahrendorf, 1979(منها املرء النقطة التي ينتهي فيها 

 نتيجة األنشطة  أو إنصافئق آخر لعلم االقتصاد الليربايل كنظرية أال وهو نزعته إىل جتاهل عدالةّوثمة عا
, فإن توزيع الثروة داخل املجتمعات "موضوعي" فاهورغم اجلهود البطولية لصوغ اقتصاد ر. االقتصادية

 ّنإ ما يف االنتقاد املاركيس القائل ّثمة حقيقة. وفيام بينها يقع خارج نطاق االهتامم الرئييس لالقتصاد الليربايل
ويف نظر املاركسيني, فإن علم . االقتصاد الليربايل هو جمموعة أدوات إلدارة اقتصاد رأساميل أو سوقي

ّ كليا عضويااالقتصاد البورجوازي هو أحد فروع اهلندسة بدال من كونه علام فهو خيرب املرء .  من علوم املجتمعّ
 أسئلة عنعي اإلجابة ّ جمموعة مفرتضة من التقييدات, وهو ال يدّ كلفة يف ظلّنة بأقلّبكيفية حتقيق أهداف معي

 .بشأن مستقبل اإلنسان ومصريه, وهي أسئلة عزيزة عىل قلوب املاركسيني والقوميني االقتصاديني
ن بحوزهتم  دائام وحيدث يف سوق تنافسية بني متساويّ التبادل حرّ الليربالية كذلك افرتاضها بأن نطاقّوحيد

ومن املؤسف, . معلومات كاملة وبالتايل بوسعهم الكسب كسبا متبادال فيام إذا اختاروا مبادلة قيمة بأخر
وبدال ). Lindblom, 1977, pp. 40- 50(ا ومتساويا ّ حرّ قلام يكون التبادلّأنمثلام جادل تشارلز لندبلوم, 
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االحتكار أو احتكار (اه واالختالفات يف قوة املساومة را عميقا باإلكرّن ذلك, يمكن أن يتأثر التبادل تأثم
اقتصاد " الليربالية تفتقر إىل ّويف واقع األمر, فإن. ةّساسياألوغري ذلك من العوامل السياسية ). األقلية
 .ا هتمل آثار العوامل غري االقتصادية عىل التبادل وآثار التبادل عىل السياسةّ حقيقي ألهن"سيايس

). استاتيكيا(يدات األخر لعلم االقتصاد الليربايل هو أن حتليله يميل إىل أن يكون ساكنا ومن بني التقي
وعىل املد القصري عىل األقل, فإن جمموعة مطالب املستهلكني, واإلطار املؤسيس واملحيط التكنولوجي 

 ضمنها اختاذ ّمتقبل بوصفها عوامل ثابتة, وينظر إليها بمثابة جمموعة من التقييدات والفرص التي يت
ّإن األسئلة حول أصول املؤسسات االقتصادية واجلهاز التكنولوجي أو . القرارات واملبادالت االقتصادية

ّ   علامء االقتصاد الليربايل حديون إنما يسلكانه من اجتاهات هي بالنسبة لليربايل مسألة ثانوية حيث 
ومع أن علامء االقتصاد . بطء استجابة إلشارات األسعارالة إىل التغيري بّيعتقدون أن اهلياكل االجتامعية مي

ّالليربايل حاولوا تطوير نظريات التغيري االقتصادي والتكنولوجي, فإن املتغريات االجتامعية والسياسية 
. ّوالتكنولوجية احلاسمة التي تؤثر يف التغيري تعترب خارجية املنشأ وتقع خارج نطاق التحليل االقتصادي

ّركسيون الليربالية بأهنا تفتقر إىل نظرية ديناميكية االقتصاد السيايس الدويل وتنـزع إىل افرتاض هم املاّويت ّ
 . استقرار وفضائل الوضع االقتصادي الراهن

 من السلوك, إىل جمموعة من ّيستند علم االقتصاد الليربايل, بقوانينه الرامية إىل الوصول إىل أعىل حد
 "اإلنسان االقتصادي" من أبدان ّ وال يمكن أن يتكوأبدا جمتمع ّن أيّ يتكوال. االفرتاضات البالغة التقييد

ّوحيتاج جمتمع فاعل إىل روابط عاطفية وإخضاع مصلحة الفرد الذاتية لقيم . احلقيقي ذي النظرية الليربالية
غريب شوطا ومع ذلك, فقد قطع املجتمع ال). Polanyi, 1957(خ املجتمع ّاجتامعية أوسع, وإال سوف يتفس

ّبعيدا يف استخدام نزعة أساسية يف الكائنات البرشية نحو التعظيم الذايت يف سبيل التحسني االجتامعي 
ومن خالل حترير آلية السوق من العوائق االجتامعية والسياسية, بلغت ). Baechler, 1971(واالقتصادي 

بيد أهنا .  احلضارات األخر مضاهاتهّوداحلضارة الغربية مستو بحبوحة مل يسبق هلا مثيل ورضبت مثال ت
يشء أن ّ أليأبداووفقا لتعاليم علم االقتصاد الليربايل, ال يمكن . فعلت ذلك عىل حساب قيم أخر 

 . ّيتحقق دون ثمن
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  نقد القومية االقتصادية

Criticism of Economic Nationalism 

ّزها عىل الدولة بوصفها الفاعل املهيمن يف العالقات ة القومية االقتصادية يف املقام األول يف تركيّتكمن قو
ّورغم ما جيادل به كثريون من أن التطورات االقتصادية . ّالدولية وبوصفها أداة للتنمية االقتصادية

ّوالتكنولوجية احلديثة قد جعلت الدولة األمة مفارقة تارخيية, فإن نظام دول ا عند ّساع حقّ آخذ يف االتّ األمةّ
قرن العرشين; وتسعى املجتمعات يف سائر أنحاء العامل إىل إقامة دول قوية قادرة عىل تنظيم وإدارة هناية ال

ّوحتى يف الدول األقدم, يمكن بسهولة . ّ عدد الدول يف العامل آخذ يف االزديادّاالقتصادات الوطنية كام أن
ورغم وجود فاعلني آخرين . ١٩٨٢إذكاء روح املشاعر القومية, مثلام حصل يف حرب الفوكالند يف سنة 

ّمثل املنظامت عرب الوطنية والدولية وتأثريهم  ّ العالقات الدولية, فإن الفعالية االقتصادية يف ّالفعيلّ
ّوالعسكرية للدولة جتعلها متفو  .قة عىل مجيع هؤالء الفاعلنيّ

ّوتتمثل قو ية يف تنظيم وتسيري العالقات ة القومية الثانية يف تشديدها عىل أمهية املصالح األمنية والسياسّ
ّة االعتبارات األمنية كي يقدر أن أمن ّيوال حيتاج املرء إىل قبول الرتكيز القومي عىل أول. ّاالقتصادية الدولية

ّالدولة رشط مسبق رضوري لرفاه الدولة االقتصادي والسيايس يف نظام دولة فوضوي وتنافيس إن دولة . ّ
 آثار األنشطة ّفإنا كانت أهداف املجتمع, ّوأي. ّ مستقلة تعود دولةالتفشل يف النهوض بأعباء أمنها 

 اهتامماته ضمنمرتبة عالية عىل الدوام ّ حتتل االقتصادية عىل االستقالل السيايس والرفاه الداخيل
)Strange, 1985c, p. 234 .( 

ّوتتمثل القوة الثالثة للقومية يف تشديدها عىل اإلطار السيايس لألنشطة اال ّبأنه يتوجب قتصادية, وإقرارها ّ ّ
ّوتؤثر العالقات السياسية بني . ّ وظائفها يف عامل من اجلامعات والدول املتنافسةّ أن  تؤدي األسواقعىل

ويف واقع .  العالقات السياسيةيفّ عمل األسواق متاما مثلام تؤثر األسواق يفهؤالء الفاعلني السياسيني 
ّا كانت الدول تسعى إىل ّومل. ّ األسواق وحمدداهتايفّدويل أحد أهم التقييدات ّاألمر, يشكل النظام السيايس ال

ّالقوة تلعب دورا حاسام يف إجياد وإدامة العالقات ّ فإن التأثري يف األسواق خدمة ملصلحتها الفردية,
 الصوفية ل يف مبادلة املنسوجاتّالسوقية; وحتى املثال الكالسيكي الذي رضبه ريكاردو الكالسيكي املتمث
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وبالفعل, حسبام ). Choucri, 1980, p.III(ّالربيطانية بنبيذ برتغايل مل يكن خاليا من ممارسة سلطة الدولة 
 ).Carr, 1951 {1939}( نظام اقتصادي إىل قاعدة سياسية آمنة ّ, جيب أن يرتكز كل)Carr(جادل كار 

ّقات االقتصادية الدولية تشكل يف مجيع  إحد نقاط ضعف القومية هي نزعتها إىل االعتقاد بأن العالّإن ّ
ينظر . , أي أن ربح دولة ما جيب أن يكون بالرضورة خسارة لدولة أخرّحصيلتها الصفراألوقات لعبة 

القومي إىل التجارة واالستثامر ومجيع العالقات االقتصادية األخر من وجهة نظر تضاربية وتوزيعية, 
وإن مل يكن ( إذا حصل تعاون, يمكن لألسواق جلب كسب متبادل ّومع ذلك, يرص الليرباليون عىل أنه

وتعود ناحية . ّ إمكانية حتقيق النفع للجميع هي أساس االقتصاد السوقي الدويلّإن). متساويا بالرضورة
 من نواحي ضعف القومية إىل كون السعي وراء القوة ووراء الثروة يتضاربان عادة, عىل املد ّأخر

ّإن جتميع وممارسة القوة العسكرية وغريها من أشكال القوة يرت. لالقصري عىل األق ّ بان تكاليف عىل ّ
وهكذا, حسبام جادل آدم سميث, فإن السياسات املركنتيلية . املجتمع يمكن أن تضعف كفاءته االقتصادية

وة احلقيقية  الثرّالتي مارستها دول القرن الثامن عرش والتي ساوت بني املال والثروة أحلقت الرضر بنمو
ّ سياسات التجارة احلرة  تؤدي خدمة أفضل لثروة ّالتي أفرزهتا زيادات اإلنتاجية; وأوضح سميث أن ّ

ّلة يف مماهاة الصناعة مع القوة يمكن أن تضعف اقتصاد ّ النـزعة السائدة اليوم املتمثّوباملثل, فإن. األمم
بارات السوق أو الفائدة املقارنة أن يضعف ويمكن لتطوير الصناعات دون ايالء اهتامم العت. ّالدولة

ّورغم أن الدول املتنازعة جيب أن تسعى أحيانا إىل حتقيق أهداف وسياسات مركنتيلية, . املجتمع اقتصاديا
 .ب هزيمة ذاتية عىل املد الطويلّ هذه السياسات قد تسبّفإن

وتنحو . ّ والدولة والسياسة اخلارجيةّوباإلضافة إىل ذلك, تفتقر القومية إىل نظرية مرضية للمجتمع املحيل
ّ املجتمع والدولة يشكالن كيانا مركزيا وبأنّإىل االفرتاض بأن ّ ّ السياسة اخلارجية حتددها مصلحة وطنية ّ

ّومع ذلك, حسبام يشدد الليرباليون عن حق, فإن. موضوعية ّ املجتمع تعددي ويتكوّ ن من أفراد ومجاعات ّ
ّ االستيالء عىل جهاز الدولة وجعله خيدم ما خيصحياولون) ائتالفات األفراد( هم من مصالح سياسية ّ

ّومع أن الدول متلك درجات متفاوتة من احلكم الذايت االجتامعي واالستقالل يف صنع السياسة, . واقتصادية ّ
ت فيام بني  كبري نتيجة النـزاعاّهي إىل حد) بام يف ذلك السياسة االقتصادية اخلارجية( السياسة اخلارجية ّفإن

 احلامئية التجارية ومعظم السياسات القومية األخر هي نتيجة ّإن.  جمتمعّاجلامعات املهيمنة داخل كل
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 وضع حيازة من أجل) رأس املال, أو اليد العاملة أو األرض(حماوالت من قبل أحد عوامل اإلنتاج 
ّ األحيان, تصمم السياسات القومية من ويف أغلب. ته من اإليرادات االقتصاديةّاحتكاري وبالتايل زيادة حص

  .)٨(ته عىل مصالح املنتجنيّأجل إعادة توزيع الدخل الوارد من املستهلكني واملجتمع برم
ّا بوصفها نظرية لبناء الدولة أو بوصفها قناعا لتغطية مصالح جمموعات ّوهكذا يمكن تفسري القومية إم

لقد عجز القوميون عن إجراء تقويم كامل . اسة الوطنيةمنتجني معينة يتيح هلا وضعها التأثري يف السي
للمعنيني املحتملني للقومية االقتصادية والتمييز بينهام, وبالتايل يمكن لومهم عىل عدم تطبيقهم عىل 

ّاملستو املحيل وعىل تقرير السياسة اخلارجية عىل السواء افرتاضهم القائل إن اإلطار السيايس يؤث ر يف ّ
ّيالء اعتبار كاف لكون املجموعات السياسية املحلية غالبا ما تستخدم إوفشلوا يف . صاديةالنتائج االقت

ّأساسا منطقيا قوميا, وبخاصة ذلك املتعل  .ها من مصالحّق باألمن القومي, من أجل تعزيز ما خيصّ
قومية, فقد  للمشاعر ال احلاملنينيّ الرئيسيالعنرصينيف حني كانت تعترب األرض ورأس املال يف املايض 

ويف عامل من رأس . ّأصبحت اليد العاملة يف االقتصادات املتقدمة أكثر عوامل اإلنتاج الثالثة قومية ومحائية
ّاملال واملوارد الشديدة احلركة, تسعى اليد العاملة إىل استخدام الدولة من أجل تعزيز مصاحلها املهد . دةّ

 .ة رئيسية للقومية االقتصاديةّملة يف دولة الرفاه املعارصة قوة اليد العاّوكام سأجادل أدناه, باتت زيادة قو
ّمن األصعب التحقق من صح صحيح أنه كانت جلميع القو . ة تركيز القوميني عىل احلامئية والتصنيعّ

زت صناعاهتا يف مراحل التصنيع األوىل وأنه بدون هذه احلامئية, ما ّالصناعية الكرب دول قوية صانت وعز
 يف االقتصادات النامية يف وجه منافسة الرشكات القوية يف "الوليدة" البقاء للصناعات كان ليكتب

 مستويات عالية من احلامئية يف العديد من ّ صحيح أيضا أنّ فإنهومع ذلك,. ّاالقتصادات األكثر تقدما
 ,Kindleberger, 1978b(ّالبلدان قد  أدت إىل إقامة صناعات غري فعالة بل إهنا أعاقت التنمية االقتصادية 

pp. 19- 38 .( ويف الربع األخري من القرن العرشين, كان أداء االقتصادات املحدودة احلامئية, مثل تايوان

                                                           
وكام لوحظ سابقا, فإن . ّثمة أدبيات كثرية بشأن السياسة االقتصادية للتعريفات وغريها من أشكال احلامئية مثل البحث عن إيرادات) ٨ (

سياسة التعريفات بحث ممتاز للمقاربة الراهنة ل) Frey, 1984b(إن كتاب . موضوع صنع السياسات االقتصادية يقع خارج نطاق هذا الكتاب
 .  واملواضيع املتصلة هبا
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ا التي ّ نموّوكوريا اجلنوبية, رغم حتبيذها للصناعات التصديرية املنافسة, أفضل من أداء تلك البلدان األقل
 . بينام كانت متارس اسرتاتيجية إحالل الوارداتحاولت التصنيع وراء جدران تعريفات مرتفعة

صحيح أنه .  أيضا من إجراء مزيج من املراجعة ملا يبديه القوميون من انحياز إىل الصناعة دون الزراعةّبدال
ّنة عىل الزراعة وأن إدخال التكنولوجيا الصناعية يف جمتمع ما يؤدي إىل ّيمكن أن تكون للصناعة مزايا معي

ّن نوعية القوة العاملة وتزيد ّر متيل إىل حتويل وحتديث كافة أوجه االقتصاد حيث إهنا حتسفيض من اآلثا
 . )٩(ربحية رأس املال

ّا يف اعتقادهم أنه جيب أن تلعب الدولة دورا هامّ القوميني مصيبون حقّقد يستنتج املرء أن ا يف التنمية ّ
ويج هلا يف بعض احلاالت وكذلك تعزيز زراعة االقتصادية, إذ يطلب من دولة قوية تشجيع الصناعة والرت

ّفالدولة القوية . ّ دور الدولة الفعال هذا ليس رشطا كافيا رغم كونه رشطا رضورياّومع ذلك, فإن. فعالة
والرشط الكايف للتنمية االقتصادية هو تنظيم . ّالتدخلية ال تضمن التنمية االقتصادية بل قد تعيقها بالفعل

زت ّوقد مي. ّاعة والصناعة, ويتحقق هذا يف معظم احلاالت من خالل تفعيل السوقاقتصادي فعال للزر
ّهذه الرشوط السياسية واالقتصادية عىل السواء االقتصادات املتقدمة والبلدان السائرة يف طريق التصنيع 

 . ّبخطى رسيعة والتابعة للنظام الدويل املعارص

وطوال التاريخ . ا كانت مزاياها أو عيوهبا النسبيةّذبية دائمة, أيمن املهم اإلدراك أن للقومية االقتصادية جا
ّاحلديث, كان املوقع الدويل للفعاليات االقتصادية حيظى باهتامم الدول الرئييس ّومتارس الدول منذ القرن . ّ
ومن بني األهداف الرئيسية . السابع عرش ولغاية اآلن سياسات واعية للتنمية الصناعية والتكنولوجية

ّللدولة احلديثة إقامة قو ة وإيامنا منها بأن الصناعة ّة صناعية ومحايتها وذلك هبدف حتقيق قوة عسكرية مستقرّ
ومع استمرار وجود نظام دويل ). ٢٦انظر الفصل الثالث, احلاشية ( أعىل من الزراعة "قيمة مضافة"توفر 

 .مثري للنـزاعات, ستحتفظ القومية االقتصادية بجاذبيتها القوية

                                                           
 . الزراعة يف التنمية االقتصاديةّ التي تفوق منافعة نموذجية ملنافع الصناعةّحج Cornwall (1977)م ّيقد) ٩ (
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 ظرية املاركسيةّنقد الن

Criticism of Marxist Theory 

 يف مكاهنا الصحيح, أي وسط احلياة –ّ إنتاج وتوزيع الثروة املادية –تضع املاركسية املشكلة االقتصادية 
 القوميون اهتامما ّويف حني يميل الليرباليون إىل جتاهل مسألة التوزيع ويف حني هيتم. السياسية أو قرهبا

ّبالتوزيع الدويل للثروات, يركأساسيا  ّبه اقتصاد السوق من آثار حملية ودولية عىل ّز املاركسيون عىل ما يرتّ
ّوهم يلفتون االنتباه إىل الطرائق التي تؤثر هبا القواعد واألنظمة احلاكمة للتجارة . توزيع الثروات

 ّالدولفيام بني اجلامعات و توزيع الثروات يفّواالستثامر والعالقات االقتصادية الدولية األخر) Cohen, 

1977, p.49( )ي للتاريخ أو تأييد تفوق الرصاع الطبقي ّولكن ليس من الرضوري تأييد التفسري املاد. )١٠
ّام هي عامل حمدد حاسم للبيئة ّعون الثروات إنّإلدراك أن الطرائق التي يكسب هبا األفراد رزقهم ويوز

 . االجتامعية والسلوك السيايس
ّن بني إسهامات املاركسية األخر تشديدها عىل طبيعة وهيكل تقسيم العمل عىل املستويني املحيل وم

 The German ("األيديولوجية األملانية"وحسبام أشار إليه ماركس وانغلز عن حق يف كتاب . ّوالدويل

Ideology(تقسيم لليد العاملة عىل تبعية وبالتايل عىل عالقة سياسيةّ, ينطوي كل  )Marx and Engels, 

ّويف اقتصاد السوق, تصبح الرابطة االقتصادية بني اجلامعات والدول ذات أمهية حاسمة ). {1846} 1947
بيد أن التحليل املاركيس حمدود للغاية ألن الرتابط االقتصادي ليس . يف حتديد رفاهها وعالقاهتا السياسية

  فالعالقات السياسية واالسرتاتيجية بني الفاعلني .ّاملجموعة الوحيدة أو األهم للعالقات بني الدول
ّالسياسيني ذات أمهية مساوية أو أكرب وال يمكن اختزاهلا إىل جمرد اعتبارات اقتصادية, وعىل األقل ليس كام 

 . ّيعرف املاركسيون علم االقتصاد
ّ النظرية املاركسية لالقتصاد السيايس الدويل قيمة أيضا يف تركيزها عىل الّإن ويف حني . ّتغيري السيايس الدويلّ

ّليس لد الليربالية أو القومية عىل السواء نظرية شاملة للتغيري االجتامعي, تشدد املاركسية عىل دور 

                                                           
 .ّمناقشة واسعة النطاق ملفهوم األنظمة الدولية) Krasner, 1982C(نر سره كراّحيوي املجلد الذي حر )١٠ (
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ّالتطورات االقتصادية والتكنولوجية يف تفسري ديناميكية النظام الدويل ّوحسبام يتجسد يف قانون لينني . ّ
ّ القوة التفاضيل بني الدول سببا أساسيا للتغيري السيايس الدويلّل نموّحول التنمية غري املتكافئة, يشك ّ ّ .

ّ القوة االقتصادي غري املتكافئ ّوكان لينني مصيبا جزئيا عىل األقل حني عزا احلرب العاملية األوىل إىل نمو
ّلقوة غري املتكافئ  اّوما من شك يذكر يف أن نمو. ّفيام بني الدول الصناعية وإىل الرصاع عىل تقسيم األرايض

فقد . للعديد من القو األوروبية وما نجم عنه من آثار عىل ميزان القو أسهم يف عدم استقرارها اجلامعي
وعالوة عىل ذلك, فإن اإلدراك املتنامي . ّفاقم التنافس عىل األسواق واإلمرباطوريات العالقات بني الدول

ّية والسلوك االقتصادي للدول األخر عىل رفاه وأمن لد الشخص العادي آلثار تقلبات السوق العامل
 سواء, فقد ّ األمم واملواطنني عىل حدّوفيام خيص. ا يف إثارة اخلصومات القوميةّالفرد بات أيضا عنرصا هام

 الرتابط االقتصادي معه إحساسا جديدا بعدم االستقرار والعرضة للمخاطر واالستياء ضد ّجلب نمو
 .  واالقتصاديني األجانباملنافسني السياسيني

ال ريب أن املاركسيني عىل صواب يف اعتبارهم االقتصادات الرأساملية, حسبام عرفناها تارخييا عىل األقل, 
ّدافعا قويا للتوسع عرب التجارة وبخاصة عرب تصدير رأس املال والحظ علامء االقتصاد الليرباليون . ّ

) األرباح(ّ معدل العوائد ّميع رأس املال خيلقان نزعة لتدين االقتصادي وجتّالكالسيكيون أنفسهم أن النمو
غري أن علامء االقتصاد هؤالء الحظوا أيضا أنه يمكن إيقاف التدين من خالل التجارة . عىل رأس املال

التجارة رأس املال الفائض يف صناعة ّففي حني متتص. ّالدولية واالستثامر األجنبي ووسائل أخر 
 الليرباليون الكالسيكيون إىل املاركسيني ّوبالتايل, ينضم. االستثامر األجنبي رأس املال ّالصادرات, يمتص

ّيف التشديد عىل أن لد االقتصادات الرأساملية نزعة متأصلة إىل تصدير السلع ورأس املال الفائض ّ. 
 النـزعةالداخلية تشجع ّأدت هذه النـزعة إىل االستنتاج بأن الرأساملية دولية بطبيعتها وأن قواها املحركة 

ّففي اقتصاد رأساميل مغلق ويف غياب تقدم تكنولوجي, فإن. ّالتوسعية نحو اخلارج  قصور االستهالك ّ
ّورأس املال الفائض وما ينجم عن ذلك من انخفاض يف معدل الربح سيؤدي يف هناية املطاف إىل ما يسم ّ يه ّ

ومع ذلك, يف ). Mill,1970 {1848}, p. 111 ("ةاحلالة الساكن") John Stuart Mill(جون ستوارت مل 
ّعامل اقتصادي مفتوح يتميز برأساملية متزايدة ونمو ّن متواصل يف اإلنتاجية من خالل التقدم ّ سكاين وحتسّ

 . ّالتكنولوجي, ال يوجد سبب اقتصادي متأصل حلدوث ركود اقتصادي
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ّقتصادية متأصلة للتوسع دولياومن ناحية أخر, ليس لد اقتصاد شيوعي أو اشرتاكي نزعة ا ففي . ّ
ّ اخلطة الوطنية هي التي حتدد االستثامر واالستهالك, وإضافة إىل ذلك, حتتكر الدولة ّاقتصاد شيوعي, فإن ّ

وبالطبع يمكن أن يكون لد اقتصاد شيوعي باعث سيايس أو اسرتاتيجي  .)١١(كافة القطع األجنبي
كام قد . ثامر يف اخلارج للحصول عىل مصادر حيوية من املواد األوليةلتصدير رأس املال وقد حيتاج إىل االست

وبالتأكيد, فقد . جيد نظام ماركيس أن االستثامر يف اخلارج أو الدخول يف صفقات جتارية أخر أمر مربح
 Ralph( نسب بحق إىل االحتاد السوفيايت أحيانا كونه تاجرا داهية, وأن النقطة التي طرحها رالف هاوتري

Hawtrey ( والتي مفادها أن جميء حكومة شيوعية أو اشرتاكية ال يزيل باعث الربح, بل يكتفي بتحويله إىل
 ةافزاحلبنية الورغم ذلك, من غري املرجح أن تشجع ). Hawtrey,1952(ّالدولة, هلا قسط من اجلدارة 

قتصاد إىل اخلارج, وإنام يكون ّ عىل توسع اال,ّ عىل اهليبة والقوة واأليديولوجيةارتكيزهب ,جتمع شيوعيمل
 ).Viner, 1951(ّالتوجه نحو جعل االقتصاد تابعا للسياسة ولألهداف القومية للدولة 

فالرأسامليون يرغبون يف . ون يف أن الرأساملية حتتاج إىل اقتصاد عاملي مفتوحّد أن املاركسيني حمقّمن املؤك
 الطلب يف يفع ورأس املال; وللصادرات تأثري كينيزي ّالوصول إىل االقتصادات األجنبية بغية تصدير السل

ّحفز النشاط االقتصادي يف االقتصادات الرأساملية, ومن شأن صادرات رأس املال زيادة إمجايل معدل 
ّوسيعود إغالق األسواق اخلارجية ومنافذ رأس املال بالرضر عىل الرأساملية وحيتمل أن يؤدي . الربح

كام (ّوثمة سبب لالعتقاد بأن النظام الرأساميل . انخفاض كبري يف النمو االقتصادياقتصاد رأساميل مغلق إىل 
وكام أوضح ماركس, فإن طابع . له البقاء يف غياب اقتصاد عاملي حر ال يمكن أن يكتب) عرفناه بالتأكيد

لتايل, فإن وبا. ; وأن أيديولوجية الرأساميل دولية)عاملي(الرأساملية األسايس هو أنه كوزموبوليتاين  
 .الرأساملية يف دولة واحدة فحسب ستكون مستحيلة بال ريب

ّيف القرنني التاسع عرش والعرشين, استخدمت بريطانيا العظمى والواليات املتحدة, ومها الدولتان 
هتام لتعزيز وصون اقتصاد عاملي حر واستخدمتا نفوذمها ما زالة احلواجز من ّتان, قوسيطرالرأسامليتان امل

, حيثام اقتضت )Simon Kuznets(وحسب قول سايمون كوزنتس . ق احلر للسلع ورأس املالّ التدفأمام

                                                           
 .ّحتليال قيام للسلوك املتباين لالقتصادين الرأساميل والشيوعي) Wiles, 1968(لز يعرض واي) ١١ (
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ّ يف الدول املتقدمة عىل الرشكاء املرتدالكربّفرضت القوة "الرضورة  ّ ّدين فرص التجارة الدولية وتقسيم ّ
 قانونا دوليا حلامية ّوسعيا وراء حتقيق مصاحلها الذاتية, استحدثت). Kuznets, 1966, p.335 ("العمل

ّوعندما أصبحت الدول التجارية الكربLipson, 1985 .( (القطاع اخلاص  حقوق ملكية جتار ومستثمري
ّعاجزة عن إنفاذ قواعد التجارة احلرة أو غري مستعد ولذلك, . ة إلنفاذها, بدأ النظام الليربايل تراجعه املطردّ

 .  اعتبارهم الرأساملية مساوية لإلمربيالية احلديثة املاركسيني عىل صواب حتى هذه النقطة يفّفإن
ّ ضعف املاركسية الرئييس بوصفها إحد نظريات االقتصاد السيايس الدويل نامجة عن فشلها يف تقدير ّإن

ومع أن بوسع املرء أن ينظر بعني التقدير إىل . ّدور العوامل السياسية واالسرتاتيجية يف العالقات الدولية
 سبب ديناميكية العالقات ّإنه من غري الرضوري قبول النظرية املاركسية القائلة ّاملاركسية, فإننفاذ بصرية 

ّالدولية احلديثة هو حاجة االقتصادات الرأساملية إىل تصدير السلع ورأس املال الفائض وعىل سبيل املثال, . ّ
ه التنافس الوطني الذي ّ هذا مردّن املتفاوت لالقتصادات الوطنية إىل احلرب, فإّبالقدر الذي يفيض النمو

 والنـزاع بني الصني واالحتاد السوفيايت شاهد –ّيمكن حدوثه برصف النظر عن طبيعة االقتصادات املحلية 
ومع أن التنافس عىل األسواق ومنافذ رأس املال يمكن أن يكون بالتأكيد سببا للتوتر وعامال . عىل ذلك

 .ّريا كافيا لسلوك السياسة اخلارجية للدول الرأسامليةّ يقدم تفسب اإلمربيالية واحلرب, فإنه الّيسب
ّفعىل سبيل املثال, ليس ثمة دليل تارخيي يؤي د عزو لينني سبب احلرب العاملية األوىل إىل منطق الرأساملية ّ

 أهم النـزاعات اإلقليمية فيام بني القو األوروبية التي أشعلت احلرب مل تكن ّونظام السوق إذ إن
وكانت . لنـزاعات عىل املستعمرات فيام وراء البحار, حسبام جادل لينني, وإنام كانت داخل أوروبا نفسهاا

وبقدر ما كان . ّإعادة توزيع أقاليم البلقان العائدة لإلمرباطورية العثامنية املتالشية هي التي  أدت إىل احلرب
 لة الروسية يف الوصول إىل البحر األبيض املتوسطّمصدر هذا النـزاع اقتصاديا, فقد كان كامنا يف رغبة الدو

(Hawtrey, 1952, pp. 117- 18) .وقوف املتنافسني اإلمربياليني الرئيسيني ّال تستطيع املاركسية أن تفرس 
 أملانيا التي مل ّ جنبا إىل جنب يف النـزاع التايل وحماربتهم معا ضد– بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا –الثالثة 
 . دهيا سو القليل من مصالح السياسة اخلارجية خارج أوروبا نفسهايكن ل

ّإضافة إىل ذلك, فقد أخطأ لينني حني نسب القوة الباعثة األساسية لإلمربيالية إىل األفعال الداخلية للنظام 
يف حتليله للنظرية املاركسية عن ) Benjamin J. Cohen( وحسبام أوضح بنجامني كوهني. الرأساميل



 

 

٧٧ 
 مركزاخلليج لألبحاث  االقتصاد السيايس أيديولوجيات ثالث:الفصل الثاين    

 املأزق الذي ساد ّألوروبية أكثر أمهية; إذ إناربيالية, كانت النـزاعات السياسية واالسرتاتيجية للقو اإلم
 طريقها إىل العامل ّة بني القو الكرب كان جزئيا عىل األقل السبب الذي جعل املنافسة فيام بينها تشقّالقار

 نزاع من هذه النـزاعات االستعامرية ت تسوية كلّويف واقع األمر, مت. (Cohen, 1973) االستعامري
وأخريا, كانت املستعمرات فيام وراء البحار العائدة . بالطرق الدبلوماسية) Boer War(باستثناء حرب 

 االستثامرات ّوحسبام توضح معطيات لينني نفسه, كانت كل. للقو األوروبية قليلة الشأن اقتصاديا
الواليات املتحدة, كندا,  ("أرايض االستيطان احلديث"ة إىل األوروبية فيام وراء البحار تقريبا موجه
يه اليوم العامل الثالث ّبدال من املستعمرات التابعة يف ما نسم) اسرتاليا, جنوب افريقيا, األرجنتني, الخ

)Lenin, 1939 {1917}, p. 64 .( ويف احلقيقة, خالفا لنظرة لينني بأن السياسة تتبع االستثامر, كان املال
ّدويل خالل هذه الفرتة خادما إىل حدال  كبري للسياسة اخلارجية, مثلام كان عليه احلال أيضا بالنسبة للقروض ّ

 املاركسية, رغم تركيزها املناسب عىل التغيري السيايس, ّوهكذا, فإن. )١٢( ّالفرنسية املقدمة لروسيا القيرصية
 . فإنه يشوهبا خلل خطري كإحد نظريات االقتصاد السيايس

 ثالثة حتديات أمام اقتصاد سوق عاملي

Three Challenges to a World Market Economy 

رغم قصور املاركسية البالغ بوصفها إحد نظريات اقتصاد السوق أو االقتصاد العاملي الرأساميل فإهنا 
ات تطرح ثالث مسائل ال يمكن التغايض عنها بسهولة بل هي حاسمة من أجل فهم ديناميكية العالق

 املتفاوت من آثار اقتصادية ّاملسألة األوىل هي ما يرتتب عىل عملية النمو. ّالدولية يف احلقبة املعارصة
والثالثة هي قدرة اقتصاد سوقي . واملسألة الثانية هي عالقة اقتصاد السوق والسياسة اخلارجية. وسياسية

 .  ليهاعىل إصالح سامته غري املرغوب فيها بالكامل وإضفاء االعتدال ع

                                                           
 (Eugene Staley 1935).ويوجني ستييل  Herbert Feis (1964 {1930})) م هذه احلجة عىل نحو رائع هربرت فايسّقد )١٢ (
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  املتفاوتّعملية النمو

The Process of Uneven Growth 

ّثمة تفسريان متناقضان تناقضا جوهريا لكون النمو .  االقتصادي املتفاوت ينـزع إىل إحداث نزاع سيايسّ
ّتعزو املاركسية, وبخاصة قانون لينني بشأن التنمية املتفاوتة, مصادر النـزاع إىل حاجة االقتصادات 

ّية املتقدمة لتصدير فائض السلع ورأس املال واالهنامك بفتوحات استعامريةالرأسامل وتعتقد الواقعية . ّ
ّالسياسية أن النـزاع بني الدول عىل املوارد االقتصادية والتفو ق السيايس مستوطن يف نظام من الفوىض ّ

ّ بني الدول الناهضة والدول  املتفاوت النـزاعّد عملية النموّوفقا ملنظور الشخص الواقعي, تول. ّالدولية ّ
 .ّاآلفلة وهي تسعى إىل حتسني أو صون وضعها النسبي يف اهلرم السيايس الدويل

وحسبام ناقشنا آنفا, ال توجد عىل ما يبدو وسيلة موثوقة حلل هذا اجلدل وتفضيل نظرية عىل األخر .
ويمكن . ّنـزاع السيايس بني الدول املتفاوت سببا للّيمكن للامركسية والواقعية السياسية اعتبار النمو

ّ الوقائع احلرجة والبينة املضاد"تربير"بسهولة  ونظرا . ّصة هلذا الغرض بالذاتّة باستعامل فرضيات خمصّ
 التزييف, يضطر الباحثون يف االقتصاد إمكانلعدم استطاعة أي من هاتني النظريتني اجتياز اختبار 

ّنظرية أو تلك اعتامدا عىل افرتاضاهتم حول عالقة االقتصاد الدويل ّالسيايس الدويل إىل التامهي مع هذه ال
 . ّوالسياسة الدولية

, فعملية التنمية املتفاوتة حتفز النـزاع السيايس ه موقفي إزاء هذه املسألة هو موقف الواقعية السياسية نفسّإن
 توزيع الثروة ّقتصادية يغريإن انتقال مواقع األنشطة اال. ّألهنا تقوض الوضع السيايس الدويل الراهن

ّوالقوة فيام بني الدول يف النظام ّ الدول تربز ادّوإن إعادة توزيع القوة هذه وتأثريها يف مكانة ورفاه فر. ّ
ّالنـزاع بني الدول الناهضة والدول اآلفلة ّ هذا النـزاع يمكن أن يؤدي إىل ما أسميته يف مكان ّ عدم حلّوإن. ّ

ّ النهائي حتديد الدولة أو الدول التي ستسود يف اهلرم الدويل اجلديد  هدفها"حرب هيمنة"آخر  ّ ّ)Gilpin, 

 ّقا كبريا عىل تفسري املاركسية يف رشح عالقة النموّق تفوّإن تفسريا واقعيا يتفوفويف اعتقادي, . )1981
 . املتفاوت والنـزاع السيايس
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 لتفسري احلرب العاملية األوىل, يمكن للمرء أن "قانون التنمية املتفاوتة"ستخدام لينني خالفا الوهكذا, 
 Modern"ففي . ساس الذي طرحه سايمون كوزنتساأل  من حيثيضع باملقابل التفسري الواقعي

Economic Growth" االقتصادي ّ كوزنتس حتليله التفصييل للنمويوقف االقتصادي احلديث ّكتاب النمو 
 االقتصادي واحلرب العظمى األوىل يف هذا القرن ّالنموليستفرس عام إذا كانت هناك صلة بني ظاهرة 

)Kuznets, 1966.(  
ّيشدد كوزنتس أوال عىل النمو ّ القوة اإلنتاجية ّإن"فقد قال .  الكبري يف السلطة الذي سبق اندالع احلربّ

ّاملتنامية للدول املتقدمة التي انبثقت عن التكنولوجيا املوجهة نحو العلوم والتي لعبت دورا  متزايدا يف النمو ّ
 ,Kuznets( "ة أكرب يف النـزاع املسلح وقدرة أكرب عىل رصاع متطاولّاالقتصادي احلديث, عنت أيضا قو

1966, p.344 .( وقد أتاح الرتاكم املتواصل لرأس املال والتكنولوجيا احلديثة لألمم إمكانية إدارة حروب
 . نطاقها الواسعمل يسبق هلا مثيل من حيث 

ّاالختبارات النهائية للتغيريات يف القوة النسبية بني "يعترب كوزنتس هذه احلروب العظمى بوصفها وثانيا, 
 اخلالفات حول ما إذا كانت التعديالت السياسية التي جيري التأكيد عليها هلا ما ّاألمم, اختبارات حلل

ّيربرها حق  يف اختبار ما إذا كانت إعادة ّوبعبارة أخر, يتمثل دور احلرب). Kuznets, 1966, p.345( ."اّ
ّتوزيع القوة يف النظام النامجة عن النمو ّ االقتصادي قد عملت عىل تغيري ميزان القوة الرئييس يف النظام, ويف ّ

ويف عرص . ع حدوث تعديالت سياسية وإقليمية تعكس التوزيع اجلديدّل امليزان, جيب عندئذ توقّحال حتو
ّتحدث حتوالت كثرية وهامة يف القوة االقتصادية وبالتايل القوة العسكرية الرسيع واملتواصل, سّمن النمو ّ ّ .

ّلتأكيد أو نفي هذه التحوالت, فقد تكون رسعة وتواتر حدوثها سبب إىل احلروب ّإذا كانت ثمة حاجة "
 هّوبالتايل, فإن نشوب حرب عظمى مرد). املصدر نفسه ("كثرة النـزاعات التي تستخدم بمثابة اختبارات

 .ّة الدولةّ املتفاوت لقوّالنمو
ّ العديد من الدول الكبرية واملتقدمة أثناء النموظهورللحروب الكرب صلة ب" ّوأخريا, جيادل كوزنتس بأن ّ ّ 

فقد ساد القرن العرشين سالم غري مستقر ذلك أنه مل ). Kuznets, 1966, p.345 ("االقتصادي احلديث
بلد متقدم كبري واحد يوليكن هناك خالل الكثري من الفرتة سو ّ ّوأد بروز . د النمو االقتصاديّ

 ّوإن. , إىل حرب هيمنة يف هناية املطاف١٨٧٠ّجمتمعات صناعية ونامية أخر, وبخاصة أملانيا بعد سنة 
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. ّ العديد من البلدان الكبرية املتقدمة اقتصاديا هو رشط الزم, إن مل يكن كافيا, الندالع حروب عامليةظهور
 قرنا من السالم الربيطاين هو الذي انتهى حينام مل يعد البلد الرائد قادرا عىل القيادة ّا املعنى, فإنوهبذ"

ويبدو من غري املمكن قول املزيد بشأن ). املصدر ذاته ("وفرض سالمه عىل هذا اجلزء الكبري من العامل
 .  االقتصادي والنـزاع العسكريّالعالقة بني النمو

 السياسة اخلارجيةاقتصادات السوق و

Market Economies and Foreign Policy 

هها املاركسية إىل جمتمع سوقي أو رأساميل هو نزعته إىل اتباع سياسة ّمن بني االنتقادات األخر التي توج
خذ الليرباليون موقفا معاكسا مفاده أن االقتصادات الرأساملية سلمية يف ّوبالطبع, يت. خارجية عدوانية

أن بيف مقالته عن اإلمربيالية ) Joseph Schumpeter(فمثال, جيادل جوزيف شومبيرت . جوهرها
 من اهلياكل "بالبقية الضئيلة"الرأسامليني ال يميلون إىل القتال وأن احلروب احلديثة نامجة عن االحتفاظ 

ارجية تكون د أن السياسة اخلّوأك). Schumpeter, 1951(االجتامعية التي كانت قائمة قبل الرأساملية 
ال مسألة ما إذا كان ّوقد ناقش املاركسيون والليرباليون والقوميون مطو. )١٣( اّمساملة يف جمتمع رأساميل حق

ويعتقد الليرباليون أن . ّالرتابط االقتصادي مصدرا للعالقات السلمية أم مصدرا للنـزاع فيام بني الدول
ة يف االنتشار فيام بني االقتصادات القومية متيل إىل تعزيز املنافع املتبادلة للتجارة وشبكة الرتابط اآلخذ

 إثباته يف كتابه الشهري (Norman Angell) وهم يعتقدون, حسبام حاول نورمان انغل. العالقات التعاونية
, الذي كتبه قبل أربع سنوات من اندالع احلرب العاملية )The Great Illusion /1910 "الوهم الكبري"

احلرب قد أصبحت أمرا غري وارد ألهنا تتناقض مع املجتمع الصناعي احلديث وأنه ال طائل من  ّاألوىل, أن
ّولكن يعترب القوميون التجارة جمرد ساحة أخر للتنافس الدويل, ألن. ورائها ّ  الرتابط االقتصادي يزيد من ّ

 .ة اخلارجيةّعدم استقرار الدول وجيعلها عرضة للسقوط يف أيدي القو السياسية واالقتصادي

                                                           
 يميزها عن –  لشومبيرت خالفا–القتصادات الليربالية التي  ين أن اأيف مقال ممتاز من جز) Michael Doyle 1983(جيادل مايكل دويل ) ١٣ (

 . نحو احلرب مقارنة مع غريها من املجتمعات الليرباليةّمتدنيةاالقتصادات الرأساملية لدهيا يف الواقع نزعة 



 

 

٨١ 
 مركزاخلليج لألبحاث  االقتصاد السيايس أيديولوجيات ثالث:الفصل الثاين    

 ومرورا بكتابات جون "السالم هو أثر التجارة الطبيعي" ّإن) Montesquieu(بدءا من قول مونتسكيو 
ولغاية املنظرين املعارصين حول املذهب ) Richard Cobden( ورتشارد كوبدن (John Bight)بايت 

بمثابة ّأنه ّلدويل عن السياسة و االقتصاد اّ أنه يمكن فصل الليرباليونرأي والرتابط االقتصادي, وظيفال
قوة من أجل السالم إذ ختلق التجارة والرتابط االقتصادي أوارص املصلحة املتبادلة وفائدة راسخة يف السلم 

ّالدويل وبالتايل فإن  .ّ العالقات الدوليةيف هلام تأثريا اعتداليا ّ
ّن الرتابط الدويل ليس إقتصاديني ومن ناحية أخر, يقول االفرتاض األسايس للامركسيني والقوميني اال

وألن الرتابط ال يكون متناظرا . ّسببا للنـزاع وعدم االستقرار فحسب, بل خيلق عالقات اتكالية بني الدول
وبالتايل, ينادي املاركسيون .  الضعيفّ قوةة عىلّياسيّالسالقوي أبدا, تصبح التجارة مصدرا لزيادة قوة 

 .ّت االكتفاء الذايت االقتصاديوالقوميون االقتصاديون بسياسا
 من املوقفني; إذ إن أنامط العالقات االقتصادية والسياسية ّال يعري السجل التارخيي الكثري من التأييد ألي

فقد يكون اخلصوم السياسيون رشكاء جتاريني رئيسيني كام كان عليه احلال بالنسبة .  كبريّمتناقضة إىل حد
 احلرب العاملية األوىل; أو كام كان عليه احلال بالنسبة للواليات املتحدة واالحتاد لربيطانيا العظمى وأملانيا يف

ّوتوحي البيئة بأنه سواء كانت . ّالسوفيايت بعد احلرب العاملية الثانية, فربام كان بينهام تعامل جتاري ال يذكر
ذلك, ينبغي ايالء انتباه ل.  هذا يعتمد عىل الظروف السياسيةّالتجارة تفاقم أو تلطف النـزاعات, فإن

ّللعوامل املرتابطة التي يبدو أهنا تتحكم بالسبل التي تؤثر هبا التجارة   . ّ العالقات السياسية الدوليةيفّ
ّ العامل األول الذي تتأثر به النتائج السياسية للتجارة هو وجود أو غياب قوّإن ة ليربالية مسيطرة أو مهيمنة ّ

ت مماهاة العهود الكبرية للرتابط االقتصادي بتفوق قوة جتارية ّوقد مت. اري دويليمكنها إقامة وإدارة نظام جت
مهيمنة بال منازع شأن بريطانيا العظمى يف القرن التاسع عرش وشأن الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية 

 .ات التجاريةوعندما تضاءلت هيمنة هاتني القوتني وحتدهتام القو الصاعدة, ازدادت النـزاع. الثانية
ّوالعامل الثاين الذي حيدد اآلثار السياسية للتجارة هو معدل النمو ّ صحيح أن أفول .  االقتصادي يف النظامّ

ّ االقتصادي ولكن النتيجة الطبيعية صحيحة كذلك; إذ يؤدي ّطان النموّساع األسواق العاملية ينشّاحلامئية وات
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ّ تباطؤ معدل النموّوللسبب نفسه, فإن. ابط االقتصادي اقتصادي رسيع إىل زيادة التجارة والرتّنمو ّ 
 . ّ العالقات السياسية الدوليةفاقمّة املنافسة التجارية الدولية ويّاالقتصادي جيعل التكيف عسريا ويزيد من حد

ر يف النتائج السياسية للعالقات التجارية هو درجة جتانس أو تنافر البنية ّوالعامل الثالث الذي يؤث
ّصحيح أن الدول ). Akamatsu, 1961(ّعية, وهذا بدوره حيدد تكوين الواردات والصادرات الصنا

رغم ذلك, حني تكون اهلياكل .  بعض أكثر من املتاجرة مع البلدان غري الصناعية معبعضهايتاجرالصناعية 
تجارية التنافسية  كبري أو حتى متشاهبة, كثريا ما تسبب العالقات الّوالصادرات الصناعية متجانسة إىل حد

وللسبب نفسه, ينـزع تنافر ). Hicks, 1969, pp.56-57(والنـزاع التجاري فرتات من الكساد االقتصادي 
وهكذا, لقد أفىض تنافر اهلياكل الصناعية . كمل بعضها بعضايالبنية الصناعية إىل إحداث عالقات جتارية 

ومع . تاسع عرش إىل عالقات جتارية منسجمةلربيطانيا العظمى ودول أخر يف أوائل منتصف القرن ال
ّحتول بعض الدول إىل دول صناعية بحلول هناية القرن, اشتد ويمكن مالحظة . ة النـزاع التجاريّت حدّ

ّق الدول الصناعية الصاعدة والبلدان الصناعية احلديثة ّالظاهرة ذاهتا يف الزمن املعارص الذي شهد تفو
 .العهد عىل الواليات املتحدة

ّ النقطة اهلامة التي البدّنإ  التجارة وغريها من العالقات الصناعية ّ من توضيحها يف هذه املسائل هي أنّ
 إطالق تعميامت ّإن. ليست عامال حاسام يف حد ذاهتا من أجل إقامة عالقات دولية تعاونية أو صدامية

ستطيع التبادل االقتصادي أن ّحول عالقة الرتابط االقتصادي والسلوك السيايس يبدو أمرا متعذرا إذ ي
وما يمكن قوله بيشء من التربير هو أن التجارة ال تضمن . يلطف هذه العالقات تارة ويفاقمها تارة أخر

 ,Condliffe, 1950(ّومن ناحية أخر, كثريا ما أد اهنيار التجارة إىل نشوب نزاع دويل  . إحالل السالم

p.527 .(ّسألة السلم واحلرب حتددمها عىل نحو أسايس األشكال األوسع ّ ميزة العالقات الدولية ومّإن
 .ّللقوة واملصلحة االسرتاتيجية فيام بني القو الكبرية والصغرية يف النظام
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  أمهية رأساملية الرفاه

Importance of Welfare Capitalism   
كانت .  قدرته عىل إصالح ذاتهاملسألة الثالثة التي يطرحها النقد املاركيس القتصاد سوقي أو رأساميل هي 

. إمكانية الرأساملية عىل إزالة أسوأ سامهتا يف صلب النقاش بني لينني وكاوتسكي حول مستقبل الرأساملية
بالنسبة لكاوتسكي والديمقراطيني االجتامعيني, أمكن انتقال الرأساملية السلمي داخل االشرتاكية نتيجة 

وبالنسبة للينني, بدا هذا مستحيال ويف واقع األمر منافيا للعقل . بيةنمو قوة العامل يف الديمقراطيات الغر
 :وذلك بسبب الطبيعة احلقيقية لالقتصاد الرأساميل

ف اليوم مسافة بعيدة وراء الصناعة يف ّمن البدهيي أنه إذا كان بإمكان الرأساملية تطوير الزراعة, التي تتخل
 مكان من الفقر ّة اجلامهري, الذين ال يزالون يعانون يف كل مكان, وإذا كانت تستطيع رفع مستو معيشّكل

ّوسوء التغذية, رغم التقدم املذهل يف املعرفة الفنية, فإنه ال يمكن احلديث أبدا عن وفرة طاغية يف رأس 
ولكن إذا كانت .  مناسبةّ يف كل"احلجة"ويطرح منتقدو الرأساملية من صغار البورجوازيني هذه . املال

 التنمية املتفاوتة وأحوال اجلامهري البائسة ّة فعلت كل هذه األشياء فإهنا لن تكون رأساملية; إذ إنالرأساملي
 ).Lenin, 1939 {1917} pp. 62- 63(رشوط ومقدمات منطقية جوهرية وحتمية هلذا النمط من اإلنتاج 

 ّه باستحالة يف ظل ما وصفّوإذا نحينا جانبا طبيعة حجة لينني التي هي عبارة عن حشو كالمي, فإن
 دولة الرفاه قد فرضتها ّ املرء بأنّوحتى لو أقر. الرأساملية موجود اآلن يف دول رفاه منتصف القرن العرشين

 النقطة احلاسمة هي أن دولة الرفاه قد عاجلت كل قوانني ّالطبقة العاملة عىل الطبقة الرأساملية, فإن
 إصالحها, أي رأساملية تكفل ّبات لينني لرأساملية تمّ متطلالرأساملية التي طرحتها املاركسية ولبت معظم
لقد زادت إنتاجية الزراعة زيادة هائلة من خالل الدعم . العاملة التامة والرفاه االقتصادي للجامهري

احلكومي للربامج البحثية, وإن رضيبة الدخل التصاعدية وغريها من الربامج التي تنطوي عىل مدفوعات 
دت توزيع الدخل عىل نحو ملحوظ كام أن قدوم االقتصاد الكينيزي وتنظيم الطلب من حتويلية قد أعا

ة التذبذبات الدورية ّ وخفضا من حد"قانون الالتناسبية"خالل سياسة مالية ونقدية قد أضفيا اعتداال عىل 
 .عرب حفز الطلب االستهالكي
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 : دول الرفاه للقوانني املاركسية إلغاء– ١اجلدول
 دولة الرفاه اركيسالقانون امل

 تنظيم الطلب عرب سياسة مالية ونقدية قانون الالتناسبية) ١ (

 ومدفوعات حتويلية إعادة توزيع الدخل عرب رضيبة دخل تصاعدية قانون الرتاكم)   ٢ (
 تقديم دعم للنقابات املهنية

 األعامل الصغريةسياسات ياسات إقليمية وّالس

 كافة عوامل اإلنتاج دعم حكومي للتعليم واألبحاث لزيادة فعالية األرباح  قانون تدين نسبة ) ٣ (

 

وباإلضافة إىل ذلك, ختفض األنظمة احلكومية وسياسات مكافحة االحتادات االحتكارية فعالية وربحية 
 الرأساملية هي النظام االقتصادي ّوحسبام كتب جوزيف شومبيرت فإن. اليد العاملة ورأس املال عىل السواء

ويمكن للمرء أن جيادل بالفعل أن ). Schumpeter, 1950( الذي يفيد الطبقات األدنى للمجتمع األول
ّ تلك األشياء التي تنبأ لينني بعدم استطاعتها القيام هبا وبأهنا قامت هبا رغم أن ّالرأساملية قد فعلت كل

رضة قوية من قبل الطبقة دة يف دولة الرفاه قد واجهت يف بداية األمر معاّإصالحات الرأساملية املجس
ّض توسع الرأساملية يف أعقاب احلرب العاملية الثانية ّويف واقع األمر, متخ). ١انظر اجلدول  ()١٤( الرأساملية

 .عن أعظم حقبة من الرخاء االقتصادي العام يف تاريخ العامل
صاد سوقي شامل, فهو بيد أنه ال يمكن رصف النظر بسهولة عن النقد املاركيس القتصاد رأساميل أو اقت

ورغم أنه ال يمكن اعتبار الرأساملية بمفردها مسؤولة عن . ا حول مستقبل نظام السوقّيطرح سؤاال هام
اإلمربيالية واحلرب ورغم أهنا خاضت العديد من األزمات وبرهنت أن بإمكاهنا أن تكون بالغة املرونة وأن 

                                                           
ّلة الرأساملية شبه مستقلة ّحاول املاركسيون املعارصون أنفسهم رشح هذا الشذوذ يف النظرية املاركسية من خالل اجلدل بأن الدو )١٤ (

وقد أصبحت هذه  نيالرأسامليّ مصالح فر أد ّويمكنها اختاذ إجراءات ختدم مصلحة احلفاظ عىل الرأساملية بوصفها نظاما, رغم كوهنا ضد
, شأهنا شأن نظرية وهذه النظريات ليست مقنعة وتعترب). Carnoy, 1984(ّاحلجج بني املاركسيني حول نظرية الدولة سكوالستية بدرجة كبرية 

صة هلذا الغرض تسعى إىل تربير فشل تنبؤات النظرية املاركسية بدال من كوهنا بمثابة امتدادات ّلينني حول اإلمربيالية, بمثابة فرضيات خمص
 .للنظرية
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 لذلك, دعونا ننتقل مبارشة إىل مسألة استطاعة . استمرار وجودها مسألة فيها نظرّتصلح نفسها, فإن
 . ّ رسيع التغري يف السنوات األخرية من هذا القرندول األممرأساملية الرفاه البقاء يف عامل 

 رأساملية الرفاه يف عامل رأساميل أممي بال رفاه

Welfare Capitalism in a Non-Welfare International Capitalist World 
 قانون لينني ّأنباح الرأساملية وإصالحاهتا الداخلية, يمكن للمرء أن جيادل جدال معقوال رغم أوجه نج

ّ ساري املفعول وأن هذا سيؤدي يف آخر األمر إىل زوال الرأساملية واقتصاد ّالرابع حول التنمية املتفاوتة يظل
ّتأصلة يف الرأساملية قد حتوومع حلول دولة الرفاه, من املمكن أن تكون التناقضات امل. السوق الليربايل لت ّ

ّ إىل املستو الدويل حيث ال توجد دولة رفاه وال توجد حكومة ّ األمةدولةلّببساطة من املستو املحيل 
ياسات الوطنية املتضاربة أو جتابه النـزعات نحو ّق السّتطبق سياسات كينيز حول إدارة الطلب, وتنس

ّملحيل, ال توجد دولة لتعويض اخلارسين حسبام يتمثل يف جتاهل وخالفا للمجتمع ا. االختالل االقتصادي ّ
ال ّ فعل حكومي فعّنظام اقتصادي دويل جديد, كام ال يوجد ردبا ّ نموّالبلدان الغنية مطالب البلدان األقل

 .إزاء الغش وإخفاقات السوق
ّويف خضم فوىض العالقات الدولية, يظل ل حدوث مصادمات فيام بني  ينطبق قانون التنمية املتفاوتة واحتامّ

ة النـزاعات ّبل يمكن للمرء أن جيادل أن حلول دول الرفاه الوطنية زادت من حد. الطبقات الرأساملية
إن االلتزام اجلديد لدولة الرفاه الرأساملية بتأمني . (Krauss, 1978)االقتصادية بني املجتمعات الرأساملية 

ّها تستبدل السياسات التدخلية بحري جيعلّة ورفاه اقتصادي حميلّعاملة تام ة ترصف قو السوق وبالتايل ّ
 . يدخلها يف نزاع مع سياسات دول أخر تسعى إىل حتقيق جمموعة مماثلة من األهداف االقتصادية

ّتنطوي دول الرفاه عىل نزعة قومية متأصلة إىل حد  احلكومات أصبحت مسؤولة أمام مواطنيها ّ كبري ألنّ
 االقتصادية; وأن أفضل طريقة أحيانا لتحقيق هذا اهلدف هي حتويل املصاعب االقتصادية عن رفع املعاناة

ع الضغوط الشعبية احلكومات عىل حتويل أعباء البطالة ّوإبان األزمة االقتصادية, تشج. إىل جمتمعات أخر
ّني الدول عرب آلية ل املنافسة االقتصادية والتنافس بّوالتكيف االقتصادي إىل جمتمعات أخر; وهكذا تتحو
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 هذا الرصاع القومي جلني فائدة ّإن. ّالسوق بمهارة إىل نزاع بني الدول من أجل حتقيق فائدة اقتصادية وسياسية
 .ّة أخر مستقبل الرأساملية الدوليةّد مرّاقتصادية وحتويل تكاليف املحنة االقتصادية إىل آخرين هيد

 إمكانية تطبيق صلب ّ دولة الرفاه مسألة مركزية فيام خيص قضية مستقبل املجتمع الرأساميل يف عرصّإن
ّنظرية ماركس العامة حول التطور التارخيي عىل عامل أواخر القرن العرشين وكان أحد افرتاضات نظرية . ّ

 قبل أن تكون مجيع القو اإلنتاجية التي هلا جمال فيه قد أبداما من نظام اجتامعي يفنى "ماركس أنه 
ّتظهر أبدا عالقات جديدة أعىل قبل أن تكون الرشوط املادية قد نضجت يف رحم املجتمع ّتطورت; وال 
ق نمط إنتاج عىل اآلخر إال حني يستنفد األول ّأي ال يتفو(Marx, 1977 {1859},  .p.390)   القديم ذاته

ّتجربة اإلنسانية مهمة تارخيية   مرحلة من مراحل الّ لكلّواستنادا إىل املاركسية, فإن. ّإمكانيته اإلنتاجية املتأصلة
ّ نمط يتقدم إىل ّ كلّويظل. ّتؤدهيا يف سبيل رفع القدرات اإلنتاجية البرشية وبالتايل هتيئة املرسح للمرحلة التالية

ّأن يصبح إحراز مزيد من التقدم متعذرا, و ّ متيل الرضورة التارخيية إزالة القيود التي تعيق تقدم املجتمع ّثممن ّ
  .ر اإلنساينّي والتحرّلطبقة املختارة لنقل املجتمع إىل املستو التايل من اإلنجاز املادمن قبل ا

ة مثرية بالنسبة ملستقبل الرأساملية التي تتوخاها النظرية ّ اآلثار التي تنطوي عليها هذه الصياغة حمريّإن
طوير العامل وإمكانيته اإلنتاجية واستنادا إىل ماركس, كانت الوظيفة التارخيية للرأساملية هي ت. املاركسية

م جدوال ّ ماركس مل يقدّومع أن. ّومن ثم تسليم وريثها, االشرتاكية, اقتصادا عامليا صناعيا كامل النمو
 .ع الوقوع الوشيك للثورةّزمنيا حلصول هذا احلدث اجلائحي, فقد أمىض حياته وهو يتوق

) أو أخفى باألحر(د أخفق ماركس يف إدراك , فق)Albert Hirschman (هريشامنوحسبام أوضح ألربت 
مغز هذه األفكار لتحليله لفناء الرأساملية يف هناية األمر, أي أنه إذا مل يصل أي نمط إنتاج إىل هنايته حتى 
ّيؤدي دوره التارخيي وإذا كانت املهمة املوكلة للرأساملية هي تطوير العامل, عندئذ يبقى أمام نمط اإلنتاج  ّ

وإذا أمهل املرء, كام يفعل املاركسيون, ). Hirschman(ّعقود عديدة, وربام قرون أو حتى ألفيات الرأساميل 
ّ, فإن املهمة املوكلة للرأساملية بتحقيق التنمية االقتصادية لكوكب األرض, بام يف ذلك "ّحدود النمو"حجة 

 .له, سوف حتتاج بالفعل إىل وقت طويل جدا حميطاته والفضاء املجاور
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 كان فكرة مقلقة ملاركس, الذي كثريا ما خاب أمله حتى يوم هّأن من ّ هريشامن بأن هذا األمر البديوحي
 هذا سبب تركيز ماركس عىل الرأساملية ّويف نظر هريشامن, يفرس.   الثورةولوفاته يف توقه إىل رؤية وص

يف تطوير نظرية لإلمربيالية األوروبية بوصفها اقتصادا مغلقا بدال من كوهنا اقتصادا مفتوحا وسبب فشله 
وكام أوضح هريشامن, فقد توقع ). Hegel(ا من تالميذ هيغل ّرغم توقع املرء هذا منه بوصفه تلميذا جمد

 .هيغل كافة النظريات الالحقة لإلمربيالية الرأساملية
ا هلا من آثار ويستنتج هريشامن أن ماركس طمس يف كتاباته نظرية هيغل عن اإلمربيالية الرأساملية نظرا مل

ويف حال عدم حلول نظام اجتامعي حمل آخر .  قابلية بقاء الرأسامليةّمزعجة عىل تنبؤات ماركس فيام خيص
ّإىل أن يستنفد اإلمكانية اإلنتاجية املتأصلة فيه, عندئذ متتد  رأساملية استعامرية إىل ما وراء أوروبا حتى آسيا ّ

ومن خالل آليات جتارة ما . يدة لنمط اإلنتاج الرأساميلوأفريقيا وأماكن أخر وتضيف بذلك حياة جد
وبالفعل, إذا كان عىل . ل بذلك اهنيار الرأساملية احلتمي لقرونّوراء البحار واالستثامر األجنبي, قد يتأج

مثل هذا االهنيار أن ينتظر ارتفاع العامل النامي إىل املستويات االقتصادية والتكنولوجية ألكثر االقتصادات 
ّدما, عندئذ ويف عامل من التقدم التكنولوجي املتواصل, قد ال يتمتق ّ ّ أبدا بلوغ التطور الكامل املطلوب ّ

 . للقدرات اإلنتاجية للرأساملية
ر املغز ّة تقدّكانت أول صاحبة نظرية ماركسية هام) Rosa Luxemburg(يبدو أن روزا لكسمربغ 

فة ّ بقيت هناك أراض متخلوماا ّ الرأساملية نظاما حرا دامتم ّبأنهالتارخيي هلذا االستنتاج; فقد جادلت 
ّيستطيع نمط اإلنتاج الرأساميل التوسع فيها, فإن  تنبؤ ماركس بالكساد االقتصادي والثورة السياسية لن ّ

 "اإلمربيالية", فإن كتاب لينني بعنوان )للامركسيني عىل األقل(ا عىل هذا االحتامل املقلق ّورد. )١٥( ّيتحقق
)Imperialism( رغم أن الرأساملية ّبأنهوجادل . ّالنقد املاركيس للرأساملية الدوليةّغري, كام أشري سابقا, قد 

ّتطور العامل حق ق الفضاء السيايس عرب اإلمربيالية الرأساملية والتقسيم غالا وأهنا نجاح اقتصادي, فإن إّ
أن اجلامهري بوهكذا, جادل لينني . يان إىل نزاع دويلّاإلقليمي للكرة األرضية بني القو الناشئة واآلفلة يؤد

 .  سياسيا حريب النـزعة بدال من كوهنا نظاما اقتصاديا فاشالما الرأساملية بوصفها نظاّسوف تثور ضد

                                                           
 .مناقشة ممتازة آلرائها) Rousseas {1979}(إن روسياس  )١٥ (
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ل هذه الصياغات وإعادة الصياغات العديدة للفكر املاركيس, فهي تطرح مسألة ّ مل يتقبمل املرء أّتقبأسواء 
 منطق ديناميكية اقتصاد سوقي أو رأساميل منطق شامل ودويل, ّ أشار ماركس نفسه, فإنوحسبام. جوهرية
وتفرز الفوىض . ر األساليب التقليديةّ وجتلب العامل بأكمله داخل حدودها, وتدمّ قو السوق متتدّإذ إن

 .األساسية آللية السوق حاالت عدم استقرار يف حياة أفراد وجمتمعات بكاملها
 دولة الرفاه العرصية وكذلك احلامئية من أجل تلطيف هذه اآلثار املؤذية, وهنا تكمن أخطر ّلقد تطورت

وكام أدرك كينيز, يقيض منطق دولة الرفاه بإغالق االقتصاد ألنه جيب أن . مشكلة للنظام الرأساميل وبقائه
ة عىل االقتصاد يكون يف مقدور احلكومة عزل االقتصاد عن القيود اخلارجية والقالقل هبدف السيطر

ّالتدفق الدويل للتجارة واملال والتمويل يقو ّوإدارته, إذ إن ض اإلدارة الكينيزية القتصاد ما من خالل ّ
ّوقد كتب كينيز يف أوج الكساد العظيم, ينبغي أن تكون السلع بيتية . ّختفيض استقاللية السياسة املحلية

ّل البلد حيث يمكن أن يعود بالنفع عىل األمة وعىل وينبغي بقاء رأس املال داخ) Keynes, 1933(الصنع 
 .طبقتها العاملة
ساعا بطبيعته األساسية يصطدم بمنطق دولة ّ منطق اقتصاد السوق بوصفه نظاما عامليا يزداد اتّوهكذا, فإن

د ها مشكلة االقتصاد املغلق, مل تفعل سو إحالة مشكلة االقتصاّ دولة الرفاه, بحلّوإن. الرفاه العرصية
وقد غدت مشكلة التوفيق بني رأساملية الرفاه عىل . ّالسوقي اجلوهرية وقابليته للبقاء إىل املستو الدويل

ّاملستو املحيل وطبيعة النظام الرأساميل الدويل متزايدة األمهية ّ. 
ّ هذه املعضلة األسايس بني االستقالل الذايت املحيل واملعايري الدولية أمر أسايس لقاّ حلّإن ّ بلية استمرار ّ

 االقتصاد السوقي أو الرأساميل مستقبال, إذ كيف يمكن التوفيق بني هاتني الوسيلتني املتعارضتني لتنظيم
ّالتدخل االقتصادي الوطني أم قواعد االقتصاد السوقي الدويل? ما هي : الشؤون االقتصادية? أهيام سيسود ّ

وق? هل تلزم قوة مسيطرة أم مهيمنة حلل النـزاع? ّالرشوط التي تعزز السلم والتعاون بني اقتصادات الس
ّإن إلقاء نظرة عىل أوجه النجاح والفشل السابقة للرأساملية الدولية يوض  احللول املؤقتة هلذه املعضلة ّح أنّ

يف الثامنينيات, اعتمد مستقبل االقتصاد السوقي العاملي . أو أوجه الفشل كانت حاسمة يف التاريخ احلديث
قاء نمط اإلنتاج الرأساميل عىل حلول استنبطتها أو مل تستنبطها الواليات املتحدة ورشكاؤها واستمرار ب

 .االقتصاديون الرئيسيون
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 The)رّيف كتابه املؤث) Richard Cooper(ويف مظهر آخر, كانت هذه هي املشكلة التي أثارها رتشارد كوبر 

Economics of Interdependence 1918) ) فقد ذكر أن اقتصادا عامليا يزداد ترابطا ). ابطعلم اقتصاد الرت
ا إىل اتفاق دويل لصياغة وإنفاذ قواعد اقتصاد سوقي عاملي مفتوح وتسهيل تعديل االختالفات أو ّبحاجة إم

ّبحاجة إىل درجة عالية من تنسيق السياسات فيام بني الدول الرأساملية, إذ بدون هذا أو ذاك, سوف ينـزع 
االنحالل داخل نزاعات قومية شديدة حول التجارة والرتتيبات النقدية والسياسات اقتصاد سوقي إىل 
ّاملحلية, ومع التدين ّ النسبي للقوة األمريكية وقدرهتا أو استعدادها إلدارة االقتصاد العاملي, باتت هذه ّ

ات أو انخفاض يف ويف حال عدم حدوث زيادة يف تنسيق السياس. ة األمهية يف االقتصاد العامليبارزاملسألة 
ل النظام بالفعل إىل دول متحاربة, متاما ّالرتابط االقتصادي بني االقتصادات الرأساملية البارزة, قد يتحو

 . مثلام تنبأ لينني
 استمرارية نظام سوقي رأساميل أو دويل عىل املد الطويل, عىل األقل حسبام عرفناه منذ هناية احلرب ّإن

ّ مشكلة الرأساملية املحلية التي حددها "تّحل" دولة الرفاه قد ّومع أن. فيها نظرسألة  مّالعاملية الثانية, تظل ّ
 النـزاعات بني املجتمعات الرأساملية حول التجارة واالستثامر األجنبي والشؤون النقدية ّماركس, فإن

ّالدولية يف العامل املعارص, كل ّطبيعة الدولية للرأساملية ّ ذلك يذكرنا بأن اجلدل بني لينني وكاوتسكي حول الّ
ّوإذ تتقلص قو. ال يزال وثيق الصلة باملوضوع ّة وزعامة أمريكا من جرّ , "قانون التنمية املتفاوتة"اء أعامل ّ

أنانية ال تبايل بمصالح "فهل ستتصاعد املجاهبة وينهار النظام عندما متارس دولة تلو األخر سياسات 
جة  عىل أنه مصيب إذ قال إن الرأسامليني عىل درسيربهن كاوتسكيع لينني? أو هل ّ, حسبام توق"اجلوار

 الية من العقالنية بحيث لن يسمحوا بحدوث هذا النوع من املجزرة االقتصادية الرضوس?ع

 اخلامتة

ّيؤدي التحليل السابق لأليديولوجيات االقتصادية إىل ثالثة افرتاضات عامة االفرتاض األول هو أن . ّ
 مركزي ّهمهو ّأو اإلقليمي لألنشطة االقتصادية, وبخاصة توزيع الصناعة والتكنولوجيا, التوزيع العاملي 

لفن احلكم احلديث; وتكمن وراء املناقشات الفنية للتجارة واالستثامر األجنبي والشؤون النقدية أطامع 
ّ التقسيم الدويل ّوالنقطة الثانية هي أن. "من سينتج ماذا وأين"وطنية متضاربة والسؤال اجلوهري ومفاده 
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ّ من السياسات القومية والكفاءة النسبية; عىل الرغم من أنه يمكن للدول جتاهل ّلليد العاملة هو ناتج كل
ألنشطة االقتصادية, وترتتب عىل هذا يف موقع ا بالفعل وهي تسعى إىل التأثري هتتجاهلهي السوق بل 

ّعاليات الوطنية والعالقات االقتصادية الدولية عىل تكاليف اقتصادية; وتعمل آلية األسعار عىل حتويل الف
 االستقرار ّ املتفاوت لالقتصادات الوطنية, فإنّاء هذه التغيريات والنموّوثالثا, من جر. املد الطويل

ّاملتأصل يف النظام السوقي أو الرأساميل الدويل إشكايل   طبيعة ديناميكية هذا النظام هي التي ّ كبري; إنّإىل حدّ
ليها يف هناية املطاف وبالتايل تطرح املسألة احلاسمة عب تآكل األساسات السياسية التي جيب أن ترتكز تسب
 .ّلة يف إجياد زعامة سياسية جديدة لضامن بناء نظام اقتصادي دويل ليربايلّاملتمث
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 الفصل الثالث

 ّديناميكية االقتصاد السيايس الدويل

The Dynamics of the International Political Economy 

الفاعلني االقتصاديني فاملنافسة السوقية واستجابة , ا يف صوغ املجتمع احلديثّبات نظام السوق عامال هام
لكرة األرضية اص والكفاءة وتوحيد ّملجتمع باجتاه زيادة التخصان اللتعديالت السعرية النسبية تدفع

الحظ ماركس أن النظام ). ة التنبؤات الليربالية واملاركسيةّهذا إذا ثبتت صح(اقتصاديا يف هناية املطاف, 
السوقي أو الرأساميل كان انطالقة ثورية يف تاريخ العامل, وجادل أيضا بأن الثقافات التقليدية واحلدود 

ك بعناد نحو التطوير والدمج الكاملني لطاقات ّالسياسية ستنهار يف طريق تلك االنطالقة وهي تتحر
 .)١( جيةالكوكب اإلنتا

ّ كبري ديناميكيته الداخلية الذاتية, فإنّكه إىل حدّ النظام السوقي حترّومع أن  للعوامل اخلارجية تأثريا عميقا ّ
ويعترب تفاعل األحوال السوقية والبيئية مسؤوال عن الكثري من تاريخ العامل .  اجتاهه وحركته األماميةيف

 عملية األسواق هيكل يفّات اخلارجية املنشأ التي تؤثر ّومن بني املتغري. احلديث االقتصادي والسيايس
ّاملجتمع, واإلطار السيايس عىل الصعيدين املحيل والدويل, واحلالة الراهنة للنظرية العلمية والتطور  ّ ّ

ّومع ذلك, تؤثر .  عمل الفاعلني االقتصادينييفّأو فرصا تؤثر  /ّالتكنولوجي, وهي مجيعها تشكل عوائق و
ّة, وهي تذيب اهلياكل االجتامعية وتغري ّهلا من جوانب هامّ العوامل اخلارجية وحتويفها السوق  نفس

ّويعترب فهم األساليب التي تؤثر هبا قو السوق . ّالعالقات السياسية, وحتفز التقدم العلمي والتكنولوجي
 .ّ الدويلض أمرا أساسيا لفهم ديناميكية االقتصاد السيايس يف  بعوالعوامل اخلارجية بعضها

                                                           
ّهو أنشودة النرص للقوة اإلنتاجية واملوحدة للرأساملية الدولية) Communist Manifesto(إن البيان الشيوعي  )١ ( ّ. 
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 ّ لالقتصاد السيايس الدويلاملعارصةالنظريات 

Contemporary Theories of the International Political Economy 

ّل نشوء االقتصاد السيايس الدويل ّازداد يف السنوات األخرية املاضية تأثري ثالث نظريات معارصة تعل
 أساسا من الليربالية االقتصادية نظرية االقتصاد ّسوف تسمى النظرية األوىل املشتقة. ّوتوسعه وأداءه

, وهي تعترب نشوء السوق بمثابة استجابة للرغبة العاملية يف رفع مستو الكفاءة وزيادة الثروة "املزدوج"
وأفضل تعريف للنظرية الثانية الشديدة التأثر باملاركسية أهنا نظرية النظام العاملي احلديث . إىل احلد األقىص

)MWS .(ا من قبل االقتصادات ّ نموّفالسوق العاملية هي أساسا آلية لالستغالل االقتصادي للبلدان األقل
ا, بالواقعية السياسية ّوالنظرية الثالثة املرتبطة ارتباطا وثيقا, ولكن ليس ارتباطا تام. ّالرأساملية املتقدمة

ّتصاد الدويل احلديث بلغة القو  هنوض وعمل االقّأصبحت تعرف بنظرية االستقرار املهيمن, فهي تفرس
 ورغم أن هذه النظريات تناقض إحداها األخر يف عدد من خصائصها, يمكن .)٢ (الليربالية املسيطرة
ة يف أسباب ديناميكية االقتصاد ّر معا بصائر هامّمة إحداها لألخر يف نواح أخر توفّاعتبارها أيضا متم
 .ّالسيايس الدويل

 وجنظرية االقتصاد املزد

The Theory of the Dual Economy   
 ودويل من خالل قطاعني ّ اقتصاد حميلّعىل وجوب حتليل كل )٣()الثنائية(ّتشدد نظرية االقتصاد املزدوج 

ّقطاع حديث تقدمي يتميز بمستو عال من الكفاءة واإلنتاجية والتكامل االقتصادي, : ني نسبيا ّمستقل ّ
وجتادل النظرية بأن عملية التنمية االقتصادية . ّف واكتفاء ذايت حميلّ متخلّوقطاع تقليدي يتميز بنمط إنتاج

تشمل دمج القطاع التقليدي وحتويله إىل قطاع حديث عرب حتديث اهلياكل االقتصادية واالجتامعية 

                                                           
ّالزعامة   من اليونانية وتعني"Hegemony"تأيت كلمة . "نظرية االستقرار املهيمن"هو الذي ابتكر عبارة ) ١٩٨٠(إن روبرت كيوهني ) ٢ (

 .ا نفسه"ّعامةّالز"  كلمةلونّم يفضّولكن هلا نربة ازدرائية يف رأي بعض املؤلفني, وبالتايل فه. السياسية
 .يعد طرحا ممتازا للموضوع) Hicks 1969(رغم أن مفهوم االقتصاد املزدوج قديم قدم آدم سميث, فإن ) ٣ (
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ّوالسياسية وأن الدمج العاملي لألسواق واملؤسسات هو نتيجة حتر ك ال هوادة فيه للقو االقتصادية نحو ّ
فالفردانية والعقالنية االقتصادية وزيادة السلوك . مستويات أعىل من الكفاءة االقتصادية والرتابط العاملي

 .  األقىص إنام هي عوامل تطرد القيم واألعراف االجتامعية املوغلة يف القدمّإىل احلد
. لقو السوقومن وجهة النظر هذه, فإن نشوء اقتصاد سوقي هو النتيجة الطبيعية إلطالق العنان 

ّ سوف توسع نشاطها االقتصادي مع زوال "للتعامل واملقايضة"فالكائنات البرشية, يف نزعتها الطبيعية 
ّوقد أد التقدم يف جمال االتصاالت والنقل, وتطوير مؤسسات اقتصادية . القيود اخلارجية وتوفر الفرص ّ ّ

إىل استمرار حلول االقتصادات احلديثة ) تكاليف التعامل التجاري(ة, وختفيض تكاليف العمليات وءكف
ّوتعترب الثنائية االقتصاد العاملي احلديث بأنه نشأ عرب التوسع العاملي للنمط . حمل االقتصادات التقليدية ّ

ّالسوقي لإلنتاج ودمج جماالت جديدة يف االقتصاد الدويل, بدال من كونه برز إىل الوجود فجأة يف القرن 
وقد أزاح القطاع احلديث القطاع املتخلف تدرجييا . ضتها دول رأساملية أوروبيةة فرّالسادس عرش عرب قو

 .ف مزيد من املجتمعات مع النمط السوقي للتنظيم االقتصاديّمع تكي
وهي تشمل ابتداع منتجات : كانت القو الرئيسية الفاعلة يف هذه العملية اقتصادية وتنظيمية وتكنولوجية

تح أسواق جديدة ومصادر إمداد, ووسائل جديدة لتنظيم وإدارة األنشطة وتقنيات إنتاجية جديدة, وف
ولقد كان للصبغة النقدية التي طرأت عىل احلياة االقتصادية, ونشوء ). Schumpeter, 1950(االقتصادية 

ّاملدن, وجماالت التقدم يف االتصاالت والنقل مثل اهلاتف والسكك احلديدية أمهية خاصة; وخففت هذه  ّ
د األسواق ودجمها يف ترابط اقتصادي اّلت توسع فرّرات تكاليف العمليات االقتصادية وبالتايل سهّالتطو

 . ّشامل آخذ يف التطور
ّ عملية التطور االقتصادي حترّإن كها املنافسة السوقية وآلية األسعار نحو مستويات أعىل من الكفاءة ّ

 إىل تعديل سلوكهم وإىل االبتكار ّكفاءالفاعلون غري األويضطر .  األقىصّاإلنتاجية وزيادة الثروة إىل احلد
ّ توسع األسواق وتراكم رأس املال وعوامل إنتاج أخر, ّوإن. وإال يواجهون االنقراض االقتصادي
 اقتصادي متواصل وترابط ّ قد وضع العامل عىل طريق نمو ذلكّ كلوابتكار تقنيات جديدة وأشكال تنظيمية

ّطريقة من التحديث االقتصادي قد تتأثر عىل املد القصري بتطورات اجتامعية  هذه الّومع أن. عاملي ّ
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ّواقتصادية, فهي عىل املد الطويل مستقلة إىل حد  كبري عن هذه التأثريات اخلارجية; ومن الناحية ّ
 . ّ خلق عامل جديد هو نتيجة لعوامل متأصلة يف السوقّاجلوهرية, فإن

 نظرية النظام العاملي اجلديد

The Theory of the Modern World System 

نه ال يمكن فهم تاريخ وعمل االقتصاد السيايس إتقول الفرضية األساسية ملوقف النظام العاملي احلديث 
ّ الذي عرفه أحد مؤيديه بأنه "النظام العاملي احلديث"ّالدويل إال من خالل  وحدة ذات تقسيم مفرد "ّ

 من التعابري الواردة يف اسم هذه ّ ويشري كل.)٤()Wallerstein, 1974b, p.390( ّللعمل ونظم ثقافية متعددة
ّالنظرية إىل ناحية حاسمة من هذا التصور للتاريخ الدويل ويعتقد أن العالقات االقتصادية والسياسية . ّ

نه من مع أ(ّ كل هيكيل "العامل" ّإن.  ختتلف اختالفا جوهريا عن العالقات السالفة قبل احلديثة"احلديثة"
وجيب فهم .  املناسبنياهوهو وحدة التحليل ومستو) األرضية بأرسها الواضح أن التعبري ال يشمل الكرة

 وبالرضورة, نظاما صلة وظيفياّمجيع أجزاء اهليكل املختلفة مت  تكون فيه"نظاما"العامل احلديث بوصفه 
ّنظام العاملي احلديث عىل أن املهمة ّويشدد مؤيدو موقف ال. يعمل وفقا ملجموعة من القوانني االقتصادية

  .)٥(الرئيسية لعلامء االقتصاد السيايس هي حتليل أصول هذا النظام وهيكله وأدائه
 أنصار هذا املوقف ليسوا بالرضورة ماركسيني, بل ورغم أن بعض املوالني ينحرفون عن املاركسية ّرغم أن

العاملي احلديث يقوم عىل أساس املفهوم املاركيس ّالكالسيكية يف عدد من النواحي اهلامة, فإن النظام 
أوال, تقبل النظرية تفوق املجال االقتصادي والكفاح الطبقي عىل . (Michalet, 1982)للواقعية االجتامعية 

ومع ذلك, تركز املاركسية التقليدية عىل . ّالنـزاع السيايس واجلامعي بوصفه عامال حيدد السلوك البرشي
ّات املحلية, وتتحدهيكل وكفاح الطبق ث نظرية النظام العاملي احلديث عن تسلسل هرمي دويل وكفاح ّ

ز التحليل عىل الرأساملية بوصفها ظاهرة عاملية; ومع ذلك, يف حني ّثانيا, يرك. ّالدول والطبقات االقتصادية

                                                           
 .حلديثري النظام العاملي اّثالثة من أبرز منظ 1969 ( ,Andre Gunder Frank)و) Emmanual Wallerstein, 1974a( و) Paul Baran, 1967(يعد ) ٤ (
 . هلذا التفكريا ممتازانقد) Brewer 1980(ّ يعد )٥ (
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ّتعترب املاركسية التقليدية االقتصاد الدويل بأنه يفرز التطور, وإن يكن تطورا متف ّ ّ ّاوتا, وبأنه يتطور نحو ّ ّ
ف من ّدا بالفعل يتألّالوحدة الشاملة, فإن نظرية النظام العاملي احلديث تفرتض نظاما اقتصاديا عامليا موح

.  التخلف يف سائر املحيط التابعشيعدها قو اقتصادية وتّسلسلة دول هتيمن عليها الطبقات وتوح
ّ يتميز بتناقضات متأصلة ويعمل وفقا لقوانني حتمية حتكم وأخريا, يعتقد أن هذا االقتصاد العاملي احلديث ّ

ّوتشدد املاركسية التقليدية عىل أن. ّتطوره التارخيي وأزماته احلتمية وزواله يف هناية املطاف ّ للرأساملية مهمة ّ
ر ّتارخيية لتطوير العامل, ولكن جيادل أصحاب نظريات النظام العاملي احلديث بأن هذا النظام يؤخر تطو

 . اّ نموّالبلدان األقل
ّاألمة التابعة للقوميني   دولةّيستند موقف النظام العاملي احلديث إىل فرضية املاركسية الكالسيكية ومفادها أن
فبدال من أن تكونا فاعلني . وسوق الليرباليني مشتقتان من قو اجتامعية واقتصادية أساسية وأكثر جوهرية

ّامجتان عن مجع فريد من األفكار واملؤسسات والقدرات املاديةّمستقلني أو متغريين, فإهنام ن ّ )Cox, 1981.( 
ّ الدولة والسوق نتاج فرتة تارخيية معيّإن ّلذلك تتمثل مهمة فهم . ان يف قالب اجتامعي أوسعتنة ومها راسخّ ّ

 .ي اجلديدّاالقتصاد السيايس الدويل يف فهم طبيعة وديناميكية هذه احلقيقة األساسية للنظام العامل
 الفكرة ّ النظرية ذاهتا تطفح بالتناقضات, فإنّ أنصار النظرية خيتلف أحدهم مع اآلخر ومع أنّمع أن

.  االقتصاد العاملي حيوي نواة مهيمنة وحميطا تابعا يتفاعالن ويعمالن بوصفهام كال متكامالّاملركزية هي أن
يا, ّصلني كلّصلني بإحكام, إن مل يكونا غري متّليدي غري متّويف حني تعترب الثنائية النواة املتقدمة واملحيط التق

اآلليات نفسها التي تفرز  أ بحيث إنّ نظرية النظام العاملي احلديث تعتربمها كال ال يتجزّيف عالقة مفيدة, فإن
 .)٦( ال والتنمية يف النواة تفرز التخلف االقتصادي والسيايس يف املحيطـتراكم رأس امل

ّد الثنائية عىل النـزعة نحو فصل النواة عن املحيط وبخاصة تشديدها عىل العزل وعىل نقيض تشدي
 النواة واملحيط ّأناحلديث االقتصادي ألجزاء كبرية من املحيط, ير أصحاب نظرية النظام العاملي 

                                                           
 (Johann Heinrich von Thünen)املحيط إىل القرن التاسع عرش عىل األقل يف كتابات جوهان هنرتش فون ثيونن / تعود صياغة النواة  )٦ (
)Giersch, 1984, p.107 (أن النواة بالسخرية بمكان أنه رغم قول الصياغة األصلية ومن .  الفكرة املركزية يف علم االقتصاد اإلقليميّوتظل

ّتطور املحيط, فقد أفسد التفكري الراديكايل املعارص هذه الفكرة إذ إن النواة هي التي تعيق تطور املحيط وفقا ملعظم هذه الكتابات ّ. 
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اء ّر القطاع التقليدي من جرّصالن وظيفيا, ويتأخّت حلديث التقليديا فالقطاعان صالن اتصاال وثيقاّمت
مة لكي ختفي عن العامل الثالث ّبالتايل تعترب نظرية الثنائية أسطورة مصم. اتصاالته مع القطاع احلديث

 الشبكات ّ, فإن)Andre Gunder Frank( وبحسب قول أندريه غوندر فرانك. فهّاملصدر احلقيقي لتخل
ّالتجارية املتكاملة للقطاعني املتقدم واملتخلف تؤدي بالرضورة إىل  فاملحيط هو مصدر . "فّوير التخلتط"ّ

ّ التطور االقتصادي والتخلّووفقا لفرانك, فإن.  موارد املحيطّ ومتتصّثراء النواة التي تستغل صادي ف االقتّ
 :   ليسا سو وجهني لعملة واحدة

 ّوتظل. ّصه من أجل تطورها االقتصاديّوهكذا تصادر العاصمة الفائض االقتصادي من توابعها وختص
فة بسبب عدم إمكانية وصوهلا إىل فائضها وكنتيجة لنفس االستقطاب والتناقضات ّع متخلالتواب

 ). Frank, 1969, p. 9(ّاالستغاللية التي تدخلها العاصمة وتبقيها يف اهليكل االقتصادي املحيل للتابع 
ّواستنادا إىل هذا املوقف, يؤدي االقتصاد الدويل وظيفة تشويه اقتصادات العامل الثا ويفرض تقسيم . لثّ

ّالعاملة الدويل هياكل طبقات ودول عىل املحيط وعىل اقتصادات التوابع مم . ّا حيول دون تطورها االقتصاديّ
ف االقتصادي ّومن املعتقد أن عالقات املجتمع اخلارجية وليس العوامل الداخلية هي املسؤولة عن التخل

ّام ازداد االقتصاد العاملي تقدما, تزداد ّائي, كلوخالفا لنموذج االقتصاد الثن. وعن نشوء دول ضعيفة
 .ّصعوبة تطور املحيط وتتعاظم احلاجة إىل جهد ثوري لإلفالت من القو السوقية العاملية

  يفوال ريب. ّيشدد خمتلف أنصار نظرية النظام العاملي احلديث عىل نواح وتفسريات ومبادئ تنظيمية خمتلفة
عن الوضع هو األكثر ) Emmanuel Wallerstein, 1974a( فالرشتاين  الرشح الذي طرحه إيامنويلّأن

 ظهورّتنظيام وتأثريا, إذ وفقا لصياغته, كان نظام ميزان القو التعددي هو املطلب األسايس املسبق الالزم ل
ظام  النكانّاألمة السيايس يف أوائل حقبة أوروبا احلديثة,  وحتى جميء نظام دولة. النظام العاملي احلديث

وقد أحبط امتصاص البريوقراطيات الطفيلية للفائض .  بإمرباطوريات عاملية متعاقبةّ يتميزّالدويل
االقتصادي تراكم رأس املال واالستثامرات اإلنتاجية يف هذه األنظمة اإلمربيالية التي كانت قائمة قبل 

 التجارة ّسياسية, فإن من اإلفالت من السيطرة القطن ّ السوق مل تتمكّوحيث إن. العرص احلديث
 وقد سمح إحالل نظام دولة.  املجتمعتغيري ووالرأساملية مل تتمكنا من بلوغ كامل إمكانيتيهام إلنتاج الثروة

ّاألمة حمل هذه النظم االقتصادية والسياسية اإلمربيالية السابقة للعرص احلديث لقو السوق باإلفالت من 
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ّة يف التطور وحتويل االقتصاد العاملي وفقا ملنطقها ّ السوق حروبالتايل, فقد باتت. السيطرة السياسية
 . الداخيل اخلاص هبا

ّرغم ما تؤكده نظرية النظام العاملي احلديث هذه من أن نظام دولة تعدديا هو الرشط األسايس خللق  ّ
. امة سامهتا الداخلية إلدّاألساسيةّاالقتصاد العاملي, فإهنا تعترب تفاعل التجارة الدولية واالستثامر اآللية 

ّويتميز التنظيم الفعال .  يف العامل الرأساميلملّويعرف هذا اهليكل, وفقا لفالرشتاين, بتقسيم وحيد للع
 ّإن. ساع يستند إىل وسائل خمتلفة للسيطرة عىل العاملةّص إقليمي آخذ يف االتّالشامل لإلنتاج بتخص

ّمتساوية حيافظ عىل التقسيم الدويل للعاملة وهو مسؤول ن من دول غري ّاالقتصاد العاملي هيكل دويل مكو
ّعن تراكم رأس املال يف الدول الرأساملية املتقدمة وعن دورة التخلف والتنمية املتدن ّ  .ّية يف بقية الدولّ

ّنات الرئيسية يف هذا التقسيم الدويل للعاملة من ثالث طبقات من الدول هرمية التسلسل, ّف املكوّتتأل ّ
النواة, : وهذه الطبقات هي .  األسواقتصنيفّ بالوضع الذي متكنت من انتزاعه لنفسها يف نظام ّوتتميز

ّتنـزع دول النواة إىل التخصص يف التصنيع, وتسند إىل املحيط مهمة إنتاج املواد . شبه املحيط, واملحيط
هليكلية للرأساملية احلديثة وجيادل بأن هذه السامت ا. األولية, ويقع شبه املحيط يف مكان ما بني االثنني

مع بول باران ) Andre Gunder Frank(فق أندريه غوندر فرانك ّات.  عىل مد قرون يذكرّظلت بال تغيري
)Paul Baran(إن الرأساملية العاملية ": ص جوهر موقفه بالقول ّ, وهو أحد أوائل أنصار املوقف, وخل

ّف ونقص التطور يف ّاملايض وال تزال تفرز التخلوالوطنية عىل السواء هي التي أفرزت التخلف يف 
 .)Brewer, 1980, p.158(ورد االقتباس يف ( "احلارض

 ّ فإهناّز هذا النظام العاملي احلديث هي أهنا, إذ تعمل بوصفها كال متكامال,ّا متيّهنإ أهم سمة يقال ّإن
ته هو الذي ّفالنظام برم. اكز اإلمربياليةّتستخرج الفائض االقتصادي وحتول الثروة من املحيط التابع إىل املر

. بعض, وخصائصها االجتامعية الداخلية وغريها من اخلصائص بّحيدد مكونات النظام وعالقاهتا بعضها
 ,Wallerstein( يف معزل عن عمل النظام العاملي "ّالتطور الوطني"ال يمكن أن يكون هناك يشء اسمه ف

19974b, p. 390 .(ا سكوكبول ووفقا ملالحظة ثيد)Theda Skocpol(دة الوحيدة ّ الديناميكية املؤكّ, فإن
 التجاري, وحاالت الركود يف العامل أمجع, ّالنمو: لنظام فالرشتاين الرأساميل العاملي هي عمليات السوق 

 ).Skocpol, 1977, p. 1078( وانتشار االجتار بالرضورات يف مناطق جديدة من الكرة األرضية
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 : ّلتايل طبيعة النظام الكلية والوظيفيةص الطرح اّيلخ
. دول النواة, ودول شبه املحيط, ودول املحيط: ّ نظام العامل الرأساميل مقسم إىل ثالث طبقات من الدول ّإن

ّة آلة الدولة يف جماالت خمتلفة, وهذه بدورها تؤدي إىل حتويالت ّويكمن الفارق األسايس بينها يف قو ّ
 إذ حياول ,ّة الدولة هي اآللية املركزيةّ قوّإن. ة دول النواةّا يزيد يف قوّ مم,لنواةالفائض من املحيط إىل ا

 وذلك " األقىصّزيد أرباحهم إىل احلدي الّكلام كانتفادي التشغيل الطبيعي للسوق " "الفاعلون يف السوق"
 ).Brewer, 1980, p. 165(ّالدولة هبدف تغيري الرشوط التجارية −ّمن خالل اللجوء إىل األمة

ّحيدد التوضع األصيل لدولة من الدول يف هذا التقسيم الدويل املتصل ّ ّ  دولة "طراوة" أو "صالبة"ب للعمل ّ
ّففي حني أن الدولة الصلبة قادرة عىل مقاومة قو السوق اخلارجية وتوجيهها ملنفعتها, وبإمكاهنا إدارة . ما

ّمحة قو السوق اخلارجية وال تستطيع التحكم بشؤوهنا ّ الدولة الطرية مرنة وحتت رّاقتصادها بكفاءة, فإن
 واالقتصادات التابعة جتد نفسها واقعة يف شبكة من القو "الطرية"ّ الدول ّوهكذا, فإن. االقتصادية

  .)٧( ا اإلفالت منهاّالسوقية من الصعب جد
ظام احلديث الذي وضعته ّ القول ووفقا لفالرشتاين, مل تتغري عىل مد قرون السامت األساسية للنخالصة

ه نظام يميل إىل استنساخ نفسه حني يزداد ّإن. الرأساملية الغربية يف القرنني السادس عرش والسابع عرش
ولكن ال يمكن عىل املد الطويل اإلفالت من القوانني احلتمية لزوال . ّالغني غنى ويزداد الفقري فقرا

 توضيحه, كان ّوكام سيتم). Skocpol, 1977, p. 1078(سية اإلنتاج الرأساميل الذي وضعته النظرية املارك
ّ العديد من الدول األقليفملفهوم االقتصاد العاملي هذا تأثري عميق  ا وعىل مطالباهتا بنظام اقتصادي ّ نموّ

 . دويل جديد

                                                           
أعتقد أن . اية ويستحق حتليال أوىف مما ناله حتى اآلن مفهوم مبهم للغ"الضعيفة" و"القوية" أو "الطرية" و"الصلبة"ّ مفهوم الدول ّإن) ٧ (

 .معاجلات متباينة للموضوع) Ikenbury, 1986b(و ) Zolberg, 1981(و ) Krasner, 1978, ch.3(م ّيقد. التمييز يمكن أن يكون خادعا
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   نظرية االستقرار املهيمن

The Theory of Hegemonic Stability    
مع (يف بادئ األمر ) Charles Kindleberger( من كام وضعه تشارلز كندلربغروفقا لنظرية االستقرار املهي

ة مهيمنة أو ّ, حيتاج اقتصاد عاملي حر وليربايل إىل وجود قو)"مسؤولية" أو "ّزعامة"ل عبارة ّأنه كان يفض
ّ, تتمسك النظرية بأن)Robert Keohane(وحسب أقوال روبرت كيوهان . مسيطرة منة, ّ هياكل القوة املهيّ

. …التي تسيطر عليها دولة واحدة, تفيض إىل تطوير أنظمة حكم دولية قوية دقيقة القواعد نسبيا ومطاعة 
ّع أن يكون أفول هياكل القوة املهيمنة نذيرا بأفول قوّويمكن توق ّة النظم االقتصادية الدولية املوازية ّ

)Keohane,1980, p. 132 .(إقامة وصون معايري وقواعد نظام اقتصادي يفراغبة ّ القوة املهيمنة قادرة وّإن 
 .  كبريّليربايل, وبزواهلا يضعف النظام االقتصادي الليربايل إىل حد

 النظرية ذات صلة بوجود اقتصاد دويل ّ هي الكلمة الرئيسية يف الفقرة السابقة, أي أن"ليربالية" كلمة ّإن
ال جتادل النظرية بعدم استطاعة اقتصاد دويل . ييزّقائم عىل مبادئ السوق احلرة, مثل االنفتاح وعدم التم

بل . ّومن الواضح أن االقتصادات الدولية موجودة دائام بشكل أو بآخر. البقاء واألداء يف غياب اهليمنة
, ال يمكن أن يزدهر ويبلغ ا ليربالياّنا من النظام االقتصادي الدويل, أي نظامّجتادل النظرية بأن نوعا معي

 .ة مهيمنة كهذهّ إال بوجود قوّتطوره التام
وباإلضافة إىل ذلك, جيب أن . ّبيد أن جمرد وجود قوة مهيمنة ليس كافيا لضامن نشوء اقتصاد دويل ليربايل

, جيب أن يكون هدفه )John Ruggie( قول جون روغي ّيلتزم املهيمن نفسه بقيم الليربالية, أو, عىل حد
ّاالجتامعي وتوزيعه املحيل للقوة مي ّ  ّمن الواضح أن). Ruggie, 1982, p. 382( نظام دويل ليربايل إىلال اّ

ّاهلياكل االقتصادية املحلية للمهيمن ولغريه من املجتمعات عوامل حمددة هام ّ ّة لنـزعة الدول نحو اقتصاد ّ
 إىل ّفاهليمنة بدون التزام ليربايل باقتصاد السوق تؤدي عىل األرجح. (Katzenstein, 1976) دويل ليربايل

نظم إمربيالية وإىل فرض قيود سياسية واقتصادية عىل القو األضعف, كاالحتاد السوفيايت حاليا, عىل 
 دعام "تطابق يف املقصد االجتامعي"وأخريا, جيب أن يوجد بني القو االقتصادية الكرب . سبيل املثال

 العالقات ّأخر مصلحة يف نموكام جيب أن تكون لدول قوية ). Ruggie, 1982, p. 384(لنظام ليربايل 
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ع دوال قوية أخر عىل اتباع قواعد اقتصاد عاملي حر, ولكن ال يمكنه ّالسوقية; ويستطيع املهيمن أن يشج
ّوهكذا, من أجل ظهور وتوسع النظام السوقي الليربايل, جيب وجود ثالثة متطل. إرغامها عىل ذلك بات ّ

عوجلت هذه الرشوط بمزيد من . (لية, واملصالح املشرتكةأساسية هي اهليمنة, واأليديولوجية الليربا
 .))Gilpin,1981,ch.3( التفصيل يف

ّتستند اهليمنة أو الزعامة إىل االعتقاد العام برشعيتها يف نفس الوقت الذي تقيدها فيه احلاجة إىل املحافظة 
 ,Frohlich) ّالدويلتقبل دول أخر حكم املهيمن بسبب هيبته ومركزه يف النظام السيايس  وعليها;

Oppenheimer and Young, 1971) .ولإذا توجب حص ,املسيطر عىل الدعم الالزم من دول قوية أخر 
ّثمة حاجة إىل درجة كبرية من اإلمجاع األيديولوجي, أو ما يسم  تبعا "اهليمنة األيديولوجية"يه املاركسيون ّ

وإذا بدأت دول أخرAntonio Gramsci(, )Keohane, 1984a, pp.44-45 .( (ألنطونيو غرامسكي 
 النظام املهيمن ّتر أن أفعال املهيمن ختدم مصاحله وتناقض مصاحلها السياسية واالقتصادية, فإن

ّكام أنه سيتدهور إذا اعتقد مواطنو القوة املهيمنة أن دوال أخر تزاول الغش, أو إذا .  كبريّسيضعف إىل حد
ويف هذه احلاالت, تصبح املجموعات القوية أقل استعدادا . نافع املدركةّأخذت تكاليف الزعامة تتجاوز امل

 . إلخضاع مصاحلها الستمرار األنظمة
. تنيّ سو مرّ عرب التاريخّ اقرتان ظروف مواتية للزعامة املهيمنة ونشوء اقتصاد عاملي ليربايل مل حيدثّإن

هناية احلروب النامليارية وحتى اندالع احلرب  من ّكانت املرة األوىل يف عهد السلم الربيطاين الذي امتد
 بريطانيا العظمى, إذ التزمت بأيديولوجية ّومع االنتصار السيايس للطبقة الوسطى, فإن. العاملية األوىل

لقد شجع مثال النجاح االقتصادي الربيطاين, . ّالليربالية, استخدمت نفوذها لولوج عرص التجارة احلرة
ّ الدول عىل ّ, شجعّليربالية بني أهم القو االقتصادية, ومنافع التجارة املسلم هباوالقبول العام للمثل ال

 ,Kindleberger, 1978b(التفاوض عىل ختفيضات يف التعريفات وعىل فتح حدودها أمام السوق العاملية 

ch.5 .(يف أعقاب احلرب ت الواليات املتحدة زمام األمور يف تعزيز نظام اقتصادي دويل ليربايل ّوباملثل, تول
وا االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية ؤها هم الذين أنشؤفالواليات املتحدة وحلفا. العاملية الثانية

ت ممارسة ّوقد مت. , اللذين جيسدان املبادئ الليربالية)IMF(ّوصندوق النقد الدويل ) GATT(والتجارة 
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ق الربيطاين ّوخالل حقبتي التفو.  التجاريةّالزعامة األمريكية فيام بعد من أجل ختفيض احلواجز
  .)٨(ّسع نطاق السوق الدولية والرتابط االقتصادي العامليّواألمريكي, ات

ّوحسب صياغة كندلربغر باألصل وما أجراه آخرون غريه الحقا من توسع وتعديل, بمن فيهم هذا 
ّاملؤلف, جتادل نظرية االستقرار املهيمن بأن ّ يشكل مصلحة مجاعية أو عامة اّ اقتصادا سوقيا حرّ ّ)Olson, 

يتها املتاحة ملستهلكني ّض كمـسة ال خيفّ أو أرسة أو مؤسردـف استهالك هذه املصلحة من قبل ّوإن", )1965
 الفرد ّولكن بام أن.  طريقا أو رصيفا مثال رئييسّإن. Kindleberger, 1981, p. 243)  ("حمتملني آخرين

ا ّرة أقل ممّ تكون متوف إىل أن املصالح اجلامعية متيلّدون دفع مقابل هلا, فإن املصلحة "يستهلك"يمكن أن 
ل املصلحة نصيبا غري متكافئ من النفقات أو إال إذا ّجيب ما مل تكن مصالح أحد الفاعلني سببا يف أن تتحم

 . يمكنها أن ترغم املستهلكني عىل دفع ثمن املصلحة) حكومة مثال(وجدت وكالة ما 
وأحد أمثلة هذه املصلحة اجلامعية هو .  اجلامعيةنافعّن العالقات الدولية, يقال بوجود عدد من املويف ميدا

ّنظام جتاري مفتوح وليربايل يستند إىل مبدأ الدولة األكثر رعاية القائم عىل عدم التمييز والتبادلية غري 
 إىل دول أخر هو مثال هلذه املصلحة ه جيب تقديم إىل دولة ماامّ يف التعريفة مقدا أي أن امتياز− املرشوط
ل التجارة ّ من األمثلة األخر التي كثريا ما يستشهد هبا ألهنا تسه هيةّستقرامل ّالدوليةعملة ال و.)٩( ّالعامة

ويعترب توفري أمن دويل مصلحة مجاعية ثالثة أكثر مدعاة للجدل .  واحد االستفادة منهاّالتي بإمكان كل
)Jervis, 1982 .(الدول التمتع هبذه املصالح اجلامعية سواء اده يمكن لفرّنإيض اجلدل إىل القول ويم ّ ّ

 . كانت تسهم أو ال تسهم باملحافظة عىل املصلحة

                                                           
ّيعرف عدد من املؤلفني هولندا يف القرن السابع عرش بوصفها قو )٨( ّ ومع أن هولندا كانت بالتأكيد متثل . ليست مقنعةة مهيمنة, ولكن احلالة ّ

ّاالقتصاد الرائد, فإهنا مل متارس نفوذا عىل النظام الدويل باملقارنة مع بريطانيا العظمى يف القرن التاسع عرش والواليات املتحدة يف القرن 
 .ىلوينبغي االستذكار أن القرن السابع عرش كان ذروة احلقبة املركنتيلية األو. العرشين

تتوافر بصورة آلية جلميع األعضاء ) GATT(ّ أن االمتيازات املقدمة إىل أحد أعضاء الغات "التبادلية غري املرشوطة"يعني مصطلح  )٩(
لتلك ّ أن االمتيازات ال تقدم إال "التبادلية املرشوطة"ومن ناحية أخر, تعني . ّا من مبدأ الدولة األكثر رعايةّوهكذا, فإنه قريب جد. اآلخرين

 .األطراف األخر التي تعامل باملثل عىل وجه التحديد



 

 

١٠٢ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

 املهيمن أو الزعيم مسؤول عن ضامن توفري املصالح اجلامعية العائدة لنظام جتاري ّووفقا للنظرية, فإن
ّه ال يمكن لنظام اقتصادي ليربايل أن حيقق اكتفاءا ذاتيا ولكن وتفرتض النظرية أن. ةّمفتوح وعملة مستقر

 هي التي "اينّالراكب املج" مشكلة ّإن. جيب املحافظة عليه عىل املد الطويل عرب أفعال االقتصاد املسيطر
ّحو خاص, حيث يستفيد املحتالون من املصالح اجلامعية ولكنهم يرفضون نا عىل ّد اقتصادا عامليا حرّهتد
نة تعزيز مصاحلها عىل ّكام حتاول دول معي). Frey, 1984b, ch.7( لقاء توفريها "العادلة"ع حصتهم دف

 إغراءات ّووفقا لنظرية االستقرار املهيمن, فإن. حساب اآلخرين, مثال باستغالل موقف احتكاري
 التجارة ّمن غري رضوري ألن  املهيّة الليربالية القائلة إنّاالحتيال واالستغالل هذه كثريا ما تطغى عىل احلج

 . بتعريفها هي منفعة متبادلة
ّووفقا لنظرية االستقرار املهيمن, يؤدي االقتصاد املهيمن أدوارا عديدة تعترب حاسمة لعمل االقتصاد 

مبادئ ومعايري وقواعد وإجراءات "ّ نظم دولية معرفة ببساطة بكوهنا لقوهو يستخدم نفوذه خل. العاملي
). Krasner, 1982a, p.185 ("عات الفاعلني يف جمال معني من القضاياّالقى فيها توقاختاذ قرارات تت

 من النـزاعات أو تأمني ّ وذلك من أجل احلداملرشوعم السلوك غري ّ وحيراملرشوعويقتيض النظام السلوك 
منع وجيب عىل السلطة املهيمنة ). Keohane, 1982a, p.354(اإلنصاف أو تسهيل التوصل إىل اتفاق 

اين وإنفاذ قواعد اقتصاد ليربايل, وتشجيع اآلخرين عىل تقاسم نفقات املحافظة عىل ّاالحتيال واالنتفاع املج
) Bretton Woods( معيار الذهب الذي كان سائدا يف القرن التاسع عرش ونظام بريتون وودز ّإن. النظام

ذ بموجبه قواعد نظام سوق ّهيمن وينف املهالذي جاء بعد احلرب مثاالن بارزان عىل نظام اقتصادي يضع
 . ليربايل وخيمد االجتاهات دائمة الوجود نحو القومية االقتصادية

, إىل بلد من يعمل عىل استقرارهه حيتاج إىل ّا, فإنّلكي يكون االقتصاد العاملي مستقر"وكام جادل كندلربغر, 
قا دوريا معاكسا, ّأس املال, إن مل يكن تدفق مستقر لرّد بتوفري سوق للسلع خمفضة األسعار, وإىل تدفّيتعه

 ,Kindleberger ("د النظام النقدي يف حالة اهللعّوإىل آلية إلعادة احلسم من أجل توفري السيولة حينام يتجم

1981, p.247 .(وجيب . ّكام جيب عىل املهيمن منع الدول ذات النفوذ االحتكاري من استغالل اآلخرين
ة التجارة, عىل إزالة ّيّاء حرّ جر– يف البداية عىل األقل –د خسارة ّالتي ستتكبّعليه أيضا تشجيع الدول 

 . (H. Johnson, 1976, pp.17, 20) حواجزها التجارية
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أن يدير " وعالوة عىل ذلك, يف عامل من أسعار رصف مرنة وأسواق رأساملية متكاملة, جيب عىل املهيمن
 "ّر قدرا من تنسيق السياسات النقدية املحليةّاألجنبي ويوف ما, هيكل أسعار رصف القطع ّأيضا, إىل حد

(Kindleberger, 1981, p.247) .ة مهيمنة خللق وإدارة النظم ّنه إذا مل تكن هناك قوإ هذه النظرية, وتقول
ّالدولية, فإن ّ االقتصاد الدويل سيصبح غري مستقر حني تفسح الليربالية والتجارة احلرة املجال لقو ّ ّ

 .)١٠(ة االقتصاديةالقومي
ّ وديناميكية القوة املهيمنة مها بمثابة مثال ملنافع النظام السوقي ويؤديان وظيفة ّ نموّإضافة إىل ذلك, فإن ّ

ّد استثامراته الدول النامية بالتمويل ّ اقتصادات أخر وتزوّط نموّ وارداته تنشّ لبقية النظام إذ إنّك نموّحمر
د االقتصادات النامية ّ املعرفة, فهي تزونرشة نقل التكنولوجيا وومن خالل عملي. ّالالزم للنمو

ّور الذي يؤديه ّ هذا الدّإن. ّبالتكنولوجيا واخلربة الفنية الالزمتني لعملية تصنيعها وتطورها االقتصادي
متاسك النظام; وحني ينخفض هذا عىل ام هو إسمنت يساعدّ االقتصادي الشاملة إنّاملهيمن يف عملية النمو

  .)١١(, يزداد بروز القو النابذةّالنمو
ّومع أن هذين املهيمنني يف العامل احلديث كانا بدورمها الدولة العسكرية املهيمنة يف النظام الدويل, فقد تأل ّ ق ّ

عىل املهيمن "ووفقا ألقوال روبرت كيوهان, جيب . ّ كبري عرب ممارسة القوة االقتصاديةّنفوذمها إىل حد
له مزايا تنافسية يف إنتاج بضائع   األولية, وبمصادر رأس املال, وباألسواق, وجيب أن تكونّالتحكم باملواد
ّد املهيمن بوسائل الزعامة عىل اقتصادات أخر عرب ّويتزو). Keohane, 1984a, p.32 ("عالية القيمة

ّالتحكم برأس املال املايل, وتكنولوجيات معي  . نة وموارد طبيعيةّ
ّزعامة املهيمنة تفيد تلك االقتصادات القادرة عىل االستفادة من التبادل املتحر الّوهكذا, رغم أن ر, خيلق ّ

 ومثلام كتب هريشامن. ّاقتصاد عاملي مرتابط أيضا نقاط ضعف خارجية وسلسلة من عالقات القوة
(Hirschman, 1945, p.16)القدرة ّ جوهر القوة االقتصادية, أو شكال واحدا منها عىل األقل, هو ّ, فإن

 قطع التجارة أو املال أو التكنولوجيا, أو التهديد بقطعها, يمكن أن ّعىل عرقلة التعامل التجاري, إذ إن

                                                           
 .ة مهيمنة رضورية خللق وصون اقتصاد دويل ليربايلّ قوّنقدا للحجة القائلة إن) 1984a(م كيوهان ّيقد )١٠ (
 .)Robert Walker(إنني مدين هبذه املالحظة لروبرت ووكر  )١١ (
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ته عرب آليات الرتابط ّ قدرة املهيمن عىل ممارسة قوّوإن. يكون وسيلة ضغط فعالة عىل دول أخر
ا ّ توضيحه أدناه, فإهنّلكن حسبام سيتمّاالقتصادي تسهم يف هيمنته عىل االقتصاد السوقي الدويل وإدارته, و

 .)١٢(أيضا متكن املهيمن من استغالل وضعه املسيطر

 .)١٣( ة كبرية ويمكنه من إحداث منطقة نفوذ اقتصاديّ احلجم الكبري نسبيا لسوق املهيمن هو مصدر قوّإن
دول "وصول  أو منع "صديقة"ويستطيع املهيمن اكتساب نفوذ عىل دول أخر وذلك بفتح سوقه لدول 

 ّ فائدة العقوبات االقتصادية متيل إىل أن تكون مبالغا فيها إىل حدّوعىل الرغم من أن.  لسوقه"غري صديقة
ّ وكام ستتم مناقشته الحقا, فقد وس.)١٤(ّكبري, فهي املثال األول هلذه القوة هتا ّعت الواليات املتحدة أيضا قوّ

 .ّعددة اجلنسيات عرب البحاراملهيمنة كثريا عرب توسيع رشكاهتا القوية مت
ّور املركزي لعملة الدولة املهيمنة يف النظام النقدي الدويل قوّيمنح الد ّ  استخدمت  فقد.ة مالية ونقديةّ

 بريطانيا العظمى يف القرن التاسع عرش, والواليات املتحدة, بقدر أكرب بكثري, يف القرن العرشين,
لطة ّد اإلقطاعي أو السّى إىل السيّوهو الربح الذي يتأت"ة ّض الذهب أو الفّحق الرسم عىل سكملصلحتهام 

هتا ّكام استخدمت الواليات املتحدة قو). Kindleberger, 1981, p.248 ("يادية نتيجة إصدار النقودّالس
املالية ملكافأة األصدقاء بالوصول إىل األسواق الرأساملية ومعاقبة األعداء عرب حرماهنم من إمكانية 

ّالتي تقدمها الدولة الواليات املتحدة أيضا, فإن املنح املالية ّوفيام خيص. سواقىل تلك األالوصول إ ّ  املهيمنة ّ
 . ّكانت حاسمة بالنسبة لقدرهتا عىل اإلبقاء عىل مركزها املسيطر ورخائها املحيل يف الثامنينيات

                                                           
ّإن عالقة الرتابط والقوة عالقة معق )١٢ (  .Cooper, 1985, pp)  يستطلع كوبر.  له معان كثرية جدا"الرتابط"هذه هي احلال جزئيا ألن . ةدّ

 . العديد من أوجه هذا املوضوع(1196-1200
. (Alfred Marshall)  فمثال, إنه موجود يف كتابات ألفرد مارشال. رّإن مفهوم منطقة نفوذ اقتصادي مثري لالهتامم ولكنّه غري مطو )١٣ (

 ). Choucri, 1980, p.110(الع عىل مناقشة موجزة للموضوع انظر لالط
أن هي  وجهة نظري الشخصية ّإن. يف السنوات القريبة العهد, كتب الكثري حول العقوبات االقتصادية ومواضيع ذات صلة هبا )١٤ (

 David Baldwin, 1985 ( (Hufbauer and Schott, 1985)(مثل ي). Gilpin, 1984(العقوبات االقتصادية قليلة الفائدة إنام هي موضع بحث يف 
 .أشمل دراسة حديثة حول املوضوع
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). Hawtrey, 1952(ا االقتصادية ّكية اقتصاد الدولة املهيمنة مها األساس اجلوهري لقوهتّ مرونة وحترّإن
نة وال يف ّأو تكنولوجيات معي/ ّوعىل املد الطويل, ال تكمن القوة االقتصادية يف امتالك احتكارات و

ّاالكتفاء الذايت االقتصادي, وإن ام تكمن يف قدرة االقتصاد عىل حتويل نفسه واالستجابة للتغيريات يف البيئة ّ
ّالنسبيةّتحوالت يف امليزة االقتصادية العاملية, مثل ال ّومن بني األسباب اهلامة .  أو تبدالت األسعارّ

 قو صناعية لظهورالنحطاط االقتصاد الربيطاين عدم مرونته يف أواخر القرن العرشين يف االستجابة 
ود  الصعوبات التي عانت منها الواليات املتحدة أثناء العقّوباملثل, فإن). Lewis, 1978b, p.133(جديدة 

ّف مع التحوالت العميقة يف موقع الصناعة العاملي والثورة يف سعر ّاخلتامية من القرن العرشين يف التكي
  .)١٥(ّهتا ومركزها الدويلّالطاقة قد أضعفت قو

ّرغم أنه يلزم وجود بيئة سياسية مؤاتية لتحرير وتطوير القو السوقية, متيل السوق الدولية إىل العمل وفقا 
 لوحظ أعاله, تدفع املنافسة االقتصادية وآلية السوق االقتصاد السوقي نحو كامو. هباملنطق خاص 

ومع . مستويات أعىل من أي وقت مىض من الفعالية اإلنتاجية والنمو االقتصادي ودمج األسواق الوطنية
ّمرور الوقت, تنتج السوق حتوالت عميقة يف موقع الفعاليات االقتصادية وتؤثر يف إعادة توز ّيع القوة ّ

ّ إطالق العنان لقو السوق حيول اإلطار السيايس نفسه ّإن. االقتصادية والصناعية عىل نطاق دويل
ّويضعف القوة املسيطرة وخيلق بيئة سياسية جديدة يتعني عىل العامل التكي ومع . ف معها يف هناية املطافّ

ّالتحول احلتمي يف التوزيع الدويل للقوة االقتصادية والعسكر ية من املركز إىل أمم صاعدة يف املحيط ويف ّّ
وبالتايل, متيل الرأساملية والنظام . ّمكان آخر, تنخفض استطاعة الدولة املهيمنة عىل املحافظة عىل النظام

 . السوقي إىل تدمري األساسات السياسية التي جيب أن تعتمد عليها يف هناية األمر
 سواء عجلتا يف انحطاطهام النسبي من خالل ّة عىل حدومع أن بريطانيا العظمى والواليات املتحد

ّإجراءاهتام اخلاصة هبام, فإن ). Kindleberger, 1981, p.251( يف النهاية ّ النظام املهيمن غري مستقرّ
ويرتفع االستهالك . ّوألسباب داخلية وخارجية, تفقد القوة املهيمنة إرادهتا وقدرهتا عىل إدارة النظام

ات الوطنية ّدخروتكاليف الدفاع عن النظام عسكريا بالنسبة للم)  سواءّواخلاص عىل حدالعام ( ّاملحيل

                                                           
 .ف مع التغيري االقتصاديّ التكيبغيةّمشكلة التحول االقتصادي وأمهيتها ) Kindleberger, 1962, ch.7(ّحيلل كندلربغر  )١٥ (



 

 

١٠٦ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

ّوتصبح الدولة ). Oye et al., 1983, ch.1( واالستثامر اإلنتاجي, كام يشاهد يف حالة الواليات املتحدة
رة عىل ّملتحرني وتفوق مكاسب رشكائها االقتصاديني من التجارة اّ بسبب املستغلحمبطةاملهيمنة قلقة و
ّوتنشأ اقتصادات أكثر كفاءة وأكثر ديناميكية وأكثر تنافسية تضعف وضع الدولة املهيمنة . مكاسبها هي
ّالدويل وتقل ّوتغدو الدولة ). Gilpin, 1981(ّل الفائض االقتصادي الذي مول تكاليف اهليمنة العاملية ّ

 وهكذا, يوجد تناقض. خ النظام االقتصادياملسيطرة مع مرور الوقت أقل قدرة وعزما عىل إدارة وترسي
ّ اهليكل االقتصادي وينرش القوة ممّ حيولتشغيل النظام السوقيف: ّمتأصل يف اقتصاد عاملي ليربايل ض ّا يقوّ

 .األساسات السياسية لذلك اهليكل
ّ القوة ّىل أنا بالنظر إّ السؤال اهلام واملثري لالهتامم بشأن كيف يمكن النحطاط املهيمن أن يكون حتميّإن

 مجيع القو ّه رغم أنّويكفي القول إن. قع خارج نطاق هذا الكتابي ,ّالساحقة املزعومة للدولة املهيمنة
 مدينة ّيمكن القول إنف.  عمرهامدا تظهر اختالفات كبرية يف ّاملهيمنة جيب أن تضعف يوما ما, فإهن

ة ألف سنة; ودامت هيمنة بريطانيا ّط ملدّ األبيض املتوسّالبندقية كانت القوة االقتصادية املهيمنة لغريب البحر
. أكثر من قرن من الزمن; وباتت السيطرة األمريكية يف حالة انخفاض بعد فرتة وجيزة دامت ثالثة عقود

 ). Gilpin, 1981, ch.4  (نات بشأن هذه املسائل معروضة يفّبعض التكه(
د االستقرار االقتصادي ّ, حيتاج جتد)ر التي نوقشت سابقاد جزئيا آراء كوبّوهو يرد(وكام يوحي كندلربغر 

ّبام يف ذلك الدولة املهيمنة املصابة (فق عليها ملزمة للجميع ّا إىل دولة مهيمنة جديدة, وجمموعة قواعد متّإم
 ,Kindleberger, 1981(, أو إىل تنسيق متواصل للسياسات فيام بني القو االقتصادية املهيمنة )بالضعف

pp.251-52 .( ّوقد تسعى الدولة املسيطرة اآلفلة أيضا, مثلام فعلت إدارة ريغان, إىل إعادة توكيد وضعها
ورغم عدم . ويف حال فشل هذين اخليارين, يبدأ النظام الليربايل يف االنحالل. االقتصادي والسيايس املسيطر

 .ّتميز بتزايد النـزاعات االقتصادية االقتصاد العاملي سوف يّنة حتمية, توحي النظرية بأنّوجود نتيجة معي
ّويعتمد مد هذه النـزاعات عىل استطاعة الدول املهيمنة التكي  ّل موقع النموّومع حتو. ف مع انحطاطهاّ

هيمنة تطوير صناعات منافسة ّاالقتصادي والقطاعات البارزة باجتاهات جديدة, هل تستطيع الدولة امل
ّ? هل تستطيع الدولة هتا االقتصاديةّىل التزاماهتا السياسية وإىل قوزن إوا? هل بإمكاهنا إعادة التجديدة

ّاملهيمنة والقوة االقتصادية الناهضة التعاون عىل حل ّ املشاكل التي تالزم حتام التحوالت االقتصادية ّ
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 البقاء ّ? حتدد الردود عىل هذه األسئلة وغريها ما إذا كان بوسع نظام اقتصادي ليربايل االستمرار يفالرئيسية
 . رغم االنحطاط املسيطر

ّورغم احتامل تآكل األنظمة الدولية الليربالية املرتبطة بالدولة املهيمنة اآلفلة,  عوامل أخر تعمل عىل ّفإن ّ
ّة القصور الذايت, وعدم وجود بديل, وبقايا مصالح مشرتكة أو أهداف ّاملحافظة عىل النظام, مثل قو

 ,Keohane(وحسبام جادل كيوهان ). Krasner, 1976, pp. 342-43(اجتامعية بني القو املسيطرة 

1984a (املحافظة عىل األنظمة أسهل من إحداثها, مع ّوإن. ّ معايري األنظمة تثبط السلوك املحرمّة, فإنّبقو 
 املحافظة عىل األنظمة أيرس من ّفإن"ووفقا لعبارات كندلربغر, . (Haas, 1980) ّإدراك الدول ملنافعها

ط النفقات; وحني تنتهي الفرتات املهيمنة مع تضاؤل ّ النفقات اهلامشية هي أدنى من متوسّشائها حيث إنإن
وقد …ّاحليوية االقتصادية للدولة املتزعمة, يصعب خلق أنظمة جديدة رضورية ملواجهة املشاكل اجلديدة

رغم الفوائد ] نني سنةثام[ّاستغرق إحداث منظمة الصحة العاملية وجعلها قادرة عىل أداء وظيفتها 
وحيتاج احلفاظ عىل األنظمة إىل بذل .  من انتشار األمراضّالواضحة التي جتنيها مجيع البلدان من احلد

 ,Kindleberger ("ال, متيل األنظمة إىل االنحالل عىل املد الطويلاملهتامم واال ّضخجهود; ويف غياب 

1986, p.8 .(د نفقات كبرية إلسقاط ّفة من املحافظة عليه, جيب تكب استحداث نظام هو أكثر كلّوكام أن
ت األنظمة التجارية والنقدية للقرن العرشين يف البقاء فرتة ّ توضيحه, استمرّوبالتايل, حسبام تم. نظام ما

 . طويلة عقب بدء أفول اهليمنة الربيطانية مع بروز قو منافسة
ّنافسية الدولية وغريها من إجراءات القدرات االقتصادية, ّولكن مع االنحسار النسبي للدولة املهيمنة يف الت

ّب اهنيارا مأساويا للنظام, السيام إذا حصل اختالف ّتزداد إمكانية حدوث أزمة مالية أو فاجعة أخر تسب
الكرب وما تاله من سياسات تضاربية ١٩٢٩ الذعر املايل يف سنة ّفمثال, إن. يف املصالح بني القو ,

. يا األنظمة االقتصادية التي انتعشت بعد احلرب العاملية األوىلّ تدمريا كلارّ العظمى, دممارستها القو
 ّح إىل حد كبري يف العامل املعارص, ينبغي أال يفرتض املرء أنّ حدوث يشء مماثل احتامل غري مرجّومع أن

 . ة األمريكية عصية عىل السقوطهيمنّاألنظمة التي خلقتها الزعامة امل
ّ دور القوة املهيمنة احلاسم هو إدارة األزمات وليس جمرد دور روتيني يتمثل يف ّكندلربغر إىل أنويشري  ّ ّ

ّ أن يكتب البقاء القتصاد عاملي ليربايل, جيب أن تكون القوة املهيمنة ّ يتعنيكانفإذا . املحافظة عىل النظام
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مثال, حسبام جادل كندلربغر, فإن قدرة ف. قادرة وعازمة عىل االستجابة برسعة للتهديدات املوجهة للنظام
ة األزمات املالية التي ّفت إىل حد كبري من حدّ قد خف"مقرض املالذ األخري"بريطانيا العظمى عىل أن تكون 

 عجزها عن القيام ّوعىل عكس ذلك, فإن. ١٩٠٧, ١٨٦٦, ١٨٤٧, ١٨٣٦, ١٨٢٥حدثت يف السنوات 
مقرض املالذ "ّ مهمة ّدم استعداد الواليات املتحدة لتويل وع١٩٢٩هبذا الدور إلدارة األزمات يف سنة 

ّ يف وجه االخفاقات املرصفية املتصاعدة كانا سببا رئيسيا يف اهنيار النظام املايل الدويل والركود "األخري
ّويف عقود القرن العرشين, يواجه االقتصاد الدويل األخطار ). Kindleberger,1986, pp.8-9(الكبري 
ّويمكن ملشكلة الديون الدولية وزيادة احلامئية الدولية . النخفاض النسبي يف اهليمنة األمريكيةاملرافقة ل ّ

ن السيطرة عليها وها االقتصاديؤوغريها من القضايا أن تفجر أزمة قد تفقد الواليات املتحدة ورشكا
 . ّدي الدويل الليربايلة أخر النظام االقتصاّويمكن هلذا الفشل يف إدارة األزمات أن يسقط مر. بسهولة

  للتغيري اهليكيلالسيايساالقتصاد 

The Political Economy of Structural Change 

ّتقدم كل أوال, من الواضح . ّا يف ديناميكية االقتصاد السيايس الدويلّا هامّ نظرية من النظريات الثالث تبرصّ
ديث حاسم يف حتديد التغيري االقتصادي ده موقف النظام العاملي احلّ السياق التارخيي الذي أكّأن

ّاألمة مها نتاج املجتمع احلديث والتغيريات   النظام السوقي ودولةّوكام لوحظ بالفعل, فإن. والسيايس
 ّومع ذلك, من الواضح أيضا, أن. العميقة يف الوعي اإلنساين والتقانة اإلنتاجية, والقو االجتامعية

) ١٩٥٩) (Ralf Dahrendorf(ائام يف ما دعاه رالف داهرندورف مت أنفسها دّالكائنات البرشية نظ
ّيف احلقبة احلديثة, حسبام تؤكد . ّ املدنيةّواإلمرباطوريات, والدول , مثل القبائل,"مجاعات النـزاعات"

ّاألمة والنـزاعات فيام بينها هي املظهر الرئييس لطبيعة اإلنسان بوصفه   دولّنظرية االستقرار املهيمن, فإن
ّ الدول, بعيدا عن كوهنا جمرد خملوقاتّوإن. "حيوانا سياسيا" ام هي عنارص ّقو اقتصادية وتارخيية, إن وّ

 .ّفاعلة مستقلة يف الشؤون االقتصادية والسياسية
وحاملا تصبح . ّ حققا واقعا مستقال"اإلنسان االقتصادي" السوق وّكام ينبغي أن يكون من الواضح أن

 Karl(وقد كتب كارل بوالنيي .  ال يمكن اختزاهلا إىل قو سوسيولوجيةّ فإنهالسوق احلديثة موجودة,
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Polanyi (ور اهلام للسوق والقوانني االقتصادية يف العامل احلديث هو ّ الدّنإه من الصواب القول ّه رغم أنّأن
ّنتيجة جمموعة متميزة من الظروف التارخيية, فإن ارس نفوذا قويا ّ السوق, مثل الدولة احلديثة, أخذت متّ

ّوجيب فهم ديناميكية االقتصاد السيايس الدويل من حيث . (Polanyi, 1957) ّعىل التطورات التارخيية
 . ّتفاعل الدولة والسوق داخل حميطهام التارخيي األوسع

ت  علميا التفاعالّ أرسار التاريخ وأن يفرسّويف تاريخ ما يف املستقبل, يمكن لعلم االجتامع احلديث أن حيل
وحسبام جيادل املاركسيون وأنصار . فيام بني القو االجتامعية والفاعلني السياسيني والفعاليات االقتصادية

ّنظرية النظام العاملي احلديث, قد يصبح باإلمكان تفسري الدولة والسوق فضال عن أوجه أخر من احلياة 
ا; إذ بدال من ّلوكنا اخلاص بنا بدائي حقولكن فهمنا لس. االجتامعية من خالل أعامل القوانني التارخيية

وإذ ال يوجد سو . دة, لدينا وجهات نظر متضاربة وبصائر جزئية يف هذه األمورّقوانني ونظريات مؤي
مثال تارخيي وحيد القتصاد ثنائي عاملي أو نظام عاملي حديث, وفقا لوجهة نظر املرء, ومع وجود نظامني 

 . من هذه النظرياتّ إثبات أو دحض أيّه يتعذرّمن الواضح أنفمهيمنني, 
ّهبذا التحذير يف األذهان, ستتم مناقشة مواطن قو  الثالث كوسيلة لرشح وفهم "النظريات"ة وضعف هذه ّ

ّ فهمي للتغيري اهليكيل ولديناميكية االقتصاد السيايس الدويل مشتقّإن. التغيري اهليكيل  من تقييمي هلذه ّ
 .النظريات

أجزاء كل اقتصادي تبدو مع مرور فرتة من الزمن مستقرة نسبيا جنبا إىل "ني ببساطة  أع"اهليكل"وبكلمة 
 جنب مع األجزاء األخر)Marchal, quoted in Hartwell, 1982, p.102 .( وتوفر هذه اهلياكل القيود

ّويتمثل أحد األهداف اهلامة للدول واملن. والفرص التي حياول الفاعلون حتقيق أهدافهم ضمنها ّ ّظامت ّ
ّوتشمل هذه اهلياكل مؤسسات اجتامعية, وتوزيع حقوق امللكية, وتقسيم . القوية يف تغيري اهلياكل نفسها

نة, واملعايري أو األنظمة التي حتكم الشؤون ّالعاملة وموقع الفعاليات االقتصادية, وتنظيم أسواق معي
إذن, . ّ املؤسسات والعالقات اجلوهرية بوصفه تغيريا هلذه"التغيري اهليكيل"ّويعرف مصطلح . االقتصادية

 ّما هي مسامهات النظريات الثالث لالقتصاد السيايس الدويل يف فهمنا لطبيعة اهلياكل والتغيري اهليكيل?
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ّحق عىل الدور اهلام للمصلحة الذاتية والرغبة العاملية عىل ما بّتشدد النظرية الليربالية لالقتصاد الثنائي 
ا كان ّأي. ّكة يف تطور االقتصاد العامليّعىل حد من املكاسب بوصفهام القو املحريظهر يف احلصول عىل أ

ن آدم سميث , منافسة, عندما تزال القيود وتتوافر ّالباعث األسايس, سواء كان جشعا أو كان, مثلام تكه
للمتاجرة "ّوتتمثل نتيجة هذا الدافع . الفرص, تسعى الكائنات البرشية إىل الدخول يف تعامل اقتصادي

 . بالتآكل املطرد للوسائل التقليدية وبإقامة اقتصادات عرصية يف هناية املطاف"واملقايضة
سعار دورا قويا يف ديناميكية االقتصاد السيايس ّوإضافة إىل ذلك, تلعب األسعار النسبية وتغريات األ

 تغيري يف جانب االقتصاد ّ أيبّويف عامل األسعار والكميات اخلاص باخلبري االقتصادي, سوف يسب. ّالدويل
 Nelson)  ق بالعرض والطلب أو ابتكار منتجات جديدة وعمليات إنتاجية استجابات يف سائر النظامّاملتعل

and Winter, 1982).  الشؤون االقتصادية يففمثال, كان التأثري العميق لزيادة تكلفة الطاقة العاملية 
.  مثاال ممتازا عىل ما يقرتن بتغيري األسعار من أثر قويلعرشين القرن اّوالسياسية الدولية يف سبعينيات

 . ّوتعترب السوق هامة يف حتديد هيكل وديناميكية االقتصاد السيايس الدويل
ّ أحد مواطن القوة األخر هلذه النظرية هو ما تنسبه من دور مركزي ملجاالت التقدم التكنولوجي يف ّإن ّ

ّتطور االقتصاد السيايس الدويل عت التحسينات يف جمال االتصاالت والنقل التي ختفض نفقات ّولقد شج. ّ
وبدءا من . ساعّالقيام بأعامل جتارية عىل دمج أسواق كانت معزولة يوما ما يف ترابط عاملي آخذ يف االت

ّابتكار السفن التي متخر عباب املحيطات وحتى النظم املعارصة لتجهيز املعلومات, كانت جماالت التقدم 
 . لتكنولوجي قوة شبه حتمية لتوحيد االقتصاد العامليا

. ا كأداة لفهم التغيري اهليكيلّغري أن طريقة السكونيات املقارنة التي يلجأ إليها عامل االقتصاد حمدودة جد
ّة وسيلة للتنبؤ ورشح التحوالت يف العرض والطلب التي تسبب التغريات يف األسعار ّفهي تفتقر إىل أي ّ

ّام يفتقر علامء االقتصاد إىل رشح التغيري التكنولوجي, وال يستطيعون كذلك أن حيللوا عىل نحو ك. النسبية
ّمنتظم اآلثار األبعد مد هلذه التغريات واالبتكارات التي تطرأ عىل الشؤون االقتصادية والسياسية 

بوصفها خارجية املنشأ يس والسيايس والتارخيي ّوتعالج النظرية االقتصادية اإلطار املؤس. واالجتامعية
) ّمثال, توزيع القوة وحقوق امللكية, واأليديولوجيات السائدة والعوامل التكنولوجية(ومتيل إىل جتاهلها 
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وهكذا, تنحو نظرية االقتصاد املزدوج إىل إمهال البيئة السياسية . والتي حتدث آلية األسعار آثارها داخلها
ّواالجتامعية التي تؤثر يف تطور السوق  .  وتوجههّ

ّتتمثل املشكلة األساسية يف افتقار علامء االقتصاد إىل نظرية للتغري االقتصادي وحسب أقوال والرت روستو . ّ
)Walter Rostow(, "جمموعات الفكر االقتصادي احلديث نشاطا ووضوحا ضمن  فقد طورت أكثر

ايس لالقتصاد, وآخر ما توصل إليه املارشالية القصرية األمد; أي أن اإلطار االجتامعي والسي االفرتاضات
 ,R. Cameron, 1982مقتبسة يف  ("العلم, ومستويات االستطاعة الثابتة يفرتض أهنا معطاة وثابتة عادة

p.29 .( ّواالفرتاض األسايس لدراساهتم هو وجود توازن, وحسب تعبري أحد املؤلفني, فإن التاريخ ال
ني عموما بالتغيري ّ علامء االقتصاد غري مهتمّإن. (Hartwell, 1982, p.92) "التوازن"يكون أبدا حول 

  .)١٦(  عمقّاهليكيل كام أنه ليس لدهيم اجلهاز التحلييل الستكشافه بأي
ّ إسهاما قيام "اهليكل التارخيي لالقتصاد السيايس العاملي"م تركيز نظرية النظام العاملي احلديث عىل ّكام يقد

 إطار األفكار والتكنولوجيا ّإن). Tooze, 1984, p.13( ّيايس الدويللفهمنا لديناميكية االقتصاد الس
ّوالقو االجتامعية الذي تعمل ضمنه الدولة والسوق خيلق فرصا وعوائق يف السلوك السيايس 

ّويف واقع األمر, ال يمكن أن يكون للدولة وجود بدون دعم أيديولوجية القومية, كام ال . واالقتصادي
ّع بحتميتها االقتصادية وتصورها اجلامد ّ هذه النظرية تتصدّغري أن. قاء بدون الليرباليةتستطيع السوق الب

 . ّلالقتصاد السيايس الدويل
. ّووفقا هلذه النظرية, جيب النظر إىل االقتصاد السيايس الدويل بوصفه هيكال متكامال من النواة واملحيط

. ّ التسلسيل للعاملة الذي حيدد موقع جمتمع ما يف النظامّوالرابطة الرئيسية هلذا النظام هي التقسيم الدويل
.  املجتمعات عىل السواءادوهيكل االقتصاد العاملي مسؤول عن العالقات اخلارجية واملزايا الداخلية لفر

 اهليكل األسايس للنظام العاملي احلديث قد وضع يف القرن السادس عرش ومل يطرأ ّوجتادل هذه النظرية بأن
 . يري جوهري عىل مد القرون الثالثة التاليةعليه تغ

                                                           
 .انية استنباط نظرية اقتصادية للتغيري اهليكيلتقييامت متباينة إلمك) Northrop, 1947(و ) North, 1981(م ّيقد )١٦ (
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ّ نظام الدولة األورويب التعددي كان رشطا رضوريا لنشوء اقتصاد سوقي إنّة القائلة إنّ احلجّإن ّ  ّام هي تبرصّ
غري أن . ّ نزعة قوية إىل حماولة التحكم بالفعاليات االقتصادية وجعلها ختدم غاياهتاولة دّإذ لد كل )١٧(هام

ّ التطورات االقتصادية واملؤسكانتالكافية لنشوء اقتصاد سوقي عاملي الرشوط  سية والتكنولوجية التي ّ
ّفمثال, ال يمكن للمرء اختزال نشوء العامل وتطوره . شدد عليها أصحاب نظريات االقتصاد املزدوج

ّالالحق, والذي حول العامل احلديث عىل نحو عميق للغاية, إىل افرتاضات قد  نظرية النظام دوّمها مؤيّ
ّوليس باستطاعة أحد تفسري ديناميكية النظام الدويل من حيث نشوء قو السوق . العاملي احلديث

 .فحسب, كام يميل هذا املوقف إىل فعله
 من منطلقاته ينبغي فهم االقتصاد العاملي ّة نظرية النظام العاملي احلديث القائلة إنّ حجّعىل الرغم من أن

 عالج رضوري لتشديد أصحاب نظريات االقتصاد املزدوج عىل سوق مساواتية تسلسلية وهيكلية هي
ّوغري متكتلة, فإهنا ختطئ يف العديد من التفاصيل اهلامة أوال, رغم ما للهيكل االقتصادي من تأثري . ّ

ّ سياسات الدول القوية, فإنيفملحوظ  طة ّثانيا, إن الرابطة بني الدول هي راب. ر هبا بنفس القدرّه يتأثّ
سياسية واسرتاتيجية بالدرجة األوىل وليست اقتصادية, وهذه العالقات السياسية توفر اإلطار للفعاليات 

 ذلك ّفإن) مثال األرجنتني واليابان عىل التوايل ("صلبة" أم "طرية"ّكانت الدولة أثالثا, سواء . االقتصادية
إن  فبرهن اليابانيون اليوم واألملان من قبلهم,رابعا, كام . هو أساسا دالة عوامل اجتامعية وسياسية داخلية

ّما حيدد وضع املجتمع يف التقسيم الدويل للعاملة أكثر من أي ّ .  يشء آخرهو طبيعة املجتمع وسياساتهّ
ّخامسا, لقد تغري هيكل السوق الدولية دراماتيكيا عىل مد القرون العديدة األخرية من جراء التطور  ّ ّ

 . ّ وتغري موقف االقتصادات يف النظامّالدويل لتقسيم العاملة
وكام .  وضوحّة خاطئة بكلّام هي حجّ ساكنا إن وال يزال هيكل االقتصاد العاملي كانّة القائلة إنّ احلجّإن

ّإنه نظام تطوري دمج عىل مر. ّ االقتصاد السوقي يطور العاملّأوضح ماركس, فإن  الزمن املزيد واملزيد من ّ

                                                           
ّهو أول مؤلف جادل بأن نظام دولة تعدديا كان ) Wallerstein, 1874a(وليس فالرشتاين ) Jean Baechler, 1971(يبدو أن جان بيتشلر  )١٧( ّ

 للرأساملية, فإن هنج بيتشلر هو دفاع قوي عن يف حني أن فالرشتاين استخدم هذه الفكرة يف نقد راديكايل. رضوريا لنشوء اقتصاد سوقي عاملي
ّح يف مكان آخر من هذا الكتاب, غالبا ما يستخدم املؤلفون يف االقتصاد السيايس اآلراء األساسية ذاهتا لتربير مواقف ّوكام هو موض. الرأساملية

 .     فكرية وسياسية خمتلفة جدا
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ا من آسيا وأفريقيا ّرباطوريات االستعامرية يف أوائل الفرتة احلديثة جزءا صغريا جدفقد دجمت اإلم. العامل
ّوالعامل اجلديد يف ما يسمى النظام العاملي احلديث; وحسبام يشري أنصار فرضية االقتصاد املزدوج بحق, فإن ّ 

 يف واقع األمر, حتى ,وباّظلت أورفقد . أكرب رشحية من حميط االقتصادات التقليدية للعامل تقع خارج النظام
وكانت تستطيع تأمني .  تنعم باكتفاء ذايت نسبي يف جمال الغذاء واملواد األولية,هناية القرن التاسع عرش

 ,Dillard(ّغذائها بنفسها ومتتلك معظم ما حتتاج إليه من مواد أولية صناعية, وبخاصة الفحم واحلديد 

ّىل استرياد السلع إال مع حلول املرحلة الثانية من الثورة ومل تصبح النواة األوروبية بحاجة إ). 1967
أرايض "ّ السكاين اهلائل يف القرن; ومع ذلك, فقد كانت هذه السلع تأيت أساسا من ّالصناعية والنمو

 ة من البلدان االستوائية الداخلة يف النظامّ يف املناطق املعتدلة املناخ ويف قل"االستيطان احلديثة العهد

)Lewis, 1978a .(ا املحيط, كام يسميه أصحاب نظريات النظام العاملي احلديث, فقد بقي هامشيا حتى ّأم
 . وقت قريب جدا

ا إال يف العقود التي سبقت ّويف واقع األمر, مل يربز النظام العاملي احلديث إىل الوجود بشكله احلايل حق
ّعية املسيطرة, فقد كانت الدول نفسها التي احلرب العاملية األوىل مبارشة, حني نشأت االقتصادات الصنا

وقد جتاهل . ١٩٤٥ة قبل احلرب العاملية األوىل ال تزال اقتصادات النواة يف فرتة ما بعد سنة ّكانت هام
 كبري حتى وقت حديث نسبيا معظم األرايض التي نسبها فالرشتاين وغريه ّالتجار واملستثمرون إىل حد

ّوقد تشكل التقسيم الدويل املعارص للعم). عادن الثمينة واملّالرقيقباستثناء (للمحيط   بني النواة الشاملية لّ
وحسبام أوضح أرثر لويس . الصناعية واملحيط اجلنويب غري الصناعي يف العقود اخلتامية للقرن األخري

)1978a(عمر النظام العاملي احلديث عن مائة سنةّ, يقل  . 
ّلعاملي احلديث, كان هذا النظام نتيجة تطور الشامل وليس سبب وخالفا آلراء أصحاب نظريات النظام ا

ّولقد كان التطور الرسيع للنواة وحاجتها للغذاء واملواد األولية مها سبب دمج املحيط داخل النظام . ّتطوره
وحسبام جادل عامل .  تلك االقتصادات املحيطية التي أمكنها االستفادة من هذا الواقعّوما تبعه من نمو

ّتصادي ماركيس, مل تكن االقتصادات الرأساملية احلديثة تعتمد عىل استغالل املحيط من أجل تطورها, اق
). Brewer, 1980,pp.170-71(ه حتقيق الكفاءة الداخلية ّ االقتصادات الرأساملية كان مردّكام أن نمو
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صاد العاملي ينرش الثروة بدال من فاالقت.  للجنوب طوال هذا التاريخّك نموّوكانت النواة الشاملية بمثابة حمر
 . زهاّأن يرك

ومع أنه من املالئم النظر إىل االقتصاد العاملي بوصفه هيكال متسلسال أو نظاما مكونا من نواة وحميط, 
الن باستمرار عىل مد ّواة والتوزيع العاملي للفعاليات االقتصادية كانا يتحوّ موضع النّينبغي مالحظة أن
ألخرية, من البحر األبيض املتوسط إىل شامل املحيط األطليس, ويف عرصنا, نحو املحيط القرون الثالثة ا

ّ التقسيم الدويل للعاملة وقد أد إىل ّيغري بروز قو صناعية جديدة يف آسيا وأمريكا الالتينية ّإن. ادئاهل ّ
ّتغريات عميقة يف الزعامة وطبيعة االقتصاد السيايس الدويل ّ اد فهم أفضل ألسباب ونتائج  ويعترب إجي.)١٨( ّ

 . يا كبرياّهذه العملية الديناميكية حتد
ّة نظرية االستقرار املهيمن هي تركيزها عىل دور نظام دولة األمة ودور العالقات ّ إحد نقاط قوّإن

 دولة ّن نظرية النظام العاملي احلديث القائلة إّورغم أن. ّالسياسية الدولية يف تنظيم وإدارة االقتصاد العاملي
ّج القو التارخيية نظرية صحيحة بداهة, فال يمكن اختزال دولة األمة نتاّاألمة احلديثة هي يف النهاية 

ّومتى وجدت دولة األمة, فهي تترصف وفقا ملنطق نظام الدولة . ها ببساطة إىل قو اقتصاديةّوأفعاهلا ورد ّ ّ
 . التنافيس

ّ األمة ّالدولةو. ّلطبيعة الشديدة املنافسة للعالقات الدوليةتبدأ نظرية االستقرار املهيمن باالعرتاف با
احلديثة هي يف املقام األول آلة لصنع احلرب ناجتة عن مقتضيات استمرار بقاء مجاعات يف حالة الفوىض 

ّ املصالح األمنية والسياسية للدول أمور أساسية وحتدد السياق الدويل الذي جيب أن تعمل ّإن. ّالدولية ّ ّ
ّومل يكن لتوسع ونجاح السوق يف دمج احلياة االقتصادية احلديثة ليحدثا لوال . القو االقتصاديةضمنه 

 . ّالبيئة السياسية املواتية التي وفرهتا القوة املهيمنة الليربالية
ّتعرضت نظرية االستقرار املهيمن, منذ صاغها أصال كندلربغر, إىل انتقاد شديد, كان لبعضه ما يربره,  ّ

فهناك ارتباك بشأن . وا تفسري النظرية إساءة فادحةءغري أن آخرين أسا. ن جوانب قصورهاكشف ع

                                                           
 .ّأن تبدل موقع نواة االقتصاد السيايس الدويلهذا املوضوع اهلام بش) Braudel, 1979(ّيطور  )١٨ (
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 موقفي هو ّإن.  املهيمن الستمرار نظام دويل ليربايلطاطّطبيعتها ومضموهنا الفعيل وبخاصة مغز االنح
 :التايل 
ن م آراء جمموعة متنوعة  صاغها أصال روبرت كيوهان لإلشارة إىل"نظرية االستقرار املهيمن" عبارة ّإن

ولألسف, كان هذا التعبري ). Keohane, 1980(الدارسني حول عالقة اقتصاد مهيمن ونظام دويل ليربايل 
 كثريا من مناوئيها ّدوها; وبالتايل, فإنّا قصده مؤيّ وأكثر انتظاما وأكثر حتمية ممّموحدة "نظرية"يعني ضمنا 

ّر أن كيوهان نفسه, وهو أحد منتقدي النظرية, غالبا ما يعرف جدير بالذك. (الالحقني قد خدعوا بسهولة
ّبأنه أحد مؤي  ). دهيا الرئيسينيّ

وإن مل (ة مهيمنة أو مسيطرة رشط رضوري ّ وجود قوّجتادل نظرية االستقرار املهيمن بأبسط أشكاهلا بأن
 املبالغ يف البساطة وخالفا للوصف. من أجل تطوير اقتصاد سوقي عاملي تطويرا كامال) يكن رشطا كافيا

ّللنظرية من جانب بعض النقاد بأهنا حتمية, تتمسك النظرية بأن اهليكل السيايس املهيمن جائز ولكنه ال  ّ ّ
فالسياسة ). Gilpin,1981, pp. 129-30(ّحيدد طبيعة السياسة التجارية أو حمتو املعامالت االقتصادية 

ّملحلية, أو ما سامّالتجارية حتددها أساسا التحالفات واملصالح ا  "الغرض االجتامعي") Ruggie(ه روغي ّ
)1982, pp. 382, 404( كام تتحدد املعامالت االقتصادية التي تتم بصورة أساسية من قبل املتغريات ,ّ ّ

ّوهكذا, رغم أنه من الواضح أن نظاما تعدديا وغري مهيمن مثل نظام القرنني السابع عرش . االقتصادية
 نمو السوق العاملية, ففي غياب قوة مسيطرة, متيل املنافسة املركنتيلية والسياسات والثامن عرش يسهل

ّومل يدخل العامل احلقبة الليربالية من التجارة احلرة إال بعد احلروب . تكون هي املسيطرة إىل أن القومية
 . النامليارية وبروز بريطانيا العظمى كقوة مهيمنة ليربالية

ّوقد تغريت . ا إحداها عن األخرّ االستقرار املهيمن التي ختتلف اختالفا هامّثمة صيغ عديدة لنظرية
ورغم أنه ال يمكن دراسة . اليت حول املوضوعّآرائي من جراء انتقاد وجهه باحثون آخرون وبنتيجة تأم

 حلجة هذا ّ العديد من النقاط اهلامةّمجيع املسائل التي أثارهتا النظرية نفسها وأثارها منتقدوها هنا, فإن
 .الكتاب حتتاج إىل دراسة
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ّالسلع اجلامعية الدولية"إحد هذه املسائل هي ما إذا كان من املمكن اإلشارة إىل  ّ أو ما إذا كانت جمرد "ّ
ّسلع خاصة مقنعة كسلع عامة ّ أن األنظمة التجارية والنقدية ليست سلعا مجاعية حقيقية بجيادل البعض . ّ

عدم قابلية " و"عدم قابلية التجزئة" إىل "ّسلعة عامة"حيتاج تعريف . لغاية عدد املستفيدين قليل لّألن
ّويشدد بعض النقاد عىل عدم إمكانية السلع اجلامعية الدولية تلبية هذ. "التخصيص عدم "أي ( املطلبني, ينّّ

بلية عدم قا" حيث ال يمنع استهالك أحد ما للسلعة من استهالكها من قبل آخر, أو – "قابلية التجزئة
ويالحظ هؤالء النقاد أنفسهم أنه ال ). ّ حيث ال يمكن حرمان أحد من الوصول إىل السلعة– "التخصيص

ّيمكن انتهاك هذين املطلبني بسهولة, إذا كان استهالك السلعة من قبل فاعل ما عىل سبيل املثال يمنع 
وعالوة عىل . ّوصول إىل السلعةنني من الّاستهالكها من قبل فاعل آخر وإذا كان يمكن حرمان فاعلني معي

ّذلك, بشري البعض إىل أن بإمكان الفاعلني الدوليني تأمني السلع ألنفسهم, وهم يفعلون ذلك حق ّ ا, من ّ
ّ ولذلك يشدد بعض املؤلفني عىل أن النموذج املالئم –خالل املساومة, والتعاون املتبادل ومعاقبة املحتالني  ّ

ّ الدول اد أو مشكلة اإلجراء اجلامعي حيث تتعاون فر"لة السجنيمعض"ّلالقتصاد الدويل هو نموذج 
 ). Conybeare, 1985(وتساوم حتقيقا ألهدافها االقتصادية 

ّة السلع اجلامعية التي تدعم احلاجة إىل قوّهلذه االنتقادات حسناهتا وهي تضعف حج  عدد ّإن. ة مهيمنةّ
بحيث ال يسهل التعاون وال يمكنهم من ) رب عىل األقلبني االقتصادات الك(ّاملستفيدين من القلة بمكان 

ّتأمني احتياجاهتم بأنفسهم; ومع ذلك ينبغي اإلشارة إىل أنه مع زيادة عدد الدول ومع حتو ّل القوة نحو ّ
ا يف العقود األخرية, فقد باتت املحافظة عىل التعاون التجاري والنقدي أكثر ّ نموّاليابان والبلدان األقل

ّا من السلع اجلامعية ّه يوجد بالفعل عدد قليل جدّ القول إنّكام يصح. نيّاقمت مشكلة املستغلصعوبة وتف
ّا يسمى سلعة مجاعية دولية ال توجد إال فيام خيصّفكل سلعة تقريبا مم. املحضة يف العامل االقتصادي  مجهورا ّ

 ّويمكن للفرد اعتبار كل. ة فعليا سلعة مجاعيّولكن يمكن تطبيق هذا االنتقاد عىل كل. نا من الزبائنّمعي
ّسلعة تقريبا بأهنا خدمة خاصة; فالرصيف, الذي هو املثال الكالسيكي خلدمة مجاعية, رغم كل ّ  يشء ال ّ

ويمكن للغني أن يكون أكثر . يسمح الوصول إليه إال ألولئك األفراد املسموح هلم بدخول البلد بالفعل
 وصندوق "الغات"وباملثل, فإن اتفاقية .  أن يستفيد منها أيضااملستفيدين من الرشطة, ولكن بوسع الفقري
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 ّالنقد الدويل خدمتان عامتان ألعضائهام فقط ولكن حربا جتارية أو نظاما نقديا غري مستقر سيلحق األذ
 .حتى االحتاد السوفيايت يمكنه االستفادة من نظام نقدي دويل مستقر وهو يستفيد منه حقا. باجلميع

ّد آخرون أنه يمكن للقوة املهيمنة استغالل وضعها, ويقال إنّويؤكد نقا  لنظرية االستقرار املهيمن نفسها ّ
ّويمكن استخدام النظرية للدفاع عن دور القوة املهيمنة بكوهنا ليست رضورية فحسب . حمتو معياريا

ام النظرية, وهي تستخدم ّأي يؤكد هؤالء النقاد إمكانية استخد). Snidal, 1985, p.582(ام مفيدة أيضا ّوإن
غري أن أنصار نظرية االستقرار . بالفعل, لدعم وتربير اإلمربيالية األمريكية والسيطرة عىل بلدان أخر

ّه يمكن للقوة املهيمنة استغالل وضعها حتقيقا لغاياهتا القومية اخلاصة هباّاملهيمن يدركون متام اإلدراك أن ّ .
د ّي السلوك االقتصادي األمريكي يف السنوات األخرية, وإنني أؤيحد أشد منتقد أوكان كندلربغر نفسه

  .)١٩(هذه االنتقادات
ّوسواء جر تصور اقتصاد كهذا .  رضوري لوجود اقتصاد دويل ليربايلمهيمنةة ّ وجود قوّ موقفي هو أنّإن
ّسلعة مجاعية أو سلعة خاصة تتقاسمها جمموعة معينة من الدول, ك ّية توحي بأنه كان من التجربة التارخيّفإن ّ

. الصعب للغاية بلوغ تعاون اقتصادي دويل أو إدامته يف غياب قوة ليربالية مهيمنة وبأن النـزاع كان املعيار
, باإلشارة إىل النظام الليربايل يف القرن )John Condliffe, 1950, p.219(وحسبام كتب جون كوندليف 

. "ّقانون هي, كام كانت دائام, يف أيدي الدول التجارية الكربّ الزعامة يف تثبيت حكم الّفإن"التاسع عرش 
ّوحاولت القوة واملصلحة الربيطانيتان اإلبقاء عىل اقتصاد عاملي حر ومتكامل طوال معظم القرن, ولكن مع 

وىل, ومع اندالع احلرب العاملية األ. ّتضاؤل القوة الربيطانية, تضاءلت أيضا ثروات االقتصاد العاملي الليربايل
ويف أعقاب احلرب, فشلت اجلهود التي بذلت إلحياء النظام الليربايل حني . اهنار االقتصاد العاملي الليربايل

د احلامئية والقومية ّوهتد. , والتنافسات االستعامرية"إفقار جاري"انترشت القومية االقتصادية وسياسات 
 . ّيل مع االنخفاض النسبي للقوة األمريكيةّة أخر النظام االقتصادي الدويل الليرباّاالقتصادية مر

                                                           
خذ ّيميل األمريكيون إىل اجلدل بأن الواليات املتحدة قدمت تنازالت اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية; ويف أغلب األحيان يت )١٩(

حتكاراهتا التكنولوجية يف فرتة ما بعد ت اّالكثريون أن الواليات املتحدة استغل..... .....فمثال, يعتقد. األوروبيون الغربيون رأيا معاكسا
  عىل ما ّومع أن ثمة أساسا ما للموقف األورويب, فقد أجربت الواليات املتحدة من قبل حلفائها عىل عدم احلصول عىل فائدة تزيد. احلرب

 .حصلت عليه من جراء وضعها االقتصادي املسيطر
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ويفرتض . ّمن الصواب سرب ما قد يكون لد القوة املهيمنة من بواعث خللق وإدامة اقتصاد دويل ليربايل
 ).Krasner, 1982a, pp. 198-99(أنصار النظرية بواعث تتفاوت بني بواعث عاملية ومصلحة ذاتية مستنرية 

ّ القوة املهيمنة تكون مدفوعة باألهداف االقتصادية العاملية, فإين ّر إىل اعتبار أنفمثال, يف حني يميل كندلربغ
وقد أخذت الواليات . ّ الواليات املتحدة مدفوعة أكثر باملصلحة الذاتية املستنرية واألهداف األمنيةّأعتقد أن

لسياسية وحتى األيديولوجية,  إذ كان ذلك يف مصلحتها االقتصادية وا,ّاملتحدة عىل عاتقها مسؤوليات الزعامة
ة ّوهبدف تأمني هذه املصالح الطويلة األمد, كانت الواليات املتحدة مستعد. أو هذا ما اعتقدته عىل األقل

  .ّلدفع التكاليف القصرية األمد واإلضافية املرتتبة عىل دعم النظام االقتصادي والسيايس الدويل
ّيل القوة املهيمنة إىل أن تدفع أكثر بكثري من حصغري أنه بسبب مشكلة الراكب املجاين, ال مت تها يف تكاليف ّ

ّاالحتفاظ بالسلعة العامة عىل املد الطويل  ّ)Olson and Zeckhauser, 1966 .( وباإلضافة إىل ذلك, قد
ّتكون املنافع االقتصادية للدول األخر مواتية عىل نحو ال تناسبي بسبب احلجم األكرب لسوق القوة  ّ

أن خيرس اقتصاديا من خالل فتح سوقه ) مقارنة بمصالح إقليمية(ويمكن للبلد املهيمن ككل . نةاملهيم
)Conybeare, 1985, p.245 .(ة طويلة من حقبة ما بعد احلرب, فقد أنشأت الواليات ّوبالفعل, خالل مد

 . ه كان ال تناسبيا بعض اليشءّاملتحدة وصانت اقتصادا دوليا نافعا لبلدان أخر, ولعل
ة واءممتارس سلطة لفرز نتيجة أكثر م"ّومع ذلك, تستطيع القوة املهيمنة ويمكنها استغالل وضعها بحيث 

ويمكن أن تصبح قرسية وحتاول حتسني ). Kindleberger, 1981, p.245(ا لو مل متارس تلك السلطة ّهلا مم
 أخر يف العالقات التّوضعها من خالل استخدام تعريفات قصو, واملضاربة بالعمالت أو تدخ

ّبعها القوة ّالسياسة األفضل األوىل التي تت" ّوحسبام جادل جون كونيبري فإن . (Young, 1982) االقتصادية
 . (Conybeare, 1985, p.74) التجارية ّمعدالت تبادهلا  وبالتايل حتسني"املهيمنة هي تطبيق قيود جتارية مثىل

 ,ّ األقىص هي أعىل أولوية بالنسبة للقوة املهيمنةّقتصادية إىل احلد زيادة املكاسب االّة أنّتفرتض هذه احلج
ّوأن احتامالت االنتقام والنتائج السلبية عىل العالقات مع الدول الصديقة واحللفاء السياسيني وااللتزام 

ولة املهيمنة ّومع ذلك, تشعر الد. ّاأليديولوجي بالليربالية تثبط استخدام الدولة املهيمنة هلذه االسرتاتيجية
ّبإغراء متزايد الستغالل وضعها حني تتقلص قو  condliffelهتا, مثلام حصل مع الواليات املتحدة يفّ

 . ثامنينيات القرن العرشين
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وطوال معظم القرن التاسع عرش, مارس الربيطانيون ضبط النفس وغاليا ما اختذوا إجراءات خالفا 
رء بالفعل بأن الربيطانيني كانوا مقيدين بأيديولوجيتهم الليربالية ويمكن أن جيادل امل. ملصاحلهم االقتصادية

ّاذ عدد من اإلجراءات التدخلية لوقف أفوهلم ّكان بإمكاهنم اخت. ّوبأهنم عانوا اقتصاديا نتيجة لذلك
ّلكنهم مل يبدؤوا يف إخضاع نزعتهم الدولية الليربالية ). Stein, 1984(االقتصادي أو إبطائه عىل األقل  إىل ّ

 . ا عىل الكساد الكبريّأهداف قومية أضيق نطاقا إال يف ثالثينيات القرن العرشين ورد
حول أسعار الرصف الثابتة, ) Bretton Woods(وعندما أطلقت الواليات املتحدة نظام بريتون وودز 

فت ذت مرشوع مارشال, وأخذت زمام املبادرة يف مفاوضات الغات بشأن حترير التجارة, فقد ترصّونف
ّوقد حققت الواليات املتحدة فضال عن بلدان أخر مكاسب من خالل . ّخدمة ملصلحتها الذاتية املستنرية

ّوال ريب يف أن الواليات املتحدة حققت . ختفيض احلواجز التجارية وغريها من احلواجز االقتصادية
ن ويف أعقاب تنفيذ جولة مكاسب كبرية من حترير التجارة عىل األقل يف منتصف ستينيات القرن العرشي

كيندي لتخفيض التعريفات وذلك بسبب احتكاراهتا التكنولوجية ووضعها املنافس القوي يف األسواق 
لت يف معظم فرتة ما بعد احلرب التمييز ّ الواليات املتحدة حتمّوينبغي التنويه يف الوقت نفسه بأن. العاملية

 . ل اإلبقاء عىل تضامن التحالف صادراهتا وذلك يف سبيّاألورويب والياباين ضد
كان لد الواليات املتحدة بواعث أيديولوجية وسياسية واسرتاتيجية يف سعيها لتحقيق اقتصاد عاملي 
ليربايل; فقد كانت حتدوها الرغبة يف الرتويج لقيمها يف اخلارج, وخلق نظام دويل آمن, وتدعيم الروابط 

 ّقاب احلرب العاملية الثانية, أخضعت الواليات املتحدة إىل حدولفرتة عقدين يف أع. السياسية مع حلفائها
قة إىل املصلحة االقتصادية لرشكائها يف ّكبري, ألسباب سياسية وأمنية, الكثري من مصاحلها االقتصادية الضي

ويف السنوات األوىل التي أعقبت احلرب, جتنبت الواليات املتحدة, لغايات قومية, اإلغراء . التحالف
نة, مثل االحتواء االقتصادي للكتلة ّهتا السياسية واالقتصادية ولكن باستثناءات ملحوظة معيّسة قوبمامر

ن الواليات املتحدة إبل . ّالسوفياتية أو املطالبة بمعاملة وطنية للرشكات األمريكية املتعددة اجلنسيات
 . ةّخلقت بالفعل اقتصادا دوليا استطاع اآلخرون االستفادة منه استفادة تام

باع سياسات اقتصادية أكثر أنانية وكانت حمل ّينيات, بارشت الواليات املتحدة يف اتّولكن يف أواخر الست
وبدءا بتصاعد احلرب يف فيتنام ). Strange, 1985c, p. 256سرتينج (اد أجانب ّشجب متزايد من قبل نق
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ت الواليات املتحدة وضعها املهيمن بوسائل واستمرارا يف إدارة ريغان ذات العجز اهلائل يف امليزانية, استغل
ورغم أنه يمكن اعتبار . ّأطلقت العنان للقو التضخمية وأسهمت يف عدم االستقرار االقتصادي العاملي

بلدان أخر خمطئة بالتأكيد التباعها سلوكا أنانيا مماثال, فقد أضعف املهيمن األمريكي رشعيته وقبول 
وبحلول ثامنينيات القرن العرشين, .  اعتربه آخرون مسؤولياته القياديةحكمه عندما أخفق يف الوفاء بام

ّاملتحدة متارس سياسات احلامئية واالقتصاد الكيل وغريها من السياسات التي يمكن أن ينطبق يات كانت الوال
دة ومع أفول الواليات املتح). Conybeare, 1985, p.406 ("املهيمن املفرتس"ه كونيبري ّعليها ما سام

ّالنسبي, بدأت يف التحول من مهيمن خري إىل مسيطر ضار, وهو تغري ستتم مناقشته يف الفصل العارش ّ ّ ّ.  
ّ النظام املهيمن يتيح بالفعل بعض السلع اجلامعية لبعض الدول, فإنّومع أن ّ معضلة "ه ينطوي عىل صفات ّ
دهيا أيضا حافزا للخداع وبالتايل ّ الكالسيكية, أي قد يكون لد الدول حافز للتعاون, ولكن ل"السجني

ومع انحدار املهيمن, يزداد بروز هذه العنارص النـزاعية ). Conybeare, 1984(زيادة مكاسبها النسبية 
 وصفا ينطبق عىل النظام بدال من "معضلة السجني"ّالكامنة إىل املقدمة; وإذ تفعل ذلك, يغدو نموذج 

ل إمكانية وصول دولة ما إىل األسواق اخلارجية دون معاملة وتنشأ خالفات حو. ّنموذج السلع اجلامعية
وتبدأ الثنائية والسياسات .  تضع دوال أخر يف وضع غري مؤاتّباملثل أو قد متارس سياسات اقتصاد كيل

 . هاّ حملّالتمييزية والقومية االقتصادية يف استئصال الليربالية لتحل
ّيف نظرية االستقرار املهيمن هي أمهية انحدار القوة املهيمنة  أكثر ناحية غري مفهومة ومثرية للجدل ّلعل

وما تقوله النظرية . فالنظرية ليست حتمية حسبام يدعي النقاد. ّبالنسبة الستمرار انفتاح االقتصاد الدويل
ّمن املرجح أن يفيض توزيع مهيمن للقوة االقتصادية املحتملة إىل هيكل "بشأن االنفتاح واالنغالق هو أنه 

النـزعة نحو اهنيار أو تفتت النظام تزداد كثريا مع االنحدار " وأن (Kresner, 1976, p.318) "جتاري حر
 هذا ال يستبعد مواصلة التعاون ّومن الواضح أن). Gilpin, 1975, p.73 ("] ّللقوة املسيطرة[النسبي 

ة تطابق املصالح واألغراض , رشيط])1984a[ قول كيوهان ّعىل حد ("ما بعد اهليمنة"ّالدويل يف فرتة 
االقتصادية الكرب االجتامعية للقو (Ruggie, 1982, p.384) .التعاون الدويل غري ّ إنوال تقول النظرية ّ

تأخذ "واستشهادا بام قاله كندلربغر, واضع النظرية, فإن بعض البلدان قد . ّممكن يف غياب القوة املهيمنة
ّمعا عىل عاتقها مهمة توفري الزعام ّا يضيف إىل الرشعية, ويوزع األعباء, ويقلل خطر النظر إىل الزعامة ّة , ممّ
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 هذا ّ ما تقوله النظرية هو أنّإن). p. 252 ,1981 ("نظرة ساخرة بوصفها ستارا للسيطرة واالستغالل
التشديد عىل مع (ّالسيناريو غري حمتمل, وأنه مع انحدار القوة املهيمنة, تغدو املحافظة عىل نظام دويل ليربايل 

 .أصعب بكثري) مصطلح ليربايل
ّإىل املبالغة يف التشديد عىل دور الدولة والعوامل ) بأشكاهلا غري املصقولة(نزعت نظرية االستقرار املهيمن 

لت النظرية من التشديد عىل أمهية ّوقد قل. ّالسياسية يف وجود وتشغيل االقتصاد السوقي الدويل
ّامل الداخلية, وأمهية القو االجتامعية والتطورات التكنولوجية, وأمهية األيديولوجيات املحرضة والعو
ّ وقد قيم النقاد النظرية وانتقدوها بوصفها نظرية عامة لالقتصاد .)٢٠(السوق نفسها يف حتديد النتائج ّ

ها وقد أشاروا بحق إىل نطاق). Lake, 1984( ّالسيايس الدويل, سواء قصد مؤيدوها أن تكون كذلك أم ال 
ّاملحدود, وعجزها عن إثبات عالقة وثيقة بني القوة والنتيجة, وفشلها يف التنبؤ بوقت وكيفية ترص ّف القوة ّ

 ). Keohane, 1984a, ch.3(نة ّت معيحاالاملهيمنة يف 
قتصادية لنظريتي االقتصاد املزدوج االا عىل العوامل ّإنني أعترب النظرية ترياقا روريا للرتكيز تركيزا تام

ّفنظرية االستقرار املهيمن حتدد الرشوط السياسية لوجود نظام اقتصادي دويل . لنظام العاملي احلديثوا
ّ صعود وأفول القوة املهيمنة عامل حمدد هام للتغيري اهليكيلّليربايل والفكرة القائلة إن ّوبالتايل, فهي تقدم . ّ

 .  ّأحد العنارص لفهم ديناميكية االقتصاد السيايس الدويل

    ليات التغيري اهليكيلآ

The Mechanisms of Structural Change 

 االنفعاالت ّوغريمها, فإن) Karl Polanyi(وكارل بوالنيي ) Max Weber(ّحسبام علمنا ماكس ويرب 
ّالدينية واملؤسسات االجتامعية واألوضاع املادية  حتث الناس وختلق عوائق وفرصا ) املوارد والتكنولوجيا(ّ

ّويف الغرب احلديث, أدت أيديولوجيات العلامنية والليربالية والقومية وانتشار . إلنساينللترصف ا
بوصفهام الوسيلتني  ّ السوق ودولة األمةظهورّاملجتمعات الديمقراطية والثورة الصناعية املستمرة إىل 

                                                           
 .ن جعلني أدرك هذا القصور اهلام لنظرية االستقرار املهيمنلكوهنا أول م) Joanne Gowa(أنا مدين جلوان غوا  ) ٢٠(
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غي املاركسيون وغريهم ّومع ذلك, حسبام يذكرنا كام ينب: الرئيسيتني لتنظيم احلياة االقتصادية والسياسية 
ج قو تارخيية معينة قد ختتفي يوما ما عن نتا هذه األشكال االجتامعية هي ّمن منتقدي الرأساملية, فإن

ّ االشرتاكية وزيادة أمهية املجتمعات غري الغربية والالليربالية والتطورات ارويمكن النتشار األفك. املرسح
ّ السوق والدولة راسختان جيدا ّوبرغم ذلك, فإن. تني أو كليهامسّ من هاتني املؤسّالتكنولوجية تقويض أي

 . يف الفرتة احلالية وسوف تظالن أكثر العوامل ديناميكية يف املجتمع املعارص يف املستقبل املنظور
ّضمن اإلطار التارخيي للعوائق والفرص, تتفاعل الدولة والسوق خللق هيكل االقتصاد السيايس الدويل,  ّ

ّظاهر الثابتة نسبيا لالقتصاد العاملي التي تتضمن التقسيم الدويل للعمل, وشبكة التجارة والنظام أي تلك امل ّ
ومتيل هذه . ّالنقدي واملايل الدويل فضال عن القواعد أو األنظمة التي حتكم هذه الفعاليات االقتصادية

 . ة الفاعلني وفعالية القو السوقيةّاهلياكل إىل أن تعكس كال من قو
ّنت هذه اهلياكل تنشأ عرب التاريخ يف أعقاب احلروب العظمى أو احلروب املسيطرة التي حددت كا

وحسبام أشار فالرشتاين وبراودل وغريمها, كانت اهلياكل اإلمربيالية . ّالتسلسل اهلرمي الدويل
القات االقتصادية , إىل أن تكون الصفة املميزة للعّدولة األمة متيل, قبل حقبة "اإلمرباطوريات العاملية"و

ّولقد كانت هياكل االقتصاد السيايس الدويل يف العامل احلديث تنتج بصورة أساسية من . ّوالسياسية الدولية
بريطانيا العظمى يف القرن −ّاألساسيان وقد استخدم هذان االقتصادان . دول األمم املهيمنة املتعاقبة أفعال

هتام العسكرية واالقتصادية إلنشاء اقتصادات سوقية ّقو− عرشينالتاسع عرش والواليات املتحدة يف القرن ال
 .(Gilpin, 1981) دولية ليربالية

 وتوسيع اقتصادات أخر, رغم أهنا ّكام أتاحت هذه اهلياكل االقتصادية والسياسية املتعاقبة فرصا لنمو
 االجتامعية ويف توزيع ّ التغريات يف البيئةّومع مرور الوقت, فإن. تعكس مصالح االقتصادات املسيطرة

ض أسس اهليكل; إذ حياول الفاعلون ّمصالح الفاعلني االقتصاديني تقويف ّالقوة االقتصادية والعسكرية و
ري املظاهر يالذين قد يستفيدون من التغيريات إصالح اهليكل القديم أو إنشاء هيكل جديد من خالل تغ

 الفاعلني االقتصاديني الذين ّوإن. ويل وقواعده احلاكمةّالتجارية والنقدية وغريها من مظاهر االقتصاد الد
قد خيرسون من التغيريات, بام يف ذلك املهيمن املنحدر, يقاومون مثل هذه املطالب أو حياولون تغيري اهليكل 

ا ّ النـزاع احلتمي بني القو الصاعدة واآلفلة يف هناية املطاف إمّ حلّويتم. من أجل جلب املنفعة ألنفسهم
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ّخالل اللجوء إىل القوة أو من خالل تعديالت سلمية حتدث يف هيكل جديد أو معدل يعكس املجموعة من  ّ
ّاملتغرية من املصالح الوطنية وتوزيع القوة العسكرية واالقتصادية ّ. 

ّوتكمن يف آلية التغيري اهليكيل حقيقة مفادها أنه رغم أن نظام السوق يعزز تطور العامل االقتصادي  ّ
ة ّفعملية النمو االقتصادي هي بالفعل متفاوتة من عد. , فإهنا ال تفعل ذلك عىل قدم املساواةوالسيايس

ّويتفاوت معدل النمو. وجوه ى ّ قطاعات شتّكام أن.  تفاوتا كبريا من منطقة إىل أخر من الكرة األرضيةّ
ّمن اقتصاد ما تزداد أيضا بمعدالت خمتلفة ويتحول القطاع العايل النمو رور الوقت, من صناعات , مع مّ

ّ تقدما إىل صناعات أكثر تقدما من الناحية الفنية; وتوجد يف كلّأقل ّ  اقتصاد قطاعات اقتصادية رائدة ّ
ّوعالوة عىل ذلك, يتفاوت معدل النمو.  ومنحدرةمتثاقلةو  االقتصادي مع مرور الزمن; ويتذبذب من ّ

ض اهليكل ّ اقتصاد نام تقوّت اجلوهرية الثالث يف أيوهذه النـزعا.  رسيعّ بطيء إىل فرتات نموّفرتات نمو
ّاحلايل لالقتصاد السيايس الدويل وختلق حتد  . اّ مستقرّيات البد من جماهبتها إذا ما أريد لالقتصاد أن يظلّ

  املتفاوت بني االقتصادات الوطنيةّالنمو

Uneven Growth among National Economies 

 وسواء كانت النواة مدينة .)٢١(مسيطرة ومن حميط تابع) أو نو(من نواة  مكون هرمي اقتصاد هيكل ّلكل
من ) الغذاء واملواد اخلام والعاملة( االقتصاد, حيث تستمد املوارد ّا هي قطب نموّأو منطقة أو بلدا, فإهن

خل النظام سع النواة وتدمج حميطا أكرب بكثري داّوتت. ّاملحيط وتورد السلع واخلدمات واألسواق إىل املحيط
ورغم وجود تفاوتات واسعة النطاق هلذه .  الصناعة وغريها من الفعاليات االقتصاديةّاالقتصادي مع نمو

ّالعالقة املرتابطة املتسعة, فإن تقسيم العمل بني النواة الديناميكية واملحيط التابع ميزة عاملية لكل  اقتصاد ّ
)Friedman, 1972.( 

فمن . ّتعارضتان لتوزيع الثروة والقوة والفعاليات االقتصادية داخل االقتصاد هذه نتيجتان مّولعملية النمو
 "االجرتاف اخللفي"التأثري الناجم عن ) Gunnar Myrdal( ناحية, فإن ما أسامه غونار مريدال

                                                           
 ).Gilpin, 1972( نيمن غلب) ّمعدلة(الفقرات التالية مكيفة  ) ٢١(
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)backwash ( وما أسامه ألربت هريشامن)Albert Hirschman ( ينـزع : "االستقطاب"التأثري الناجم عن
ومن ناحية أخر, مقابل هذا التأثري . ل والصناعة والفعالية االقتصادية إىل الرتكز يف النواةرأس املا

ّالتكتيل, ثمة نزعة إىل حدوث تأثري  ; أي تنترش الثروة )Hirschman ("ْالقطر"أو ) Myrdal ("االنتشار"ّ
 توجد .)٢٢( عقدية يف النظام إىل املحيط وتتوزع عنه نقاطّوالفعاليات االقتصادية من املركز أو قطب النمو

, وكان ديفيد هيوم )٢٣( جتمعات عاملة وموارد طبيعية أرخصنحونزعة قوية لد الصناعة للهجرة 
)David Hume (أول من الحظ ذلك دون شك وشدد عليه علامء االقتصاد الالحقون. 
وعالوة عىل . القتصاد السيايس نزعات الرتكز واالنتشار املتعارضة ذات أثر ضئيل يف النموذج الليربايل لّإن

ّذلك, ونظرا لغياب حدود سياسية أو غريها ضمن املجتمعات املحلية, ورغم إمكانية حدوث عمليات 
 يميل إىل إنتاج توازن ّ انتقال العاملة ورأس املال بني النواة واملحيط ضمن جمتمع حميلّنزوح مؤقتة, فإن

ملحيط إىل النواة ورأس املال من النواة إىل املحيط, وبالتايل اقتصادي وسيايس مع حرية انتقال العاملة من ا
ّبيد أنه يف العامل الدويل حيث تقسم احلدود السياسية النواة واملحيط . ّتتساو األجور ومعدالت املردود

 فهي تطلق. د حرية انتقال العاملة ورأس املال, ترتتب عىل عملية الرتكز واالنتشار آثار سياسية عميقةّوتقي
 . ّقو قوية من القومية االقتصادية, بدءا باملحيط وربام يف النواة الحقا

 امليزة األولية للنواة عىل املحيط هي تفوقها الفني والتنظيمي, ويكمن حتت هذه امليزة تقسيم العمل بني ّإن
ّاملركز إىل التمتع ويميل . ّالصناعات املتقدمة للنواة والتكنولوجيا املنخفضة ومنتجي املواد األولية للمحيط

 ّوإن. ّبرشوط جتارية مؤاتية مع رشكائه االقتصاديني وذلك بسبب تقدمه يف االبتكار وتفوقه الصناعي
ّالكفاءة األكرب وبالتايل معدالت الربح األعىل وتراكم رأس املال هي أهم أسباب النمو  االقتصادي الرسيع ّ

 املد القصري, ويف غياب مقاومة سياسية من قبل دول وبالتايل, عىل. ّوتركيز الثروة والقوة يف النواة
 .املحيط, متيل آثار االستقطاب عند النواة إىل السيطرة عىل آثار االنتشار إىل املحيط

                                                           
 . االقتصاديّ حول النواحي املكانية للنمو Myrdal (1971) وHischman (1958) من كتابات ّهذا البحث مشتق )٢٢(
من ) Hume(وتأيت اإلشارة إىل هيوم ). H. Johnson, 1968( لد الصناعة إىل االنتشار جغرافيا, انظر الع عىل النـزعة التارخييةّلالط ) ٢٣(

 .وتتعارض هذه املالحظات مبارشة, بالطبع, مع آراء نظرية التبعية). Lewis, 1957, p.582(مقالة كتبها لويس 
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ّولكن عىل املد األطول, يميل معدل النمو يف النواة إىل التباطؤ ويميل موقع الفعاليات االقتصادية إىل 
وألسباب شتى, مثل زيادة كلفة اليد العاملة وانخفاض العوائد . ة يف املحيط جديدّاالنتشار إىل مراكز نمو

ويف الوقت نفسه, تنترش الصناعة . اهلامشية عىل االستثامر, تبدأ النواة يف فقدان ديناميكيتها وميزهتا التنافسية
املحيط  عّنتشار هذه, يتمتويف عملية اال. من النواة إىل املحيط عرب آليات التجارة واالستثامر ونقل التكنولوجيا

). Gerschenkron, 1962(ساع فرص االستثامر ّتكاليف عاملة أقل, وأحدث املعامل, وات: "بمزايا التخلف"
  . النظامنموونتيجة لذلك, حتل نو صناعية جديدة يف املحيط السابق حمل النواة القديمة بوصفها أقطاب 

ّوكام الحظ عدد من املؤلفني, فإن نمو وتطو ّ ويتعزز .)٢٤(  كبري ظاهرة حدودّر نظام السوق مها إىل حدّ
ّ االقتصادي من خالل اكتشاف مصادر جديدة من املواد الغذائية واملواد األولية وتطور أسواق جديدة ّالنمو

ة, متيل األرباح وبدالت إجيار االحتكار إىل أن ّويف مناطق سابقة غري مستغل. عند حدود أو حميط النظام
ّوعالوة عىل ذلك, غالبا ما يعمل التقدم التكنولوجي . عىل مما هي عليه يف مناطق مطورة بالفعلتكون أ

وغريه من أشكال االبتكار, مثال, مع أنامط جديدة من النقل واالتصاالت, عىل فتح حدود اقتصادية عرب 
ي استمرار ّوحسبام قدر املاركسيون التقليديون عىل وجه اخلصوص, يعط. ختفيض تكاليف الصفقات

ّالتوسع داخل احلدود املحيطية نشاطا جديدا للرأساملية ويف الوقت ذاته يطور احلدود وخيلق منافسني  ّ
 . اقتصاديني جددا

 ال حيدثان عىل نحو متساو عرب سائر املحيط, إذ إن توزيع ّ انتشار الفعاليات االقتصادية وعملية النموّبيد أن
 فضال عن سياسات احلكومات وعوامل ,املبادرة وشبكات االتصاالتاملواد األولية ووجود مهارات روح 

متي,أخر ّّوتبدأ الدول تطورها يف أوقات خمتلفة وتنمو بمعدالت خمتلفة, وحيدث . ز منطقة عىل أخر ّّ
. )Hawtrey, 1952, p.70(ّزات جديدة للقوة االقتصادية والثروة ّاالنتشار عىل نحو متفاوت عىل شكل ترك

, بل وقد صفات بحكم ما له من ّز من املحيط يصبح قطب نموّالوقت, فإن ما كان جزءا غري مميومع مرور 
 . االقتصاديّيصبح مركزا ملزيد من انتشار النمو

                                                           
انظر, . ّ التارخيية ويتصل اتصاال وثيقا بالنـزعة التوسعية لنظام سوقيّ االقتصادي كظاهرة حدودية موضوع متكرر يف الكتاباتّإن النمو )٢٤(

 .    حتليال تصنيفيا هلذا املوضوع) Di Tella(يقدم داي تيلال . حول األنامط التارخيية) William McNeill(مثال, الكتابات العديدة لوليام ماكنيل 
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ّتؤدي عملية النمو  املتفاوت بني االقتصادات الوطنية يف اقتصاد عاملي ليربايل إىل متييز اقتصادي وسيايس ّ
ّهرميا دوليا للثروة والقوة وعالقات التبعية بني اقتصادات النواة الناشئة ّمتزايد للدول وختلق تسلسال 

وتنشط . هاّواقتصادات املحيط املعتمدة عىل االقتصادات األوىل بشأن املوارد الرئيسية الالزمة لنمو
.  االقتصادي ومع انخفاض اقتصادات أخرّالتفاعالت القومية القوية مع هنوض مراكز جديدة من النمو

 .ّ الدول واملصالح االقتصادية مقاومة وحرص عملية القو االقتصاديةادحتاول فرو
ويف واقع األمر, تنشأ القومية االقتصادية يف املحيط بوصفها إجراء وقائيا ضد تلك القو السوقية التي تبدأ 

ّ تقسم االقتصاد الدويل إىل نواة متقدمة وحميط تابعّبرتكيز الثروة ثم ية االقتصادية رغبة وتعكس القوم. ّ
ّاملحيط يف امتالك وتوجيه نواة صناعية مستقلة حيث موقع الثروة واملهن اجلذ ويكون هدفها . ابة والسلطةّ

ّحتويل التقسيم الدويل للعمل عرب التصنيع وحتويل دولة املحيط إىل نواة صناعية مستقلة ومع انتشار الروح . ّ
 جديدة, قد تصبح النواة محائية يف حماولة إلبطاء أو إيقاف الصناعية إىل املحيط وخلقها مصادر منافسة

 . انحدارها الصناعي
ّكلام ازدادت احلاجة ر تصنيع املحيط, ّام تأخّق الصناعي األويل للنواة ومزاياها التنافسية, كلّب التفوّوبسب

حاجة مقابلة لسلطة ّوثمة .  طريقها داخل األسواق العامليةّ لتطوير صناعات قابلة للبقاء وشقإىل اجلهد
 إىل تركيز الثروة والنشاط االقتصادي متيل للتعويض عن القو السوقية التي "دولة صلبة"وطنية قوية أو 
 كبري القو ّ فضال عن تركيز الثروة بكوهنام إىل حدّومع أنه باإلمكان تعليل انتشار النمو. ّوالقوة يف النواة
ّأو دولة قوية قادرة عىل معادلة القوة االقتصادية للمراكز القائمة  وجود سلطة سياسية مركزية ّالسوقية, فإن

 .ّوالنـزعة الرتكيزية لقو السوق رشط رضوري حلدوث االنتشار باملعدل الذي يرغبه املحيط
 املذكورة "بمزايا التخلف"رون ّع الصناعيون املتأخّ يتمتّ حتىن ينطلق املحيط عىل درب التصنيع,إلكن ما 

ّمتكنهم يف النهاية من جتاوز معدل نموآنفا والتي  ّوباستخدام أكثر التقنيات تقدما وكفاءة .  الزعيم الصناعيّ
ّمتها أكثر االقتصادات تقدما, يلحق املبتدئون املتأخّوباالستفادة من الدروس التي تعل رون بالزعامء ّ

لصناعية العاملية, وبالطبع ّلون مع مرور الوقت مركز القوة اّالصناعيني وقد يتجاوزوهنم بالفعل, وحيو
ّميزان القوة العسكرية الدويل ّ. 
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ّومع انتشار الصناعة العاملية والفعاليات االقتصادية العاملية إىل املراكز الصاعدة للقوة االقتصادية يف 
ّومع االرتفاع النسبي ملعدالت . األصلية لضغوط تنافسية متزايدة) و النو(املحيط, تتعرض النواة 

 صادراهتا يف األسواق العاملية صادرات منتجني أجانب ّ حملّتزايد الصناعات غري الفعالة, حتلاألجور و
ا يطلق العنان داخل اقتصاد النواة ّ مم,ّوتبدأ الصناعات املتناقصة التنافس فقدان السوق املحلية. أقل كلفة

دة وعن وضع ّلصناعات املهدنفسه اآلخذ يف االنخفاض لقو فعالة من احلامئية االقتصادية للدفاع عن ا
وتفسح الليربالية املجال للسياسات الوطنية وتنترش احلامئية يف سائر أنحاء النظام . االقتصاد داخل النظام

أ إىل أمم اقتصادية متنافسة أو إىل ّضا ألن يتجزّوكنتيجة لذلك, يصبح االقتصاد العاملي الليربايل معر. ّالدويل
 .كتل إقليمية

رة القتصاد عاملي ّأثناء املرحلة املبك:  املتفاوت املوصوفة هنا عىل النحو التايل ّلية النمويمكن تصوير عم
اء زيادة الكفاءة يف ّولكن مع مرور الزمن, ومن جر. مرتابط, هتيمن آثار االستقطاب عىل آثار االنتشار

وتنمو اقتصادات حميطية . اباالنتشار يتجاوز االستقطّفإن املحيط وزيادة االقتصادات السالبة يف النواة, 
 املنافسة بني اقتصادات املحيط ّوإذ حيدث هذا, تشتد. ّخذ طابع التصنيع بمعدل أرسع من النواةّنة وتتّمعي

 .د استقرار النظام االقتصادي الليربايلّا هيدّالصاعدة واقتصادات النواة املنحدرة مم

  وانخفاض قطاعات قياديةنشوء

The Rise and Decline of Leading Sectors 

ّتتمثل إحد املزايا األخر للنمو ّ قطاعات خمتلفة من االقتصاد بمعدالت خمتلفة; إذ إنّ االقتصادي يف نموّ ّ 
 اقتصاد, سواء كان إقليميا أو وطنيا أو دوليا, توجد ّيف كل.  االقتصادي عملية غري متوازنةّعملية النمو
تصاد, وقطاعات راكدة نسبيا موجودة يف حالة من التوازن سع رسيعا تسبق وتقود بقية االقّقطاعات تت

 سابقة أصبحت كوابح تعيق حركة بقية ّ وهي قطاعات نموآخذة يف االنحدارالشامل, وقطاعات 
ّويتطور اقتصاد سوقي عرب تغيريات هيكلية متعاقبة تنتجها ما يسم. االقتصاد  Joseph(يه جوزيف شومبيرت ّ

Schumpeter ( بداعيتدمري إ"عملية"(Schumpeter, 1950) . 
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 والتخلف االقتصادي ّ القطاعي املتفاوت يف العامل احلديث قانون النموّويكمن حتت هذه الظاهرة من النمو
 أو Sّخذ نمط تطور االبتكار الصناعي اهلام شكل حرف ّ يت.)٢٥("دورة املنتج"ّأو ما سوف يسمى الحقا 

وهو أول من وصف هذا ) 1930( حسب سايمون كوزنتس , وذلك)logistics curve( ّمنحنى السوقيات
ّ اقتصادي رسيع تتميز بزيادات كمية يف املنتجات وحتسينات نوعية يف ّ الفرتة املبدئية هي فرتة نموّإن. النمط

 يف سائر أنحاء ّع النموّجا الصناعات الثانوية والثلثية فتدور برسعة وتشّالتكنولوجيا األساسية; أم
ّ االبتكار وترتاجع الصناعة عن كوهنا مولد معدالت ّ مع مرور الوقت, يذوي اندفاع نموولكن. االقتصاد

 مكاهنا صناعات رسيعة ّويف هناية األمر, تنحدر الصناعة لتحتل. مرتفعة من األرباح واألجور والعاملة
القتصاد ز التكنولوجيات الصناعية الصاعدة واملنحدرة اّومتي. ساع تبدأ صعودها عىل املنحنىّاالت

 ). Kurth, 1979( سياساهتا يفّالديناميكي وتؤثر تأثريا ملحوظا 
 االقتصادي إىل سلسلة ابتكارات تكنولوجية أتاحت ّمنذ الثورة الصناعية, يعود السبب الرئييس للنمو

جديد أو عملية صناعية أكفأ, أو نمط نقل  ّويشكل منتج. ّفرصا جديدة لالستثامر والتوسع االقتصادي
ساع هذه االبتكارات ّ مع مرور الوقت, يبدأ اتلكنو.  من االقتصادّحافزا قويا لقطاع معنيجديد 

 حمله ّبا انخفاضا يف املردود اهلاميش وحتلّ مسب,, باستخدام مصطلح كوزنتس يف التضاؤل"احلينية"
 . (Kuznets, 1966, p.5) قطاعات جديدة أخر تزداد اتساعا

قد و.  مد القرنني املاضيني هو تاريخ من قطاعات اقتصادية قيادية متعاقبة تاريخ االقتصاد العاملي عىلّإن
كانت هذه املجاالت الصاعدة واملنحدرة من النشاط االقتصادي مسؤولة عن عملية النمو االقتصادي; 

ّهي حتدد خمتلف مراحل الثورة الصناعية املستمرةف ّقدم وقد دفع الت. ل املرسح السيايس أيضاي تشك تعيد كام,ّ
ّ االقتصادي وأد إىل تفوّ واملنسوجات النموّالتعدينة البخار وعلم ّالتقني املفاجئ يف قو ق بريطانيا ّ

ّوالحقا, وفر تطور السكك احلديدية وفتح أراض جديدة يف أمريكا ومناطق . العظمى يف جمال الصناعة
ويف القسم األخري من القرن التاسع . ّ احلافز الكبري لالستثامر والنمو"أرايض االستيطان احلديث"أخر يف 

                                                           
ويرتكز . إن هذه الفكرة أساسية ملفهوم دورة املنتجات). ch. I ,1930(نظر كوزنتس  قانون النمو أو التخلف االقتصادي, اّ لالطالع عىل)٢٥(

 .الكثري من اجلدل يف هذا القسم عىل هذا املفهوم
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 أساليب جديدة من التنظيم الصناعي وتقانات الفوالذ والكهرباء كانتعرش ومطلع القرن العرشين, 
ّ, وبخاصة يف القوتني الصناعيتني الناشئتني, أملانيا ّ عملية النموتقودواملواد الكيامئية القائمة عىل العلم 

ّ السلع كانتالقرن العرشين وخالل حقبة السيطرة األمريكية, ويف منتصف . والواليات املتحدة
ويف .  االقتصاد العاملي تقوداالستهالكية املعمرة, وصناعات السيارات والصناعات القائمة عىل النفط

العقود األخرية من هذا القرن, أخذت التقانات اجلديدة يف جمال االلكرتونيات واحلواسيب واالتصاالت 
 . ة يف هيكل النظام االقتصادي والسيايس العامليّات اخلدمات حتدث تغيريات هامّوما يسمى قطاع

 القطاعي املتفاوت والتغيري اهليكيل عىل نحو ّويف النموذج الليربايل القتصاد ما, تتم هذه العملية من النمو
ّمعدل رسيع ويف اقتصاد كهذا, تنمو القطاعات الواقعة عىل القسم املنحدر من املنحنى ب. سلس نسبيا

. ر من قطاعات االقتصاد املنحدرةّالتي تتحر) العاملة ورأس املال واألرض( املوارد اإلنتاجية ّومتتص
وهناك أيضا قطاعات أخر واقعة .  متواصلّ عن كوهنا مصادر نموّوهناك قطاعات يف أعىل املنحنى تكف

ورغم . ّي قطاعات االقتصاد املتسعةّغذر املوارد التي يمكن أن تّعىل منحدر املنحنى النازل, ختفض وحتر
ّن معدال ّ عىل وجه اإلمجال, وبالتايل يؤمّى القطاعات, يواصل االقتصاد النموّأ بني شتّ املجزّتفاوت النمو

 . ثابتا من العاملة واألرباح والرفاه االقتصادي
 أبعد من أن  هيالتغيري اهليكيل القطاعي املتفاوت وّ هذه العملية من النموّ فإن,ومع ذلك, يف العامل احلقيقي

 ّإن. ّإذ يوجد عادة رصاع شديد عىل املوارد واألسواق بني القطاعات املتسعة واملنحدرة. تكون سلسة
هام يف القطاعات ّالعاملة ورأس املال يف القطاعات املنحدرة يقاومان عملية حلول العاملة ورأس املال حمل

 سيايس بني القطاعات املنحدرة نزاعويتلو ذلك . السياسات الوطنيةّاملتسعة ويصبحان من أنصار احلامئية و
ا عىل نحو خاص عندما يقع ّويكون هذا التوتر السيايس حاد. ّوالصاعدة عىل التحكم بالسياسة االقتصادية

ّاألمة واحلدود السياسية, دول ويف عامل من . سع يف دولة واحدة والقطاع املنحدر يف دولة أخرّالقطاع املت
 اهلجرة بسهولة من القطاع املنحدر إىل القطاع الصاعد للعثور عىل ,ّ وبخاصة العاملة,ال يستطيع رأس املال

تعزيز صناعاهتا  إىل ّ الدولادّوكنتيجة لذلك, تنشأ نزاعات بني الدول عندما تسعى فر. عاملة جديدة
 . ّاملتسعة أو محاية صناعاهتا املنحدرة
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ّة للدول يف العامل احلديث يف أن تكون موضع القطاعات النامية لالقتصاد ّيتمثل أحد األهداف الرئيسي
ّوتطمح الدول إىل أن تكون مصدر االبتكار التكنولوجي وأن تنال التفوق الصناعي عىل جمتمعات . ّالدويل

ّ امتالك احتكار تكنولوجي يف القطاعات املتسعة من االقتصاد العاملي يمكن الدولة منّأخر, إذ إن ّّ 
 ّ كلّوبلغة علامء االقتصاد املعارصين, فإن.  من اقتصادات أخر يف النظام"تكنولوجيةأجور "استخالص 
 "لدورة اإلنتاج"كانت مصيبة أم خمطئة, تريد أن تكون أقرب ما يمكنها إىل الطرف االبتكاري أدولة, سواء 

  .)٢٦("قيمة مضافة"وجود أعىل االعتقاد بحيث 
ّ األرباح ومعدالت املردود العالية من االستثامر ّ, فإن"نظرية التنمية االقتصادية" ّوحسبام حاج شومبيرت يف

ففي نظام من املنافسة الكاملة, ليس للربح وجود, إذ متيل ). Schumpeter, 1961(ها وجود احتكار ّمرد
نولوجية أولية إىل ّأرباح االحتكار إىل أن تكون األعىل يف قطاعات االقتصاد املتسعة قبل أن تنترش ميزة تك

ع ّ كل رجل أعامل يطمح إىل أن يكون احتكاريا ويتمتّ مالحظة سميث القائلة إنّإن. منافسني اقتصاديني
 أجل منّوهلذا السبب, فإن املنافسة بني الدول . ّبأرباح االحتكار أو املنافع يمكن تطبيقها أيضا عىل الدول

 إحد ّوإن. ّة من ديناميكية االقتصاد السيايس الدويلّم وقطاعات قيمة مضافة عالية هي ناحية هاّالنمو
 . مسائله اجلوهرية هي املوقع العاملي هلذه الفعاليات

ّاء زيادة معدل االنتشار ّ هذه النـزعات كانت موجودة عىل الدوام, فقد أصبحت أشد وأهم من جرّومع أن
 ري تدم جيريهذا العامل األكثر ديناميكية,ويف . ّالتكنولوجي والتغريات النامجة عنه يف امليزة املقارنة

ف مؤملة عىل رأس املال ّ بذلك نفقات تكيّاألمر الذي يفرض, القطاعات االقتصادية الرائدة برسعة متزايدة
وحينام حتدث هذه العملية من التغيري االقتصادي والتكيف عرب احلدود الوطنية, مثلام حدث . والعاملة

 للنظر يف أواخر القرن العرشين, ترتتب عىل اإللغاء التدرجيي لالفتابانية ابالنسبة لصعود املنافسة الي
 .  جديدة آثار سياسية قويةّللصناعات املنحدرة وإنشاء قطاعات نمو

                                                           
 . أو الربح املفرط ومنفعته"القيمة املضافة"دة ملفهوم ّمناقشة جي) Dixit, 1985, pp.22-23(إن  )٢٦(
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  االقتصادي عىل املد البعيدّتفاوتات النمو

Long-Term Variations of Economic Growth 

فقد . ل التاريخ البعيد األمد لالقتصاد العاملي يف العرص احلديثا طواّ االقتصادي الفتا للنظر حقّكان النمو
وكام يشري الليرباليون, فقد سلك .  وهائلة يف جممل ثروة الفرد عىل مد عقود عديدةّتدةحدثت زيادة مم

ام  هذه العملية كانت متفاوتة مع مرور الوقت متاما مثلّغري أن.  خطيا نحو األعىلّاالقتصاد العاملي مسار نمو
ة عىل هذه الظاهرة ّكام ترتبت آثار سياسية هام. كانت متفاوتة بالنسبة ملناطق العامل والقطاعات االقتصادية

 .  االقتصادي الدوريّمن النمو
ّ حقيقة معدالت النموّإن ّفقد حدد . ي بني علامء االقتصادّ االقتصادي املتفاوتة ليست حمل نزاع جدّ

حوايل ثالث ) (Kitchin(كتشن نمط  عددا من األنامط الدورية, مثل أصحاب نظريات الدورة االقتصادية
موضع نقاش ) (Kuznets(كوزنتس نمط , و)تسع سنوات أو نحو ذلك) (Juglar(, وجوغلر )سنوات
 وخيتلف علامء االقتصاد بشأن أسباب وديناميكية هذه الظواهر الدورية, .)٢٧()عرشون سنة تقريبا) (أكرب

ه املتوازن والعوامل املسؤولة ّ التي جتعل النظام االقتصادي ينحرف عن مسار نمومثال, أنواع الصدمات
كام خيتلف علامء االقتصاد .  املتوازنّف برسعة وبالتايل العودة إىل حالة من النموّعن الفشل الالحق يف التكي

 .  الدورات االقتصادية من خالل السياسة املالية أو النقديةّإمكان السيطرة عىلحول 
ّ الوجود املزعوم لدورات طويلة من التوسع واالنكامش االقتصادي هو مشكلة أكثر مثارا للجدل وأكثر ّإن

كوندراتيف . د. وكان أول من أبرز أمهية هذه الدورات عامل االقتصاد السوفيايت ن. أمهية لالقتصاد العاملي
)N.D. Kondratieff (داخل نظريات جوزيف شومبيرت  دجمها الحقاّات القرن العرشين وتمييف عرشين 

 أو دورات "األمواج الطويلة" هذه ّويقال إن. ّوغريها من النظريات اخلاصة بالدورات االقتصادية
 االقتصادي والكساد الطويلة أن تزول, ّوترفض نظرية أمواج النمو. كورداتيف تدوم قرابة مخسني سنة

                                                           
 .لف أنواع الدورات االقتصاديةخمت) Lewis, 1978b, p.19(ص لويس ّيلخ )٢٧(
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لنظرية إىل كومة نفايات ثقافية ورغم أهنا باتت مصدر لوا هذه اّرغم أن علامء االقتصاد الليرباليني قد حو
  .)٢٨( حرج ملعظم املاركسيني

ّ هذه التأرجحات نحو األعىل ونحو األسفل سمة متأصلة من ّوبناء عىل فرضية األمواج الطويلة, فإن
ذ الثورة وجتادل النظرية بأن العامل قد شهد العديد من دورات كوندراتيف من. سامت عمل االقتصاد العاملي

ّ, كانت هناك مرحلة توسعية من ١٨١٥ إىل ١٧٨٨ويف الفرتة من . الصناعية يف أواخر القرن الثامن عرش
 إىل ١٨١٥ االقتصادي وارتفاع األسعار تلتها مرحلة انكامش وهبوط يف األسعار يف الفرتة من ّالنمو

, ١٨٧٣لكساد الكبري يف سنة ّ فرتة توسعية ولكن يف أعقاب ا١٨٧٣ إىل ١٨٤٣وكانت الفرتة من . ١٨٤٣
ثم بدأت مرحلة . ّ أبطأ ولكنه جوهري وهببوط يف األسعارّ بنمو١٨٩٧ز االقتصاد العاملي لغاية سنة ّمتي

ّتوسعية أخر واستمر  بدأ االنتعاش يف أواخر ّثم. ت لغاية االهنيار االقتصادي الناجم عن الكساد الكبريّ
ّفىض إىل التوسع الذي مل يسبق له مثيل يف أواخر اخلمسينيات ات القرن العرشين وأيثالثينيات وأربعين

. بارتفاع يف األسعار  بانكامش اقتصادي ولغاية الثامنينيات١٩٧٣زت الفرتة منذ سنة ّمتي و.اتيوالستين
وينظر أصحاب نظريات دورة كوندراتيف إىل االقتصاد العاملي بوصفه تاريخ ذر وأغوار تفصل بني ذروة 

 . سنة تقريباوأخر مخسون 
ن اقتصادي واضح, فقد ذهب عدد ّومع أن كوندراتيف نفسه ربط اندالع احلروب الكرب بحاالت حتس

 ارتباط حاسم ومنتظم بني  وجودمن أصحاب النظريات االجتامعية املعارصين أبعد من ذلك وافرتضوا
ّمثل هذه الدورات االقتصادية الطويلة األمد وما حددوه بأنه دورات احلرو ّب العظمى والزعامة السياسية ّ

ولكن حسبام . ه مل يتم الربهان عىل العالقة السببية بام فيه الكفايةّنفإ ورغم أن هذه فكرة آرسة, .)٢٩(العاملية
 يسهل استقرار "ليربايل" وجود زعيم سيايس عاملي ّ تقدير, فإنّتوحي نظرية االستقرار املهيمن عىل أقل

 العافية االقتصادية للمهيمن واالقتصاد العاملي عىل نحو ّوة عىل ذلك, فإنونمو االقتصاد العاملي, وعال

                                                           
م فان دوجين ّيقد. ات القرن العرشين إىل عدد من الكتابات من قبل املاركسيني وغريهم من الباحثنييّأد إحياء هذه النظرية يف سبعين )٢٨(
)Van Duijn, 1983 (ّاجعت النظرية مروبحلول ثامنينيات القرن العرشين, ومع االنتعاش االقتصادي, تر. عة للنظريةّمناقشة موس ة أخر

 .بعيدا عن األنظار
ّمناقشة عامة لعالقة األمواج الطويلة والتطور السيايس) Modelski, 1978(يمثل مودلسكي ) ٢٩( ّ. 
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  وجود ّولكن بالنسبة للوقت احلارض, وحيث إن). انظر املناقشة أعاله. (أعم مرتبطة ارتباطا وثيقا بال ريب
جرأة التي ظ إىل هذه النظريات األكثر ّ ذاهتا موضع نزاع, ينبغي النظر بيشء من التحف"األمواج الطويلة"

  .)٣٠(تربط الدورات االقتصادية والسياسية
 ّ الرسيع والنموّ بفرتات طويلة من النموّ االقتصاد العاملي قد مرّة من علامء االقتصاد تنكر أنّ قلّورغم أن

  هذه الفرتات من الصعود واهلبوطّد معظمهم التفسري القائل إنّ, قد يفن)ياّ كلّأو انعدام النمو(البطيء نسبيا 
كون إىل أن حاالت الصعود واهلبوط ّويشري املتشك). Madison, 1982, p.72(متثل ظاهرة انتظامية ودورية 

قليلة للغاية بحيث ال تسمح بإثبات وجود دورة أو, بعبارة أخر, إن النقاط عىل املنحنى غري كافية بحيث 
ّ لرشح فرتات التوسع واالنكامش يمكن حتديدهاواألهم من ذلك, يف غياب آلية . امتيعمتة ّد أيّال تؤي

ه ميزة أشبه باألمواج ّ ما يبدو أنّ أنا نتيجة أحداث عشوائية; أيّ بأهناملتعاقبة, جيب عىل املرء االفرتاض
ّمتأصلة يف عملية النمو ّع من التطورات اخلارجية ّا نتيجة تنوّام هي حقّ االقتصادي أو باطنية النمو فيها إنّ
وأخريا, طاملا يمكن القول بوجود أي نمط, فهو يف املقام األول ظاهرة سعرية . غريهااملنشأ السياسية منها و

ّل فيها حاالت الصعود واهلبوط أسعارا صاعدة وهابطة يمكن أن تؤثر أو ال تؤثر يف مستو الظواهر ّمتث ّ
 . ّالفعلية, مثل مستويات العاملة واإلنتاج الكيل

. نة بشأن هذه األمواج الطويلة املزعومةّة استنتاجات معيّكون يعتقدون بصحّومع ذلك, حتى املتشك
 بسلسلة فرتات متناوبة من صعود وهبوط األسعار ألسباب غري ّويوافقون عىل أن االقتصاد العاملي قد مر

ّمون أيضا بأن فرتات ارتفاع وهبوط األسعار متيل إىل أن تكون ذات صلة بالتوسع ّويسل. داّمفهومة جي
ه حتى يف فرتات هبوط ّم يشريون إىل أنّغري أهن. ع واالنكامش االقتصادي عىل التوايلاالقتصادي الرسي

ّ الدالالت ال تؤكد ّوهكذا, رغم أن.  ولو عىل نحو أقلّاألسعار, كان االجتاه العام هو استمرار النمو
 األسعار ا تدعم وجود فرتات متناوبة من صعود وهبوطّفرضية دورة كوندراتيف ذات اخلمسني سنة, فإهن

ّووجود معدالت متغرية من النمو ّ  .  االقتصاديّ

                                                           
 ).Gilpin, 1968(و ) Levy, 1985(الع عىل تقييم هلذه النظرية انظر ّلالط )٣٠(
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, فقد "احلقيقية"ّحتى وإن كانت األمواج الطويلة جمرد ظواهر سعرية, ظواهر ليست ذات صلة بالظواهر 
ّيكون ملستويات األسعار الصاعدة واهلابطة تأثري عميق عىل املجتمع املحيل والدويل عىل السواء بل إن ّ  هلا ّ

ّلة من التضخم واالنكامش تعيد توزيع الدخل بني الطبقات االجتامعية ّ فرتات مطوّإن. تأثري فعالمثل هذا ال
ّ التغريات يف األسعار النسبية تغري معدالت ّكام أن. ر اجتامعي وسيايسّويمكنها أن تطلق العنان لتذم ّ ّ

 ما بني الفرتة هبوط األسعار يف ّعىل سبيل املثال, فإن. التبادل التجاري بني املنتجات الصناعية والزراعية
نة قد ّ والذي جلب أوقاتا عصيبة للعديد من الفالحني والعامل وصناعات معي١٨٩٧ وسنة ١٨٧٣سنة 
اء ارتفاع مستو الرتابط ّومن جر. ّ عىل القومية االقتصادية وعىل تراجع عاملي عن التجارة احلرةّحث

ّحلية بالتغيري يف االقتصاد العاملي, حتدث مثل هذه التقلر االقتصادات املّاالقتصادي العاملي ورسعة تأث بات ّ
 .ب اضطرابات اقتصادية وسياسية عميقةّات يف سائر أنحاء النظام وتسبّهز

 ّك النموّتا عىل األقل رسعة حمرّ العديد من األغوار االقتصادية أبطأت بالفعل مؤقّوعالوة عىل ذلك, فإن
بيل الصدفة فقط أن هذه الذر واألغوار املتناوبة قد حدثت بفاصل ومع أنه قد يكون من ق. االقتصادي

ّإال أنه حوايل مخسني سنة,   بعد سنة −الركود الكرب عىل مد القرن املايض  ه يف فرتاتّمن املهم اإلدراك أنّ
 ةّ ترتبت نتائج هام– ١٩٧٣, الكساد الكبري يف ثالثينيات القرن العرشين, وثانية يف بداية سنة ١٨٧٣

 من تالهرا يف ما ّ كان عامال مؤث١٨٧٣ الركود الذي حصل يف سنة ّ أنّال شك. ّبالنسبة للعالقات الدولية
 الكساد الكبري وما أفرز ّكام أن. انتشار رسيع للقومية االقتصادية والتنافسات التجارية والنـزاع االستعامري

 ّ تباطؤ النموّنإ ّثم.  احلرب العاملية الثانيةّمن هتلر وغريه من الدكتاتوريني كان عامال رئيسيا أد إىل
 انتقال ّوباختصار, فإن. ر ثانية العالقات السياسية العامليةّاالقتصادي يف أواخر القرن العرشين قد وت

حاالت الركود هذه فضال عن غريها من االضطرابات غري املواتية يف سائر أنحاء االقتصاد العاملي املرتابط 
 . ا أثارت خصومات قوميةّلبلدان ترتاجع إىل عزلة اقتصادية من أجل محاية نفسها كام أهن اادقد جعلت فر

 تقسيم هذه التأرجحات الطويلة يف النشاط االقتصادي إىل فرتات هو عمل قابل للمناقشة يف أحسن ّإن
ع وأنفع جهود واجلهد الذي قام به آرثر لويس هو أحد أرو. ة املعطيات املوثوقةّاألحوال, بالنظر إىل قل

 االقتصاد العاملي بفرتات ّ والنصف املاضيني, مرالقرنفقد حسب لويس أنه عىل مد . الرسم البياين
). ١انظر الشكل ). (Lewis, 1984, p.15( العسري ّ اجليد والنموّ االستثنائي والنموّتناوب عديدة من النمو
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د ّ اجليّ; وفرتتان من النمو)١٩٧٣−١٩٥١ و١٨٧٣−١٨٥٣( االستثنائي ّكانت هناك فرتتان من النمو
, يف حقبة )١٩٥١−١٩١٣( العسري ّ, وفرتة واحدة من النمو)الوقت احلايل ١٩٧٣ و١٩١٣−١٨٧٣(

 .     اّشملت حربني عامليتني وكسادا حاد

  السياسيةاهليمنة االقتصادي وّالنمو −١ الشكل
  االقتصاديّالنمو                      

 
 استثنائي

 
 ٧٣−١٨٥٣ 

٧٣−١٩٥١ 

 
 جيد

 
١٩١٣−١٨٧٣ 
١٩٧٣−?? 

 

 
 عسري

٥١−١٩١٣   

 قوية آخذة يف اهلبوط منعدمة 

  اهليمنة السياسية  

ّ, معدل نمو)W. Arthur Lewis(مقتبسة من دبليو آرثر لويس : املصدر  معهد علم االقتصاد, أكاديميا : تايبيه ( االقتصاد العاملي ّ
 .    ١٥, صفحة )١٩٨٤سينيكا, 

الع عىل ّ, لالط(McKeown, 1983) انظر .ة جدا من منظور نظرية االستقرار املهيمنّوهذه الفرتات هام
وجهة نظر أخر .( 

 املهيمن

 السالم الربيطاين

السالم األمريكي
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 االستثنائي تزامنت ّ فرتات النموّ الروابط السببية غري واضحة وقابلة للنقاش, من اجلدير بالذكر أنّرغم أن
 األبطأ ولكن اجليد توازت ّ فرتات النموّة واألمريكية وأنمع عهود اهليمنة االقتصادية والسياسية الربيطاني

ّ العسري هي فرتة االنقطاع بني هاتني احلقبتني من الزعامة ّوكانت مرحلة النمو. مع انخفاض هذه اهليمنة
ّ املعدالت النسبية للنموبنيا كانت العالقات السببية, توجد بالتأكيد رابطة قوية ّوأي. املهيمنة  االقتصادي ّ

 . لعاملي واهليكل السيايس العامليا
األوىل, أهنام فرتتا استدراك تعتمد . ةّ االستثنائي ثالث خصائص هامّ لفرتيت النموّوحسبام يشري لويس, فإن

 االقتصادي التي كانت ّفيهام بلدان أخر تلك االبتكارات التكنولوجية ضمن القطاعات البارزة من النمو
, اعتمدت أوروبا القارية ١٨٧٣−١٨٥٣ الرسيع ّفمثال, خالل فرتة النمو. ّرائدها البلدان األكثر تقدما

: والواليات املتحدة واليابان التكنولوجيات التي ابتكرهتا بريطانيا أثناء املرحلة األوىل من الثورة الصناعية
مت ّ, تزع الرسيع الثانيةّويف فرتة النمو. املنسوجات, صهر احلديد, السكك احلديدية, والسفن البخارية

رهتا الواليات املتحدة أثناء فرتة ما بني ّ االقتصادي باعتامد تكنولوجيات طوّأوروبا واليابان العامل يف النمو
. ّالسيارات, الكهرباء, السلع االستهالكية املعمرة, األلياف الصناعية, اهلواتف, والطائرات: احلربني

, وحتويلهام إىل جمتمعات استهالكيةعىل أوروبا واليابان ) األمركة( إضفاء الصبغة األمريكية ّوبالفعل, فإن
 .  الرسيع التي أعقبت احلربّكانا العاملني اهلامني يف فرتة النمو

ّ الرسيع تتمثل يف أنّ البطيء والنموّوالسمة الثانية من هذه الظاهرة من تناوب فرتيت النمو  فرتات ّ
 .A. C(بيغو . يس. وحسب أقوال أ.  وتكنولوجيةاالستدراك تسبقها فرتات ركود وتراكم أعامل علمية

Pigou( ,"ثمة دليل عىل أن ّ ّ األساليب الفنية والتحسينات ترتاكم يف فرتات الركود يف جمال املعرفة, ولكنها ّ
 ّوقد جاءت الفرتة األوىل من النمو). G. Clark, 1937, p.39مقتبسة يف(ن األوقات ّال تستغل إال عند حتس

ب فرتة من املجاعة, واالضطراب االجتامعي, والثورة يف أربعينيات القرن التاسع عرش, االستثنائي عق
 نيحربّمتثلت يف وجاءت الفرتة الثانية بعد سلسلة من الكوارث; . ّوهي حقبة أدت إىل كساد االستثامر

 عن طلب مكبوت وعرض واسع من التكنولوجيات غري ة مسؤولت وكساد كبري كاننيرتّ مدمنيعامليت
 . اقتصادي يف سائر أنحاء العامل يف أعقاب احلربّنموّة وفرص استثامر أدت إىل ّاملستغل
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ّوتتمثل سمة ثالثة هلذه الفرتات من النمو ّ االستثنائي يف االنتقال نحو حرية التجارة حتت زعامة االقتصاد ّ
 )Corn Laws(نني كورن وشهد إلغاء قوا. وقد سبقت فورات التجارة العاملية فرتات تصنيع رسيع. املهيمن
 بداية بريطانية حلقبة من حرية التجارة دامت لغاية إحياء القومية االقتصادية يف سبعينيات ١٨٤٦يف سنة 

ّ االقتصادات املحلية خالل  وتريةّسع نطاق التجارة الدولية بوترية أرسع منّوات. القرن التاسع عرش
 ّت السياسة األمريكية هي املسؤولة عن ذلك إىل حدينيات القرن العرشين وكانت مبادراّات وستيمخسين
 وما من ,ويبدو أن الرخاء املتزايد هو الذي أطلق العنان لفرتيت زيادة الرتابط بني االقتصادات الوطنية. كبري
ّ الذي يعزز فيه الرتابط النمو نفسهالقدربساع الرتابط ّع عىل اتّ االقتصادي يشجّ النموّ يف أنّشك ّ 

  . والرتابط هي بداهة عالقة دوريةّو بأكثر منه, ولكن العالقة بني النمواالقتصادي أ
ّ استكامل عملية اللحاق بالركب وتباطؤ معدل النموّوأخريا, فإن  قو القومية ّ االقتصادي العاملي حيثّ

 ومع أن .يا من قبل احلامئية التجارية املتزايدةّاالقتصادية بحيث يواجه الرتابط االقتصادي فيام بعد حتد
ّنة سوف تواصل التمتع بمعدالت نموّ دول معيادفر ّ  اقتصادي رسيعة, كام كان عليه حال أملانيا ّ

 واقتصادات أخر بانوالواليات املتحدة يف القسم األخري من القرن التاسع عرش وكام كان عليه حال اليا
ّ معدل النموّنة يف ثامنينيات القرن العرشين, فإنّمعي  مصادر جديدة من ظهورفض إىل حني  العاملي ينخّ

 االقتصادي االستثنائي التي انتهت ّد حقبة النموّومل تتجد. زعيم اقتصادي جديدظهور  االقتصادي وّالنمو
 جديدة يف زمن ّمع أفول السيطرة الربيطانية يف اجلزء األخري من القرن العرشين إىل أن برزت مصادر نمو

 . قرن العرشين األمريكية يف مخسينيات الاهليمنة
ّوخالصة القول, رغم احتامل عدم وجود نمط متالئم وعام ودوري من التوسع واالنكامش, فقد مر ّ 

ّاالقتصاد العاملي احلديث يف واقع األمر بتجربة رضية كل  فرتة مخسني سنة تقريبا كام شهد فرتات متناوبة ّ
 مستو يفنحو األعىل ونحو األسفل وقد أثرت هذه التأرجحات اهلائلة .  الرسيع والبطيءّمن النمو

ّاألسعار بشكل رئييس; ولكن نجمت عنها يف بعض احلاالت تغريات هام ّة يف الناتج االقتصادي ويف معدل ّ
الت ّ هذه التبدّوحيث إن. ة ظواهر عامليةّوعالوة عىل ذلك, كانت هذه التبدالت االقتصادية الشاذ. البطالة

قلت آثارها عرب آلية السوق وسلسلة الرتابط االقتصادي إىل أقايص تنانشأت يف اقتصادات النواة, فقد 
 ّ دولة حتاول محاية نفسها ضدّ آخر بينام كانت كلّبة اقتصادا ضدّمة االقتصادات الفردية ومؤلّاملعمورة, حمط
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ّوترافقت فرتات التوسع واالنكامش أيضا بتحوالت عميقة يف هيكل النظا. رةّالقو االقتصادية املدم م ّ
 . ّاالقتصادي والسيايس الدويل

 ويمكن .)٣١( الرسيع والبطيءّوقد طرحت نظريات بارزة ومتنافسة لرشح هذه الفرتات املتناوبة من النمو
 النظريات ّومع ذلك, بام أن. نة, ولكن ما من واحدة منها ختلو من عيوبّ نظرية بحقائق معيّتدعيم كل

ّ الدويل, سيتمتلقي الضوء عىل ديناميكية النظام السوقي وبام أنه قد . ( تقييم بعض منها يف الفقرات التاليةّ
  .)٣٢ () تقييم النظرية املاركسية لألزمة الرأساملية آنفا, فلن تتم مناقشتها هناّتم

ورغم وجود عدد . ا مرتبطة ارتباطا وثيقا باحلروب الكربّهنإبات االقتصادية ّتقول إحد نظريات التقل
 األمواج الطويلة ناجتة عن ّ أنّفقد ورد يف واحد من أهم هذه النصوصالنظرية,  هلذه ّالنصوصمن 

 الفرتات الطويلة من ارتفاع األسعار ّواستنادا إىل هذا الرأي, فإن. التحضري للحروب العظمى وعقبوهلا
ّوالتوسع االقتصادي مرد  أعقاب وبعدئذ, يف. ها النفقات احلكومية الكبرية املرتبطة باالستعداد للحربّ

ض فرتة من ّفات الصعبة مع حافز احلرب الكينيزي املخفّاحلرب, جيلب ضغط اإلنفاق عىل احلرب والتكي
 اتصاال وثيقا باحلافز املايل املرتبط بحروب "األمواج الطويلة"صل ّوبالتايل, تت. االنكامش االقتصادي

 . التاريخ احلديث الكرب أو املهيمنة
ّ األوىل من التوسع "املوجة الطويلة"فقد كانت .  غري حاسم ومتناقض الدليل عىل هذه النظريةّإن

 احلروب  إىلها بال ريبّمرد) ١٨٤٣−١٨١٥(وما تاله من انكامش ) ١٨١٥−١٧٨٨(االقتصادي 
فات يف زمن السلم أساسية للنجاحات االقتصادية ّالنامليارية يف حني كانت النفقات عىل احلرب والتكي

حفز اإلنفاق عىل احلرب عىل نحو خاص تطوير تلك االبتكارات التكنولوجية املرتبطة لقد . هلاتني الفرتتني
بالثورة الصناعية, وقد جلب اإلفراط يف توسيع الصناعة أثناء احلروب وما تاله عقب احلرب من انخفاض 

ة ّ قوّانت أقللة بني النفقات احلربية والفعاليات االقتصادية كّ الصّبيد أن. يف احلافز مرحلة ركود الدورة
ة أخر ّفقد كانت االستعدادات للحرب مر. أثناء معظم القرن التاسع عرش والقسم األول من هذا القرن

                                                           
 .مناقشة شاملة هلذه النظريات) Hansen, 1964(يمثل  )٣١(
 .أهم نظريات األزمة الرأساملية) Joshua Goldstein, 1985(يستعرض  )٣٢(
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ّومل تكن فرتة التوسع التي تلت احلرب العاملية الثانية مبارشة ذات صلة بالنفقات . ١٩٣٦حافزا بعد سنة 
. ّت حرب فيتنام, تالها انكامش وتضخم مرتفعوقد أتاحت احلرب الكورية حافزا ما, مثلام فعل. العسكرية

 االستعدادات للحرب قد توجد حافزا كينيزيا أو حافزا عىل الطلب, رشيطة ّويمكن للمرء أن يستنتج أن
 ّدا; كام أنّرة جمدّ واستثامر يف ابتكارات تكنولوجية قابلة لالستغالل أو وجود موارد متوفّوجود فرص نمو

ا إثبات وجود ّبيد أنه من الصعب جد. قبوهلاعب مشاكل اقتصادية خطرية يف ّسباحلروب الطويلة عادة ما ت
 . ّة صالت الزمة وعامة بني احلرب والفعالية االقتصاديةّأي

األمواج ) تنطبق بصورة أساسية عىل القرن التاسع عرش(وتربط نظرية ثانية من نظريات األمواج الطويلة 
 اكتشافات الذهب بالصدفة ّإن.  الذهب النقدي وزيادة حجم التجارةّبالتغريات يف اإلمداد الفعال ملخزون

مثل االكتشافات املفاجئة يف كاليفورنيا يف أربعينيات القرن التاسع عرش أعطت حافزا نقديا لالقتصاد, 
ّ قد أدت إىل زيادة يف ١٩١٣ الزيادة يف إمدادات الذهب من منتصف القرن التاسع عرش لغاية سنة ّويقال إن

 ّغري أنه يصعب دعم هذا النمط من االستنتاج, إذ إن. ّو األسعار وإىل حقبة من التوسع االقتصاديمست
 املؤاتية مثل الفرص "احلقيقية"الذهب يف أفضل احلاالت كان بمثابة حافز اقتصادي بسبب العوامل 

 من هذا املنظور, كانت وانطالقا. ّاالستثامرية القائمة والرشوط التجارية املؤاتية لالقتصادات املتقدمة
ّالسياسة النقدية األمريكية التوسعية يف حقبة ما بعد احلرب عامال هام ّا يف ارتفاع معدل النموّ  .  االقتصاديّ

. ّ حركة األسعار الزراعية والسلعية هي املسؤولة يف املقام األول عن األمواج الطويلةّوجتادل نظرية ثالثة بأن
ّلغذائية أن يزيد الضغوط التضخمية بينام تؤدي فوائض املواد الغذائية إىل إزالة فمثال, من شأن نقص املواد ا ّ

 فرتة كساد زراعي; وتلتها حقبة من الرخاء الزراعي ١٨٩٦و ١٨٧٣ وكانت الفرتة بني .)٣٣( ّالتضخم
 دّومن املؤك. وتلتها فرتة مزيد من الصعوبات يف عرشينيات وثالثينيات القرن العرشين) ١٩٢٠−١٨٩٦(
ت ايّ االرتفاع الرسيع يف أسعار املواد الغذائية والطاقة هو الذي أطلق العنان للركود والتضخم يف سبعينّأن

ّر فائض ونقص اإلمدادات تأثريا مثريا عىل معدالت التبادل التجاري بني ّإذ يؤث. القرن العرشين وفاقمه
ّدت العوائق يف اإلمدادات من النموّوكام ستتم مناقشته أدناه, فقد ح. ّالقطاعني السلعي والصناعي  ّ إىل حدّ

                                                           
 .ّعالقة أسعار السلع والتذبذبات االقتصادية) Rostow, 1978(يناقش  )٣٣(
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ومن ناحية أخر, اقرتن هبوط أسعار النفط يف منتصف الثامنينيات من القرن . كبري يف السبعينيات
 . ّالعرشين والفائض يف معظم السلع مع الكساد العاملي

.  املال واالبتكار التكنولوجيز أشد النظريات إثارة لالهتامم عىل استثامر رأسّوفقا ملنظور هذا الكتاب, ترك
ّ الدورات الطويلة تنشأ من زيادة كبرية يف االستثامر يف السلع الرأساملية مثل ّوجتادل إحد النظريات بأن

ة يف قطاعات ّع ابتكارات هامّالسكك احلديدية واملصانع واستهالكها, بينام تعزوها نظرية أخر إىل جتم
 هاتني النظريتني مرتبطتان ارتباطا وثيقا من ّومع أن). Joshua Goldstein, 1985(نة ّنة ويف أوقات معيّمعي

 .  التشديد هنا عىل النظرية الثانيةّحيث كون االبتكارات حتفز االستثامر, فسيتم
وجوزيف شومبيرت وغريمها, تنجم الدورات ) Knut Wicksell(ووفقا لنظرية صاغها كنوت ويكسل 

ّ مرد فرتات التوسع االقتصادي هو تطوير ّوإن. بية يف الفرص االستثامرية أو ندرة نسوفرةن عاالقتصادية 
 ّر األساس لنموّاالبتكارات التكنولوجية وغريها من االبتكارات فضال عن اكتشاف موارد جديدة توف

ّوخالل هذه الفرتات التوسعية, تكون وترية التقدم التكنولوجي ونرش االبتكارات إىل . االستثامر احلقيقي ّ
ّ فرتات التوسع سببها تفجّوبالتايل, فإن. االقتصادات النامية أكرب من املعتاد  جديدة ثورية اتر تكنولوجيّ

 .ل االقتصاد العاملي قاطبةّوفرص استثامرية تكتسح وحتو
ّعندما تستنـزف إمكانيات االستثامر النامجة عن جماالت تقدم تكنولوجي ثوري أو اكتشافات موارد 

ّعدل االستثامر احلقيقي والنموجديدة, يتباطأ م ورغم .  منخفضّا ينذر بدخول حقبة نموّ االقتصادي, ممّ
 ّ االقتصادي, يواصل الدخل احلقيقي عادة االرتفاع نتيجة مستويات اإلنتاجية األعىل التي يتمّتباطؤ النمو

ه الفرتة األقل نشاطا, وخالل هذ. بلوغها يف فرتة الرواج ونتيجة استمرار التحسينات التكنولوجية اهلامشية
 صفة ١٩٧٣ فرتة ما بعد سنة ّإن. ّينخفض االستثامر ولكن يستمر التقدم االقتصادي العام, ولو بوترية أبطأ

 . مميزة هلذه الظاهرة
ّ االبتكارات التكنولوجية اهلامة متيل إىل التجمّ أساس هذه النظرية هو االفرتاض بأنّإن ع يف الزمان وكذلك ّ

ّغم أن التقدم التكنولوجي عموما يتزايد ويستمر مع مرور الوقت, فإنور. يف املكان  هذه النظرية تقول ّ
ّالنموّبتجمع االبتكارات الثورية التي ترسع وترية  فمثال, .  االقتصادي وتدفع االقتصاد يف اجتاهات جديدةّ
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رات يف جمال الصلب والنفط بناء الطرق الرسيعة قد حفز االستثامإىل  ابتكار السيارة وما تاله من حاجة ّإن
 ّإن. ّكام حتول شكل املدن وقاعدة االقتصاد الصناعية واملناظر الطبيعية. واإلسمنت وغريها من املجاالت

ا تفرز الزيادات الكبرية يف ّهنإنزعة التجمع هذه للتكنولوجيات الثورية وآثارها الثانوية هي التي يقال 
 . عاقبة للفعاليات االقتصادية وإعادة اهليكلة املتاملياالقتصاد الع

كانت نتيجة الثورة ) ١٨١٥−١٧٨٨(ّ الفرتة األوىل من التوسع االقتصادي ّلذلك, وفقا هلذه النظرية, فإن
وكانت فرتة األوقات العصيبة التالية . الصناعية وتكنولوجياهتا الثورية يف جمال النسيج والفحم واحلديد

ويزعم أن .  إدخال هذه التكنولوجيات يف النظام االقتصاديف يف وقتّفرتة إعادة تكي) ١٨٤٣−١٨١٥(
إضفاء صبغة السكك احلديدية عىل "ه شومبيرت ّاستندت إىل ما سام) ١٨٧٣−١٨٤٣(ّفرتة التوسع الثانية 

 وتال ذلك االنخفاض احلاد الذي حصل يف .)٣٤( ّ وفتح أراض جديدة, وخاصة يف أمريكا الشاملية"العامل
 جتمعا جديدا يف الصناعات الكهربائية والكيميائية ّ إنّثم). ١٨٩٧−١٨٧٣(لقرن اجلزء األخري من ا

). ١٩١٣−١٨٩٧(وصناعة السيارات كان إرهاصا لسنوات اخلري التي سبقت احلرب العاملية األوىل 
كات يف العامل الغريب يف عرشينيات القرن العرشين, ومل يعطلها ّواستؤنفت عملية إدخال الكهرباء واملحر

ت إىل الصناعات الكهربائية والكيميائية ّويف أعقاب احلرب العاملية الثانية, انضم.  الكساد الكبريسو
وصناعة السيارات والصناعات االلكرتونية وصناعة الطائرات وغريها لتغذية االزدهار االستثامري يف 

هذه التكنولوجيات وزيادة  يف ّ استنفاد إمكانيات النموّويعتقد أن. مخسينيات وستينيات القرن العرشين
ّكلفة الطاقة مسؤوالن جزئيا عن االنخفاض يف معدل النمو  .  يف سبعينيات القرن العرشينّ

ا متيل إىل احلدوث داخل ّنة, فإهنّع خالل فرتات معيّإضافة إىل كون االبتكارات التكنولوجية متيل إىل التجم
 –وقع التكنولوجيات املبتكرة للثورة الصناعية فقد كانت بريطانيا العظمى أساسا م. نةّاقتصادات معي

ّوتطورت السكك احلديدية ومكننة اإلنتاج اللتان غذ. النسيج, والبخار واحلديد ن الواضح الثاين ّتا التحسّ
اقتني يف تكنولوجيات الكهرباء واملواد ّيف بريطانيا العظمى وفرنسا وأملانيا والواليات املتحدة السب

. ت اليابان إىل الواليات املتحدةّن عقب احلرب العاملية الثانية, انضمّويف التحس. تالكيميائية والسيارا

                                                           
 .تستند هذه املناقشة جزئيا إىل كتابات شومبيرت )٣٤(
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ّ هذا النمط من الزعامة الوطنية الصاعدة واهلابطة يف جمال االبتكار التكنولوجي, فال بدّوإذا استمر  أن ّ
 . ّتكون اليابان املوضع التايل للتقدم املفاجئ التكنولوجي الثوري

 املتفاوت بني األمم وصعود ّتكار التكنولوجي يف املكان والزمان يساعد عىل رشح النموع االبّ جتمّإن
ّويصبح املهيمن االبتكاري نواة االقتصاد الدويل, ولكونه أكثر . وهبوط القو املسيطرة عىل السواء

وإذ . ّ حر لديه حافزا قويا لتشجيع وصون قواعد اقتصاد عاملي ليربايلّاالقتصادات كفاءة ومنافسة, فإن
ّيفقد املهيمن اهلابط روحه االبتكارية, يتعذر عليه املحافظة عىل عامل مفتوح بل قد يتقوقع داخل احلامئية 

ّولفرتة ما, يتعذر عىل مركز النمو. التجارية  اهلابطة إدامة زخم االقتصاد العاملي ّالنمو) مراكز( اهلابط أو ّ
ّوتبدو فرتات معدالت النمو. لهاّد يف حتمّو يرتدّويتعذر عىل املركز الصاعد حتمل مسؤوليته أ  املتباطئة ّ

ّمرتبطة بالتحول من جمموعة القطاعات الصناعية البارزة ومراكز النمو ّ االقتصادي إىل جمموعة أخر 
 . مرتبطة باالنتقال من زعيم مهيمن إىل آخر

 ّالظاهري وقد تفرس بقدر من القبولقة بدورات األعامل التجارية ّع هذه النظرية التكنولوجية املتعلّتتمت
 ّذلك, حسبام حاج ناثان روزنربغ ومع.  املتفاوتّاألسعار والنمو ّبالفعل الكثري من تغري مستويات

)Nathan Rosenberg (فرتشتاك . وكلوديو ر)Claudio R. Frischtak) (1983( تعزز هذه النظرية ,ّ
ليس لد أنصار النظرية تفسري مرض للسبب الذي جيعل ففي املقام األول, . العديد من املشاكل اخلطرية

ّالتكنولوجيات الثورية تبدو بأهنا تتجم وثانيا, ال تربط .  فرتة مخسني سنة أو ما إىل ذلكّع, وخصوصا كلّ
وثالثا, حتى . "املوجة الطويلة"النظرية ربطا مالئام عملية االبتكار والنرش واالستثامر التكنولوجي بظاهرة 

ّجماالت التقدم التكنولوجي اهلامة متيل إىل التجمإذا كانت  ّ ه مل يثبت بعد أن هذه االبتكارات متارس ّع, فإنّ
ّلذلك, بالنسبة لروزنربغ ومعظم علامء االقتصاد, يشكل .  جمموع االقتصاد تأثريا قابال للقياسيفا ّحق

ّع الظاهري لالبتكارات اهلامة وظاهرة النموّالتجم ّخيية حتددها أحداث عشوائية,  املتفاوت حوادث تارّ
 .  االقتصاديّ ذاهتا تفسري جتربة النموّحوادث ال يمكنها يف حد

. ل من مغزاهاّ املتفاوت ال يقلّ عدم وجود تفسري مرض لظاهرة االبتكار التكنولوجي وأمهيتها للنموّبيد أن
 الرسيع والبطيء ّة من النمو املوجات الطويلّ االقتصاد العاملي وكأنّا كان السبب, فقد انطلق نموّوأي

فقد حدثت خالل القرون األخرية فرتات متناوبة من األسعار الصاعدة واهلابطة فضال عن . موجودة فعال
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وكانت االضطرابات االقتصادية عاملية يف طبيعتها .  االستثنائي واالنتكاسات العميقةّحقب من النمو
وهكذا, رغم أنه ال يعرف سو القليل عن طبيعة . يقةوتلتها اضطرابات اقتصادية واجتامعية وسياسية عم

ّه ثمة نزعة قوية لد ّوأسباب االبتكار التكنولوجي وأنواع أخر من االبتكارات, من املعلوم أن
ّومتيل االبتكارات اهلامة التي تنشط نمو. االبتكارات للتجمع يف املكان والزمان ّ  االقتصاد املهيمن وبالتايل ّ

وتساعد . نةّنة ويف أوقات معيّ إىل احلدوث يف اقتصادات وطنية معي,ّلعاملي إىل طور توسعيتنقل االقتصاد ا
 االقتصاد يف ّك نموّ تفسري هنوض االقتصاد املسيطر ودوره احلاسم بوصفه حمرعىلع هذه ّظاهرة التجم

ّتباطأ معدل نموولكن مع مرور الوقت, يرتاجع الزخم الذي تتيحه فورة االبتكار هذه وي. العاملي األوسع ّ 
ع جديد لالبتكارات, وإىل اقتصاد ّ االقتصادي حيتاج إىل جتمّ إنعاش النموّويبدو أن. االقتصاد العاملي

 . مسيطر جديد يقود االقتصاد العاملي عىل ما يبدو
 ّلنموّ التحوالت احلتمية يف موضع االبتكار التي تنطوي عليها عملية اّتتقدما, ّيف اقتصاد عاملي ليربايل حق
وقد ترتفع مراكز االبتكار وهتبط معتمدة فحسب عىل اعتبارات الكفاءة . املتفاوت دون صعوبة تذكر

ا تطلق ما لدهيا من موارد رأس مال وعاملة قارصة ّومع هبوط املراكز القديمة, فإهن. النسبية وامليزة املقارنة
ال الستيعاب هذا ّز الصاعدة بدورها تقبوتبدي املراك.  االقتصادي الصاعدةّاالستخدام إىل مراكز النمو

ل العاطلون أحرارا يف اهلجرة من مراكز ّويكون الرأسامل االستثامري والعام. الفائض من رأس املال والعاملة
 .  االقتصادي اهلابطة إىل املراكز الصاعدةّاالبتكار الوطنية والنمو
 إىل آخر ليس ّ االنتقال من مركز ابتكار ونموّ واحلدود السياسية, فإندول األممويف العامل احلقيقي من 

ّاء مقاومة الدول والقطاعات االقتصادية اهلابطة قو ّ كبري من جرّفهو مثري للنـزاعات إىل حد. سلسا
ّاء حماولة الدول والقطاعات االقتصادية الصاعدة حتطيم احلواجز التجارية ّالتغيري التكنولوجي, ومن جر

ّ يتعذر عىل رأس املال وبخاصة العاملة وحيث. وغريها من احلواجز ّالتحركّ  بحرية يف سائر أنحاء النظام, ّ
فأوجه عدم الكفاية . ف سهل مع الواقع االقتصادي الناشئّبات اهليكلية دون حدوث تكيّل التصلّحتو

ّواإلعاقات والقيود تبطئ معدل التكي  .  االقتصاديّف والنموّ
ّتتميز بمنافسة قومية شديدة بدال من انتقال سهل من زعيم صناعي إىل متيل فرتات التغيري اهليكيل إىل أن 

وإذ حتذو البلدان احلديثة العهد يف التصنيع حذو . آخر وإلغاء تدرجيي للصناعات اآلخذة يف الزوال
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 وحياول.  الزعامء السابقني يف األسواق العامليةّى أحدث التكنولوجيات وبالتايل تتحدّا تتبنّأسالفها, فإهن
ّونتيجة لذلك, تؤدي مقاومة التكي. دةّالزعامء القدامى االحتفاظ بمركزهم وصون صناعاهتم املهد ف يف ّ
ويف الصناعات الناهضة, يبحث الزعامء . القطاعات الصناعية اهلابطة إىل محائية جتارية شديدة

 أشار مايكل وكام. التكنولوجيون املحتملون عن مراكز مسيطرة وتصبح التنافسات التجارية ضارية
 عىل االنتقال من أحد هياكل العالقات االقتصادية ّ هذه الظواهر تدلّ, فإن)Michael Beenstock( بينستوك

ويف أواخر القرن التاسع عرش, ويف عرشينيات القرن العرشين, ). Beenstock, 1983(العاملية إىل خليفته 
 االنتقال من هيكل صناعي عاملي إىل آخر بنـزاع زت عملياتّة أخر يف ثامنينيات القرن العرشين, متيّومر

  . هذا النوع من األزمات اهليكلية سمة مالزمة لالقتصاد السيايس العاملي احلديثّويبدو أن. جتاري شديد
ّ السكاين وتطور أقاليم جديدة وما رافقه ّوعىل مد القرنني املاضيني, حفز االبتكار التكنولوجي والنمو

 ّومع أخذ كل. س املالأّرا فرصا لالستثامر أدت إىل استمرار تراكم رّووف. صادات السوق اقتّمن موارد نمو
وقد . اّ نموّ يف اقتصادات البلدان األقلّالقتصادات الغربية عىل النموا ّ هذا النموّيشء يف االعتبار, حث

ملبتكرة من أجل تلبية ف التكنولوجيات الغربية اّت االقتصادات االشرتاكية من خالل التجارة وتكياداستف
 عددا قليال من التكنولوجيات اجلديدة نشأت يف االحتاد السوفيايت ّاحتياجاهتا التنموية; ويف واقع األمر, فإن

 السكاين واكتشاف موارد ّوحينام تزامنت تلك العوامل, مثل االبتكارات التكنولوجية والنمو. وكتلته
. لت يف منتصف القرن التاسع عرش ويف القرن العرشين التي حصّقات النموّجديدة, شهد العامل تدف

 يف االقتصادات الغربية وبالتايل يف سائر أرجاء الكرة ّك النموّوعندما ضعف عامل أو آخر, تباطأ حمر
 . املتفاوت هذه الكثري من ديناميكية التاريخ احلديثّووفرت عملية النمو. األرضية

  والرصاع االقتصادياهليكيلالتغيري 

Structural Change and Economic Conflict 

كان تاريخ . تفاوت والتغيري اهليكيل فرتات متقطعة من التعاون والرصاع االقتصاديني املّتصاحب عملية النمو
 النظريات املرتبطة ّورغم أن.  من الركود واحلامئية والرصاعات الوطنيةّ مدويةاالقتصاد العاملي تاريخ حقب

ّ تلك النظريات التي تشدد عىل مجاعات املصالح وغريها من ّلتجارة واحلامية مفيدة, فإنباالقتصاد السيايس ل
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 وإضافة إىل ذلك, يلزم دراسة التغيري اهليكيل عىل الصعيد .)٣٥(العوامل الداخلية ليست سو تفسريات جزئية
ّالتوسع هبا هنا, أن  ّوتم) Gautam Sen(ومن شأن صياغة حديثة, كان قد أوضحها أصال غوتام سن . ّالدويل

 ). Sen, 1984(تتيح نفاذ بصرية يف العملية التي يسبب فيها التغيري اهليكيل رصاعا اقتصاديا 
ّووفقا هلذه النظرية, تريد مجيع الدول امتالك صناعات حديثة وذلك بسبب الرتابطات بني الصناعة وجممل 

الستقالل السيايس, وكون روح التصنيع هي ّالتنمية االقتصادية, وهدف االكتفاء الذايت االقتصادي وا
ّ هذه الرغبة القومية للقوة الصناعية تقود الدول إىل ّإن. ّأساس القوة العسكرية وبالتايل االستقالل الوطني ّ

 .التشجيع عىل التصنيع استنادا إىل استرياد تكنولوجيات أجنبية
ّما من القوة املهيمنة ومن غريها من ّا حيازة أكثر التكنولوجيات تقدّ نموّوحياول االقتصاد األقل

 يوضح صورة ّ إنامّ البلد األكثر تطورا صناعياّنإ"  فوحسبام الحظ ماركس,. ّاالقتصادات العالية التطور
ع التابع بميزة ّوعالوة عىل ذلك, يتمت). Sen, 1984, p.15مقتبسة يف ( "ّ تطورا,ّمستقبله هو للبلدان األقل
 .   ي مراحل اقتصادية وجتاوز الزعيم الصناعيّكبرية وهي قدرته عىل ختط

ّتتأثر النتائج السياسية هلذا النرش للمزايا املقارنة وهنوض قو صناعية جديدة تأث را قويا بالرسعة التي ّ
ام قرصت ّوكل. ي نصيبا ذا شأن من األسواق العامليةّحتدث هبا التغيريات والزمن املطلوب لكي ينال املتحد

وتفيض .  مقاومة املصالح الداخليةّاشتدتف املفروضة عىل دول أخر وّ مشكلة التكيكربتّكلام ة, ّاملد
 . ّالتحوالت الرسيعة يف امليزة املقارنة إىل رصاعات اقتصادية شديدة بني االقتصادات الصاعدة واهلابطة

ع يف فرتات وجيزة ّيف العامل احلديث, انتزعت أربع دول حصصا كبرية من التجارة الدولية يف جمال التصني
ّكانت بريطانيا العظمى هي الدولة األوىل بعد احلروب النامليارية وتواصلت حتى زمن متأخ. نسبيا ر من ّ

, وكانت ١٩١٣ وسنة ١٨٩٠ّوكانت أملانيا هي الدولة الثانية يف الفرتة بني سنة . القرن التاسع عرش
 وتسارعت كثريا يف القرن ١٨٩٠يف سنة ّالواليات املتحدة هي الدولة الثالثة حيث بدأت هي أيضا 

وقد ). Lewis, 1957, p.579(ة جتارية ّوتشهد احلقبة املعارصة هنوض اليابان عىل نحو مثري كقو. العرشين

                                                           
 .وضوعللحصول عىل ملخص جيد ملا كتب حول امل) R. Baldwin, 1984b, ch.12(انظر  )٣٥(
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ولدت الوطأة النامجة عن محالت التصدير وما سببته من اضطرابات لالقتصادات األخر مقاومة قوية 
 . واستياء عميقا

ل ّحتو": د فهم ديفيد هيوم عملية االنتشار فهام جيدا يف منتصف القرن الثامن عرش وحسبام أشار لويس, لق
ّالسلع املصنعة أماكنها تدرجييا, تاركة تلك البلدان واألقاليم التي سبق وأن أغنتها وتطري إىل أخر حيث  ّ

يد التكنولوجي ّويؤدي التقل). Lewis, 1957, p.582مقتبسة يف  ("تغرهيا اإلمدادات والعاملة الرخيصة
  .)٣٦(وخلق هياكل صناعية مماثلة إىل استطاعة مفرطة يف قطاعات معينة وإىل رصاع جتاري

ّ البلدان املتقدمة يتاجر أحدها مع اآلخر أكثر ممّورغم أن ا يتاجر مع البلدان غري الصناعية, فإن إنشاء هياكل ّ
ّوهذه سمة متكررة .  من قطاعات التصنيعّصناعية عالية التجانس يمكن أن يؤدي إىل رصاع جتاري يف عدد

 إنتاج هياكل إنتاج مماثلة يدخل نزعة علامنية نحو إجياد ّإن"  ف وحسب أقوال سن,.)٣٧(لالقتصاد العاملي
االقتصادات الداخلية واخلارجية الكبرية تفرض مستو  ّاستطاعة فائضة يف جماالت تصنيع أساسية إذ إن

 ).Sen, 1984, p.158 ("ّمله من خالل االستهالك املحيل بمفردهإنتاج ليس بوسع معظم البلدان حت
ّ تطورا سياسات قومية من أجل محاية صناعاته الوليدة والتغلّبع االقتصاد األقلّيف البداية, يت ب عىل املزايا ّ

سواق ّ تطورا حماولة ولوج األّ عىل االقتصاد األقلّويف النهاية, يتعني. التي حازها الصناعيون السابقون
ّالة ضخمة واحلصول عىل عملة أجنبية لتمويل واردات املوارد والسلع ّالعاملية لتحقيق اقتصادات فع

ّ االقتصاد اآلخذ يف التطور ّوبقدر نجاح هذا التصنيع, فإن. (Sen, 1984, pp.157-58) الرأساملية املطلوبة
إن ما ينجم .  من هيكل أجور أدنىّيضعف املركز الصناعي لالقتصادات األكثر تقدما, من خالل ما لديه

عن ذلك من توليد فائض استطاعة صناعية يف االقتصاد العاملي ذو صلة وثيقة بعملية االنخفاض الصناعي 
  .)٣٨(النسبي للمهيمن, وباملنافسة التجارية الشديدة والبداية املحتملة ألزمة اقتصادية عاملية

                                                           
 .ّنظرية مثرية لالهتامم هلذه األزمات االقتصادية العاملية املتكررة) Beenstock, 1983(م ّيقد )٣٦(
 .من بني آخرين) Lewis, 1957(و ) Hicks, 1969(و ) Akamatsu, 1961(م هذه املناقشة ّيقد )٣٧(
ن نظرية االستقرار املهيمن ونظرية القدرة إالقائل ) Peter Cowhey and Edward Long, 1983(خالفا لرأي بيرت كاوهي وادوارد لونغ ) ٣٨(

 .امنّالفائضة مها تفسريان بديالن لألزمة االقتصادية, فإهنام حقا رشحان متم
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رش التصنيع اعرتف هبا منتقدو حرية التجارة الربيطانيون يف أوائل اء نّ املشكلة التي يثريها املهيمن من جرّإن
ّ الدول األخر, إذ تتحوّ جادلوا بأنحيثالقرن التاسع عرش  ل إىل التصنيع, قد تغلق أسواقها يف وجه ّ

  انتشار التصنيع قد يعني اهلبوطّوحيث إن. ّالسلع الربيطانية وتصبح منافسة لربيطانيا يف األسواق العاملية
ّاحلتمي للصناعة والقوة الربيطانيتني, فقد قال هؤالء النق ه ينبغي منع انتشار التكنولوجيا الربيطانية ّنإاد ّ

)Gilpin, 1975, pp.74-75 .(ة, التي يمكن تسميتها فرضية تورنز نسبة إىل روبرت تورنز ّ هذه احلجّإن
)Robert Torrens ( ّالذي كان يف طليعة أنصارها, تتمسك بأنه ّمع تقدم دول العامل العديدة من حيث "ّ

. )Torrens, 1821, p.288( " أن تتضاءل أمهية ومنفعة التعامل التجاري بينها تدرجيياّالثروة والسكان, البد
  .)٣٩("قانون التجارة املتناقصة" إحياء هذه الفكرة يف أزمنة أكثر حداثة حتت اسم ّوقد تم

أخذ يف احلسبان سو ما يرتبه انتشار الصناعة من نتائج سلبية عىل ّيتمثل ضعف فرضية تورنز يف كوهنا ال ت
ّفهي هتمل ما حيدثه انتشار الصناعة من اقتصادات متقدمة إىل اقتصادات نامية من آثار متعارضة  . التجارة

)Hirschman, 1952, pp. 270-71 .( ,االنتشار يدمر السوق حني تصبح البلدان ّنجد أن فمن ناحية
. ديثا نحو التصنيع قادرة عىل تلبية احتياجاهتا وتظهر يف النهاية بمثابة منافسة يف األسواق العامليةالسائرة ح

 ,خيلق األسواق إذ تستورد البلدان السائرة حديثا نحو التصنيع  انتشار الصناعةّفإن ومن ناحية أخر
ّالسلع الرأساملية من البلدان املتقدمة, ومع زيادة ثروهتا, يزداد جمم ّل طلبها للمنتجات املحلية واملستوردة ّ

وهكذا, سيكون النمو اإلمجايل يف الثروة العاملية وحجم التجارة العاملي مفيدا جلميع البلدان . عىل السواء
 ). ١٩٤٥عصبة األمم, (عموما 

 عدد من نة, عىل آثار خلق التجارة النامجة عن التصنيع يف حالة معي غلبة آثار تدمري التجارة أوتعتمد غلبة
ّمرونة املراكز الصناعية األقدم وقدرهتا عىل التكيف مع صناعات وصادرات أكثر تقدما, : ّالعوامل املحددة

ّوطبيعة ومد احلامئية ومعدالت النمو االقتصادي يف االقتصادات املتطورة واألقل نموا ّوحتدد هذه . ّ

                                                           
يف الواقع, إن احلالة هي عكس ذلك, رشيطة أن تكون الظروف السياسية . ّ موضوع متكرر يف هذا الكتاب"قانون التجارة املتناقصة"إن ) ٣٩(
ّإن جماالت التقدم التكنولوجي, وبخاصة يف جمايل النقل واالتصاالت, قد جعلت بالفعل املزيد من . اتية لتوسيع عالقات التبادل التجاريمؤ ّ

ّأنواع السلع واخلدمات قابلة لالجتار هبا, وبالتايل ز أدت الرتابط االقتصادي الدويل ّ ّ.  
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تحاول محاية صناعاهتا املهددة أم أهنا ستحول ّالعوامل ما إذا كان البلد املهيمن أو بلدان متقدمة أخر س
 .اقتصاداهتا إىل حقائق اقتصادية دولية جديدة

ّيتمثل التناقض الظاهري هلذه احلالة يف أنه يتوجب عىل املهيمن وحتى عىل اقتصادات متقدمة أخر, أن  ّ
ول حتقتصادية وأن  االاكيف باستمرار هياكلهت أن اوعليه.  االقتصادياحتث اخلطى للمحافظة عىل مركزه

ما سامه أحد من املجتمعات ملجتمع ّبالنسبة ّويشكل هذا .  من قطاعات آفلة إىل قطاعات جديدةاموارده
ويف . ويوجد إغراء قوي الختيار األمن). Fisher, 1935 ("ّالتضارب بني التقدم واألمن"ّاملؤلفني 

 . ا لقسوة وطول أمد الكساد الكبريثالثينيات القرن العرشين, كان هذا الرفض للتكيف سببا رئيس
ّلذلك, فإن رد القوة املهيمنة واالقتصادات اهلابطة األخر املهددة عىل التحوالت يف موقع الصناعة  عامل ,ّّ

ّوتتمثل إحد اإلمكانيات يف أن ). Ikenberry, 1985(حاسم يف حتديد حدوث رصاع أو تكيف اقتصادي 
عندما خفض قيمة ) Nixon(تكيف إىل اقتصادات أخر, مثلام فعل حيمي املهيمن نفسه وحيول تكاليف ال

واإلمكانية األخر هي التكيف مع التغيريات اهليكلية ). Gowa, 1983 (١٩٧١ّالدوالر يف شهر آب 
واإلمكانية الثالثة, بالطبع, هي عدم فعل أي يشء أو فعل . وحتويل املوارد إىل صناعات أكثر كفاءة ومنافسة

كان هذا أساسا هو اخليار الذي اختذته بريطانيا العظمى عندما أصبحت هيمنتها مهددة يف القليل جدا; 
 Growth and ("النمو والتذبذبات"يوضح آرثر لويس يف كتابه . العقود األخرية من القرن التاسع عرش

Fluctuations, 1870-1913 ( دت فقد س. وقعت بريطانيا يف جمموعة من املصائد األيديولوجية"كيف
1978 ("مجيع االسرتاتيجيات املتاحة هلا بطريقة أو بأخرb, 1933 .( وكنتيجة هلذا الرتاخي, فشل

  .)٤٠(الربيطانيون يف وقف االنخفاض االقتصادي
يف نظرية جتارية تقليدية, . تقرتح النظرية االقتصادية وجود حافز قوي لد املهيمن إلتباع اسرتاتيجية محائية

 االقتصادية التي يتمتع هبا مهيمن يف السلطة أن مجيع عوامل اإلنتاج تستفيد من راتامثال, تعني االحتك
ولكن وفقا لنظرية .  الليربالية االقتصاديةةصلحويميل هذا إىل إجياد توافق آراء وطني مل. حرية التجارة

فالعاملة ضمن , حاملا ينكرس االحتكار, خيرس العامل النادر; )Stolper-Samuelson( سامويلسن –ستولرب 

                                                           
 .ّعن نشوء وهبوط الدول احلديثة) Mancur Olson(اب التي أعدها مانكور اولسون هذا هو موضوع الدراسة التي تدعو إىل اإلعج )٤٠(
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ورغم ). Helpman, 1984, p.362(ّالقوة املسيطرة, هي العامل النادر ولذلك تصبح محائية إىل حد كبري 
ذلك, يف حالة بريطانيا العظمى, مل تكن العاملة قط قوية بام فيه الكفاية لتفرض إرادهتا عىل السياسات 

ستفادة من خالل االستثامر األجنبي واستخدم وعالوة عىل ذلك, واصل رأس املال الربيطاين اال. التجارية
ويف حالة املهيمن األمريكي اهلابط, مل تكن اخليارات احلاسمة قد . نفوذه القوي ضد احلامئية االقتصادية

 . ١٩٨٦مورست لغاية أواخر سنة 
قدرة ال") ch.7 ,1962( ف االقتصادي, أو ما يسميه كندلربغرّ املتفاوت مشكلة التكيّتطرح عملية النمو

إن االسرتاتيجية املفضلة لد املهيمن والنظام ككل هي حتويل املوارد خارج الصناعات . "ّعىل التحول
اهلابطة إىل صناعات أكثر فاعلية ومنافسة من شأهنا تشجيع النمو االقتصادي املتواصل وبالتايل ختفيض 

إن .  اآلخر يف دورة قوية فعالةتكاليف التكيف االقتصادي; وهبذه الطريقة يقوي النمو والتكيف أحدمها
ّ معدالت وجودومع . ّعدم التكيف خيفض معدل النمو االقتصادي ويزيد كثريا تكاليف التكيف النهائي

منخفضة من النمو االقتصادي واالستثامر الرأساميل, يدخل االقتصاد يف دائرة مفرغة من االنخفاض, مثلام 
 .ا القرنحصل مع بريطانيا يف العقود اخلتامية من هذ

ّنسبيامليزة اليف ّوعىل الرغم من أن التكيف االقتصادي مع التحوالت العاملية  ة هو أكثر اخليارات حكمة ّ
فقد رفع ازدياد عدد . القتصاد ما, فقد غدت مشكلة التكيف أكثر صعوبة بكثري مما كانت عليه يف املايض

 التكاليف املتصلة بذلك كثريا; وقد فرضت ,ّبيةّالنسامليزة يف ّالالعبني االقتصاديني والتحوالت الرسيعة 
ّالوترية املذهلة التي حددها تسلق اليابان الرسيع السلم التكنولوجي لبقية العامل تكاليف باهظة عىل 

ّوزاد نشوء دولة الرفاه والتدخل احلكومي يف االقتصاد زيادة كبرية قدرة املصالح . االقتصادات األخر
نفقات التكيف, كام ضعف دور السوق بوصفه مسهال للتكيف االقتصادي من القوية عىل مقاومة دفع 

ّجراء التحول يف ميزان القو بعيدا عن السوق جتاه الدولة واألعامل التجارية والعاملة املنظمة  ّ ّ)Olson, 

ة  االقتصادي العاملي نفسه من صعوبة التكيف; إذ بوجود فطرية اقتصاديّويزيد بطء وترية النمو). 1982
 . أصغر, يزداد عدد اخلارسين

 والفشل يف ّف االقتصادي هتدد االقتصاد العاملي بإمكانية بطء النموّإن هذه العقبات التي تعرتض التكي
 . ل إىل حرب اقتصاديةّ وهي إمكانية قد تتدهور لتتحو–ف ّالتكي
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 اخلامتة

ّالتطور األول هو حتول . ّتطوراتينطوي نشوء االقتصاد العاملي وما يرافقه من تغيري هيكيل عىل ثالثة 
ّوالتطور الثاين هو هنوض وهبوط قطاعات اقتصادية. موضع الفعاليات االقتصادية من منطقة إىل أخر .

ّوالتطور الثالث هو الدمج املتزايد لالقتصادات الوطنية ووطأة القو اخلارجية النامجة عن ذلك عىل الرفاه 
 مجيعها, باالشرتاك مع عملية النمو املتفاوت, متس مساسا ملحوظا ّإن هذه التطورات الثالثة. ّاملحيل

ّمصالح الدول واجلامعات القوية وتوحي بأسئلة هامة بشأن اآلثار السياسية املرتتبة عىل اقتصاد سوقي 
 . عاملي والتي ذكرت يف الفصل األول وسريد مزيد من النقاش حوهلا يف فصول تالية

ّحها عملية النمو املتفاوت هي مسألة الزعامة السياسية والتفاوت الدويل, إذ إن املسألة األوىل التي تطر ّ
ّحيتاج استقرار االقتصاد ونموه إىل زعامة سياسية, ومع ذلك متيل عملية النمو إىل إضعاف مثل هذه 

ّومن أجل استمرار االستقرار والنمو, جيب العثور عىل أساس جديد للزعامة أو التعاون الد. ّالزعامة  . ويلّ
تسبب عملية النمو االقتصادي املتفاوت تغيريات . واملسألة الثانية هي عالقة التغيري االقتصادي والسيايس

إذ جيب حتويل املوارد من : ّ الدول ادهيكلية هامة يف االقتصاد العاملي, مما يثري مشكلة سياسية كرب لفر
ول املوضع اجلغرايف للنمو االقتصادي ّالصناعات اآلفلة إىل الصناعات اآلخذة يف التوسع مع حت

ومع ذلك, يستتبع التكيف االقتصادي مكاسب وخسائر كبرية ملختلف األفراد . والقطاعات الرائدة
ّإن الفشل, وبخاصة من جانب املهيمن, . وبالتايل يتسبب يف نشوء رصاع سيايس حاد. ّواجلامعات والدول

ل إىل فعاليات اقتصادية جديدة يسهم يف عدم االستقرار يف التكيف وحتويل اقتصاده وجعل هذا االنتقا
 .  االقتصادي وانتشار القومية االقتصادية

ّ الدول وهبوطها ورفاهها, إذ ادّواملسألة الثالثة التي تثريها عملية التنمية هي ما ترتبه من آثار عىل تطور فر
ّ الوطنية يف نفس الوقت الذي تتدخل  دويل ديناميكي ومتسع إىل زيادة ترابط االقتصاداتادّيؤدي اقتص

ّالدول يف اقتصاداهتا اخلاصة هبا من أجل التحكم بعملية النمو االقتصادي ّ ّويمكن أن يكون لد الدول . ّ
ّوأيا كان الباعث, تؤدي روح التدخل هذه . ّباعث لترسيع التنمية أو وقف االنخفاض أو محاية الرفاه املحيل ّ
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ّاالستقالل املحيل ومنافع املعايري الدوليةإىل جماهبة بني الرغبة يف  وحيتاج اقتصاد عاملي مستقر إىل وجود آلية . ّ
 . تسمح بإدارة وطنية لالقتصاد تكون متامشية مع معايري ومتطلبات اقتصاد دويل ليربايل

 وما سيتم يف فصول الحقة حتليل ما طرأ من تغيريات هيكلية عىل االقتصاد العاملي يف فرتة ما بعد احلرب
ّما هي الفرص املحتملة لقيام زعامة تعددية وتعاون : ّرتبته من آثار عىل النظام االقتصادي الدويل الليربايل ّ

ّاقتصادي ? هل بوسع الواليات املتحدة وقو أخر التكيف بنجاح مع التحوالت العميقة اجلارية يف 
ّجاهبة بني االستقالل املحيل واملعايري الوضع العاملي وطبيعة الفعاليات االقتصادية ? كيف يمكن حل امل

ّالدولية? وسيكون من بني أهم العوامل التي حتدد الردود عىل هذه األسئلة استمرار فعالية واستقرار النظام  ّ
 .   النقدي العاملي, والذي هو موضوع الفصل الرابع
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 الفصل الرابع

 ّالقضايا املالية الدولية

International Money Matters 

 

ّلني يسارعون إىل االعرتاف باملضامني اهلامة للتجارة الدولية واالستثامر األجنبي يف توزيع ّ املحلّمع أن ّ
ّالثروة والقوة بني األمم, فليس ثمة توافق مماثل حول النظام املايل الدويل ّ ويعتقد كثري من االقتصاديني . )١(ّ

ولكن, . دي اقتصاديا وسياسيا أو عىل األقل يمكن أن يكون حمايداالنظام املايل العاملي حياأو  املالّأن
 رفاهية املجموعات ضمن يفو ّ قو الدوليفللمعايري واألعراف يف العامل احلديث تأثريات توزيعية هامة 

 .ّهذه الدول
ّ النظام املايل الذي يؤدي وظيفته أداء جيدا إنام هو الرابطة احلاسمة يف االقتصاد الدويلّإن ّإنه يسهل نمو التجارة . ّ

 الزدهار االقتصاد امسبقا إنشاء نظام مايل سليم رشط ّيعدو. العاملية واالستثامر األجنبي, والرتابط العاملي
 كام (Great Depression) "الركود الكبري"العاملي, وإن اهنيار النظام املايل, يمكن أن يكون عامال حاسام يف 

 .قد أصبح من املهم جدا أن يستقر النظام املايلفأما يف العهد احلارض, .  العرشينحصل يف الثالثينيات  من القرن
لقد تضاءلت اآلن التدفقات التجارية أمام التدفقات النقدية واملالية التي أصبحت أهم حلقة يف االقتصادات 

يف االقتصاد السيايس ّالقومية, ولذلك فإن كفاءة واستقرار النظام النقدي الدويل إنام مها عامالن أساسيان 
 .ّالدويل

                                                           
يف كتاهبا الرائد حول املوضوع, كام أن  Susan Strange  (1971), كام استفاد جزئيا من Cohen (1977) يعتمد هذا الفصل كثريا عىل كوهني) ١(

وأعتذر هلذا العامل املايل, ألين ). ١٩٧٢ ("القضايا املالية": بعنوان (A. James Meig) جيمس ميغ. العنوان جر اختياره وتعديله من كتاب أ
 .استخدمت العنوان بطريقة خمتلفة متاما
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 السيولة والتكيف, والثقة: ّويتعني عىل النظام املايل الدويل املستقر والفعال حل ثالث مشكالت فنية هي
(Cohen 1977, p.28) . 

) ّعىل أال يكون تضخام ماليا(ولضامن السيولة, جيب أن يوفر النظام مقدارا كافيا من العملة لتمويل التجارة 
ّف أو التعديل, فعىل النظام أن حيدد ّولكي يعالج مشكلة التكي. ل التكيف ويوفر احتياطيا مالياّوأن يسه

ّالتغريات يف أسعار الرصف, : والطرق املتاحة الثالث هي. طرقا ملعاجلة عدم التوازن يف املدفوعات القومية
ّواالنكامش أو التوسع يف الفعاليات االقتصادية املحلية, و بط مبارشة عىل الصفقات أو فرض ضوا /ّ

 .)٢(ّالدولية
ويمكن . ّ عىل النظام أن يمنع أيضا التحوالت يف تركيبة االحتياطي القومي التي تزعزع االستقرارّكام يتعني

ّأن تنجم هذه التحوالت عن فقدان الثقة يف احتياطي العملة أو العمالت; فيتعني  كل واحدة من هذه ّ حلّ
 . ّقد العاملي أن يعمل بكفاءة ويوحد االقتصاد العاملي وجيعله يتكامل مع بعضهاملشكالت إذا كان لنظام الن

وبالرغم من اعتقاد معظم االقتصاديني بأن النظام املايل هو آلية حيادية, فكل نظام مايل يفرض كلفا وفوائد 
ّأو منافع تفاضلية عىل املجموعات والدول كام أنه حيدد طبيعة النقد الدويل, ووسائل ا ّ لسياسة القومية ّ

 ّفكل. ورشعية األهداف املختلفة للسياسة القومية  هبا إجراء تعديالت يف ميزان املدفوعاتّاملقبولة التي يتم
يلحق  عىل أال – وهو األهم −دولة ال تقرص رغبتها عىل وجود نظام مايل دويل فعال فحسب, ولكن أيضا 

 .ّالنظام بمصاحلها اخلاصة رضرا فادحا
ّوألن طبيعة النظام املايل الدويل تؤثر يف مصالح الدول, . ىل نظام سيايس خاصإظام مايل دويل  نّيستند كل ّّ

ّفإن الدول حتاول أن تؤثر يف طبيعة النظام لتجعله خيدم مصاحلها اخلاصة ّ ّ . ومع ارتفاع أو انخفاض قو
ب أن يكون النظام املايل يف القرن ولذلك, فال عج. ّاهليمنة, فإن النظام املايل حتدث فيه تغريات مقابلة لذلك

                                                           
وقد يكون من املفيد أن نوضح بعض . يف هذا الكتاب, ستكون املصطلحات التي تشري إىل الصفقات الدولية مبسطة وغري فنية) ٢(

=  رصيد احلساب اجلاري ; التصدير مقابل االسترياد =امليزان التجاري للبضائع التجارية :  وأمهها ما ييلاملصطلحات التي يغلب استخدامها
جمموع احلساب اجلاري =  واخلدمات والتحويالت, وامليزان األساس , االستثامر األجنبي املبارشعائداتميزان البضائع التجارية زائدا 

 .مناقشة مفيدة عن هذه العالقات) ١,الفصل١٩٨١ ((Saint Phalle)ينت فال وحساب رأس املال طويل األجل ; ويقدم س
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ّ القوة ّتقلصوبعد . التاسع عرش قد عكس بالدرجة األوىل املصالح السياسية واالقتصادية الربيطانية
من أيضا عانى كام . الربيطانية يف أوائل عقود هذا القرن, اهنار النظام املايل يف ثالثينيات القرن العرشين

 .ّيف القوة األمريكية يف أواخر القرن السابق مع الضعف النسبي ّحادةإجهادات 
ام يطلبون املال لتمويل جيوشهم, ّفقد كان احلك. وبالطبع فقد كان املال دائام عامال مهام يف السياسة العاملية

را يف سهولة ارتفاع ّوقد كان امتالك أو فقد املعادن الثمينة عنرصا مؤث. ودعم حلفائهم ورشوة أعدائهم
 يف العامل احلديث, أمهية املال أضعافا كثرية ,ولكن تضاعفت. ّاطوريات والدول القويةوانحدار اإلمرب

ّويف احلقيقة فإن ازدياد تعزيز دور النظام النقدي الدويل يف شؤون الدول احلديثة . ّوتغريت مواصفاته كثريا ّ
ّور املتغري للامل, ّعة الزمنية للدوأفضل طريقة لتقدير أمهيته هي املتاب. ّيشكل ثورة حقيقية يف السياسة العاملية

ّواملضامني السياسية واالقتصادية هلذه التغريات يف االقتصاد الدويل ّ. 

 )املسكوك(عهد املال النقدي 

The Era of Specie Money 

الذهب ( ّلقد كان النظام املايل الدويل قبل العرص احلديث يستند إىل املعادن الثمينة واملال النقدي املسكوك
ّوكانت العمالت املحلية والدولية تنـزع إىل أن تكون منفصلة عن بعضها انفصاال ) لفضة بشكل أسايسوا ّ
ّوبينام كانت التجارة املحلية معتمدة عىل املقايضة أو العمالت املعرتف هبا حمل. اّتام ّيا, فإن التجارة الدولية ّ

 −ومثال ذلك. ةّكة من الذهب والفض املسكو"العمالت العظمى"أو البعيدة املد كانت معتمدة عىل 
So)سوليدس l idus Duca) ودوكات,قسطنطني, ودينار العرب ( t فينيسيا التي كانت مقبولة عامليا  (

ومع أن . (Cipolla, 1956)ة ّومستقرة نسبيا والتي احتفظت يف بعض األحيان بقيمها لقرون عد
ّ فإن استخدام هذه العملة اخلاصة ,عملةع بحق رسم سك الّاإلمرباطوريات التي أصدرهتا قد كانت تتمت

فمثال لو أن دولة أنقصت املعدن . ّكعملة دولية كان يضفي عىل الدولة التي أصدرهتا امتيازات إضافية
وبام أن مثل . )٣(ن يف نقودها أو لو أهنا خفضت عملتها فإهنا تقوض جاذبية عملتها والثقة فيهاّالثمني املتضم

                                                           
 .(Kindleberger ,1981, p.248)د  لالقتصاالنّقديإن رسم سك العملة, كام الحظنا آنفا هو الربح اآليت للحاكم من إصدار التموين ) ٣(
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ّالرضر بفاعلها, فقد وضع النظام النقدي الدويل املستند إىل املعادن الثمينة هذه اإلجراءات كانت تلحق 
ّد العملة الدولية كان ّوباختصار, فإن مور. ّقيودا عىل الدول التي كانت تورد وسيلة التبادل األساسية

ّحيصل عىل القليل من االمتيازات اخلاصة, ومل يكن االستخدام الدويل لعملة خاصة مصدرا للقو ّ  .ّة الدوليةّّ
ّة واسطة حيادية للتبادل الدويل سواء جر سكه عملة أو بقي بشكله اخلام عىل ّوقد اعترب الذهب والفض ّ

وال يمكن صنع النقود . ة دولة أخرّة دولة ما مماثل يف جودته لذهب أو فضّشكل سبائك; فذهب أو فض
ّفقيمة النقد الدويل . أو بامتالك املناجمبأمر سيايس, فال يمكن احلصول عليها إال بالتجارة أو بالنهب 

ّأما العملة املحلية التي . ّ الدولادتعتمد أساسا عىل مد توريده وهو خارج إىل حد كبري عن سيطرة فر
ّكانت تعتمد عادة عىل السلع أو عىل املعادن األقل قيمة فقد كانت إىل حد وبام .  بعيد حتت رمحة احلكوماتّ

 قيمتها ّ يتم خفض, بل غالبا ما كانفقد كان من املمكنّ عىل موضعها املحيل أن تداوهلا كان مقصورا
واألمر املهم هنا أن . ّب بالطبع تضخام ماليا حمليا أو اضطرابات اقتصادية أخرّا كان يسبّملصلحة احلاكم مم

ّله أثر ذو بال عىل املكانة الدولية هلذه الدولة ّتداول هذه العمالت املحلية مل يكن ّ . 
وألن . ّعت العمالت الدولية فعليا باستقاللية سياسية واقتصاديةّ العرص احلديث, متتّويف الفرتة التي سبقت

ّتوفرها كان نامجا عن اكتشافات عرضية أو عن التجارة الدولية فقد كانت يف معزل نسبيا  ّ اد ن تأثري فرعّ
 العمالت التي تعتمد عليها التجارة احلكومات, ومل يكن للحكومات إال قدرة حمدودة عىل التأثري يف

 .ّوقد بقي النظام املايل الدويل غري سيايس آلالف السنني. ّالدولية
ّبدأت طبيعة ودور النظام يف التغري يف القرن السادس عرش والسابع عرش مع اكتشاف الذهب والفضو ة يف ّ

ّاألمريكتني وتوسع التجارة الدولية ّعن األموال الدولية يف االهنيار كنتيجة وبدأ انفصال األموال القومية . ّ
وزيادة الرتابط  ق معادن العامل اجلديد الثمينة يف أوروبا وزيادة اعتامد االقتصاد القومي عىل النقدّلتدف

وصارت العمالت ) هاّ حملّوحل(ّة العمالت املحلية ّوبميض الوقت, طرد الذهب والفض. االقتصادي
ّعضها من خالل توسع التجارة وتدفق املال وفقدت الدول حتى قدرهتا ّالقومية والدولية مرتابطة مع ب ّ

ّفالفعالية االقتصادية املحلية ومستويات األسعار . ّاملحدودة السابقة عىل السيطرة عىل العمالت املحلية ّ
ّصارت خاضعة للتغريات الدولية ويف هذه الظروف أصبحت االقتصادات القومية متزايدة الرتابط . ّ

 . ّآلخذ يف االتساع اّلعمليات النظام االقتصادي الدويلوخاضعة 
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ّويف أوائل الفرتة احلديثة أتاح التكامل بني العمالت املحلية والدولية الفرصة ألول مسامهة عظيمة نحو  ّ
يف نظريته  (Hume) وقد استجاب ديفيد هيوم. ّتطوير علم االقتصاد واألساس لتطور االقتصاد الليربايل

ّ استجاب الهنامك الدول بجمع العملة املسكوكة عن طريق − والعملة النقدية املسكوكة −عن األسعار 
ّفائض التجارة وخوف هذه الدول من أن يؤدي عجز جتاري إىل خسارة خطرية للعملة املسكوكة وقد . ّ

زيادة  الواردات, فإن ىل نقدية مسكوكة كنتيجة لزيادة الصادرات علة ما عىل عمت دولةأثبت أنه إذا حصل
ّما لدهيا من املال ستؤدي إىل زيادة أسعارها املحلية ثم أسعار صادراهتا ّوهذا بدوره من شأنه أال يشجع . ّ

 ّألن ويف الوقت نفسه فإن مواطنيها سيكونون أكثر قدرة عىل االسترياد نظرا –اآلخرين عىل رشاء بضائعها 
 نظرا  ستكون قد انخفضتعمالت األجنبية أسعار الّألن و ستكون قد ارتفعتالقيمة النسبية لعملتهم

ّالواردات النقديةلتناقص  من ّوكنتيجة لذلك فإن صادرات الدولة ستنخفض وتزداد وارداهتا و.  يف اخلارجّ
ّ تغري تدفق التجارة والعملة املسكوكة التي سببها تغري األسعار حمليا ويف اخلارجشأن ّ يؤدي إىل إحداث  أنّ

نظريتهم احلديثة عن التجارة واملدفوعات استنادا إىل هذا  قتصاديون الليرباليونوقد فصل اال. توازن جديد
 .النموذج البسيط للتوازن

 ّيةّ وصفا مميزا للعالقات املالا يف كوهنتّاستمر ومع أن آلية هيوم لتدفق األسعار والعمالت املسكوكة
 تغيريها تغيريا ثوريا يف العامل احلديث بسبب ّالدولية لغاية القرن العرشين, فإن طبيعة النظام املايل قد جر

 املالوببساطة, فقد جر حتويل . (Williamson, 1983, ch. 8) ّعدد من التطورات االقتصادية والسياسية
ّإىل ابتكار ابتدعته الدولة, وإن سيطرة الدولة عىل عرض وطلب النقد قد صار حمددا رئيسا ّ طبيعية من هبة ّ ّ

ّوقد بدأ هذا التغري الكبري يف طبيعة النقد منذ قرنني من . ّقتصادية الدولية والقوميةملستو الفعاليات اال
يف السياسة االقتصادية يف فرتة ما بعد  الزمان تقريبا مع أنه مل يكن له األثر الكامل إال بعد الثورة الكينيزية

وري أوال أن نفهم ما يدعى ّولكي نفهم أمهية هذا التحول النقدي, فمن الرض. احلرب العاملية الثانية
 .بالثورة املالية وعواقبها
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  املال السيايسهدع

The Era of Political Money 

ّفقد بدأت الدول تصدر عملة ورقية, وظهرت . حدثت ثورة مالية أثناء القرنني الثامن عرش والتاسع عرش
وألول مرة يف التاريخ صار  (Dickson, 1967) ْين العام واخلاصّاملصارف احلديثة, وانترشت وسائل الد

ّ, عىل األقل نظريا, وصار بوسعها أن تؤثر يف مستو الفعالية ّتوريد النقدّللدولة سيطرة شاملة عىل 
ّوما كان ألثر ازدياد املال السيايس أن يتحقق حتى . (Hicks, 1969, pp. 93-97) االقتصادية بإجيادها للامل

ّملالية حولت عالقة الدولة باالقتصاد فعليا وبذلك صار هلا أثر عميق يف الثورة الكينيزية, ولكن هذه الثورة ا ّ
 .)٤(ّاالقتصاد الدويل والسياسة العاملية
ت أو ّفقد حل. ت مشكلة اقتصادية أساسية فإهنا أوجدت مشكلة أخرّويف حني أن الثورة املالية قد حل

ّعىل األقل خففت من حدة املشكلة التارخيية املتعل ّ فحتى ابتكار العملة الورقية .  كفاية التوريد املايلقة بعدمّ
 ّيتعرض والنشاط االقتصادي ّيتعثراالقتصاد غالبا ما كان  بسهولة, ّللزيادةاملقبولة والقروض القابلة 

ت قدرة ادولكن عندما ازد. ةّ املتداول بسبب عدم كفاية إمدادات الذهب أو الفضاملاللضغوط انكامش 
ّ فإن الثورة املالية أوجدت ميال للتضخم وأدت إىل مشكلة دولية تتعلاملال إجياد عىلاحلكومات  ّ ق بعدم ّ

 . االستقرار املايل
ظهور تصادم خطري بني االستقالل املايل الوطني وبني النظام االقتصادي بّوإن التغري يف طبيعة املال سمح 

بان إخضاع السياسات الوطنية للقواعد ّفاالستقرار املايل والتشغيل الفعال للنظام املايل يتطل. ّالدويل
ّ فإن التضخم الناجم عن ذلك ّأكثر مما ينبغي احلكومات ماال ادفلو أوجدت فر. ّواالتفاقات الدولية

 التضارب بني استقالل االقتصاد الوطني واالستقرار قد أصبحو. ّيمكن أن يزعزع العالقات املالية الدولية

                                                           
املرصفية عىل مضامني هذا التطور املدارس رس العملة و املناقشات الشهرية يف أوائل القرن التاسع عرش بني مدالقد متحورت) ٤(

Deane,1978, ch.4).( 
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ْوإن الطريقة التي حتل هبا هذه املعضلة أو ترتك . اسية يف العالقات املاليةّاالقتصادي الدويل املعضلة األس ّ
ّدون حل هي التي حتدد إىل حد ّ  . ّ كبري املراحل التالية يف تاريخ النظام املايل الدويلّ

 ونظام ١٩٣٩ إىل ١٩١٩فرتة اهليمنة الربيطاينة, والفرتة أثناء احلرب من ( عهود متتابعة ّو سيتم حتليل
 مشكالت الثقة ّ مال دويل حيلتوفري: عىل أساس ثالث خصائص لنظام مايل دويل هي )ودز و– تونبري

 .(Scammell, 1983, p.207)ّ مشكلة التالؤم وهيمنة حكم النظام املايل الدويل ّوالسيولة وإجياد آلية حلل

  )١٩١٤−١٨٧٠( )التقليدي(معيار الذهب الكالسيكي 

The Classical Gold Standard (1870-1914) 

ّلقد كان معيار الذهب الدويل, الذي وصل أوجه يف أواخر القرن التاسع عرش احلل األمثل ملعضلة استقالل  ْ ّ
كان جتسيدا ّالنقدي ومن ناحية نظرية, فإن هذا النظام . ّاالقتصاد القومي مقابل استقرار االقتصاد الدويل

 متناسق  ونظام نقدي دويل دويل موضوعي كامل التلقائيةنقديلنظام "لنظام االقتصاد احلر الليربايل املثايل, 
ّسياسيا يعتمد ببساطة عىل مزيج من مرونة األسعار الوطنية املحلية والقيود الطبيعية عىل إنتاج الذهب 

 تصحيح عدم التوازن ّوتم. (Cohen,1977,p.79)  من عملية التالؤم وإمداد االحتياطيّلضامن أقىص حد
قة ّاملتعل (Hume)وأمكن التوصل إىل التسوية بتشغيل آلية هيوم) األقل عىلنظريا (وعات يف ميزان املدف

 .  العملة املسكوكة−ق السعر ّبتدف
ّفإن ملمحني هامني للنظام مها اللذان : (Benjamin J. Cohen) كوهني. ص املوضوع بنجامني جّوكام خل ْ ْ

  :ة ومها كام ييل العملة املسكوك−ضمنا العمل املتجانس آللية السعر 
ّعىل املقياس الذهبي للذهب املشرت واملبة ّ أمّالبنك املركزي أليعمل  −١  .ّ بسعر حمدد ثابتعيّ
 .(Cohen, 1977, p.77)روا ويستوردوا الذهب بحرية ّكان بوسع املواطنني العاديني أن يصد −٢
أعادت التجارة  يل بينامّم هذان امللمحان آلية سعر رصف ثابت لتسوية ميزان املدفوعات الدوّوقد قد

وبميض الوقت فإن . ق الذهبّة أخر عرب تدفّواختالل ميزان املدفوعات بني األمم إىل التوازن مر
 .ّحت أي خلل يف ميزان املدفوعاتّ األسعار النسبية وموازين والتجارة قد صحعىلالتأثريات الناجتة 
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ّتي حققها هذا النظام مع الغليان واالضطراب ت فيها أسعار الرصف والّولد مقارنة العقود التي استقر
 معيار ّحينون إىل املفهوم املثايل لعمل نجد أن كثريا من املحافظني قد أصبحوا ١٩٧٣يف الفرتة ما بعد عام 

 املستند للذهب يمكن أن يلغي سياط ّالنقديفهم يعتقدون أن العودة إىل النظام . يّكالسيكالذهب ال
غري أن ). ّأو السيولة الدولية( الذي توجده املبالغة يف إصدار النقد املايلستقرار ّالتضخم السائد وعدم اال

 . ّهذا املفهوم املثايل يتجاهل األساس السيايس للنظام والدور املركزي للزعامة الربيطانية

فلم . )٥(ا عن املثالية الليرباليةّي عمل بشكل خمتلف جدّكالسيكويف الواقع العميل, فإن معيار الذهب ال
 ّسة برشية بكلّوعىل العكس من ذلك, فقد كان مؤس. يكن نظاما ماليا متناظرا سياسيا وال حياديا وتلقائيا

ّمعنى الكلمة عرضة للتالعب وعدم التناظر يف ما يعود به من الفوائد عىل االقتصاد القومي للدول 
 التجارة العاملية ّل بوجه اإلمجال نموّفقد سه. ْغري أن هذه احلقيقة ال تنفي نجاح معيار الذهب. املختلفة

غري أن نجاحه . ّبشكل مل يسبق له مثيل آنذاك, وكذلك أد إىل ازدهار عاملي, واستقرار اقتصادي دويل
ّونتائجه االقتصادية عىل اقتصاد خمتلف الدول واملجموعات الفردية إنام كان معزوا ألسباب غري التي  ّ

 .افرتضها كثري من االقتصاديني
وإن إنشاء نظام املصارف ودورها يف إجياد .  املقام األول مل يعمل معيار الذهب التقليدي بشكل تلقائيففي

وبحسب النظرية, فإن املصارف املركزية . العملة املسكوكة −املال قد أضعف عمل آلية تدفق السعر
الثابت بالنسبة ق الذهب, وذلك برشاء وبيع الذهب لتحافظ عىل سعر الرصف ّاستجابت تلقائيا لتدف

ق الذهب ّويف الواقع العميل, استطاعت املصارف أن تستجيب, بل استجابت فعال لتدف. للعملة القومية
ّبتعقل لكي تلط ّ األسعار املحلية واالقتصاد املحيل الوطنييف تأثريهف ّ  ّوباتباع سياسة نقدية غري متطورة. ّ

وإذا كان للنظام .  معيار الذهب ولو عىل األقل لفرتة ماانضباطّمن جتنب ّيمكن األقطار ن النظام املرصيف كا
ّاملايل الدويل أن يعمل بشكل مناسب فإنه كان ال بد . ّ إلحد الدول أن تتوىل القيادة لتجعله يعمل بكفاءةّ

 .ولية يف أواخر القرن التاسع عرشؤّوكانت بريطانيا هي التي حتملت تلك املس

                                                           
  .Condliffe)  (ch.12 ,1950 ,لقد تم استقاء املناقشة اآلتية عن معيار الذهب إىل حد كبري من) ٥(
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 بشكل موضوعي, إذ إن بريطانيا − يف ظل معيار الذهب التقليدي −املي  النظام النقدي العمل يعملثانيا, 
وقد قامت مدينة لندن, هبيمنتها عىل عامل البضائع واملال وأسواق رأس املال . مته وأدارتهّهي التي نظ

,  تكامل النظم النقدية القومية مع سوق لندن املايلّقد مكنو.  عىل اقتصادات العامل"قواعد النظام" بتطبيق
وبزيادة وإنقاص سعر اخلصم عالج مرصف .  النقدية إىل درجة كبرية العاملبريطانيا من السيطرة عىل إمدادات

ّالنقديةق الذهب دوليا وقام بالفعل بإدارة السياسة ّإنجلرتا تدف  يف إدارة أخطأتا األمم التي ّأم.  العامليةّ
ذهب فقد وجدت نفسها واقعة يف مشكلة مع مديري  بقواعد معيار الّمتسكت الداخلية وّديةشؤوهنا االقتصا

ّولذلك فقد كان النظام املايل وفق معيار الذهب متميزا بتسلسل السلطة مع . النقد واملديرين املاليني يف لندن
 .(Ruggie, 1982, p.396)سيطرة بريطانيا عليه وإىل درجة أقل بسيطرة املراكز املالية الناشئة يف أوروبا الغربية 

وقد كان .  خمتلف أنواع االقتصاد الوطنييف إن النظام النقدي مل يكن متناظرا سياسيا يف تأثرياته ,اثالث
ّلطريقة ثورة ميزان املدفوعات نتائج خمتلفة جدا عىل االقتصادات املتقدمة عن االقتصادات األقل تقدما ّ .

 وهو −ويل كان ذا أمهية حاسمة ّولكن دور حركات رأس املال الد. ّوكان ثمة أسباب عديدة لذلك التأثري
ّتطور مل يتوق ّفربيطانيا العظمى وغريها من مصدري رأس . عه هيوم وال غريه من االقتصاديني التقليدينيّ

  يففوا مع حاالت اختالل موازين املدفوعات ويلطفوا تأثرياته السيئةّاملال األغنياء كان بوسعهم أن يتكي
ا مستوردي رأس املال فلم يكن لدهيم مثل هذه ّأم. ق رأس املالّ تدفالفعاليات االقتصادية وذلك بتنظيم

 القرارات يف لندن أو باريس أو فرانكفورت وكانوا ّصناعالوقاية القتصادهم; فقد كانوا معتمدين عىل 
 .  النظامّجراء عمل عليهم من ة املفروضتيعانون أرضارا شديدة يف جتارهتم وبالنسبة للتعديال

  الدور الرئييس للجنيه اإلسرتلينييفّ يف النظام النقدي الدويل وبالتايل النظام التجاري ّح رئييسملمّلقد متثل 
 االندماج الوثيق لسوق املال اللندين مع أسواق رأس املال والبضائع قد أعطىو. ّيف املعامالت الدولية

 النظام طابعا شديد املركزية,)خ ال…يف باريس, برلني(الواقعة هناك يف لندن ومع املراكز النقدية األخر  .
 يفوكنتيجة لذلك, فإن رفع وخفض أسعار فائدة البنوك الذي كان يقوم به بنك إنجلرتا وتأثرياته التالية 

ّق الذهب, واألسعار الدولية, كلّ االئتامن, وتدفتوفري ها أعطت بريطانيا العظمى مصدرا قويا للتأثري يف ّ
 املوازنة عىل  مركز واحد مهيمنوهبذه الطريقة فقد سيطر. خل القوميالتجارة وحركات رأس املال, والد

 .ّسيطرة فعالةّالدولية للحسابات 
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سلسلة "ي كان كالسيك, فإن معيار الذهب ال(J. B. Condliffe) كوندليف. ب.  جقالويف احلقيقة, وكام 
 ,Condliffe, 1950) "ثابتةبعض بأسعار رصف بصلة بعضها ّمن أنظمة االئتامن املستندة إىل الذهب واملت

p.365) . بنية فوقية لالئتامن "ّومع أن الذهب كان املعيار النهائي للقيمة فقد كان ثمة(Credit 

Superstructure) األسعار واالقتصاد عملية كانتو). ٣٦٨ص املصدر نفسه,( يف كل قطر حتكم مستو 
وعن طريقها تعديل املستو النسبي لألسعار التسوية أساسا قضية تعديل هذه البنية الفوقية لالئتامن 

 اإلمداد باملال كان حتت السيطرة القومية, فقد كان بالتايلوبام أن إجياد االئتامن و). ٣٦٦ص املصدر نفسه,(
ويف . ّثمة إغراء كبري الستخدام االئتامن واإلمداد املايل للمحافظة عىل مستو األسعار أو خلفض البطالة

بالذهب وبسوق عملة ا  االلتزام العاملي بنظام سعر رصف ثابت مرتبطكانع عرش, أواخر القرن التاس
وكنتيجة لذلك, فإن االقتصاد العاملي املطبق آنئذ كان له .  األعاملّمقيدا لتلك عليه بريطانيا العظمى تسيطر

 عن ذلك  قليل نسبيا يف أسعار العمالت, ونجمّتقلبّعملة عاملية متجانسة مع تضخم قليل نسبيا أو 
 .)٦( الدائم للتجارة واالستثامرّاستقرار أسعار الرصف األجنبي مما كان يعترب عنرصا أساسيا يف النمو

فإن أيديولوجية . كانت األهداف والسياسات التي سعى إليها الربيطانيون من موقفهم املهيمن بسيطة نسبيا
قتصادية الربيطانية, هي التي فرضت التأكيد إىل جانب املصالح اال (laissez faire)النظام االقتصادي احلر 
وكانت أهداف السياسة االقتصادية متواضعة يف ذلك العرص السابق ملرحلة دولة . عىل االستقرار املايل

ّ أنه كان لربيطانيا العظمى سياستان اقتصاديتان يف القرن (Arthur Lewis) وقد الحظ آرثر لويس. الرفاه
ر أن هذا ّوجيب أن نتذك. الذهب, واملحافظة عىل توازن ميزان املدفوعاتدعم سعر :  مها,التاسع عرش

ة ّل أخطار قلّكانت تفض والنخبة احلاكمة. ّاألمر كان يف عهد كانت فيه مطالب املجتمع من الدولة قليلة
ت  من األمم الفقرية والطبقاّوقد دفعت كل. ّنكامش املايل عىل املال الرخيص والتضخم املايلاملال واال

 . ّ املعدالت األعىل للبطالة وتناقص الرفاهمن خالل سعر التسوية يف معظم األحيانالفقرية يف املجتمعات 

                                                           
 .انكامش, كانت قلة الذهب عامل ١٩٠٠وحتى اكتشاف مصادر جديدة للذهب وابتكار طريقة جديدة لتنقيته حوايل ) ٦(
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ي ّ, فإن الطبقات األدنى من املجتمع قد تقبلت نصيبها باستسالم كأمر طبيع(Keynes) وكام الحظ كينيس
(Keynes, 1919) .من منطلقاته  دويل إذا حكمنا عليه ا كنظام مايلّوكان معيار الذهب التقليدي ناجحا جد

ّاخلاصة وأمهلنا تأثرياته السلبية املتكررة   . بعض طبقات املجتمعيفّ
 ,Ruggie)وقد عكس معيار الذهب عاملا تكون فيه األغراض االجتامعية ضئيلة القيمة, وحسب تعبري 

1982, p.382) . لرفاه, فإن األولوية ّ عرص عدم التدخل احلكومي وقبل نشوء دولة ا−ويف هذا العرص
وكان ذلك من نتاج اهليمنة الربيطانية, وأيديولوجية االقتصاد احلر وسيادة . كانت تعطى لالستقرار املايل
ّوعندما تغريت هذه الظروف مع احلرب العاملية األوىل, ونشأت دولة الرفاه . الطبقات الوسطى املحافظة

وهذه الرشوط االجتامعية والسياسية املسبقة . م بعملهاحلديثة, مل يعد معيار الذهب قادرا عىل أن يقو
ّالقتصاد القرن التاسع عرش املستقر يسهل نسياهنا متاما يف السعي املعارص إىل نظام مايل دويل حمسن 

(Ruggie, 1982, pp. 389-91) . 
ّالدويل وللنظام اال لالقتصاد ّ عندما ساد يف القرن التاسع عرش أساسا فعكالسيكيم معيار الذهب الّوقد قد

. ّفقد أوجد حال للمشكالت األساسية للنظام النقدي الدويل. (Polaneyi, 1957, p.3)السيايس آنذاك 
ّوحلت مشكلة التسويق بأن عدلت الدول اقتصادها وفعالياهتا االقتصادية املحلية إىل مستو حيافظ عىل  ّّ ّ

 الطلب ّنتاج الذهب كان كافيا عموما ليسدّوحلت مشكلة السيولة ألن إ. قيمة عملتها بالنسبة للذهب
ّالعاملي; بالسعر السائد مقابل اجلنيه اإلسرتليني, وحلت مشكلة الثقة ألن الناس اعتقدوا أن بريطانيا 

وقد أخضعت هذه احللول . العظمى كانت قادرة وراغبة يف أن حتافظ عىل قيمة اإلسرتليني الذهبية
 . ّستقرار النقدي الدويلاالستقالل االقتصادي الوطني هلدف اال

ّإن حل مشكلة التصادم بني االستقالل القومي واالستقرار الدويل الذي حققه معيار الذهب يعطينا مثال  ّ
وكان هناك حاجة .  وإدارة الشؤون النقدية العاملية"قواعد اللعبة"عن كيفية قيام قوة مهيمنة سائدة بتنفيذ 

وقد كان . ّقومية للدول ولتنشئ الرشوط املسبقة لنظام نقدي دويلوة مهيمنة لتوفق بني السياسات الإىل ق
ّلربيطانيا بوصفها الدولة الصناعية والتجارية واملصد قة يف أواخر القرن التاسع عرش ّرة لرأس املال واملتفوّ

ّوقد قامت بمهمة الزعامة ألهنا متلك القوة . مصلحة يف وجود نظام نقدي دويل مستقر ويعمل بسالسة ّ ّ
 .ا من حتقيق ذلكهنلعزيمة اللتني متكناوا
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وألن معيار الذهب كان . ّي أفادت األقطار املتقدمة األخركالسيككام أن كفاءة واستقرار معيار الذهب ال
األخر ومع أن أملانيا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية . ناجحا فقد اعتمدته األقطار التجارية الكرب

ّصة التي منحتها الزعامة النقدية العاملية لربيطانيا فلم يكن لدهيم الرغبة وال القدرة كانت متقت الفوائد اخلا ّ
ّعىل حتدي هذه الزعامة بشكل فعال ّ ّا األقطار األقل تقدما واملصدّأم. ّ  ْرة للسلع فقد أصاهبا حيف; إذ إنّ

ّمعدالت التبادل التجاريف وقع عليها غالبا وعانت من ّعبء التسوية والتكي ّ يف تصدير بضائعها يف كثري  ّ
وإن التزامها بقواعد اللعبة قد أماله عليها املركز املهيمن لربيطانيا العظمى وغريها من القو . من األحيان
 .الصناعية

ّومع أن معظم األمم ربام ربحت من ناحية مطلقة من معيار الذهب التقليدي الذي كان يؤدي وظيفته أداء  ّ
وقد كانت . ّ يف أكثر األحيان أكثر أمهية يف العالقات الدولية من الربح املطلقجيدا فإن الربح النسبي هو

 ذلك النظام النقدي الذي أفاد بريطانيا العظمى أكثر من غريها, كام تكرهّا من الدول فرنسا وأملانيا وغريمه
ّأن الدول األقل تقدما أصاهبا اإلحباط من دفع كلفة التسوية قها ّ حمتفظة بتفو بريطانياما دامتولكن . ّ

االقتصادي والعسكري, فقد استطاعت لندن أن تقاوم القو املتزايدة للقومية االقتصادية وأن حتافظ عىل 
ّة عقود أبعدت الزعامة الربيطانية التأثريات املدمّولعد. ّسالمة النظام النقدي الدويل رة للسياسات القومية ّ

 . املتنافسة عىل نظام نقدي عاملي مرتابط
 القرن التاسع عرش عىل االنتهاء, بدأ ظهور قو صناعية جديدة, واالنحدار النسبي للهيمنة أرشف ماندوع

خط ّوبدأ الس. ّ أساس زعامة بريطانيا االقتصادية عىل نطاق العاملانضّالربيطانية االقتصادية العاملية يقو
ة االندفاع االقتصادية جعلت ّغري أن قو.  النظامانّاالجتامعي املتزايد والثورة عىل مبدأ االقتصاد احلر هيز

. قةّة طويلة بعد أن اختفت القدرة الصناعية الربيطانية املتفوّ مدّالسيادة الربيطانية يف املال والتمويل تستمر
ّوقد حال الضعف السيايس للمجموعات والطبقات املحرومة دون حدوث أي تغري أسايس يف الدور 

 احلرب العاملية األوىل األسس السياسية هلذا العرص االقتصادي وأغرقت رتّوقد دم. ّاالقتصادي للدولة
 . العامل يف فوىض نقدية واقتصادية طيلة العقود الثالثة التالية
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 )١٩٤٤−١٩١٤(كيةيفرتة االنقطاع بني القيادتني الربيطانية واألمر

The Interregnum between British and American  

Leadership (1914-1944) 

ولد اندالع القتال . ّكانت إحد العواقب األساسية للحرب العاملية األوىل تأميم النظام الدويل العاملي
ّسارع املتحاربون إىل محاية ما لدهيم من ذهب وفكوا ارتباطهم بسعر الرصف الثابت ليسهلوا بذلك حترير  ّ

ومع .  تدبري انتقايل من األسعار العائمةهّ حملّواهنار معيار الذهب وحل. وتعبئة اقتصاداهتم من أجل احلرب
ولية ؤة ثانية من مسّهناية القيادة الربيطانية لالقتصاد واهنيار الرتابط االقتصادي صار تقرير أسعار العملة مر

ّوبذلك انترص االستقالل الوطني املحيل عىل النظام النقدي الدويل بسبب املقتضيات . السلطات القومية ّ
 .املةالعاجلة للحرب الش

 احلرب, أن احلرب العاملية األوىل أعادت ّيف خضم (Joseph Schumpeter)وقد الحظ جوزيف شومبيرت 
 حكومة احلرب كان عليها أن حتشد كامل ثروهتا االقتصادية ّولكي ختوض كل. تشكيل الواقع االقتصادي

االقرتاض بشكل ّوقد سيطرت الدولة عىل موارد املجتمع عن طريق الرضائب وعن طريق . السائلة
ّنظرية كينيز العامةأن تأيت قبل  و.خاص  عىل "إضفاء الطابع النقدي"أن من عواقب بأ شومبيرت ّ, تنبّ

 هي العوامل ,"العوامل املالية, وحاالت العجز, واملال, واالعتامد, والرضائب" أن تكوناالقتصاد, 
وقد توقع شومبتري أيضا أن . (Drucker, 1983, p.127)ّاملحددة للنشاط االقتصادي وختصيص املوارد 

, )الرضيبية والنقدية( (macroeconomics) "ّالكيلاالقتصاد "ّالدولة, بواسطة ما دعي الحقا سياسات 
ّهدافها السياسية واالجتامعية وبذلك ختلف وراءها سوق القرن التاسع عرش ألاالقتصاد ّتسخر يمكن أن 

وقد . ّوقد مهدت الدولة املحاربة الطريق لدولة الرفاه احلديثة. حلرّاملستقلة املستندة إىل سياسة االقتصاد ا
 ّت حملّ التي حل"جتارة األمم" ّبأنهّهذا التحول ) ١٩٥٠ ((John Condliffe) وصف جون كوندليف

 .ّاسع عرش الدويلّاقتصاد القرن الت
ّ مضامني اهنيار االنضباط الدويل ملعيار الذهب وحيازة الدولة للسيطّتؤديس رة عىل االقتصاد الوطني ّ

Keynes/ ينيزوإن أولئك الذين سيدعون كيني. ّاملحيل, يوما ما إىل جتزئة جمتمع االقتصاد الليربايل ians / 
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ّزوا عىل الفرصة التي أتاحها هذا التحول الذي اختّنام ركإ ذ من أجل إزالة رشور السوق كالبطالة والرتاجع ّ
مثل  −ّوبمعاجلة وحتريك عدد قليل من املتغريات املالية  .عشوائيةودورات األعامل ال والركود االقتصادي

ّ استطاع االقتصاديون من ذوي االهتامم بالشؤون العامة −ّنفقات الدولة, وأسعار الفائدة, وتوريد النقد
وبدأ االقتصاديون املؤمنون . ّد الطريق للتقدم االقتصادييهمتوعلمهم حتقيق العدالة االجتامعية و

 . هو الذي سيحكم"االقتصادي−امللك"الية يعتقدون أنه يف عامل كينيزي فإن بالليرب
ّا شومبيرت وغريه من االقتصاديني املحافظني فقد اعتربوا القوة االقتصادية غري املنضبطة يف الدولة ّأم ّ

ّ ألهنا ألغت كل الضامنات االقتصادية ضد التضخم "دعوة إىل عدم املسؤولية السياسية"احلديثة,  وغريه من ْ
ّسوا خوفا من أن تقوم الدولة باستخدام سلطاهنا يف توزيع ّوتوج. (Drucker, 1983, p.128)الرشور 

ففي عامل ال وجود فيه لقيود معيار الذهب . رّبذخر إىل غري املنتج واملرسف املّ القومي من املنتج واملدخلّالد
ة التي تريد احلصول عىل الشعبية واسرتضاء  احلكومات الديمقراطيستكونّوغريه من املعايري الدولية, 

ّاملصالح اخلاصة وذلك بالتوسع يف الربامج احلكومية املكلفة معرضة لضغوط التضخم املتزايدة, مم ّ ّ ّ ا يمكن ّ
 فإن الذي "ودولة الرفاه − ّللدولة املحاربة"ويف العهد اجلديد . ّأن يقوض كال من الديمقراطية والرأساملية

 ةوقد ظهرت هذه القضية بعد بضع. نيقادة العسكريون والسياسيون وليس االقتصاديحيكم إنام هم ال
 . قة بدولة الرفاه واالقتصادات الكينيزيةّعقود يف مباحثات ما بعد احلرب العاملية الثانية املتعل

ة احلرب ّ, فإن املهمة األساسية بعد كارث)١٩١٩ ("النتائج االقتصادية للسالم" يف كتابه زر كينيّوكام قر
ْوقد استبعدت العودة إىل .  كانت إنشاء نظام اقتصاد دويل وإجياد نظام نقدي مستقر مبارشةالعاملية األوىل

ّمعيار الذهب ألن التضخم احلاد قد أد إىل تآكل القوة الرشائية ملخزون العامل من الذهب ّ وقد أوجد . ّ
ّن عمالت معززة بالذهب, ّ فاألمم ستضم. املشكلةّحلل هذه معيار تبادل ذهبي ١٩٢٢مؤمتر جنوا يف 

ّوخاصة اجلنيه اإلسرتليني الربيطاين يف مد خراهتا لكي تقتصد يف استخدام الذهب, واعتقد كثريون أن ّ
ّنظاما نقديا دوليا مستندا إىل سعر رصف ثابت سيعود إىل اهليمنة عىل العالقات النقدية بني الدول وأن 

 .ّالكالسيكيعود إىل األيام الذهبية السعيدة التي ساد فيها معيار الذهب ّالعالقات االقتصادية الدولية ست
فقط, وكان اهنياره عامال أساسيا يف التعجيل ّعدة سنوات ل الذهب بقي  تبادل حال, فإن معيارّوعىل كل

ّنخص بعضها بالذك الهنيار النظام النقدي, ّ عدة هناك أسبابت وكان.بالكساد العظيم يف الثالثينيات .  هنارّ
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فكثري من احلكومات التي استخدمت سيطرهتا اجلديدة عىل التأثريات النقدية, بدأت تعطي أهداف الرفاه 
ولقد . ّا تعطيه للنظام النقدي الدويل املستقرّالوطنية كاالستقرار االقتصادي وتوفري العمل قيمة أكرب مم

عت مقاومة مرونة األجور أو األسعار فقد استطا. ل ورجال األعامل كنتيجة للحربّة العامّت قوادازد
ّالتي سهلت) ّوخاصة باالجتاه النازل(  . تطبيق نظام سعر الرصف الثابتّ

 ١٩٢٥فعندما رجعت بريطانيا إىل معيار الذهب عام . والعامل اآلخر كان السياسة االقتصادية الربيطانية
ا ّسمية أعىل مماإلسرتليني قيمة وأعادت حتديد القيمة اإلسرتلينية للذهب فقد فعلت ذلك بأن أعطت ل

 االقتصادي الربيطاين, وهبطت الصادرات, وعانت الطبقة العاملة ّينبغي, وكنتيجة لذلك, فقد أعيق النمو
فقد أخضعت احلكومة الربيطانية الرفاه الوطني ملقتضيات ) ١٩٢٥ (زأ كينيّوكام تنب. من صعوبات شديدة

 والذي فشل يف ١٩٢٦وكانت النتيجة هي اإلرضاب العام يف عام . ّاملحافظة عىل الدور الدويل لإلسرتليني
ّحتقيق أهدافه املبارشة ولكنه مه  .د الطريق لدولة الرفاه احلديثةّ

تدهورها قد نجم عن ف. ّوكذلك, مل يعد لربيطانيا العظمى القدرة عىل إدارة النظام النقدي الدويل
وكام قال . ّري يف التوزيع العاملي للقوة االقتصاديةالصناعي, وكلفة احلرب, ونشوء قو جديدة حتول كب

ة ّ حدقد كانت ف)١٩٧٣( ١٩٣٩−١٩٢٩, "العامل يف الكساد"يف كتابه  (Kindleberger) كيندلربجر
فربيطانيا العظمى مل يعد لدهيا . ّعز جزئيا إىل اهنيار الزعامة االقتصاديةتواستمرار فرتة الكساد العظيم 

ولياهتا املهيمنة يف التجارة واملال والتمويل, فالقو الناشئة املهيمنة املتمثلة بالواليات القدرة عىل تنفيذ مسؤ
 أن رغموعىل نقيض ذلك, . ّاملتحدة األمريكية, مل تكن قادرة وال راغبة بأن تضطلع بالزعامة االقتصادية

ّالواليات املتحدة قد خرجت من احلرب عىل أهنا األمة األوىل املانحة للد  عامليا, فإن االنكامش نْيّ
(deflation)ة الكساد ّا زاد حدّب نقصا يف السيولة العاملية ممّ األمريكي سب(H. Johnson, 1975, p.272) .

التي "ّوبغياب السلطة العليا التي تستطيع إنفاذ القوانني وإدارة النظام جلأت الدول إىل السياسات القومية 
 . ادي واهنار النظام االقتص"تفقر اجلريان

ت سياساهتا االقتصادية ادلت األغراض االجتامعية واملصالح القومية لد القو العظيمة وازدّوقد تبد
ّتباينا كنتيجة للتطورات الدولية والوطنية ّ (Ruggie, 1983, pp.390-92) . وأصبحت أهداف الرفاه الوطنية

 ).Oye 1983( ل إمكانية التعاون مستحيلةا جعّمم. ّواملنافسات القومية, أكثر أمهية من املعايري الدولية
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ها أعلت قيمة االستقالل الوطني والكفاية ّ كل"اإلصالح اجلديد"ثم إن األيديولوجيات الفاشية والنازية و
ّالذاتية القومية أكثر من النـزعة الدولية الليربالية ّق التعاون الدويل, وازدياد الصدامات فقد ّوبسبب متز. ّ

ّففي اقتصاد بعد اآلخر أمسكت الدولة بزمام االقتصاد لتحقق . ّؤكد نفسها جمددابدأت دولة احلرب ت ّ
ّالرفاه الوطني املحيل ولتحقق أهداف سياساهتا اخلارجية انتصار ّأد ّففي غياب الزعامة املهيمنة, . ّ

 . ايلوتباين املصالح القومية; إىل اهنيار االقتصاد العاملي الليرب ات غري الليرباليةيديولوجياأل
ّوأدت الفوىض االقتصادية الالحقة إىل جتزئة النظام النقدي الدويل إىل عد ّ ويف مؤمتر  .ة كتل نقدية متنافسةّ

Ot)أوتاوا  t awa  Confe rence س الربيطانيون مع عدد من دول الكومنولث ّ أس١٩٣٢عام  (
domin) ّاملستقلة ions S)سوا كتلة األسرتليني ّوبعض الرشكاء التجاريني, أس( te r l ing  b lock) .

Dolّوبعد ذلك بقليل أنشئت كتلة الدوالر  la r  b lock يف الواليات املتحدة األمريكية وكتلة الذهب 
(Go ld  b lock ت األزمة االقتصادية العاملية للقيام ّوأخريا فإن أملانيا وإيطاليا واليابان استغل.  يف فرنسا(

ا دخل االقتصاد العاملي يف عهد من االقتصاد وبذ .بمحاوالت إلجياد إمرباطوريات ذات سيادة مطلقة
 ّ كتلة اقتصادية أن حتلّب أسعار العملة, بينام حاولت كلّاحلريب الذي اقرتن باملنافسة عىل خفض وتقل

مشكالت مدفوعاهتا وعاملتها عىل حساب الكتل األخر . 
ّوليات الزعامة يف أوساط ؤ بمسوكنتيجة هلذه الفوىض االقتصادية, بدأت الواليات املتحدة األمريكية تضطلع

 U.S. Reciprocal), فإن قانون التجارة املتبادل األمريكي ١٩٤٣ففي . الثالثينيات من القرن العرشين

Trade Act) وقد كان هلذا املبدأ . أعطى الرئيس صالحية املفاوضة بشأن التخفيض املتبادل للتعريفات
ّ ثم أصبح متضمنا يف االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة األسايس لتبادلية التفرقة عواقب فورية ضئيلة ّ

(GATT)وقع كل١٩٣٦ويف .  بعد احلرب العاملية الثانية ّ  األمريكية, وبريطانيا  من الواليات املتحدةّ
 ch.5 ,1976(ة التضارب بني هذه املراكز الثالثة للعملة ّالعظمى, وفرنسا االتفاقية الثالثية لتخفيف حد

Rowland( . ومع أن هذه التدابري قد عكست تزايد وعي الواليات املتحدة بمصلحتها يف العمل
املنسجم لالقتصاد العاملي الليربايل, فقد كان عىل اإلصالح الكايف لقضايا التجارة والعملة أن ينتظر حتى 

 . ة عاملية مهيمنة بال منازعّهناية احلرب العاملية الثانية وظهور أمريكا كقو
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 ز عهد معيار الذهب بشكل عامّث ما بني احلربني أهنت التوازن التلقائي الذي ميوإن حواد
(W i l l i amson ,  1983 ,  p وإن حتقيق التوازن الداخيل واخلارجي املتزامن من خالل إعامل . (141.

إىل ية ق سعر العملة املسكوكة مل يعد منطبقا يف العامل الذي تسعى فيه البنوك املركزّصلة بتدفّآلية هيوم املت
ياسات املالية املغلقة; إذ قد ّمقاومة تأثريه ومل يسمح لألسعار واألجور أن تنخفض تلقائيا استجابة للس

 .ّدخل عهد تدخل الدولة وإدارهتا لالقتصاد

 )١٩٧٦ – ١٩٤٤(نظام بريتون وودز

The Bretton Woods System (1944-1976) 

والتضحيات املفروضة عىل مواطنيها أثناء  د العظيملقد أوجدت الديمقراطيات الغربية بعد صدمة الكسا
ّاألولوية األوىل أن حتقق النمو. احلرب العاملية الثانية جمموعتني من أولويات ما بعد احلرب  االقتصادي ّ

The) فخطة بفريج .والعاملة الكاملة  Beve r idge  P lan)  يف بريطانيا العظمى, وتأسيس فرنسا
ّ كانت كلها رموزا لتدخل الدولة يف ١٩٤٦يات املتحدة قانون العاملة لعام للجنة التخطيط, وإصدار الوال ّ

واألولوية الثانية هي تأسيس نظام اقتصادي دويل مستقر, يمنع االرتداد إىل . االقتصاد إلجياد دولة الرفاه
 .رة التي حدثت يف ثالثينيات القرن العرشينّالقومية االقتصادية املدم
ّ بمهمة إجياد مثل هذا النظام ١٩٤٤ يف عام (Bretton Woods Conference) ّوقد كلف مؤمتر بريتون
  الربيطاين, كان−وقد كان لنظام بريتون وودز الذي هو حصيلة التعاون األمريكي. االقتصادي العاملي املستقر

 تكون فيه إىل عامل) اتهيف مناقش(ع املؤمتر ّوتطل. (Cooper, 1984, pp. 22-23)ّله مالمح أساسية متعددة 
قومية, ومع ذلك فالنظام املايل يبقى مستندا إىل أسعار   كبري لتحقيق أهداف اقتصاديةّإىل حد ةّحر احلكومات

واملبدأ . ر يف خفض األسعار الذي حدث يف ثالثينيات القرن العرشينّرصف ثابتة; وذلك منعا للتنافس املدم
ق رأس املال ّوقد اعترب تدف.  صفقات احلساب اجلاريّ تبنيه هو إمكانية حتويل العمالت يفّاآلخر الذي تم

ْوأنشئ .  اعترب أمرا من املايض−ب دمارا يف الثامنينيات ّالضخم الذي حدث يف ثالثينيات القرن العرشين وسب
م ّ ليرشف عىل عمل النظام النقدي ويقد)nternational Monetary Fund) (IMF)ّصندوق النقد الدويل 

 اختالل التوازن لوأخريا يف حا. جل لألقطار التي تعاين من صعوبات يف ميزان مدفوعاهتاطة األّقروضا متوس
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اختالل التوازن "ّ دولة أن تغري سعر رصفها بموافقة دولية, غري أن تعريف ّاألسايس, سمح النظام ألي
 . قد ترك غامضا"األسايس

ّستقالل الوطني واالستقرار الدويل, وقد حاول نظام بريتون وودز أن جيد حال للتصادم احلاصل بني اال
استقالل السياسات القومية, وثبات سعر الرصف, : غري أن املالمح األساسية للنظام التي هي كاآليت

. (Cooper, 1984, p.22) هذه املالمح تناقضت مع بعضها − إىل بعض بعضهاوإمكانية حتويل العمالت
 يف نفس ّومتتصّالكيل يف اتباع نظام سياسات االقتصاد ة ّة من األمم أن تكون حرّفمثال, ال تستطيع أم

افرتض أن حركة رأس املال ستكون ّعىل أنه . ّالوقت العملة األجنبية من دون عواقب تؤثر يف سعر رصفها
قليلة وأنه يمكن التوفيق بني تضارب األهداف االقتصادية وذلك بوضع تدابري من أجل حتويل العجز 

وقد كان ذلك ممكنا يف واقع األمر حتى . ّورة من أجل التغري يف سعر الرصفّالدويل وكذلك عند الرض
 .أواخر الستينيات, عندما بدأت السياسة املالية األمريكية تضع قيودا شديدة عىل النظام

John Rugg) غيووكام ناقش جون ر ie ق بنظام بريتون وودز حيث قال إن هذا النظام ّ املوضوع املتعل(
 :ب ما ييلّفقد حاول النظام أن يتجن. ّتناقض بني االستقالل الوطني واملعايري الدوليةكان حال وسطا لل

 إخضاع الفعاليات االقتصادية الوطنية إىل استقرار سعر الرصف الذي كان يضمنه معيار الذهب )١(
 .التقليدي

زة للفرتة ما بني ّ التضحية باالستقرار الدويل من أجل استقالل السياسة الوطنية وهي الصفة املمي)٢(
 حماولة لتمكني احلكومات من اتباع سياسات "احلل الوسط لليربالية املضمرة"احلربني, وقد كان هذا 

وقد كتب روغي يف وصف هذا احلل . ّ يف الداخل دون إرباك االستقرار النقدي الدويلّكينيزية حافزة للنمو
ّينيات فسيكون متعدد األطراف بطبيعته وعىل عىل نقيض القومية االقتصادية للثالث": هّن يقول إالوسط

ّنقيض ليربالية معيار الذهب والتجارة احلرة فإن تعددية األطراف من شأهنا أن تعز إىل التدخل الوطني  ّ ّ
ّع أن إجياد مؤسسات حتدد تأثري التطورات الوطنية ّوكان من املتوق. (Ruggie, 1982, p.393)ّاملحيل  ّ ّ

ّ من الليربالية الدولية ّ يف نفس الوقت مشكلة حتقيق كلّبعض سوف حيل يفواخلارجية عىل بعضها 
 . ّواالستقرار املحيل الوطني
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ّوقد عكس نظام بريتون وودز تغريات أساسية يف األهداف االجتامعية واألغراض السياسية; فبينام أخضع 
ّرار الوطني للمعايري الدولية معيار الذهب يف القرن التاسع عرش وكذلك أيديولوجية االقتصاد احلر االستق

. ّ هذه األهداف, فإن نظام ما بعد احلرب قد حاول أن حيقق اهلدفني معاني احلرببني  ما فرتةعكستو
ّت الدولة القيام بدور أكرب يف االقتصاد لتضمن العاملة الكاملة وغريها من األهداف, لكن أعامهلا ّوتول

ّيقة فإن ثمة إمكانية ألن يتعايش كلوهبذه الطر. ّصارت خاضعة للقواعد الدولية ّ من التدخل الوطني مع ّ
ّإن جوهر الليربالية املضمرة هو أن تبتكر شكال من أشكال تعددية ": يلير روغي ما ّويقر. ّاالستقرار الدويل

mu)األطراف l t i l a t e ra l i s m) ٣٩٩ص ,١٩٨٢(بات االستقرار الوطني ّيتالءم مع متطل .( 
االستقرار الوطني,   أدنى من اخلطورة عىلّحدبوجود ّ املشاركة يف التجارة احلرة  تشجيع األمم عىلّوقد تم

a) وإن كان عىل بعض حساب كفاءة التخصيص l loca t ive  e f f ic i ency), فإذا وقعت هذه األمم يف 
ل العجز احلاصل ّيمكن أن يمو ّصعوبات خطرية بالنسبة مليزان املدفوعات فإن صندوق النقد الدويل

د الواردات ّ, وال حاجة لألمم أن تقي(Ruggie, 1983, p.434)ىل تسوية ميزان املدفوعات ويرشف ع
ّفالتعاون الدويل جيعل من املمكن أن تتدخل الدولة وأن تسعى إىل . ح اخللل يف ميزان املدفوعاتّلتصح ّّ

سات التنافسية  املجازفة بزعزعة نظام سعر الرصف ودون العودة إىل السيادون الكينيزي ّسياسات النمو
ّدون لربيتون وودز أن السوق والدولة ّويعتقد املؤي. القومية التي كانت سائدة يف ثالثينيات القرن العرشين

 . إدماجهام بنجاحّقد تم
ّ التجارة الدولية وازدياد الرتابط ّله مثيل من حيث نمو وقد جاء إنشاء نظام بريتون وودز يف عرص مل يسبق

ّالعاملية كان هناك خلل أو صدع أد  ضمن هذه الفلسفة أو النظرية الكينيزيةومع ذلك ف. االقتصادي ْ
ّبميض الوقت إىل اهنيار هذا النظام, فاالقتصاد األمريكي أصبح املحر  االقتصادي العاملي, ّك الرئييس للنموّ

ر ّ اخلارج يوفّق الدوالر إىلّوأصبحت السياسة النقدية األمريكية هي السياسة املالية العاملية وكان تدف
يف  (OPEC) ّوبعد ثورة منظمة األقطار املصدرة للبرتول. ّالسيولة التي شحمت عجالت التجارة

ّ التي رفعت أسعار الطاقة العاملية إىل أربعة أضعاف, جعل التحول الكبري يف اليابان وأقطار ١٩٧٤−١٩٧٣
 ّ كل,ه نحو التصديرّتيجيات تنمية تتوجأوروبا الغربية واألقطار التي بدأت يف التصنيع حديثا نحو اسرتا
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 العامل معها, فعندما نمت أمريكا نام.  االقتصادي العامليّذلك زاد من مركزية الدور األمريكي يف النمو
 . وعندما تباطأت أمريكا تباطأ العامل

فاحلرب . لواقعةّوكام هي احلال مع معيار الذهب التقليدي فإن ثمة فراغا أو انفصاال بني النظرية واحلقيقة ا
ّل املسؤوليات والواجبات التي توخاها ّ قادرة عىل حتمّقد أضعفت اقتصادات القو الصناعية بحيث مل تعد

ّلت أمريكا املسؤولية األساسية إلدارة نظام النقد الدويل ّوقد حتم. ١٩٥٨نظام بريتون وودز حتى عام 
 وبداية الرصاع السيايس مع "ّنقص الدوالر"ة عندما واجهت احتامل الفوىض يف االقتصاد العاملي ومشكل

Marsha)االحتاد السوفيايت, وذلك بتطبيق مرشوع مارشال l l  P lan وجزئيا من خالل صندوق النقد  (
ّوأصبح االحتياطي الفيدرايل هو املمول املرصيف للعامل, وصار الدوالر هو األساس لنظام النقد . ّالدويل
هيمنة "ه ما دعاه الفرنسيون ّ حملّ فقط ثم حل١٩٦٤ حتى ١٩٥٨دز من وقد دام نظام بريتون وو. ّالدويل
  ."ّالدوالر
وألن كثريا من . ّإىل الدوالريستند ة عنارص رئيسة ما أصبح فعليا مقياسا لتبادل الذهب ّزت عدّوقد مي

ّاألمم األخر ربطت عمالهتا بالدوالر فقد تم ّة جمرد ّ حتقيق أسعار رصف ثابتة, وتضمنت عملية التسويّ
ّوبام أن الدوالر كان العملة االحتياطية  .ّاختاذ إجراءات غريت القيمة االسمية للعمالت مقابل الدوالر

ّالرئيسية فقد أصبحت السيولة الدولية من وظيفة ميزان املدفوعات األمريكي الذي كان يعاين من عجز 
ّملتحدة أن تبقي الدوالر قابال للتحويل إىل ّوحمور النظام هو تعهد الواليات ا.  وما بعدها١٩٥٩ّمتكرر منذ  ْ

ّقد ظل النظام يعمل بنجاح طاملا ظلتو.  لألونسةا دوالر٣٥ّذهب بمعدل   الواليات املتحدة تدعم هذا ّّ
ّفقد كان الدوالر كالذهب بل كان يف . ّ الدول األخر واثقة من سالمة االقتصاد األمريكيّظلتالتعهد و
. صار الوسيلة األساس للتبادل, ووحدة للحسابات وخمزنا للقيمة يف العامل من الذهب, وفضلاحلقيقة أ

ّق الدوالر إىل اخلارج الذي سببه العجز املزمن يف املوازنة ّ كان تدف١٩٥٩ويف العقدين التاليني للعام  ّ
 .ت األزمة واهنار نظام بريتون وودزّثم حل. األمريكية هو الذي دفع عجلة االقتصاد العاملي
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  األمريكيةواهليمنةالر ّالدو

The Dollar and American Hegemony 

ّلقد استندت اهليمنة األمريكية إىل دور الدوالر يف نظام النقد الدويل وإىل توسيع ردعها النووي ليشمل  ّ
اآلسيوية يستطيع أن يستخدم  − يت, الواقع يف قلب الكتلة األوروبيةاويف حني أن االحتاد السوفي. حلفاءها

 أن يكون لد الواليات املتحدة القطع األجنبي ّه العسكرية يف التأثري مبارشة عىل األطراف, فإنه ال بدتّقو
ّلتمول مركزها العاملي الذي انطو عىل نرش قواهتا وراء البحار, وخوض حربني رئيسيتني يف آسيا, وغريها 

ية إىل حد كبري من خالل االستفادة من  حتمل هذه األعباء االقتصادية للهيمنة العاملّوقد تم. من النفقات
ّاملركز الدويل للدوالر وكان الثمن املدفوع الستغالل أمريكا لدورها كممول هو تقويض نظام بريتون . ّ

. ة مدينة وازدياد االعتامد عىل رأس املال الياباينّة دائنة إىل أمّ أممنل الواليات املتحدة ّوودز وحتو
 وسأناقش هنا ما يدعوه االقتصاديون معضلة تريفني. ة يف الفصل الثامنّوسنناقش هذه التطورات األخري

(Tr i f f in  Di l emma) ر يف خامتة املطاف ّدمت الواليات املتحدة سةألوضح السبب الذي جعل سيا
 .(Block, 1977)نظام النقد الذي جاهدت كثريا إلجياده 

Rober) نرش روبرت تريفني ١٩٦٠يف  t  T r i f f in : كتابا عنوانه يف جامعة ييل, وهو اقتصادي (
ّوقد كشف يف كتابه هذا الصدع املوجود يف قلب معيار رصف الدوالر, وقد  "ّالذهب وأزمة الدوالر"

فالنظام كان معتمدا عىل عجز ميزان . ّأشار إىل تناقض أسايس بني آلية إجياد السيولة والثقة الدولية يف النظام
ّيؤدي إىل تقويض الثقة أن   كان من شأنهولة, غري أن هذا العجزاملدفوعات األمريكي من أجل توفري السي

وال قابلة للتحويل إىل  ّ احليازات األجنبية للدوالر التي مل تكن مدعمةّفنمو. ّبالدوالر يف املرد األخري
ّ لألونسة الواحدة سيؤدي يف خامتة املطاف إىل تبديد الثقة ا دوالر٣٥الذهب الذي متتلكه أمريكا بسعر 

ف العجز يف ّا أن يتوقّ إمّفكان ال بد. ّلنظام, ويؤدي بدوره إىل مضاربة مالية وتزايد عدم االستقرار النقديبا
ّوذلك ينقص معدل إجياد السيولة فيتباطأ نمو االقتصاد العاملي(ميزان املدفوعات األمريكي  أو ال بد من ) ْ
 .إجياد آلية أخر خللق السيولة
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تناقش أكاديميا فقط; ألن احتياطي الذهب األمريكي كان كافيا  تريفني, بقيت معضلة ّ عدةولسنوات
ّلتغطية العجز يف ميزان مدفوعاهتا وكان معدل التضخم األمريكي منخفضا , بدأت ١٩٦٧ولكن بعد . ّ

ّاألمور تتغري مع انخفاض قيمة اجلنيه, الذي كان يوفر بعض احلامية للدوالر  ّ(Scammell, 1983, p.179) .
ي احلاد يف ميزان املدفوعات األمريكي الذي أعقب ذلك زاد ّ فالتصعيد اهلائل حلرب فيتنام والرتدوبالتايل

 الذي سببه ازدياد جمهود احلرب وبرنامج الرئيس  (ّوكاستجابة لتزايد التضخم العاملي. احلالة سوءا
رار النقدي,  وازدياد عدم االستق,(Great Society Program) جونسون املعنون املجتمع العظيم

ّوهجامت املضاربة املالية عىل الدوالر; كل  . ّ الدويل حلل معضلة تريفنيّالتصميمّ ذلك أد إىل تسارع ّ
ّوقد تضمنت هذه اجلهود عموما صنفني من اإلجراءات الدولية مها  هناك جهود تعاونية بني تأوال, كان: ّ

 التدابري ّقد تضمنتو.  ولتقليل املضاربات املاليةّالقو االقتصادية القائدة مصممة لزيادة الثقة بالدوالر
ّ ومقايضات عملة نظمها مرصف التسويات الدولية لربكة الذهب,ّالعامة لالستدانة ّ(Kindleburger, 

1977, ch.7) . ّثانيا, بعد مداوالت حادة تم تأسيس صندوق النقد الدويل, الذي أوجد بدوره حقوق
Spec)ّالسحب اخلاصة  ia l  Drawing  R igh t s  (S .D .R) تكون ( ل  لتكميل ا احتياطيأصال 

ّالدوالر كعملة احتياطية وبذلك حتل  وقد كان هذا اإلجراء ناجحا جزئيا بسبب , مشكلة إجياد السيولةّ
 إليضاح معنى أو مضامني(سة دولية ّاملصالح السياسية املتضاربة وفقدان الثقة باملال الذي أوجدته مؤس

ومع ذلك, وبالرغم من هذه . (Williamson, 1983, p.348)انظر ) (SDR ّحقوق السحب اخلاصة
ولفهم سبب . ة سنوات أخرّر لعدّ نظام بريتون وودز يتعثّة واملشكالت القائمة استمرّالصعوبات احلاد

ّذلك, علينا أن نرجع إىل ميدان السياسات الدولية وإىل حقيقة أن القيادة االقتصادية األمريكية استمر ت, ّ
 .ّها يف املحافظة عىل االستقرار النقدي الدويلرغم فشل

ومن . وبقي نظام األسعار الثابتة حمافظا عىل وجوده ملدة من الزمن ألنه ظل مستندا إىل أساس سيايس ثابت
 بني أساطني (Cohen) إذا استخدمنا تعبري كوهني "نةّمساومة متضم" هناك تحيث اجلوهر, فقد كان

 اليابان −الواليات املتحدة, وأوروبا الغربية, وإىل درجة أقل: هيمنة وهيّاالقتصاد الدويل الثالثة امل
(Cohen, 1977, p.97) . واليابان ألسباب اقتصادية ) وباألخص أملانيا الغربية(وقد وافقت أوروبا الغربية
يزان  عىل متويل العجز يف م, من ناحية أكثر, ولكن ألسباب سياسية واسرتاتيجية,هامة, من ناحية جزئية
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يف إن حلفاء أمريكا أذعنوا ": قا عىل عنارص هذا التفاهم قائالّوقد كتب كوهني معل. املدفوعات األمريكي
ّنظام مهيمن منح الواليات املتحدة امتيازات خاصة ألن تعمل خارج حدودها من طرف واحد لرتقية 

خدام حلفائها للنظام لتعزيز ّوباملقابل فإن الواليات املتحدة غضت الطرف عن است. املصالح األمريكية
 املصدر ( ". كبري عىل نفقة الواليات املتحدةّازدهارهم االقتصادي اخلاص, حتى ولو كان ذلك إىل حد

. ني وعلئّ نظام بريتون وودز قائام مادامت هذه املساومة مستمرة وغري مستثمرة بشكل سيّ وقد ظل,)نفسه
 , كبريّ إىل حدأساس االستدانةة سياستها اخلارجية عىل أثناء هذه الفرتة أدارت الواليات املتحديف و

ّفقد كانت تطبع العملة لتمويل مركزها الدويل, وهو أسلوب . مستفيدة من دورها كممول مرصيف عاملي
 التي كان يطلب من املستعمرات الربيطانية وغريها من "سرتلينيملوازنات اال"مشابه إلصدار الربيطانيني 

 رغبة أوروبا واليابان بأن تقرض أمريكا أمواال كانتو. ّ بريطانيا أن تتمسك هباّالدول املعتمدة عىل
ّلالحتفاظ بالدوالر املتضخم عىل شكل ضامنات احلكومة األمريكية لدفع الفائدة, هي التي مكنت  ّ

ة ن املحافظة عىل التزاماهتا العسكرية يف أوروبا الغربية وحول احلدود السوفياتيمالواليات املتحدة 
.  املساعدات اخلارجية, وبالطبع مكنتها أيضا من االستمرار يف حرب فيتناميلها من حتوتّوالصينية, ومكن

ومل يكن ليندن جونسون مضطرا للتفريط بربناجمه العزيز عليه وهو برنامج املجتمع العظيم, أو أن يفرض 
بل فقد استمرت أمريكا ليس فقط وباملقا. نفقات الربنامج واحلرب عىل الشعب األمريكي بزيادة الرضائب

يب والياباين, بل أيضا حيال و صادراهتا من قبل املجتمع االقتصادي األورّبالتساهل حيال التمييز ضد
ّاسرتاتيجيات هذه الدول للتوسع يف التصدير املكث ّ ّة والنظام الدويل قد استفادا ممّ أمّوقد بدا أن كل. فّ ا بدا ّ

 .)٧( غري أهنا يف احلقيقة مركزة حول ذاهتا وقومية إىل درجة كبريةبعض بعضها لّأنه سياسات مكمل
. ّ للامل العاملي فقد أصبحت مصدرا أساسيا للقوة واالستقاللّاملوردةوألن الواليات املتحدة كانت هي 

من ّولكن وبميض الوقت بدأ كثري . ّويف البداية, تقبل حلفاء أمريكا هذه احلالة لألسباب التي ناقشناها آنفا
بيني واليابانيني يعتقدون أن الواليات املتحدة كانت تيسء استخدام االمتيازات السياسية واألور

                                                           
باستقصاء ما إذا كانت الواليات املتحدة قد أساءت استعامل سلطتها يف تقايض رسم سك الذهب والفضة ) ٧٣ − ٦٩, صفحة ١٩٧٥(قام كوبر ) ٧(

 .بالنسبة لدور الدوالر الدويل بوصفه العملة الدولية
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إن ": وكام اشتكى شارل دجيول مرارا قائال. ّاها املكانة العالية للدوالرّواالقتصادية التي منحتها إي
ام, ولتشرتي رشكات أجنبية, ّالواليات املتحدة تطبع الدوالرات بحرية لتحارب حربا استعامرية يف فيتن

 واحلل كام يراه الفرنسيون, هو العودة إىل ".با وبقية العاملوّوبشكل عام لتمول اهليمنة السياسية عىل أور
ة, فإن رشكاء أمريكا االقتصاديني ّومع أن الذين قبلوا هذا التدبري الشديد القسوة كانوا قل. انضباط الذهب

ّ إزاء التضخم, واملضاربات الشاذة يف العملة, وازدياد عدم االستقرار كانوا يشعرون مجيعا بقلق متزايد
وكان ينظر إىل الواليات املتحدة . ّالنقدي وذلك بسبب التوسع الزائد أكثر مما ينبغي يف عرض النقد العاملي

ناحية ومن . ّعىل أهنا تنقل كلفة سياساهتا الوطنية واألجنبية وتضعها عىل كاهل اقتصادات الدول األخر
 حيدث, ّأخر, فإن املوقف األمريكي كان من حيث اجلوهر أنه إذا كانت األقطار األخر غري راضية عام

Ben)"اإلمهال احلميد"ّوقف بأنه مبدأ ّوقد عرف هذا امل. فإن مسؤولية معاجلة األمر تقع عىل كاهلها ign  

Neg lec t  .١٩٧١لذي كان الصفة املميزة للسياسة األمريكية حتى أغسطس ا (
ّوقد تالزم مع هذا التدبري النقدي والسيايس ناحيتان أساسيتان غري متناسقتني أدتا يف املرد األخري إىل  ّ

ّومن ناحية أخر, فإن دور الدوالر كعملة . يف سبعينيات القرن العرشين تقويض نظام بريتون وودز
املتحدة امتيازات اقتصادية  أعطى الواليات ,احتياطية, ووسيلة للمعامالت التجارية وعملة وسيطة

رهتا من االهتامم بميزان مدفوعاهتا عند تنفيذها سياستها اخلارجية أو إدارهتا القتصادها ّوسياسية حر
 عىل نقيض أنواع االقتصاد األخر, مل يكن بوسعها ,ومن جهة أخر فإن الواليات املتحدة. الوطني

ّسن جتارهتا ولتحسّختفيض قيمة الدوالر بالنسبة للعمالت األخر لتح وكان . ن من ميزان مدفوعاهتاّ
ّيفرتض أن أي ختفيض لقيمة الدوالر لتحسني املركز التنافيس ألمريكا سيمحى أثره حاال بتخفيض مواز 

 . من العمالتالقيمة اجلنية واملارك وغريمه
 عجزها عن ختفيض وبينام أعلت الواليات املتحدة قيمة الالتناسق األول فإهنا دفعت ثمنا متزايدا بسبب

ا األوروبيون واليابانيون, فإهنم بالطبع ّأم. ّقيمة الدوالر لتحسني مركزها التجاري اآلخذ يف االنحدار
رين ّ مقد,, ولكن,ّنظروا إىل الالتناسق املذكور من املنظور العكيس, كارهني تصدير أمريكا للتضخم

 العجز يف ميزان املدفوعات األمريكي معتدال وما مما داولكن .  صادراهتميفّلتأثريات زيادة قيمة الدوالر 
ّظلت الوحدة السياسية ملراكز القوة الصناعية الثالثة من غري الشيوعيني ثابتة, فقد بقيت القضية هاجعة إىل  ّ
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ّوعندما أدت الظروف االقتصادية والسياسية املتغرية, إىل تفاقم ورطة الدوالر واملوقف التجاري .  كبريّحد ّ ّ
ّكي املتدهور يف أوائل سبعينيات القرن العرشين, ظهر الالتناسق الذي أوجده الدور الدويل للدوالر األمري ّ

ّاختذت الواليات املتحدة استجابة هلذه التغريات . ّكقضية أساسية يف إصالح النظام النقدي الدويل
 .إجراءات حاسمة لتغيري تلك النواحي من النظام التي مل تكن راضية عنها

 اإلجراءات التي اختذهتا الواليات املتحدة يف املرد األخري جيب أن نفهم أن هناك تناقضا سياسيا كامنا ولفهم
أو مشكلة  N-Iوإن أساس هذا التناقض هو ما يدعى .ّيف النظام النقدي الدويل املستند إىل أسعار ثابتة

ّالنظام االقتصادي املؤلف ففي . (Williamson, 1983, pp.334-35) (Consistency Problem)  الثبات
ولكن أحد . ة يف أن تعدل أسعار الرصف لدهياّتكون حر N-Iمن األقطار, فإن األقطار  N من عدد

األقطار ال يستطيع ذلك التغيري يف أسعار الرصف ألن عملته هي املعيار الذي ترتبط به قيمة كل العمالت 
سعر رصفه لكي حيسن فائدته ّ قطر أن يغريّل كلوهناك إمكانية كامنة حلصول التضارب إذا حاو. األخر 

ّالتنافسية أو ليحقق هدفا آخر, ويمكن جتنب التضارب إذا بقيت قيمة إحد العمالت ثابتة بالنسبة لكل ّ 
العمالت األخر. 

ّور الذي يتميز ّت الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية بثالثني سنة تقريبا تلعب هذا الدّواستمر
ّومل هتتم بسعر رصف الدوالر وذلك . ّالثبات وعدم املباالة, وكانت قانعة بكوهنا سلبية جتاه قيمة الدوالرب

ّبسبب القوة العامة لالقتصاد األمريكي وألن القطاع األجنبي من االقتصاد األمريكي كان صغريا جدا ّ .
ة واليابان, فقد أخضعت أمريكا عالوة عىل ذلك, وألجل متتني العالقات مع حلفائها يف أوروبا الغربي

أن يغريوا أسعارهم, أو بولذلك سمحت لآلخرين . مصالح اقتصادها الوطني ملصاحلها السياسية األوسع
. ّعتها عىل أن تغري سعرها ألجل استقرار النظام بالدرجة األوىلّ, فقد شج١٩٤٩كام حدث لربيطانيا يف عام 

ّة عن تغري قيمة عملة ما بالنسبة للدوالروباختصار, فآلية التعديل كانت أساسا عبار ّ . 
ّقيمة الدوالر باستمرار ّاملبالغة املستمرة ل إزاء "اإلمهال احلميد" ـصف بّولقد بدأ املوقف األمريكي املت

ّتسارع حرب فيتنام والتوسع املرافق مع و. وانحدار ميزان التجارة يف أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات
ّاملجتمع العظيم الذي وضعته إدارة الرئيس جونسون, فقد أغرق الدوالر األمريكي زمنيا لربنامج 

ّوألن االقتصادات األخر أجربت عىل تقبل هذه الدوالرات للمحافظة عىل . األسواق املالية العاملية
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ذلك وتال . ّأسعار الرصف الثابتة, فإن التضخم األمريكي نقل إىل رشكائها عن طريق هذا النظام النقدي
 حافزا قويا آخر لالقتصاد األمريكي, ١٩٧٢عها لالنتخابات الرئاسية عام ّ لد توقنيكسونتقديم إدارة 

ّمطلقة بذلك العنان لقو التضخم األخر; مم وقد حذا عدد من . ّا زاد يف تقويض قيمة الدوالرّ
فعملت عىل حفز ة إلعادة انتخاهبا, حذو أمريكا ر مستع ختوض محلةاحلكومات األخر التي كانت

التجارية املتزامنة إىل زيادة −ّوقد أد األثر الرتاكمي هلذه الدورة السياسية.  يف الوقت نفسهاقتصاداهتا
ّرسعة التضخم الدويل ووضعت قيودا جديدة عىل نظام األسعار الثابتة ّر هذه التطورات ّولكي نقد. )٨(ّ

 .فمن الرضوري أن نرجع إىل مناقشة النظرية االقتصادية
ف مع هذا العامل الكينيزي ّينيات القرن العرشين بغية التكيّ يف ست"نظرية السياسة االقتصادية"لقد ظهرت 

ّد, واعرتفت النظرية بأن احلكومات حتتاج إىل أدوات سياسة مستقلة لتحقق األهداف الداخلية للنموّاملعق ّ ّ 
ّغري املتضخم مع حتقيق العاملة التام ومن . ّي للمدفوعات الدولية يف الوقت نفسهة, ولتحقيق توازن خارجّ

ّشأن التطبيق املناسب للنظرية أن يؤدي إىل التوفيق بني التدخل احلكومي املتزايد وبني االستقرار الدويل ّ ّ .
إن تطوير النظرية السياسة االقتصادية لالقتصاد املفتوح من  ,(Harry Johnson) وكام كتب هاري جونسون

 وآخرين بعد احلرب العاملية الثانية أعاد مفهوم النظام التلقائي (Tinbergen)نربجن , وتي(Meade)قبل ميد 
ّعىل أساس االفرتاض بأنه إذا ما طرحت النظرية بوضوح, فسيكون باإلمكان االعتامد عىل احلكومات 

ّلتطبيقها بذكاء, وخفض التضخم وإعادة التقييم أو إعادة التضخم والتقييم وجتمع بني هذه األم ور بشكل ّ
ع هؤالء االقتصاديون أن األمم سوف ّوقد توق. (H. Johnson, p.409)مناسب حسبام تستلزم الظروف

تستبدل بتلقائية معيار الذهب االختيار املناسب للسياسة الصحيحة عىل املستو القومي, وظلوا لعدة 
إن العيب "ونسون ولكن كام حذر ج. ّسنوات يعتقدون أن نظام بريتون وودز قد حقق هذه األهداف

ع بالفهم والقدرة عىل اتباع هذه ّهو افرتاضها أن احلكومات تتمت) هذه الوصفة السياسية (األسايس يف
ّالوصايا, وستفعل ذلك بدال من استخدام هذا الفهم والقدرة لتلعب لعبة يف السياسات الدولية ضد ّ 

 . األمل والتحذيرّر حتقق هذاّ, ولكن مل يكن من املقد) نفسهاملصدر (".جرياهنا

                                                           
 .اسية التجارية السي األعامل   لالطالع عىل نظرية دورةTufte  (1978)انظر تفته) ٨(
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ّوكام اتضح من ارتفاع وهبوط نظام بريتون وودز يف النهاية فإن التقدم يف النظرية االقتصادية نفسها مل يسهم 
ّ املشكلة األساسية للنظام النقدي الدويل, والتضارب املحتمل بني األهداف القومية ّبحد ذاته يف حل
هذه املشكلة هو وجود قيادة دولية ذكية, ويف عرص ما بعد   ّّوقد كان الرشط الالزم حلل. ّوالنظام الدويل

ّ ظلت الواليات املتحدة راغبة وقادرة عىل تسلم هذه الزعامة فإن النظام الليربايل احلر قد انترص مااحلرب و ّ ّ
رب الفيتنامية احلّرت الزعامة األمريكية يف استجابتها ملقتضيات ّوعندما تعث. عىل قو القومية االقتصادية

مل تكن و. ن االقتصاد الفني من إجياد حل يف هذه الظروفّة الواليات املتحدة نسبيا مل يتمكّ قوتوضعف
ّاألزمة التالية لذلك يف النظام النقدي الدويل مشكلة نظرية اقتصادية غري كافية, بل كانت مشكلة سياسية; 

ّتتمثل باالفتقار إىل زعامة سياسية واقتصادية كافية ّ . 
كان من شأنه الذي  وّ التضخم العاملي من أواخر اخلمسينيات إىل أوائل السبعينياتّتمرار نمو اسطرحلقد 

 كظاهرة جديدة , طرح نفسه إىل اختاذ إجراءات أمريكية مقوضة لنظام بريتون وودزّأن يؤدي
(Williamson, 1983, pp.386-87) .األساس ّ السائد يف املايض هو أن التضخم إنام هو يف ّنّوقد كان الظ

ّومع توسع الرتابط االقتصادي يف  .مشكلة قومية نامجة عن سياسات الطموح الزائد إىل إجياد العاملة الكاملة
ّ أن التضخم كان مشكلة االقتصاد الدويل الكيلّينيات القرن العرشين, تبنيّأواخر ست ّ ب ما قامت به ّفبسب. ّ

ّان التضخم ينترش من دولة إىل أخر خالل االقتصاد الواليات املتحدة من اإلفراط يف إجياد النقد, فقد ك
ته وعن طريق قناة مستويات السعر يف األسواق املدجمة أو املتكاملة للبضائع واملنتجات وكذلك ّالعاملي برم
ّوقد شوه العهد اجلديد للتضخم قيم العمالت, وقوض االستقرار االقتصادي عىل . ق رأس املالّبسبب تدف ّّ
 . سواءّي والعاملي عىل حد القومينالصعيد

ّ, كان الدوالر قد أصبح غري منسجم إىل درجة خطرية مع غريه من العمالت األساسية ١٩٧١ويف منتصف 
ّاألخر وأدت معدالت التضخم التفاضلية بني الواليات املتحدة وغريها من اقتصادات السوق إىل  ّ ّ

ّ بالدوالر تتناقص برسعة مما أشاع الفوىض وأصبحت الثقة. اختالل أسايس يف التوازن يف أسعار الرصف
وكانت احلكومة األمريكية واقعة حتت ضغط يضطرها إىل حتويل . الشديدة يف أسواق الرصف األجنبي

ْعرشات املليارات من الدوالرات إىل ذهب, وكان نظام النقد الدويل ينذر باالهنيار ّ وعندما واجهت إدارة . ّ
, ما سيصبح يف الواقع ١٩٧١عام   أغسطس١٥, أعلن يف ّدية برسعةاملرتشارد نيكسون هذه احلالة تري
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, وازدياد الضغوط ١٨٩٣يه ألول عجز يف التجارة األمريكية منذ ّويف تصد. سياسة اقتصادية خارجية
ّة, والتدفق املكثف للذهب, واهلجامت املتسارعة عىل الدوالر, واملخاوف من حدوث ّيئالداعية إىل احلام

ّ ذلك أد إىل أن يتّكل ,اهنيار مايل خذ ريتشارد نيكسون سلسلة إجراءات قوية من طرف واحد; ألجل إيقاف ّ
 .(Goua, 1983)انظر . ق الذهب ولكي يعكس اجتاه األوضاع االقتصادية األمريكية املتسارعة اهلبوطّتدف

ّدي الدويل عىل معيار ّأوال, أوقف الرئيس نيكسون إمكانية حتويل الدوالر إىل ذهب وأرسى بذلك النظام النق
ثانيا, فرض رسوما إضافية عىل الواردات األمريكية; ليجرب األوروبيني واليابانيني عىل إعادة . ّالدوالر املحض

ّوثالثا, وضع ضوابط لألجور واألسعار كوسيلة إليقاف معدل التضخم . ّتقييم عمالهتم مقابل الدوالر ّ
 اتفاقية ١٩٧١ّاإلجراءات ختفيض كبري لقيمة الدوالر يف ديسمرب وكانت أهم نتيجة هلذه . األمريكي املتسارع

ومع أن هذه االتفاقية كانت ناجحة يف حتقيق أهدافها فإن . (The Smithonian Agreement)سميثونيان 
فقد . تكتيك نيكسون الفظ لإلصالح النقدي قد أفسد العالقات بني القو االقتصادية السائدة واملهيمنة

 . ّاملركزي لنظام بريتون وودز بإزالة االرتباط بني الذهب والدوالر من طرف واحدّقوض العمود 
ّاألمريكية حطمت نظام  فإن اهليمنة (Joane Gowa, 1983) املوضوع جوان غوا توباختصار, وكام ناقش

 الغربية ّوكانت القوة املتنامية ألوروبا. بريتون وودز لتزيد حريتها يف إجراءاهتا السياسية واالقتصادية
ّواليابان هتدد بوضع قيود عىل االستقاللية األمريكية ألن احليازات الواسعة للدوالر لد األوروبيني 

ّواليابانيني كانت تعني أنه إذا كان للدوالر أن حيافظ عىل قيمته وأن تتم ّ املحافظة عىل نظام رصف الدوالر ّ
اختارت الواليات املتحدة أن تتخىل عن النظام وقد . فإن عىل السياسة األمريكية أن تستجيب لرغباهتم

ْبدال من أن تر استقالليتها تلجم وتكبح إن ": وكام عرب عن ذلك أحد املسؤولني األمريكيني السابقني. ْ
 مقتبس يف,"ّالقوة االقتصادية والسياسية املتنامية ألوروبا واليابان جعلت نظام بريتون وودز ذا طراز عتيق

(Cohen, 1985, p.97) . 
 اختاذ قرار لتعويم أسعار الرصف, ثم ّويف مارس تم. ١٩٧٣وقد جاءت هناية نظام بريتون وودز يف عام 

 رضبة أخر قاسية للنظام (OPEC) ازدياد أسعار الطاقة العاملية أربعة أضعاف يف ثورة أوبك ّوجه
(Williamson, 1983, p.392) .ا األسواق املالية يف وّ ميزان املدفوعات الدويليف تأثريها قد أجربو لقو

عىل أنه خالفا التفاقية سميثونيان; حيث فرضت الواليات .  عمالهتاانحيازاالقتصادية املهيمنة لكي تعيد 
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ّ مناقشتها من قبل األطراف املتعددة, فإن العامل ّمن ثم عمالهتا وانحيازاملتحدة عىل األقطار األخر إعادة 
ويف الواقع, فإن الواليات . ّالغربية التي رفضت أن تواصل دعمها للدوالراألسايس هذه املرة كان أملانيا 

ّروا التخيل عن نظام أسعار الرصف الثابتة الذي ساد بعد احلرب, ّاملتحدة ورشكاءها االقتصاديني قر
ّوقد أد رفض حليف مهم اتباع الزعامة االقتصادية األمريكية. مفضلني نظاما مستندا إىل أسعار مرنة ىل  إ,ّ

 . عن عنرص رئييس يف نظام بريتون وودزّالتخيل
ون وودز يف عام تلنظام بري) بحكم القانون(ّالنهائية  ألسعار الرصف الثابتة و)بحكم الواقع( النهاية ّمتتوقد 

 :ما ييلمؤمتر جامايكا ّقد قرر و. ّ, يف اجتامع أعضاء صندوق النقد الدويل يف كينغستون يف جامايكا١٩٧٦
 .ويم أسعار الرصف تعمرشوعية .١
 .ور االحتياطي للذهبّ تقليص الدّتم .٢
ّت زيادة حصص صندوق النقد الدويل وخاصة حصص أقطار أوبكّمت .٣ ّ. 
 .وكان أكثر القرارات أمهية. اّ نموّت زيادة متويل األقطار األقلّمت .٤
 .أصبح تقرير السعر الرسمي للعملة من مسؤولية القطر الذي يتعامل هبا .٥

ّاالستقالل املحيل الوطني عىل القواعد الدوليةوهكذا, فقد انترص  بات نظام ّ ارتباط األمم من متطلّوانفك. ّ
ّالسعر الثابت سعيا وراء حتقيق األهداف القومية; كالتوسع يف الصادرات, وتنشيط الفعاليات االقتصادية, 

ّلكنه مل يعلن عن ميالد د اجتامع جامايكا هناية نظام نقدي, وّوقد أك. ّأو منع استرياد الضغوط التضخمية
أي إجياد نقد دويل, وآلية : فقد فشل املؤمتر يف تأسيس اخلصائص اجلوهرية لنظام مايل مستقر. له خلف

ورغم ازدياد أمهية العمالت األخر; كالني واملارك, فإنه مل يعد من املمكن مبادلة . ّتسوية وزعامة نقدية
ولكن غري الثابت يف (ّمعيار الدوالر املحض يواجه س ّالدوالر بالذهب, وبقي العامل من حيث األسا

 إحاللّ مشكلة السيولة مثل امتصاص الدوالرات الزائدة بإجياد حساب ّ عن حلّ التخيلّوقد تم). األصل
 ّتصبة بأن ّبة حرّة املتقلّاذّوبقيت السياسة املالية األمريكية الش.  السحب اخلاصوقأو بتقوية دور حق
بات اقتصادية ّ من الالزم يف النظام; وتسبب بذلك أسعار رصف غري مستقرة وتقلسيولة أكثر أو أقل

ّكام مل حتل مشكلة . ّ األقطار األقل تطورايفّدورية, كام مل تتم معاجلة قضية التوزيع الدويل للسيولة وتأثرياهتا 



 

 

١٨١ 
 مركزاخلليج لألبحاث القضايا املالية الدولية : الفصل الرابع  

التسوية ألغيت وذلك وقد افرتض أن مشكلة . ّالثقة وما ينجم عنها من خطر عىل االستقرار النقدي الدويل
ّاء التحول إىل األسعار املرنة التي متكن من إعامل آلية األسعار ليعاد ترتيب انحياز العمالت تلقائياّمن جر ّ .

 .ومع األسف مل تكن القضية هبذه البساطة, كام سيظهر ذلك يف ثامنينيات القرن العرشين
ّمة من النظام النقدي الدويل املستقر كناحية واخلالصة, فإن مؤمتر جامايكا صمت عن تلك النواحي احلاس

ر القضايا النقدية لنفسها بدال من التبعية ّة لتقرّويف الواقع, فإن كل دولة كانت حر. التسوية والسيولة
, كان سريا نحو ١٩٧٦يكا يف عام ا فإن ما حدث يف جام(Peter Kenen) وكام قال بيرت كينني ,لقواعد دولية

 ,Kenen) األمم مسؤوليات أكرب لتقرير قيمة عملتها ادالنقدي العاملي إذ منحت فرإعادة تأميم النظام 

1976, p.9) .ّوقد ظهر أن معضلة االستقالل القومي مقابل املعايري الدولية قد حلت ملصلحة األوىل ّ. 
فقد . ّ الدويل عن نظام بريتون وودز ونظام أسعار الرصف الثابتة كان يعني فقدان االنضباط املايلّإن التخيل

ّفتح الباب أمام التوسع الكبري يف الديون اخلاصة والقومية والدولية التي حدثت يف أواخر سبعينيات  ّ ّ
عد هنالك أي ضوابط خارجية للسلوك تفبدون أسعار رصف ثابتة, مل . وأوائل ثامنينيات القرن العرشين

ّنقدي, وصار التهديد بأهنيار هذا النظام موضع وكنتيجة لذلك ازداد عدم استقرار النظام املايل وال. القومي
 .ّوصار خطر التضخم العاملي مالزما للنظام نفسه. ّاالهتامم الرئييس لالقتصاد السيايس الدويل

ّوقد فقدت الواليات املتحدة دورها يف الزعامة النقدية بام اختذته من إجراءات يف الستينيات والسبعينيات 
 أصبحت الواليات املتحدة "اإلمهال احلميد"ّها لسياسات التضخم وموقفها يف ّوبتبني. من القرن العرشين

 ويف هناية الثامنينيات من القرن العرشين,.  هلاّيف احلقيقة جزءا من املشكلة بدال من أن تقود البحث عن حل
ّأد الضعف النسبي للقوة األمريكية وعدم رغبتها يف إدارة النظام النقدي العاملي إىل تشج يع طرح اقرتاحات ّ

ّللزعامة اجلامعية وخاصة يف جمال تنسيق السياسة والقواعد اجلديدة التي حتكم النظام النقدي الدويل ّ ّ. 
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  نظام األسعار املرنة ـال

The Non-System of Flexible Rates  

ّاعتقد الدعاة إىل التحول من أسعار الرصف الثابتة إىل أسعار الرصف املرنة, بأن ذلك سيحل  املشكلة ّ
وبموجب أسعار الرصف الثابتة يف نظام . ّالرئيسية للتضارب بني االستقاللية الوطنية واملعايري الدولية

. ل اخليارات أمام السياسة الوطنيةّا قلّ مم, وودز, كانت االقتصادات الوطنية مرتابطة ترابطا وثيقاونبريت
املدفوعات تعديالت وطنية وتطلب تغيريات عىل وعندما بقيت أسعار الرصف ثابتة استلزم اختالل ميزان 

ق رأس املال, ّاملستويات القومية للنشاط االقتصادي أو وضع ضوابط مبارشة عىل االقتصاد مثل حتديد تدف
ّ ألن األسعار التفاضلية للتضخم ,وقد اهنار هذا النظام لألسعار الثابتة. حتى ولو كان احتامل حدوثه أقل

 .ّت األخر املتقدمة فرضت أسعارا عالية متزايدة عىل االقتصادات الوطنيةبني أمريكا واالقتصادا
ّوبالتحول الرسمي إىل نظام األسعار املرنة بعد مؤمتر جامايكا, فقد افرتض أن االقتصادات القومية سيتم ّ 

ّم املستو املحيل للفعالية ّولذلك مل يعد رضوريا بالنسبة لدولة ما أن تنظ.  بعض عنفصل بعضها
خذ التسوية شكل تعديالت يف قيم العملة ّويمكن أن تت. االقتصادية لكي حتافظ عىل قيم العملة الراهنة

ن عّومن شأن ذلك أن يعزل االقتصاد القومي واإلدارة االقتصادية املحلية . النامجة عن فعاليات السوق
ّتأثري التطورات اخلارجية والقيود الدولية ّسبق, أن القرارات السياسية املحلية يف ومما له أمهية مساوية ملا . ّ

ّتنفيذ سياسات اقتصاده الكيل يف اقتصاد ما لن تطغى عىل اقتصاد آخر وبذا يكون كل اقتصاد حرا 
(macroeconomic policies) وأن يضع أولوياته االقتصادية اخلاصة به وفقا ملا يفضله كام يف حالة املبادلة ّ

ّبني معدل التضخم ومستويات الب  . طالةّ
ّومن أجل أن يعمل هذا احلل ملشكلة التسوية كام هو متوقع, فإن عىل الدول أن تكون راغبة يف ترك تقرير 

ّومع ذلك ففي االقتصاد العاملي املرتابط إىل درجة عالية فإن الدول غالبا ما تقع .  للسوقهاأسعار رصف
قد تطغى إجراءات أي قطر عىل رفاه و. ّحتت إغراء التالعب بأسعار الرصف لكي حتسن مركزها النسبي

وبذلك حتسن قدرهتا عىل , لتخفض قيمة عملتها"قذر"فمثال قد تقوم دولة بتعويم . األقطار األخر 
 من نظام ّوقد تبني. ّاملنافسة التجارية, أو قد حتاول بدال من ذلك رفع قيمة عملتها لتحارب التضخم
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ّح عدد من التغريات األساسية يف طبيعة ّيوض. له أمهية فعليةة أخر أن النقد العاملي ّاألسعار املرنة مر
ّاالقتصاد السيايس الدويل سبب عدم حتقق توقعات نجاح الرصف املرن; علام بأن نظام الرصف املرن ينتظر  ّ

 :ّمنه أن حيقق ما ييل
 ويف ١٩٧٤ − ١٩٧٣ّ منظمة أوبك يف وضعتهاعزل االقتصاد عن هزات العرض مثل تلك التي  .١

١٩٨٠ − ١٩٧٩ (Williamson, 1983, p.209). 
ّحتديد التزامنات والتوسعات يف دورات العمل كالتي حدثت يف التضخم العاملي عام  .٢ ّ١٩٧٣ 

ّسياسات توسعية أوال نفسه  عندما اتبعت االقتصادات الصناعية يف الوقت ١٩٧٥والرتاجع يف عام 
 .(Williamson, 1983, p.385)دة ّثم سياسات مقي

ل سعر الرصف املرن بال ريب ّوقد سه. (Williamson, 1983, p.233) ار الرصفتثبيت أسع .٣
ّهزيت الطاقة, والتضخم املفرط, واهنيار نظام : ف مع حاالت التوازن االقتصادية يف السبعينياتّالتكي

 .(Cooper, 1983, p.36)بريتون وودز 
م الرصف املرن سيسمح أو ال يسمح بإزالة مل يكن هنالك اختبار فيام إذا كان نظا, ويف منتصف الثامنينيات
ّ بحيث تتوسع بعض االقتصادات بينام (desynchronization of business cycles) تزامن دورات األعامل

 عموما إىل اخلشية األوروبية واليابانية من أن سياسات يعزوكان ذلك . تنكمش األخر بشكل متناوب
ّالتوسع ستؤدي إىل جتدد التضخم  ّ ّ(Williamson, 1983, pp.385-386) . وقد فشل نظام الرصف املرن يف
; وكان لذلك آثار ستهالهلاوأصبحت أسعار الرصف شديدة التقلب بعد ا. حتقيق أغراضه يف االستقرار املايل

 . ضارة عىل التجارة العاملية واألسواق املالية
ّ إدارة االقتصاد املحيل  لن تكونملرنوكانت الفرضية احلاسمة القائلة إنه يف ظل نظام أسعار الرصف ا

 أواخر اخلمسينيات عندما يفّالعوامل الدولية, قد أصبحت بعيدة بشكل متزايد عن الواقعية ب ّمقيدةالوطني 
 أو سوق )Eurodollar (ّوا ما يدعى سوق الدوالر األورويبؤ القيود عىل رأس املال وأنشونألغى األوروبي

 وصفا "ثورة"قد ال تكون كلمة (ّوهذا التغري يف الواقع االقتصادي . (Eurocurrency)العملة األوروبية 
 : مع وجوداستمر) أقو مما ينبغي
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 كبري للعجز األمريكي املزمن يف ّمو العظيم للسيولة العاملية واألصول املالية التي تعز إىل حدّالن .١
 .األوبك مدفوعاهتا وما تال ذلك من نشوء فائض

 .امل املتزايد لألسواق املالية العامليةحصول االندماج والتك .٢
 حجم جتاوزّ القيود عن املؤسسات املالية القومية; ّففي أواسط السبعينيات وبسبب التكنولوجيا وفك

حد التقديرات يف ووفقا أل. )٩(ّ عدةأضعافبّالتدفق الدويل ملوجودات رأس املال حجم التجارة العاملية 
تريليون دوالر مقارنا بتجارة تداول الرصف األجنبي املقدر بمبلغ  ١٫٥ فإن جممل الصادرات كان ١٩٧٩
تريليون دوالر فقط, فقد  ١٫٨ بينام ارتفعت الصادرات إىل ,١٩٨٤عام لول وبح. تريليون دوالر ١٧٫٥

. (The New York Times, May 4, 1986, p.10)تريليون دوالر  ٣٥تصاعد تداول الرصف األجنبي إىل 
كميات ضخمة من املال ورأس املال عىل تدفقات التجارة التي كانت هلا احلرية يف أن ويف عامل طغت فيه 

ّكات رأس املال الدويل ّتتجاوز احلدود القومية بحثا عن األمن وأسعار الفائدة األعىل أصبحت حتر
ّوالرصيد اإلمجايل للمدفوعات عنرصا حمددا هاما لقيم العملة الدولية وخاصة لسعر رصف الدوال ّ  .رّّ

ّما الذي حيدد أسعار الرصف, وخاصة احلركات القصرية ": ويبقى االقتصاديون منقسمني بشأن القضية اآلتية ّ
  والنقدينيّزينيكينيالة نظريات متنافسة من قبل ّوقد وضعت عد ."األجل يف نظام أسعار رصف عائمة?

لترشح سلوك سعر الرصف  وغري ذلك من املدارس الفكرية monetarists (traditional (التقليديني
(Williamson, 1983, pp.206-248) . ويف مثل هذه احلالة جيب أن يكون غري املختص بعلم االقتصاد حذرا

 . املسائل هذه بشأنيف استخالص استنتاجات 
النقدية قد صارت /ّوخاصة السياسات األمريكية الرضيبيةّالكيل واألمر الثابت هو أن سياسات االقتصاد 

ّ للدوالر, وعىل األقل يف األجل املتوسّبالنسبةّددا هاما ألسعار الرصف, وال سيام عنرصا حم وهذه . طّ
ّ حتدد إىل حد, أسعار الفائدةيفّالسياسات األمريكية, وخاصة من خالل تأثريها  ّ كبري التدفق الدويل لرأس ّ

بريتون وودز, وعندما تم وعندما أنشئ نظام . ر بدوره عىل سعر الرصف وقيم العمالتّاملال والذي يؤث

                                                           
 .باب وطبيعة التغريات الثورية يف التمويل الدويل أسBIS (1986) ّحيلل ) ٩(
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ّالتحول إىل األسعار املرنة يف جامايكا مل ينتبه أحد إىل احتامل أن حركة رأس املال ستؤثر كثريا يف أسعار  ّ
ولكن يف أوائل سبعينيات القرن العرشين وبعد ذلك بعقد من الزمان أصبحت حركة رأس املال . الرصف

 .ّلدويلملمحا لعدم استقرار النظام النقدي واملايل ا
ّ مثل هذه التطورات, فإن االقتصادات القومية مرتبطة مع بعضها حقا بحيث إن تدفّوكام تدل ق رأس املال ّ

وإن . ّواملوجودات استجابة لألسعار التفاضلية للفائدة متيل إىل تقويض استقاللية السياسة املحلية
كام أن السياسات النقدية . طار األخرّ يف قطر ما تؤثر فعال يف اقتصادات األقّالكيلسياسات االقتصاد 

 قطر ما ّقيدفإذا . ّ سوق رأس املال الدويلبعض من خالليف ؤثر بعضها يواملالية لكل االقتصادات املفتوحة 
ّعرضه للعمالت ليحارب التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة الوطنية الناجم عن ذلك يسبب تدفقا لرأس 

إن مشكلة التسوية .  إحباط اهلدف األصيل للسياسة ويرفع سعر الرصفّاملال إىل داخل القطر يؤدي إىل
حتقيق  ىلإواستقرار سعر الرصف مرتبطان ارتباطا وثيقا بالسياسات الوطنية ومن املستحيل إبقاء السعي 

 .ّاألهداف الوطنية بمعزل عن استقرار االقتصاد الدويل والقيم النقدية
ّها تغريات عشوائية يف تالنتقال من األسعار الثابتة إىل األسعار املرنة تلوبسبب هذه العالقات املتبادلة فإن ا

ّسعر الرصف وخاصة يف سعر رصف الدوالر وهذا التقلب بدوره يسبب انتقال االضطرابات االقتصادية . ّ
احلاد للعمالت هو الذي ميزّقلبلسة لألسعار, فإن التّوبدال من التسوية الس. دوليا من دولة إىل أخر  

ّالدوالر استمر أساسا للنظام النقدي الدويل, وألن االقتصاد األمريكي كانوبام أن . النظام  له ذلك ّ
ّب التوسع املايل ّوقد سب. واسع; فإن التقلبات واالضطرابات كانت تبدأ من الواليات املتحدةالطاق ّنال

ّ وزيادة يف التضخم ١٩٧٨−١٩٧٧ّ ختفيضا حادا لقيمة الدوالر يف ١٩٧٧−١٩٧٦األمريكي يف األعوام 
ّ أدت السياسة النقدية األمريكية التقييدية إىل زيادة حاد١٩٧٩ويف أوكتوبر . العاملي . ّة يف قيمة الدوالرّ

 ١٩٨٠−١٩٧٩ّوزادت حدة الركود العاملي الذي سببته الزيادة الثانية ألسعار منظمة األوبك لعام 
, استنفذت السياسة النقدية ١٩٨١ويف . (Kenen, 1984, p.18) ة التجاريةّيئعت عىل انتشار احلامّوشج

ّالسيولة العاملية ورفعت قيمة الدوالر وأسعار الفائدة العاملية, وزادت  ّالتقييدية املصممة ملكافحة التضخم
القرن العرشين سببت السياسة األمريكية  وبحلول منتصف ثامنينيات. ّحدة مشكلة الديون العاملية

ومهام عملت الواليات . ّية ارتفاع قيمة الدوالر أكثر مما جيب مما كان له آثار مدمرةّاالقتصادية التوسع
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إن االقتصاد ": وكام علق أحد األوروبيني قائال. املتحدة فقد كان لسياستها أثر سلبي عىل بقية العامل
 ).١٩ص املصدر نفسه, ("األمريكي مل يكن مأمونا مهام كانت رسعته

 ريغانصادية العاملية يف عهد إدارة الدورة االقت− ٢الشكل 

 
 

 )ّمنظمة جتارة اليابان اخلارجية – طوكيو (١٩٨٥ اليابان –ّالكتاب األبيض حول التجارة الدولية : املصدر
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ّلقد قوضت السياسات األمريكية العشوائية املتعل ّقة باقتصادها الكيل واالستجابات املركزة حول الذّ ات ّ
ّمن جانب الدول األخر استقرار النظام النقدي الدويل, وقد شجع التحول إىل األسعار املرنة وجود حلقة  ّ ّ

لقد ضخت الواليات املتحدة سيولة أكثر من الالزم أو أقل من الالزم يف النظام . ّمن التضخم العاملي
ة ّكلية لذلك بطرق زادت من حدّبشكل متناوب واستجابت الدول األخر بسبب مشكالهتا الوطنية اهلي

خارجا عن "ّ لقد أصبح النظام النقدي الدويل (Ronald Mckinnon)وكام قال رونالد ماكينون . املشكلة
مت سياسات الرئيس رونالد ريغان وأثرها عىل بقية العامل, كام سنبني أدناه, مثال ّوقد قد. "نطاق السيطرة

 ). من الكتاب١٤٦ص (–) ٢ انظر الشكل(هو األكثر إثارة هلذا احلكم 
ّوكانت أهم استجابة هلذه التطورات يف ميدان النظام املايل الدويل إرساء النظام  ١٩٧٨النقدي األورويب يف  ّ

Europeanوإجياد وحدة العملة األوروبية  Cur rency  Un i t  (ECU) (Kruse, 1980) . وقد اتفق
ّواجهتهم مشكلة الضعف الشديد للدوالر بعد أن روبية ة األوّن وغريهم من القوات يف القاروّاألملان الغربي

 سياساهتم مع بعضها تنسيقّونقل التضخم األمريكي إىل خارج حدوده, عىل تقوية سياساهتم االقتصادية و
ّوكام اقرتح روبرت تريفني فقد تضمنت هذه املبادرة .  بعض مع احتامل تنافس سياساهتم بعضهاتقليلو

 .(Triffin, 1985, p.22) بالالمركزية واإلقليمية ّنظاما ماليا دوليا متسام
 االقتصادات القومية معضلة السجني أصبحت آخر, إىلّاملتكرر من اقتصاد االنتشار وبازدياد الرتابط و

Clas) الكالسيكية s i c  P r i sone r ’ s  Di l emma):  فمع أن القوميات املختلفة تستطيع أن تربح
 ملحاولة الربح عىل حساب االقتصادات  اقتصاد دوافع قوية تدفع كلّ ثمةتمجيعا إذا ما تعاونت, فقد كان

ّاألخر, فكانت كل حكومة متيل إىل تصدير مشكالهتا املتعلقة بالبطالة والتضخم إىل رشكائها 
ولو أهنم بدال من العمل الفردي الذي جعلهم أضعف وأكثر عرضة للخسارة, اجتهوا . االقتصاديني

فمثال, لكل حكومة بموجب األسعار املرنة حافز التباع سياسات من . مللتعاون لكان ذلك أجد هل
ّشأهنا أن تؤدي إىل خفض قيمة عملتها; فتخرس بذلك قدرهتا عىل املنافسة عىل الصعيد الدويل عىل أنه إذا . ّ

ّيكون جلميع الدول سياسات ّألنه س; ابعض ّينجم عن ذلك أن تلغي النتائج بعضهافعلت كل دولة ذلك, ف
 . (Sachs, 1983) دولة ّنكمشة إىل حد كبري مما يسبب انخفاضا يف اإلنتاج العاملي وخسائر القتصاد كلم
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إن معضلة السياسات القومية وتفاعلها االسرتاتيجي تنجم ال حمالة عن اقتصاد عاملي مرتابط ينطوي عىل 
 األسعار املرنة وضعف ّة بالتحول إىلّوقد زادت املعضلة حد. ّأمم متارس سياسات اقتصادية مستقلة

 : إذ قال,ولقد أحسن كوبر يف التعبري عن طبيعة هذه املشكلة. ّالزعامة االقتصادية األمريكية

 عضوا يف ١٦٠فال يوجد سو حوايل .  يلزم ملواجهة ظروف املنافسة التامةّإن بنية عامل األمم بعيدة عام"
 وقليل منها كبري −ر يف األسواق التي يعمل فيهاّ يؤث يستطيع معه أنّجمتمع األمم, وكثري منها كبري إىل حد

وباختصار, فمجتمع األمم موجود يف ميدان قوة احتكارية شاملة .  األسواقّبحيث يستطيع أن يؤثر يف كل
−مع أهنا, كام هو احلال يف القوة االحتكارية اخلاصة, تكون حمددة بالفرص البديلة املتاحة لألمم األخر ّ ّ ّ ّ .

ّمعدالت التبادل التجاريارسة هذا االحتكار املحدود لتحقيق أهداف قومية ولتحسني فمحاولة مم ّ  أو ّ
ّ ويؤدي إىل إمكانية عامة لدفع "املنافسة" ذلك خيالف رشوط ّ كل,للحصول عىل موارد من بقية العامل ّ

 بعض األرباح من ّوهذا بدوره يؤدي إىل حتقيق.  األمثلّالسياسات االقتصادية نحو مستو عاملي دون احلد
التعاون والتنسيق لإلرساع ) بصورة مهذبة(اء التواطؤ أو كام يدعى يف ميدان السياسة االقتصادية ّجر
 .(Cooper, 1983, p.1221) "صول إىل األهداف االقتصادية القوميةبالو

لوصول إىل حلاجة إىل التعاون لا, عرض كوبر يف أول األمر )١٩٨٦ ("اقتصاد الرتابط"يف كتاب كوبر عن 
 :نتائج مرضية كام ييل

 .ّإن الرتابط يزيد عدد وحجم االضطرابات يف ميزان مدفوعات األمة
 . التي تتمكن من خالهلا السلطات صانعة السياسة من الوصول لألهداف القوميةّالعمليةطئ يبإنه 

األقطار يف وضع إن التكامل االقتصادي يمكن أن جيعل األمم تقوم بترصفات ذات أثر عكيس جتعل مجيع 
 . (Hamada, 1979, p.294)لخص يف م. أسوأ مما ينبغي

 يف التعاون االقتصادي منعضلة السجني التي يسببها الرتابط االقتصادي إنام يكمل ّ املفضلّلاحلولذلك ف
ّالدويل الذي حيافظ عىل فوائد العالقات االقتصادية الدولية بدون التضحية باألهداف الوطنية املرشوعة ّ. 

 .(Cooper, 1968, p.50)ّ التوفيق بني تضارب املعايري الدولية وبني االستقالل القومي ّوبذلك يتم
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 ,Frankel)ا التي ناقشناها سابق N-I ب قرارا رسميا ملشكلةّ يتطلّالكيلإن حتقيق تنسيق سياسة االقتصاد 

1985, p.170) . سلة حمددة من ّ بد من إنشاءفالوسواء ناقشنا نظام األسعار الثابتة نسبيا أو العائمة ّ
وسيكون حتقيق مثل هذه االتفاقية صعبا .  قيمة مجيع العمالتّيتم بواسطته حتديدالعمالت لتكون مقياسا 

 . للغاية نظرا ملضامينها وتأثرياهتا يف الرفاه الوطني وموازين التجارة
 سياسةاملشكلة والتوصل إىل تنسيق  حل هذه قد كانوبموجب نظام أسعار الرصف الثابتة, كام بيناه آنفا, ف

 ادوالر ٣٥فقد حافظت الواليات املتحدة عىل معادلة الذهب بمبلغ .  نوعا ماا بسيطّالكيلاالقتصاد 
وبام أن الواليات املتحدة نادرا ما . ّأن تربط عمالهتا بالدوالربوتعهدت بقية األقطار . لألونسة الواحدة

ّة, فقد كان ثمة احتامل ضئيل ألن تتضارب أهداف السلطات ّكانت تتدخل يف أسواق الرصف األجنبي
ّوقد سار نظام رصف الدوالر سريا حسنا وتم. النقدية األمريكية مع السلطات النقدية األجنبية  تنسيق ّ

ّالسياسات القومية مع الدوالر بسبب اتفاق سيايس ضمني عىل جمموعة من املبادالت بني السياسات 
مات أخر سياساهتا النقدية والسياسات األخر للمحافظة عىل السعر االقتصادية وأخضعت حكو

ّالثابت, وقامت الواليات املتحدة بدورها بتثبيت القوة الرشائية للدوالر حمل ّ  . يا ودولياّ
, قام االحتياطي الفيدرايل بتخفيض ١٩٧٠ويف . ّوقد أد اهنيار هذا التعاون إىل اهنيار نظام األسعار الثابتة

وقد كانت . الفائدة األمريكية لتنشيط االقتصاد; وبالتايل للمساعدة عىل إعادة انتخاب نيكسونأسعار 
وبام . ّ حتاول أن ترفع أسعار الفائدة أو أهنا رفعتها فعليا كمكافحة للتضخم,أملانيا, ثاين أكرب قوة مالية آنذاك

ّقت ماليني الدوالرات التي طبعت يف ّتدفأن النظامني كانا مرتبطني عن طريق األسواق النقدية املالية, فقد 
 األمريكي من "عجز السيولة"وارتفع فجأة . الواليات املتحدة لتخفيض سعر الفائدة إىل االقتصاد األملاين

; ١٩٧٢ يف ا مليار٣٠, وإىل ١٩٧١ عام ا مليار٢٠ا إىل ّمليارات سنويا, ثم ارتفع ارتفاعا حاد٤ إىل ٢
ّرفض احلكومة األملانية أن تشرتي هذه الدوالرات لكي ّأد و. ّضخميةوبذلك أغرق العامل بدوالرات ت

ّ ذلك من فرار مجاعي من الدوالر, إىل إجراءات اختذهتا ّتدعم الدوالر واملبالغ يف قيمته بشكل متزايد وما تال
ّ وبالتايل أد ذلك إىل حل١٩٧١ أغسطس١٥إدارة نيكسون يف   .بتة عقدة نظام بريتون وودز لألسعار الثاّ

ّوتقع عىل عاتق فشل الزعامة السياسية األمريكية مسؤولية اهنيار االتفاقية السياسية واالقتصادية وحتطيم 
ّوألسباب السياسة اخلارجية, وألسباب داخلية حملية اتبعت اإلدارات األمريكية . نظام بريتون وودز
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ّاملتعاقبة سياسات نقدية توسعية وتضخمية أدت يف املرد األخري  ّ ّإىل تقويض قيمة الدوالر وزعزعت ّ
أن ختضع سياسات اقتصادها يف وبالتايل, صارت احلكومات األخر أقل رغبة . استقرار النظام النقدي

ّالكيل ألهداف التعاون االقتصادي الدويل وكانت النتيجة أن السياسات القومية كثريا ما تفاعلت إلنتاج . ّ
يات , صار السياسيون االقتصاديون أكثر قلقا إزاء كرس هذه احللقة ويف الثامنين. ّحلقة من التضخم والركود

 . وتشري بعض احللول املقرتحة إىل فداحة املشكلة
الرجوع إىل اآللية التلقائية ملعيار الذهب هو احلل األمثل إلعادة  لقد رأ االقتصاديون النظريون أن

, هو انعدام االنضباط االجتامعي يف دولة ملنطلقمن هذا اوكان جوهر املشكلة, . ّاالستقرار النقدي الدويل
ّوكان ازدياد برامج الرفاه لد الدولة, واإلغراء املتزايد لتمويل الدولة من خالل عجز . الرفاه احلديثة ّ

ّامليزانية, والضغوط التضخمية املالزمة للسياسات الكينيزية كل  ذلك كان من نتائج قدرة احلكومات التي ّ
املال ومن شأن العودة إىل انضباط معيار الذهب وإلغاء . ددا عىل السيطرة عىل إمدادات النقد اكتشافها جمّتم

ّ أن يلغي حتيز احلكومات احلديثة إىل التضخم"السيايس" ّالنقدي ّومن شأن املعايري الدولية أن يعاد فرضها . ّ
ّكن ثمة دولة تريد أن تعكس ولكن مهام كانت ميزات هذا احلل اقتصاديا فلم ت. عىل السياسيني التائهني

 . ّياسة املحليةّسالة والتخيل عن استقالل ّيالالثورة املالية وذلك بالتخيل طوعيا عن السيطرة عىل إمداداهتا امل
ّوقد كانت إدارة ريغان, وخاصة يف فرتة رئاسته األوىل, تعتقد أن حل مشكلة االقتصاد العاملي يكمن يف 

ه اخلاطئ والبنية ّالصعوبات نجمت أساسا من السياسات ذات التوجن أو ,تقارب والتقاء السياسات
يف ١٩٨٢ومع أن الواليات املتحدة شاركت مع رشكائها االقتصاديني منذ . االقتصادية لألقطار األخر 

نتقبل املسؤولية املشرتكة للعمل نحو االستقرار األعظم ": ّقمة فارساي يف إعالهنا الذي نص عىل ما ييل
اإلمهال " ملتزمة إىل حد كبري بأسلوهبا اخلاص من ١٩٨٥, فإهنا بقيت حتى سبتمرب "ّنقدي الدويلللنظام ال
ّوارتأت أن مسؤولية حل مشكلة نظام النقد الدويل وعجز . ١٩٨١ الذي أعلن عنه يف ربيع "احلميد

التجارة األمريكية كان مسؤولية األقطار األخر. 
 حلفاؤها وكذلك معظم ام دعا إليهلذينفيض عجز موازنتها الوبدال من التنسيق السيايس الشامل وخت

 فقد كان احلل الرئييس إلدارة ريغان ملشكالت االقتصاد العاملي هو التقاء ,االقتصاديني األمريكيني
ّوهذا يعني توجيه سياسات االقتصاد الوطني خلفض التضخم واستخدام صندوق . ّالسياسات املحلية
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ّ هذه املهمة, وتبنجازإنّالنقد الدويل لرياقب  ّي األقطار األخر سياسات اقتصادية توسعية وذلك لتخفيض ّ
نه من ّوبحسب هذه الصياغة فقد أعيدت هيكلة االقتصاد األمريكي بحيث متك. العجز التجاري األمريكي

ّدولة وقد جادلت إدارة ريغان بأن احلركات الداعية إىل إلغاء قيود ال. ّ غري تضخميةّاتباع سياسات نمو
 دولة الرفاه انطالقا من اقتصاد جهة يكفكتّوخصخصة القطاع العام, وتقليص التدخل االقتصادي و

بعت االقتصادات األخر سياسات مماثلة, ّولو ات. ّ, قد أضعفت مصادر التضخم املايل الداخيلالعرض
وكان يعتقد .  البطيءّية والنموّقة بمعدل البطالة العاملّب عىل مشكالهتا املتعلّلكانت قادرة أيضا عىل التغل

ّأن الدوالر القوي هو برهان عىل قو ولذلك فاحلل هو تالقي . ة السياسة األمريكيةّة اقتصاد أمريكا وصحّ
 الثامنينيات, مل تكن سو منتصفغري أنه يف . ّسياسات الدول األخر مع سياسة الواليات املتحدة

 .ص أو الوصفات االقتصادية إلدارة ريغانحكومات قليلة أخر مستعدة لقبول هذا التشخي
ّلقد كان التنسيق الدويل للسياسات االقتصادية هو احلل الثالث واألكثر شعبية لد األوساط االقتصادية 

 كبري إىل ّاألمريكية, وهو احلل الذي حظي بموافقة إدارة ريغان يف فرتة رئاسته الثانية, ويعز ذلك إىل حد
)  الثالثوزير اخلزانة جيمس بيكر James  Baker  I I I وقد كان التشخيص الذي قدمه  .(

االقتصاديون الداعمون لتنسيق السياسة هو أن زيادة الرتابط بني االقتصادات عن طريق اندماج وتكامل 
ّأسواق اإلنتاج واملال, والروابط املكثفة بني األسعار وأسعار الفائدة, وتدفق املعلومات املتزايد قد أد إىل 

 ّعال من ترابط السياسة بني االقتصادات املتقدمة مستو(Cooper, 1985) .ّطت هذه التطورات ّوقد ور
ّالواليات املتحدة, وأوروبا الغربية واليابان يف لعبة تقليدية هي وضعية نظرية أو اسرتاتيجية, تؤثر فيها 

وعىل كل حكومة أن تأخذ .  القرارات السياسية ونتائجها عىل اآلخرينا يفالقرارات السياسية لكل منه
ن كابعني االعتبار إجراءات اآلخرين وردود الفعل املحتملة لآلخرين عندما تصوغ سياستها االقتصادية و

ويف مثل هذه احلالة ال يمكن حتقيق . ت األخراداعتمد عىل سلوك وردود أفعال االقتصيحتقيق أهدافها 
 .ّطريق التعاون الدويلأقىص النتائج وجتنب التنافس بني السياسات إال عن 

 الذي اقرتحه عدد من االقتصاديني املرموقني هو أن عىل الواليات املتحدة ورشكائها االقتصاديني ّواحلل
وجيب أن يكون .  لكل العاملّكيلوا يف الواقع سياسات اقتصاد ضع وأن يّالكيلتنسيق سياسات االقتصاد 

 أن تتمكن  املسيطرةومن شأن القو االقتصادية. تصاد اقّلكل  اقتصادي وعاملة كاملةّاهلدف حتقيق نمو
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ّ احتواء التضخم وتنفذ سياسات عىل جمموع املستويات النقدية العاملية, ومومن خالل االتفاق عىل ن
وهبذه الطريقة تصبح القيادة اجلامعية القتصاد العامل هي البديل عن ضعف . ة للحلقةّاقتصادية مضاد

 .االقيادة األمريكية وتردهي

  قضية تنسيق السياسة

The Issue of Policy Coordination 

ّقة هبذا املوضوع بالذات كالتي تدعى ّ يرتاوح بني اتفاقيات متعل"تنسيق السياسة"صطلح ممع أن معنى 
إال أنه يمكن .  وبني املقرتحات الرسمية عالية التقنية١٩٨٥يف سبتمرب  أبرمتالتي ) G-5(اتفاقية 

إلعادة اقتناص روح التعاون التي كانت هي األساس السيايس لعمل نظام بريتون وودز اعتبارها حماولة 
عىل أنه يفرتض أن . ١٩٧١لغاية١٩٤٥ّ عىل أسعار الرصف الثابتة واالستقرار الدويل من ّالذي ينص

. سية معاألسباب اقتصادية وسياّمتعذر ّالعودة إىل النظام الذي يستند إىل الدوالر يف أسعار الرصف الثابتة 
ّففي عهد األسواق املتكاملة لرأس املال والبدائل اجلذابة عن الدوالر كاملارك والني, مل يعد بوسع  ّ

ثم إن ما اعتربه اآلخرون سابقا سوء استخدام . ّدرايل بنفسه إدارة النظام النقدي الدويلياالحتياطي الف
مريكية يبدو أنه يستلزم حال تعاونيا ملشكلة ّاألمريكيني للنظام النقدي إىل جانب الضعف النسبي للقوة األ

 هو إجياد بنك عاملي, ,ومع أن أفضل حل طويل األجل, يف رأي كثري من اخلرباء. ّاالستقرار النقدي الدويل
ّوتقوية صندوق النقد الدويل أو إجياد عملة عاملية مشرتكة مثل حقوق السحب اخلاصة  فإن احلل الثاين ,ّ

 . (Cooper, 1984, p.2-4) ويل يف السياسات االقتصاديةّاألمثل هو التعاون الد
ّومن بني املقرتحات العديدة لتنسيق سياسة االقتصاد الشامل, مل يكن ثمة اقرتاح أكثر أصالة وتوضيحا 

Rona)للمشكالت املتضمنة من االقرتاح الذي قدمه رونالد ماكينون ld  Mck innon) ١٩٨٤ يف عام. 
 قطر من األقطار, فقد ّ اإلمدادات النقدية يف كلّيديون باألمور النقدية عىل نمووبينام ركز املعنيون التقل

G) "املختص املايل العاملي"كانت وجهة نظر رونالد ماكينون  loba l  Mone ta r i s t  هي أن تكامل (
ّاالقتصاد القومي للدول يتطل  يف نيبإذ إن االنكامش واالتساع املتعاق. "اإلمدادات النقدية العاملية"ب ضبط ّ

ّاإلمدادات املالية عامليا, حسب حتليله, كان هو سبب التضخم واالنكامش املتكرر .  يف االقتصاد العامليينّ
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بات التي تزعزع عدم استقرار ّوألن اقتصاد أمريكا وأملانيا واليابان ينتج ثلثي صناعة العامل تقريبا, فإن التقل
 .ّطها إذا قامت هذه الدول الثالث بتنسيق إمداداهتا املاليةإمدادات النقد العاملية يمكن السيطرة عليها وضب

ّمن حيث األساس أن تتفق مراكز القوة االقتصادية الرئيسية الثالثة وتضع هدفا  وقد اقرتح رونالد ماكينون
 استقرار سعر الرصف, نحولنمو اإلمدادات النقدية العاملية, فيوجه كل منها سياسته النقدية الوطنية 

ّفمن شأن هذه الدول . وتقليص اإلمدادات النقدية بحسب الرضورة للمحافظة عىل القيم النقديةّوتوسعة 
 النقدي العاملي عىل بقية العامل فتضمن بذلك ّ أن تفرض قاعدة للنمو"العملة الصعبة"الثالث جمتمعة ذات 

ّزيادة مستمرة وغري تضخمية للسيولة العاملية ّ .املسيطرة الثالث أن يكون ومن شأن هذا التعاون بني القو 
ّكون مهمة هذه القو الثالث املشرتكة تنسيق اإلمدادات العاملية توس. بمثابة عودة لنظام الرصف الثابت

ياسات ّلساساع املتزامنني مع ضامن عدم انكامش ّللنقد واحليلولة يف الوقت نفسه دون االنكامش واالت
ثالث حسب التحليل الذي أجراه هذا املختص العاملي يف وسيكون اجتاه هذه القو ال. النقدية القومية

ّ الزائد أو الناقصاألمور النقدية هو اتباع احلفز الكينيزي ّ (Keynesian under-s t imulat ion or  

over-s t imulat ion) ويمكن حتقيق . ّالقتصاداهتا وبالتايل إنتاج حلقة عاملية من االنكامش والتضخم
ّصت إحد هذه الدول القوية إمداداهتا النقدية ملوازنة السياسات ّ إذا قلزنة متوامدادات نقدية عامليةا

ّن هذه املراكز الثالثة الرئيسية للقوة االقتصادية بتنحيتها السياسات ّوسوف متك. ّالتوسعية لرشكائها
ر ّاملتزامنة من خالل تطبيق سياسات موازنة أو معاكسة للدورات االقتصادية من تثبيت قيمة الدوال

 . وإحالل الرتتيب يف النظام
ّومن شأن الرتكيب الفعيل لإلمدادات النقدية العاملية بالدوالر واملارك والني أن يتحدد من خالل اجلمع بني  ّ

ّدة من القياس االقتصادي ومقررات املرصف املركزي, بدال من أن يتحدد عىل أساس األهداف ّصيغة معق
. ّ حمل التعقل القومي وحتدد اإلمداد العاملي للسيولةّة دولية أن حتل نقدي قاعدةومن شأن. القومية الضيقة
 االقتصادية الفنية والعوامل املوضوعية بدال من املصالح القومية الضيقة األفق هي التي يريوهكذا, فاملعا

ّمن شأهنا أن حتدد معدل  جيب, أن , بل ا النقد, وبميض الوقت فإن اخلربة يف التعاون النقدي من شأهنإنتاجّ
 . (Mackinon, 1984, p.75) بني أقطار العملة االحتياطية "التوحيد املايل الكامل" إىل ّتؤدي
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ّسوف يتم تلطيف الدورة الدولية للتضخم واالنكامش النامجة عن التغريات غري ": وعىل املد الطويل ّ ّ
ّاملنضبطة للنقد الدويل وسعر رصف الدوالر, وتستعاد كفاءة التجارة العا ملية وجيب أن تتضاءل مشاعر ّ

وكام يف نظام معيار الذهب املثايل, فإن من شأن . ّة عندما تلغى التغريات العشوائية يف أسعار الرصفّيئاحلام
  .)املصدر نفسه (".ّالنقد الوطني والدويل أن يصبح يف حكم النقد الواحد

. ّويل حيادي وتلقائي جمرد من السياسةومن شأن العامل أن يعود إىل احللم الليربايل بوجود نظام نقدي د
ْوسيكون الغرض األسايس غري الرصيح هو جلم الواليات املتحدة الفيل الضخم األخرق يف االقتصاد 

 األمريكي قد أفسدت النظام ّ الكيلوسواء أكان ذلك عن قصد منها أم ال فإن سياسات االقتصاد. العاملي
ّاملايل الدويل, وسب ّعن عدم االستقرار يف قيمة الدوالر, وحفزت مضاربات مكثبت اضطرابات نامجة ّ ّ فة يف ّ

وإن تنسيق . ّأفق رأس املال ابتغاء االستفادة من تفاضالت سعر الفائدة أو أبرزت تغريات يف سعر الرصف
ّة أخر لتصبح ذات نفوذ يؤدي ّ مرةعودعىل الالسياسة كالذي اقرتحه ماكينون سيجرب الواليات املتحدة 

 . نظام الرصف الثابتّستقرار كام كانت من قبل يف ظلإىل اال
بدور قد قامت  الواليات املتحدة كانت. ويف الواقع, فإن ماكينون قد اقرتح إجياد حكومة اقتصادية عاملية

وأدار مرصفها املركزي النظام . ينيات من القرن العرشينّاهليمنة يف حكم االقتصاد يف اخلمسينيات والست
واآلن يف أواخر الثامنينيات وما بعدها, فإن ثالثيا .  وأصبحت عملتها العملة العاملية الرئيسيةّالنقدي الدويل

ّمؤلفا من الواليات املتحدة واليابان وأملانيا الغربية هو الذي جيب أن حيكم االقتصاد الدويل وستتعاون . ّ
. ّة حمل الدوالر كعملة عامليةّمصارفها املركزية عىل إدارة اإلمدادات النقدية وستحل عمالهتا املستقر

 . ّها الزعامة املشرتكة للقو االقتصادية السائدةّ حملّوهكذا, فاهليمنة املتالشية للواليات املتحدة سيحل
ّ عىل الدول الثالث أن ختضع سياساهتا املحلية, وّوإذا أريد هلذا النظام أن ينجح, فإنه يتعني بالنسبة ,ّ

ّ ربام أن ختضع حتى شيئا من استقالهلا يف السياسة اخلارجية للمعايري للواليات املتحدة عىل األقل,
وبموجب هذه اخلطة, مثال, لن تكون الواليات املتحدة قادرة عىل أن (ّاالقتصادية الدولية املتفق عليها 

 ختوض حربا كبرية كام فعلت يف فيتنام, مع ما يصاحبها من عواقب نقدية, ما مل يكن لدهيا الدعم الرصيح
 تنسيق السياسات الرضيبية والتجارية وميزان املدفوعات وكذلك ّ ويتعني.)من اليابان وأملانيا الغربية

ع حتت غطاء حمكم لتجنب تسويات األجور ّوحتى كلفة العاملة جيب أن تنسق وتوض. السياسات النقدية
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ّالتي تنطوي عىل التضخم والتي تؤدي إىل خروج قيم النقد عن خطها بات ّ, فإن املتطلواخلالصة. ّ
) وعىل األقل كام يراها ماكينون وغريه من اخلرباء(االقتصادية والسياسية املسبقة لتنسيق السياسة الناجحة 

 .ستكون هائلة حقا
وبالرغم من الصعوبات املالزمة هلذا احلل التنسيقي فقد القى دعام يف الثامنينيات من القرن العرشين ضمن 

وقد رأ البعض يف واشنطن أن تنسيق السياسات االقتصادية . ماكن أخرن ويف أاإدارة الرئيس ريغ
فإذا . ّب عىل الورطة السياسية املحلية بالنسبة لعجز امليزان والسياسة االقتصاديةّالقومية هو وسيلة للتغل

 ّكانت الواليات املتحدة ال تستطيع أن حتل مشكالهتا اخلاصة, فقد تعمل عىل أن يساعدها رشكاؤها عىل
ّوباملثل, فإن أقطارا أخر رأت التنسيق السيايس يتمثل يف ختفيف أعبائها االقتصادية اخلاصة بأن . ذلك ّ

ن غرض إولن نكون مبالغني كثريا إذا قلنا . خذ بعض اإلجراءاتّجتعل الواليات املتحدة أو اليابان تت
عل رشكاءها االقتصاديني يقومون بام  من القو االقتصادية الرائدة هو أن جتّالتنسيق السيايس, يف أعني كل

 . أن يعملتريد أن يعمل ولكن بدون أن تعمل ما يريد رشكاؤها 

  السياسةوتنسيقن اإدارة ريغ

The Reagan Administration and Policy Coordination 

 ٥قع حوايل  والعجز الذي تاله يف املوازنة الفيدرالية بوا١٩٨١إن قانون رضيبة االنتعاش االقتصادي لعام 
ولكن ما .  االقتصاد العاملييفكان له تأثري كبري وغري متوقع  )GNP( من الناتج القومي اإلمجايل باملائة

Robe) ّؤ به يف مقالة متميزة كتبها روبرت مندلّ التنبّحصل قد تم r t  Munde l l وكام ١٩٦٦عام  (
Pe)ّخلصها بيرت كينني  te r  Kenen).قال مندل  : 

ّق رأس املال الدويل بفروق سعر الفائدة وتكون أسعار الرصف عائمة, فالقطر الذي يعاين ّر تدفّعندما يتأث"
كون لديه تهلا بطبع النقد سيعاين من عجز كبري يف حسابه اجلاري ولكن سّمن عجز كبري يف موازنته وال يمو

ّ ولكن عندما تعوم .وإن عجز املوازنة سريفع أسعار الفائدة وجيذب رأس املال األجنبي. عملة قوية أيضا
 عىل القطر الذي يتدفق إليه رأس املال الصايف أن يكون له باملقابل عجز يف ّأسعار الرصف, فإنه يتعني
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ّ عىل القطر أن يصبح أقل منافسة يف أسواقه اخلاصة ويف األسواق ّوبعبارة أخر, فإنه يتعني. حسابه اجلاري
 .(Kenen, 1984, pp.18-19) العاملية

ّرين للواليات املتحدة استفادوا من هذه السياسة املالية التوسعية, ّستهلكني األمريكيني واملصدومع أن امل
فاحلاجة إىل متويل عجز امليزانية األمريكية رفع . رة عىل االقتصادات األمريكية والعامليةّفقد كان هلا آثار مدم

 االقتصادات األخر بكبح الطلب وقد استجابت. أسعار الفائدة العاملية وخفض االستثامر يف العامل
ّل ضغوط التضخم وحتوّالوطني لتقل  امتصاص ّقد لطفو.  القائمة عىل التصديرّلت إىل اسرتاتيجيات النموّ

ّض عن املعدل املنخفض يلتعوال العجز يف موازنتها وي العاملي لتمواملالأمريكا لكميات كبرية من رأس 
ّولكن الدوالر . من أجل تكوين رأس املال يف الواليات املتحدةّ قد لطف العواقب ,خرات األمريكيةّللمد

ّاملقيم بأكثر من قيمته كنتيجة لذلك كان له تأثري مدم  الصادرات األمريكية وعىل قطاعات كبرية من يفر ّ
 ّوباإلضافة لذلك, فإن أسعار الفائدة العالية أدت. الصناعة األمريكية; وبالتايل فقد أطلق قوة محائية كبرية

ّوأد التحول إىل األسعار املرنة وتكامل أسواق املال إىل تضخيم تأثري . إىل تفاقم مشكلة الديون العاملية ّ
 .  بقية دول العامليفّسياسات االقتصاد الكيل األمريكية 

  امليزان التجاري, فإنيف املنتجني األمريكيني ويفّوبالرغم من تأثري سياسات االقتصاد الكيل إلدارة ريغان 
po) كت بمفهوم تالقي السياسةّهذه اإلدارة يف فرتهتا األوىل متس l icy  convergence ت ّوقد فرس .(

ّقوة الدوالر, وتدف ة االقتصاد ونجاح االقتصاد الريغاين ّا عالمة عىل قوّبأهنق األموال إىل الواليات املتحدة ّ
 ّوقد عرب. ن تتبع املثال األمريكيوقد نصحت االقتصادات البطيئة األخر أ).  ريغان رونالدنسبة إىل(

Beryوكيل وزارة اخلزانة برييل سربينكل  l  Sp r inke l عن موقف اإلدارة نحو شكاو األقطار  ) (
ّاألخر بأن عجز املوازنة األمريكية والدوالر املرتفع قد شوه النظام النقدي واملايل الدويل بكلامت تنطوي  ّّ

ل ّقد حتوهكذا ف و."ىل أسعار رصفهم وسنقلق عىل أسعار رصفنا عادعهم يقلقو": عىل الغطرسة حني قال
 ."إمهال خبيث"إىل  "اإلمهال احلميد"
ّوقد أد االزدياد الضخم للديون . ّأثناء الفرتة الثانية لرئاسة ريغان, بدأ هذا املوقف الالمبايل يتغري يف و

Baker) أسه بيكرالقومية, والعجز اهلائل يف التجارة, وجميء فريق اقتصادي جديد ير ّالتخيل عنإىل  ( ّ 
ّومع أن معدل  .ّ أد إىل مفهوم سياسة التالقي, عىل األقلّشفوياوأيضا, . عرضّتشدد اقتصاد جانب ال
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ّالتضخم قد انخفض واستعيد النمو  االقتصادي أثناء النصف الثاين من الفرتة األوىل لرئاسة ريغان, فقد ّ
 ذاته, واعتقد الكثريون أن تصحيح سعر الرصف جيب, ّلة خطرية بحدّأصبح الدوالر املبالغ يف قيمته مشك

فقد كان اختالل التوازن التجاري . للمرة األوىل, أن يصبح هدفا أساسيا ورصحيا للسياسة االقتصادية
ّاألمريكي يشوه االقتصاد األمريكي, وحيفز مشاعر احلامئية ويزعزع استقرار العالقات االقتصادية الدولية ّ .

 .حّ من تعاون رشكائها االقتصاديني إذا أريد هلذه احلالة أن تصحّكت إدارة ريغان أنه ال بدوأدر
 ّالكيلّة لتحقق تنسيقا يف سياسة اقتصادها ّ, قامت إدارة ريغان بأول حماولة جاد١٩٨٥ويف سبتمرب 

ملشاعر احلامئية يف ونظرا لتخوف ريغان من ازدياد ا. ولتحصل عىل التعاون املايل من رشكائها االقتصاديني
 الكونجرس, فقد مارست إدارة ريغان ضغوطا عىل أملانيا الغربية واليابان وغريها من االقتصادات الكرب
ّلكي تتدخل يف األسواق النقدية لتخفيض قيمة الدوالر ولتنشيط اقتصاداهتا اخلاصة, وبذلك يلغون العجز  ّ ّ

 ومارس ١٩٨٠بني يونيو % ٦٠ّدوالر بنسبة حوايل ت قيمة الادفقد ازد. التجاري األمريكي املتزايد
ّوكانت مهمة تنسيق السياسة هي إعادته إىل سالف قيمته بخفض قيمته وجعل البضائع األمريكية . ١٩٨٥

 . ة أخرّقادرة عىل املنافسة يف األسواق العاملية مر
ّباإلضافة إىل تغريات هام ل خفض العجز يف امليزانية ة يف قو السوق مثل انخفاض سعر الفائدة, واحتامّ

ّب هذا التدخل املنسّاألمريكية, واالنخفاض الشديد يف أسعار النفط, فقد تسب ّق من قبل جمموعة الدول ّ
G-5)اخلمس  من ذروة قيمته ١٩٨٦ّ يف خفض قيمة الدوالر بمقدار الثلث مقابل الني واملارك يف مارس (

مريكي الظاهري من تالقي السياسة إىل تنسيق السياسة ّويبدو أن التحول األ. ١٩٨٥التي بلغها يف أوائل 
 .قد نجح وأصبحت اإلدارة متفائلة بأن خيتفي العجز التجاري

ّر لتنسيق سياسة جمموعة الدول اخلمس قد دفع ريغان يف رسالته عن حالة االحتاد امللقاة يف ّإن النجاح املبك
فالغرض الرصيح .  للواليات املتحدة ألول مرة, إىل أن جيعل تنسيق السياسة هدفا أساسيا١٩٨٦فرباير 

t) "مناطق أهداف"ل إىل ّلتضامن اإلجراءات كان يرمي إىل إلغاء تقلبات العملة والتوص a rge t -

zones . ويف الواقع كانت اإلدارة تقرتح العودة إىل أسعار الرصف الثابتة. فق عليها للعمالت الرئيسيةّمت (
ا متباعدا عن موقف ّاخلمس وترصيح الرئيس ريغان أظهرا اجتاها هامّوهكذا, فاتفاقية جمموعة الدول 
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فقد دفعت الواليات املتحدة الختاذ إجراء حاسم نابع من إدراكها . اإلدارة حيال قضية تنسيق السياسة
 .(trade protectionism)ّأن العجز التجاري األمريكي الضخم سيؤدي إىل احلامئية التجارية باملتزايد 

 منة تأثري ميزانية إدارة ريغان وما نجم عنها ّ قص٢, املذكور آنفا, واجلدول رقم ٢شكل رقم ويوضح ال
وبني .  املوقف االقتصادي األمريكي يف عامل السياسة االقتصادية اخلارجيةيفعجز يف التجارة وتأثري ذلك 

الر وكان جزء  مليار دو١٠٨٫٣ مليار دوالر إىل ٩٫٣, ارتفع العجز التجاري من ١٩٨٤و١٩٧٦عامي 
منتجات التكنولوجيا " مثل الزراعة وةّ التقليديّية التنافسّالقوةوحتى يف قطاعات . كبري منه مع اليابان

وقد استدانت الواليات املتحدة قروضا كبرية ملواجهة متويل .  كان الفائض األمريكي يف هبوط"العالية
لت يف منتصف الثامنينيات من اإلجيابية ّارجية حتوالعجز يف امليزانية ونجم عن ذلك أن صايف مطالباهتا اخل

 مليار دوالر يف ٣٤ ىل االستثامرات األجنبية تزيد عمنوبينام كانت أرباح الواليات املتحدة . إىل السلبية
وكان هذا االنعكاس . عجز يف دخلها االستثامريّتجه إىل  ت١٩٨٥ فإن الواليات املتحدة كانت يف عام ١٩٨١

 .ّالتجارة واالستثامر يسبب ازدياد احلامئية األمريكية زيادة كبرية وخاصة ضد اليابانينياملثري ألوضاع 
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 )ّبمليارات الدوالرات اجلارية( ميزان الواليات املتحدة التجاري: ٢اجلدول 
ّالسلع املصنعة اإلمجايل  ّ(*) 
 

 صادرات
 الواليات املتحدة

 واردات
الواليات 
 املتحدة

 صادرات صايف الصادرات
 الواليات املتحدة

 واردات
الواليات 
 املتحدة

 صايف الصادرات

 ّجتارة الواليات املتحدة متعددة األطراف

٢٫٧ ٦٤٫٦ ٦٧٫٣ −٩٫٣ ١٢٤٫١ ١١٤٫٧ ١٩٧٦ 

٧٫٣ ٧٦٫٩ ٦٩٫٦ −٣٠٫٩ ١٥١٫٧ ١٢٠٫٨ ١٩٧٧− 
١٨٫٢ ١٠٠٫١ ٨١٫٩ −٣٣٫٨ ١٧٥٫٨ ١٤٢٫٠ ١٩٧٨− 
١١٫٦ ١١٠٫٩ ٩٩٫٤ −٢٧٫٣ ٢١١٫٨ ١٨٤٫٥ ١٩٧٩− 

٠٫٨ ١٢٢٫٤ ١٢٣٫٢ −٢٥٫٣ ٢٤٩٫٦ ٢٢٤٫٢ ١٩٨٠ 
٦٫٠ ١٣٩٫١ ١٣٣٫١ −٢٨٫١ ٢٥٦٫١ ٢٣٧٫٠ ١٩٨١− 
٢٠٫٦ ١٤٠٫٣ ١١٩٫٨ −٣٦٫٤ ٢٤٧٫٦ ٢١١٫٢ ١٩٨٢− 
٤٦٫٦ ١٥٩٫٣ ١١٢٫٧ −٦٢٫١ ٢٦٢٫٨ ٢٠٠٫٧ ١٩٨٣− 
٩٦٫٥ ٢١٧٫٩ ١٢١٫٤ −١٠٨٫٣ ٣٢٨٫٦ ٢٢٠٫٣ ١٩٨٤− 

 التجارة الثنائية بني الواليات املتحدة واليابان
١٣٫٢ ١٦٫٠ ٢٫٨ −٦٫٩ ١٦٫٩ ١٠٫٠ ١٩٧٦− 
١٦٫٥ ١٩٫٢ ٢٫٨ −٩٫٩ ٢٠٫٣ ١٠٫٤ ١٩٧٧− 
٢١٫٦ ٢٥٫٢ ٣٫٧ −١٣٫٨ ٢٦٫٥ ١٢٫٧ ١٩٧٨− 
٢١٫٥ ٢٦٫٨ ٥٫٢ −١٠٫٨ ٢٨٫٢ ١٧٫٤ ١٩٧٩− 
٢٤٫٧ ٣١٫٤ ٦٫٦ −١٢٫٢ ٣٣٫٠ ٢٠٫٨ ١٩٨٠− 
٣١٫٠ ٣٨٫١ ٧٫٢ −١٨٫١ ٣٩٫٩ ٢١٫٨ ١٩٨١− 

                                                           
 .اجلهات الصانعة, اآلالت ومعدات النقل ومصنوعات متنوعة) *(

 .c.i.f, والواردات عىل أساس سيف f.a.sّصادرات السلع املصنّعة عىل أساس . .f.o.bأرقام إمجايل التجارة عىل أساس فوب : مالحظة
 ).ّاردات السلع املصنّعة يمكن أن تكون أكرب من إمجايل الوارداتفو(

 :املصدر
Stephen E. Haynes, Michael M. Hutchinson, and Raymond E. Mikesell, Japanese Financial Policies and the U.S. Trade Deficit, 
Essays in International Finance, no.162, International Finance Section, Dept. of Economic, Princeton University, 1986, p.3; 
Haynes et al. cite Survey of Current Business and Highlights of U.S. Exports and Import Trade, both U.S. Dept. of Commerce, 
various issues. 
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١٫٣ ٣٨٫٢ ٦٫٨ −١٧٫٠ ٣٧٫٧ ٢٠٫٧ ١٩٨٢− 
٤٫٠ ٤١٫٥ ٧٫٥ −١٩٫٦ ٤١٫٣ ٢١٫٧ ١٩٨٣− 
٤٩٫٨ ٥٧٫٩ ٨٫١ −٣٤٫٠ ٥٧٫٣ ٢٣٫٣ ١٩٨٤− 

كت إدارة ريغان بقوة أكرب نحو تنسيق السياسة ّية, حترّ ولوقف هذه احلالة املرتد١٩٨٦ويف أواخر ربيع 
au) "التلقائية"وتبنت مفهوم  tomat ic i ty وقد أرادت احلصول عىل موافقة دولية عىل جمموعة من  (

إجراءات تصحيحية القواعد املقررة سلفا واإلجراءات التلقائية إلكراه األقطار األخر عىل اختاذ 
وكانت اإلدارة قد ابتعدت بشكل حاسم عن . ّلتخفيض قيمة الدوالر وإلغاء عجز التجارة األمريكية

ّوسيكون التدخل يف أسواق الرصف والتغريات . ر سعر الرصفّمركزها املايل السابق يف جعل األسواق تقر ّ
 إىل جمموعة من املعايري االقتصادية يف السياسات االقتصادية الوطنية وإعادة انحياز العملة مستندا

ّاملوضوعية مثل معدالت التضخم القومي ومعدالت النمو ّ وهذا من شأنه أن يعيد . ّ ومعدالت البطالةّّ
 .العامل إىل ما اعتربته إدارة ريغان االنسجام املتبادل بني السياسات االقتصادية

 حاولت إدارة ريغان أن تعمل عىل ١٩٨٦ مايو ة يف طوكيو الذي حرضه القادة الغربيون يفّويف لقاء القم
managed) "التعويم املدبر"هلا إىل مفهوم ّأساس حتو  f loa t s ومع أن املشاركني اآلخرين يف القمة  .(

ورفضوا إنشاء جمموعة من  ,"التلقائية"وافقوا عىل زيادة التعاون, فإهنم رفضوا املفهوم األمريكي عن 
لوا اتباع طريقة ّوقد فض. الرسمية لكي حتكم السياسات االقتصادية القوميةاملعايري املوضوعية والقواعد 

ّأكثر حصافة إزاء التعاون الدويل, طريقة متك  .نهم من ممارسة االستقالل االقتصادي الوطنيّ
managed)ف رشكاء أمريكا االقتصاديني من أن االتفاق عىل نظام العمالت املدارة ّوقد ختو  

cu r renc ie s رجوع إىل مشكلة سبعينيات القرن العرشين, وكانت معارضتهم شديدة إلعادة يعني ال (
ضهم تعهدهم للدفاع عن قيم العملة املوطدة ّوقد يعر. ربط اقتصاداهتم باقتصادات الواليات املتحدة

ّق الدوالر املتضخم إىل بالدهم, كام حدث من قبلّلتدف أو قد جتربهم الواليات املتحدة عىل تبني أسعار . ّ
نا معتمدين عىل دوالر ّسنكون كل": وكام قال أحد املسؤولني األوروبيني.  بصادراهتمّرصف عالية ترض

 ".ّالنقدية الدولية الواليات املتحدة, والواليات املتحدة ال هتتم اهتامما كافيا باألمم األخر يف الشؤون
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(The Wall Street Journal, March 14, 1986, p.30) درة إدارة ريغان الداعية إىل تطبيق وقد اعتربوا مبا
 .ّالقواعد التلقائية وامللزمة كمحاولة إلعادة فرض اهليمنة األمريكية عىل النظام النقدي الدويل

عىل أسعار الرصف والسياسات  (enhanced surveillance) "راقبةاملتعزيز "ة من أجل ّوكانت اتفاقية القم
وإلهناء تقلب . ّيف تطبيق قواعد غري مرنة ورغبة رشكائها يف التعقلاالقتصادية حال وسطا بني رغبة أمريكا 

ّالقطع األجنبي وإلعادة العمالت إىل خطها يف مناطق مستهدفة متفق عليها, فقد تعه دت القو الغربية ّ
 يتم بموجبه حتقيق نظام العمالت املدارة عن طريق "وثيقا ومستمرا"بتنسيق سياساهتا االقتصادية تنسيقا 

ومن خالل إنشاء هيئة دولية جديدة, يمكن ملجموعة .  فائدة مشرتكةتتفاق عىل أهداف اقتصادية ذااال
ّالدول السبع املؤلفة من وزراء املالية ومديري املصارف املركزية اإلرشاف عىل األهداف االقتصادية القومية  ّ

ّ, ومعدالت ّت النموّ كمعدال"األساسيات االقتصادية"وأسعار الرصف املستهدفة وذلك بمراعاة 
ّالتضخم, ومعدالت البطالة, وعجز املوازنات وموازين التجارة, والنمو ّ .  الخ… النقدي, وقيم العملةّ

وكلام . دي العام لالقتصادات الرأسامليةوهكذا من شأن قيم العملة أن تكون مرتبطة باألداء االقتصا
أي كلام سببت سياسة دولة ما صعوبات  ( عن السياسة القومية املتفق عليها"انحرافات هامة"حدثت 

أو اختاذ أي"أن يفعلوا ما بوسعهم للتوصل إىل تفاهم"ب عىل االقتصاديني ّ, فإنه كان يرتت)ّللدول األخر ّ 
) إذا كان ذلك رضوريا(إجراء لتصحيح األمر, مثال, تغيري أسعار الفائدة, وخفض العجز يف املوازنة 

, فإن اإلجراء "ضغط الزمالء"ولكن يف مثل هذه احلاالت, بالرغم من . بيةّوالتدخل يف أسواق الرصف األجن
 .(The New York Times, May 8, 1986, p.A6). ّخذ إنام يقع عىل القطر املقرصّاخلاص الذي جيب أن يت

اف  مبادرة اإلرش− ر اآلن النجاح املحتمل هلذه املبادرةّ أن نقر وقت هذه الكتابةاّر جدّومع أنه من املبك
ّوالرقابة املتعددة األطراف واإلدارة املنسقة لالقتصاد العاملي, فإن العقبات التي جيب ختطيها عقبات كبرية ّ ّ .

وقد . ّ أساسا, تباينا مغلفا بقناع االتفاق,فهي تكمن يف برامج القو الكرب االقتصادية والسياسية املتباينة
ّ من املشاركني يف القمة ومن املشكوك ّ خمتلف جدا لكلّتنسيق الدويل للسياسات االقتصادية معنىللكان 

 األدنى املشرتك لالتفاق هو األمل بأن يتم ّفيه أن يكون باإلمكان التوفيق بني أهدافهم املتضاربة, واحلد
 . خذ إجراءات مستصوبةّتاليف االهنيار يف االقتصاد العاملي وإمكان توفري أساس جلعل األقطار األخر تت
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ّ الواليات املتحدة األمريكية عن مفهوم تالقي السياسات فقد ظلت متعلّن ختيلوبالرغم م قة هبذه الفكرة ّ
وكانت إدارة ريغان تر أن . ّاخلاصة هبا االقتصادية فضال عن عللها للمشكالت االقتصادية العاملية, ّكحل

صادات وليس العجز يف بني الواليات املتحدة وغريها من االقت "ّفجوة النمو"املشكلة األساسية هي 
ومن وجهة نظرها فإن هدف التنسيق العاملي للسياسات االقتصادية هو حث القوتني .  األمريكيةنةاملواز

عن طريق ف. اليابان وأملانيا الغربية عىل عكس اجتاههام وإعادة تنشيط اقتصاداهتام: االقتصاديتني األخريني
 ّ القوتني االقتصاديتني االبتعاد عن اعتامدمها عىل النموّالسياسات االقتصادية التوسعية, من شأن هاتني

واعتقدت اإلدارة أنه إذا اختذت اليابان وأملانيا الغربية إجراءات . املستند إىل التصدير وزيادة وارداهتام
ّمناسبة, فإن مشكلة الدوالر املقيم بأعىل من قيمته  ّ(ove rva lued  do l l a r والعجز التجاري  (

 . ل وتزولاألمريكي سوف حت
ومن ناحية أخر, اعتربت اليابان وأملانيا الغربية أن العجز يف امليزانية األمريكية وانعدام االنضباط 

ويف تقديرمها, فإن السياسة املالية األمريكية هي . االقتصادي مها املشكلة األساسية لالقتصاد العاملي
ّفعة وعن الدوالر املقيم بأكثر من قيمته, وما تال مسؤولة بالدرجة األوىل عن أسعار الفائدة العاملية املرت ّ

ولذلك فقد اعتقدتا أن الغرض من تنسيق السياسة هو تشجيع . ذلك من اختالل ميزان التجارة األمريكية
فمن شأن هذا اإلجراء التصحيحي, بتخفيض . الواليات املتحدة عىل أن تزيد العجز الضخم يف موازنتها

وقد .  االقتصادي العاملي ويقلص العجز التجاري األمريكيّالر, أن ينشط النموّأسعار الفائدة وسعر الدو
ّقاومت الدولتان فكرة تنشيط اقتصاداهتام ومل ترغبا يف رفع قيمة عمالهتام لئال يقلل ذلك من صادراهتام 

ذت الواليات ها إذا اختّوقد اعتقدتا أن مشكلة االقتصاد العاملي يمكن حل. وقدرهتام عىل املنافسة التجارية
 .املتحدة اإلجراء املناسب

  تنسيق السياسةاحتامالت

The Prospects for Policy Coordination 

ّإن مفهوم تنسيق السياسة الدولية كحل ّ للمشكالت النامجة عن الرتابط االقتصادي يف عامل تكون فيه الدول ّ
ب عىل ثالثة ّ من التغلّفهوم أن ينجح فال بدفإذا كان هلذا امل.  هذا املفهوم جيابه صعوبات شديدة,ّمستقلة
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ّ من احلمق القول إن تنسيق السياسة الدولية ال يمكن حتقيقه يف نظام التعددية الدولية ويف ّأنهومع . عوائق ّ ّ
وهنالك . غياب قوة مهيمنة, فإنه من احلمق أيضا أن نتجاهل ما ينطوي عليه هذا املفهوم من تعقيد

 .اّق بأساسه النظري أو كونه مستصوبا اقتصاديا أو ممكن التحقيق سياسيّتعلها تّمشكالت ال يسهل حل
لقد كان . ّها إذا أردنا للتنسيق السيايس الدويل أن ينجح هي مشكلة أساسه النظريّوأول مشكلة جيب حل

 مل يكن يستند إىل إمجاع عام, عىل األقل من جانب الواليات و أ,نظام بريتون وودز, سواء كان صحيحا
ّاملتحدة وبريطانيا, عىل أساس املحددات األساسية ألسعار الرصف; وكان النظام ومرب راته قد استحدث ّ

Har) كبري من قبل موظف مدين أمريكي اسمه هاري ديكسرت وايتّإىل حد ry  Dex te r  Whi t e ), 
الفهم وهذا . (Gardner, 1980) (John Maynard Keynes)ز واقتصادي بريطاين اسمه جون مينارد كيني

Gramsc)كام يقول غرامسكي ) هذه اهليمنة األيديولوجية(لنا القول ّالعام, أو إذا فض i  لعمل النظام (
ي عن عرشه من جراء التكامل املتزايد لألسواق زاالقتصادي قد اهنار هنائيا عندما أنزل االقتصاد الكيني

وحتى املعنيون باألمور النقدية املنترصون . املالية العاملية وبتعاظم الرتابط بني سياسات االقتصاد الشامل
ّ وتوسع األدوات (deregulation of the financial system) التنظيم عن النظام املايل إلغاءكانوا حائرين ألن 

م املفهوم التقليدي ّكل ذلك قد حط)  إىل ما ال هناية… ٢, م١م(املالية, وتكاثر األصناف اجلديدة من املال 
الرتكيب "وقد حل حمل اإلنجاز الذي تم بعد احلرب واملتعلق بام كان يدعى . )١٠(ديةلإلمدادات النق

  . املؤثرة بطوائف اقتصادية متنافرة(Samuelson) واملكرس يف مقولة صامويلسن "الكالسيكي اجلديد
نافسة ويف غياب سيطرة النموذج الكينيزي املتواصلة أو أي نظام آخر مستقيم حيل حمله فإن النظريات املت

ّع مثل حمددات أسعار الرصف, والقضايا الرئيسية املتعلقة يواملتضاربة تتبار مع بعضها حول مواض
فهل جيب حتديد . بالتوفيق بني العاملة الكاملة واستقرار األسعار, وغريها من القضايا النظرية االقتصادية

ينون وآخرون, أو بإعادة التوازن يف ميزان ّأسعار الرصف مثال وفق طريقة تكافؤ القوة الرشائية, كام قال ماك
إن تباين وجهات النظر بني االقتصاديني وصانعي السياسة . املدفوعات األمريكي التي فضلتها إدارة ريغان

وكام الحظ ريتشارد كوبر, . بشأن هذه القضايا احلاسمة جتعل االتفاق عىل قضايا السياسة أمرا صعبا جدا

                                                           
 . أدوات استحداث االئتامنحسابات سحب, وبطاقات االئتامن, وغريها من) M1(العملة ) ١٠(
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W)وويليام برانسون  i l l i am Branson ّ وغريمها من الثقات بأنه إذا مل يتم إجياد وسائل التحليل أو (
ّاإلطار النظري لتحديد أسعار الرصف وإعادة تثبيت إمجاع نظري جديد, فسيكون من املستحيل أن نحدد 

 .(Cooper, 1985)ماذا جيب أن تكون عليه أسعار الرصف أو كيف يمكن حتقيقها 
فنظرا للعالقة القائمة بني أسعار . (Branson, 1986)نسيق السياسات والقضية الثانية هي استصواب ت

الرصف االسمية واحلقيقية, إذا مل يكن باإلمكان تغيري األسعار االسمية, فإن تعديل أسعار الرصف جيب 
ّأن يتم بتغريات حتصل يف السياسة املحلية ّولكن التضخم أو االنكامش الناتج قد يكون أكثر رضرا . )١١( ّ

فإن عجز . مثالوبموجب التنسيق السيايس التي ارتأته قمة طوكيو, . ّالسامح ألسعار الرصف بالتغريمن 
ّوبدون ارتفاع سعر الدوالر وما ينجم عنه من .  لالقتصاد األمريكياّكون مدمريموازنة إدارة ريغان س

ّعار الفائدة العالية املدمرة تدفق رأس املال إىل أمريكا, فإن الواليات املتحدة ال بد أن تعاين; إما من أس
ولذلك جيب أن نتساءل ما إذا كان من املستصوب أن يتم . ّ, أو من الضغوط التضخمية العاليةللألعام

ّالتدخل يف السوق إذا كان ذلك يسبب ختريبا اقتصاديا أعظم من التخريب الناجم عن أسعار الرصف 
 . املتقلبة نفسها

الستصواب االقتصادي لتنسيق السياسة وذلك يتعلق بإنشاء قواعد ّوهناك صعوبة أكرب تؤثر يف مد ا
 طبيعة حولوإن التوجسات والتوقعات . مقررة مسبقا أو تلقائية كتلك التي يفضلها ماكينون وإدارة ريغان

وإن احلل املعقد واملفصل الذي اقرتحه ماكينون, مثال, يعالج عدم االستقرار . املشكلة هي مشكلة أيضا
وإن صيغته الفنية والتلقائية قد تم . ق املايل بني العمالت املختلفةّ التي يسببها بشكل رئييس التدفوالتقلبات

ومن ناحية أخر, فإن إدارة ريغان, قد . ّتصميمها لتمنع تزامن التوسع أو االنكامش لالقتصادات الوطنية
 جمموعة من ّلكنّ يف توسع متزامن, أرادت إجياد جمموعة قواعد إلجبار االقتصادات األخر عىل أن تلحق هبا

                                                           
)١١ (أما سعر الرصف احلقيقي فهو حاصل رضب السعر . يمكن حتديد سعر الرصف االسمي بني عملتني بقسمة إحدامها عىل األخر

 أن ْوهكذا, فإذا منعت الدول من تغيري سعر رصفها االسمي فإن تنسيق األسعار احلقيقية جيب. ْاالسمي بمعدل التضخم النسبي لالقتصادين
 يفوعندئذ, نعود إىل عامل يؤثر فيه االقتصاد الدويل سلبيا . يتم عن طريق التغريات يف السياسة املحلية التي تؤثر يف معدالت التضخم النسبية

 ).Branson, 1986(االقتصادات املحلية الوطنية 
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ّالقواعد حلل مشكلة ما, قد ال تكون مناسبة ملشكالت من أنواع أخر, ولذلك فإن التنسيق الدويل للسياسة 
 .عىل أن هذا األسلوب األكثر مرونة جيابه قضية اإلرادة السياسية. ّجيب أن يكون مستجيبا ملشكلة حمددة

ّقة بالتنسيق الدويل للسياسة االقتصادية هي االختالف حول األهداف ّ واملتعلواملشكلة الثالثة واألكثر أمهية
ّفهل يوجد اتفاق كاف بني القو االقتصادية األساسية واملتوسعة حول األهداف االقتصادية . السياسية

. اون?ّوالسياسية ليمكنهم ذلك من إخضاع الفوائد القصرية األجل للفوائد الطويلة األجل النامجة عن التع
 للهيمنة األمريكية, فلنا أن نتساءل فيام إذا كان يوجد أساس سيايس, يمكنه تسهيل بيومع الضعف النس

إن اخلربة السابقة ال متكن املرء من . ّ لالقتصاد السيايس الدويل ويسهلها بالفعل?رافّاإلدارة املتعددة األط
كن هناك قضية أكثر انقساما يف الرأي من تفلم . أن يكون متفائال جدا حيال توقعات التعاون السيايس

ّقضية التوسع املنسق لالقتصادات الثالث  أن  عدةفبينام حاولت الواليات املتحدة يف مناسبات.  الكربةّ
ّتضغط عىل اليابانيني واألملان الغربيني لكي ينشطوا اقتصاداهتم فقد كانوا ميالني ملقاومة هذا الضغط بسبب 

فمثال, يف قمة لندن االقتصادية . م أو لرغبتهم يف ختفيض النفقات احلكوميةّخشيتهم من جتدد التضخ
ّ وخاصة أملانيا الغربية − دعت الواليات املتحدة رشكاءها االقتصاديني األساسيني١٩٧٧ يف أيار ةاملنعقد
ّ إىل تنفيذ توسع منسق مع الواليات املتحدة−واليابان ركية وإن املنطق الذي يسند هذه النظرية احل. ّ

(locomot ive  theo ry)  املزعومة هو أن االقتصاد األمريكي مل يعد كبريا إىل درجة جيعله بحد ذاته
وأما اآلخرون, فقد رفضوا, ألسباب تعود إىل حد كبري إىل معوقاهتم . ّحمركا للنمو االقتصادي العاملي

ّ; مما أد إىل تردي التجارة األمريكية ّاملحلية الداخلية, اتباع قيادة الواليات املتحدة يف توسيع اقتصاداهتم
ّومركز مدفوعاهتا, وسبب ختفيضا إلزاميا يف سعر الدوالر , أرغم فشل مماثل يف التوصل إىل ١٩٧٩ويف  .ّ

ّ الواليات املتحدة عىل أن تقلص اقتصادها مم,اتفاق ّا أد إىل الرتاجع والركود االقتصادي الذي ساعد عىل ّ
 .انتخاب رونالد ريغان

G-5)ّح اتفاقية جمموعة الدول اخلمس ّضوتو ّبشكل جيد املشكالت السياسية لإلدارة املتعددة األطراف  (
وعندما أجربت الواليات املتحدة اآلخرين عىل إعادة تقييم الني واملارك, فإهنا مل تدرك . لالقتصاد العاملي

. وأوائل ثامنينيات القرن العرشينّبشكل كاف االنتشار الكبري للقوة االقتصادية التي حدثت يف سبعينيات 
ّوقد اقرتح ماكينون تشكيل ثالثي مايل مؤلف من الواليات املتحدة وأملانيا الغربية واليابان يستطيع تثبيت 
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ّومع ذلك فإن ظهور الدول حديثة التصنيع قد . ستطيع تثبيت موازين التجارةيأسعار الرصف; وبالتايل 
وكانت كوريا اجلنوبية وكندا .  به القو الثالثومة والتجارية الذي تقّقوض هذا التحديد للعالقات النقدي

ّوغريمها من الدول من بني املستفيدين األساسيني من ختفيض قيمة الدوالر; ألهنم ثبتوا سعر عملتهم بسعر  ّ
رين اليابانيني, ّفمثال, لقد ارتفعت صادرات كوريا من السيارات كثريا عىل حساب املصد. ّالدوالر

 ختفيض قيمة ةعت احلصول عليها بنتيجّا من األرباح التي توقّرست الواليات املتحدة قسطا هاموخ
ّوقد جعلها حتسن املركز التنافيس لألقطار األخر بدوره مضي. ّالدوالر  ّيةفا جذابا للرشكات األمريكّ

إمجاع بني األعداد املتزايدة ن التنسيق النقدي يستلزم التوصل إىل اواخلالصة, . ّواليابانية متعددة اجلنسيات
 ."ناجحا"من االقتصادات املتنافسة إذا أريد له أن يكون 

مع ت الواليات املتحدة ورشكاؤها االقتصاديون يف اختالفهم بعضهم ّة إدارة ريغان, استمرّوخالل مد
أت إىل ولكي تنقص إدارة ريغان العجز يف املدفوعات والتجارة; فقد جل. حول السياسة االقتصاديةبعض 
ّ الغربيني, واليابانيني بشكل خاص, لكي توسع اقتصادها وتقلنيبيواألور  املستند ّل من التأكيد عىل النموّ

ّ, وبخاصة اخلوف من جتدد وقد رفض كالمها وجادالها بأن ظروف االقتصاد الوطني لدهيام. إىل التصدير
ّالتضخم, والدين العام القائم فعال, كل ذلك جعل التوسع مس ْ  إن سبب ا أمريكا بقوهلاموجاهب. تحيالّ

. ّاملشكلة النقدية الدولية هو العجز يف املوازنة األمريكية, وإنه ال حل لذلك إال إذا أمكن ضبط هذا األمر
عل تنسيق جتّفالظروف االقتصادية الوطنية واألولويات القومية املتباينة يف املراكز الثالثة للرأساملية الدولية 

 . تقاء السياسات القومية وسيلة صعبة إلدارة عامل شديد الرتابطالسياسة أو ال
ومع أن الغرض . إن إحد العقبات السياسية يف وجه التنسيق السيايس هي الرغبة يف حتقيق فائض جتاري

املزعوم للتنسيق السيايس هو إلغاء ارتفاع سعر العملة, فإن الغرض احلقيقي يف كثري من األحوال كان 
Hans)ّوكام بني هانس شميت . ّق سعر رصف مفضلالسعي لتحقي  Schmi t t  بشكل مقنع, فإن هناك (

ن ازدياد إحتيزا جتاريا يف االقتصادات احلديثة لالستفادة من الفوائد التكنولوجية للفائض التجاري و
وجي ّالن بلوغ مستو متسارع من التقدم التكنولّرمها الصادرات يسهّاإلنتاج, ووفر احلجوم اللذين توف

(Schmitt, 1979) .ذهتا اليابان وأملانيا ّوجيب املالحظة يف هذا الصدد أن من أوائل اإلجراءات التي اخت
وقد أرادت كل من اليابان . امهيتلّ التدخل يف أسواق العمالت لتقليل ارتفاع عموّالغربية بعد قمة طوكيو ه
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ويمكن . ّلوا إىل سياسة اقتصادية توسعيةّتحووأملانيا الغربية من اآلخرين أن يرفعوا قيمة عمالهتم وأن ي
حماولة من األمريكيني واألوروبيني للضغط عىل  )G5 (مسّذته جمموعة الدول اخلّاعتبار اإلجراء الذي اخت

 ّللتحول من اسرتاتيجية النمو املستندة إىل التصدير إىل تلك املستندة إىل النمو واليابانيني إلعادة تقييم الني
ت الضغوط يف ادوكام سنالحظ يف الفصول القادمة, فقد ازد. قليص فائضهم التجاري الضخمتلّاملحيل, و

 .الواليات املتحدة التباع سياسة جتارية مركنتلية مشاهبة
إن امتالك القدرة عىل زيادة التأثري يف السياسة االقتصادية اليابانية كان هو الدافع األول للمبادرة األمريكية 

وقد رغبت الواليات املتحدة من خالل الضغط . لك آللية تنسيق السياسة الذي طرحتهّيف قمة طوكيو وكذ
ص عجزها التجاري الضخم مع اليابان وأن جترب ّعىل اليابان لتنشيط اقتصادها ورفع سعر الني, أن تقل

إىل . ١٩٨٥ّوقد أدت هذه الضغوط واالرتفاع الكبري لقيمة الني منذ سبتمرب . اليابانيني عىل فتح اقتصادهم
ومع أن اليابان قد . ّ للدوالر إىل حدوث استنكار كبري ونفور يف اليابانا ين١٥٣مستو مل يسبق له مثيل بلغ 

ّحصلت عىل بعض الفوائد, فإن مستو البطالة قد ارتفع بشكل حاد, وانخفضت معدالت الربح 
سعر رصف حيادي ومقبول إن فكرة . ّت من الدوالرادرت األعامل الصغرية التي سبق أن استفّوترض

ّبصفة عامة للدوالر وغريه من العمالت إنام ه  . ّ جمرد خرافة ال يمكن حتقيقهايّ
وقد أصبحت الواليات املتحدة أيضا أقل رغبة يف أن ختضع سياساهتا االقتصادية هلموم رشكائها 

سياسة املالية األمريكية مع أن ال. االقتصاديني, وكانت عازفة عن تغيري أولوياهتا السياسية واالقتصادية
 ّوعجز امليزانية األمريكية كانا, يف نظر األقطار األخر ويف نظر كثري من االقتصاديني األمريكيني, لب

ّوبدال من أن تلجأ الواليات املتحدة إىل تغيري سياساهتا اخلاصة فقد . املشكلة االقتصادية األمريكية العاملية
 . نفسها بتعديل سياساهتافضلت أن تقوم األقطار األخر هي 

ّإن رغبة الدول القوية يف أن تكون مستقلة يف رسم سياساهتا هي املشكلة األساسية التي واجهتها اجلهود  ّ
ّوعندما تتالقى مصالح الدول كام حصل لد ختفيض أسعار الفائدة يف عام . الرامية إىل تنسيق السياسة

احات إدارة ريغان واالقتصاديني املختلفني بزيادة ولكن اقرت. , فالنجاح عندئذ سيكون مضمونا١٩٨٦
وبالرغم من العكس الظاهري يف موقفها حيال التالقي .  مقاومة سياسية قويةتالتنسيق يف السياسة الق

السيايس وما عربت عنه من رغبتها يف تنسيق االقتصادات الشاملة, فقد أظهرت الواليات املتحدة قليال من 
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ّدائم عن التفرد مم الّامليل إىل التخيل  الرئيس نيكسون إىل اإلطاحة بنظام بريتون وودز يف شهر أغسطس اا دعّ
ومل يكن يف سلوك إدارة ريغان ما يشري إىل أن تنسيق السياسة يعني أي يشء سو جعل . ١٩٧١من عام 
إخضاع نفسها وللسبب نفسه فإن األمم األخر مل ترغب يف  .بيني واليابانيني يفعلون ما تأمرهم بهواألور

ّالشاذة األمريكي ّالكيلمرة أخر للسيطرة األمريكية, وأن تربط نفسها بسياسات االقتصاد   عن ّ وأن تتخىلّ
 .رغبتها املركنتلية يف الفوائض التجارية

-N)وما مل حتل القو املسيطرة مشكلة  I ّ بطريقة رسمية ومنظمة فلن يمكن حتقيق تنسيق سياسة االقتصاد (
ّطلوب من الزعامة األمريكية أن تقوم بمامرسات تتميز بتضافر اجلهود أكثر مما ظهر يف ثامنينيات وامل. ّالكيل ّ

وقد اهنار نظام بريتون وودز الداعي إىل تنسيق السياسة اهنيارا جزئيا; ألن االقتصادات . القرن العرشين
ملتحدة بمصالح اآلخرين عند صياغة ة اهتامم الواليات اّوإن قل. ّاألخر فقدت الثقة يف الزعامة األمريكية

. ّسياساهتا اخلاصة قد جعلت األوروبيني واليابانيني حذرين من دعوات األمريكيني لتنسيق السياسة
فبالنسبة لألقطار األخر, بدا اقرتاح الرئيس ريغان لزيادة التنسيق حماولة الستعادة التأثري يف شؤوهنا 

  .اختاذهاب عن القرارات التي تنفرد أمريكا ّليا األمريكية أكثر منه ختاالقتصادية الداخلية وإخضاعها لألغراض
ّإن إصالح النظام النقدي الدويل يمكن النظر إليه عىل أنه تغري ": ق عىل ذلك جاكوب فرنكلّوكام عل ّ

غري أن تاريخ صنع الدساتري يبني لنا . (Frankel, 1985, p.18) ".ة يف العمرّدستوري يمكن أن حيصل مر
ح, كام ّفهناك عدد كبري من العوامل االقتصادية والسياسية التي جيب أن تصح. ّن ذلك ليس باملهمة السهلةأ

ويف أواخر ثامنينيات القرن العرشين, كانت هذه الظروف املواتية قد . حصل عند تأسيس نظام بريتون وودز
ّة والسياسية ستؤدي إىل صنع دستور ومل يكن هناك ما يشري إىل أن الظروف االقتصادي.  كبريّاختفت إىل حد

 .ّجديد للنظام النقدي الدويل
وحقيقة األمر هي أنه إذا كانت الرشوط االقتصادية السياسية املسبقة لتحقيق تنسيق يف السياسة متوفرة, 

ّولكن اهنيار نظام بريتون وودز حدث بسبب رفض أو عدم متكن . فإن التنسيق عندئذ ال يعترب رضوريا
ّخاصة حكومة الواليات املتحدة, من املحافظة عىل االنضباط املايل وعدم متكنهم من إخضاع ما ّالدول, و

كون هناك حاجة إىل أي تنسيق يف تفهل س. تعتربه مصاحلها القومية ملعايري وقواعد النظام املايل القائم
ة من ّة ثابتة مستقرالسياسة إذ ضبطت الواليات املتحدة عجزها املايل وسيطرت عليه وحافظت عىل جمموع
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 ال ترغب يف أن تتنازل ,السياسات االقتصادية? لقد كانت حكومات أخر, شأهنا شأن الواليات املتحدة
ّيف اقتصاداهتا تؤدي إىل إعاقة  ّهيكليةعن السيادة القومية يف القضايا االقتصادية; ولدهيا أيضا مشكالت 

ىل تنسيق يف السياسة إذا قام األوروبيون كون هنالك حاجة إتوهل س. سياسات االقتصاد الوطني
ّواليابانيون بتنشيط اقتصاداهتم وختلوا عن سياسات التصدير املركنتلية اخلاصة هبم? فاملشكلة ليست هبذا . ّ

 .ّاملعنى مشكلة تنسيق يف السياسة, ولكنها إجراء حكومي مستقل يف عامل يتزايد فيه الرتابط االقتصادي
 من احلالة التي كانت يف أواسط الثامنينيات أن متطلبات نوع من التنسيق السيايس إن ما يدعو إىل السخرية

قة بنظام األسعار الثابتة ّالذي يعتربه االقتصاديون رضوريا قد أصبح أكثر رصامة وإحلاحا من تلك املتعل
) املتحدةويف حالة الواليات (وقد اهنار ذلك النظام ألن أهداف السياسة الوطنية  .الذي ذهب وانقىض

ّأهداف السياسة األجنبية قد فضلت وقدمت عىل التعاون االقتصادي الدويل ّ  ارتباط االقتصادات ّوإن فك. ّ
ّ بعض عن طريق نظام األسعار املرنة كان يظن أن فيه احلل هلذا التضارب بني األولويات القومية  عنبعضها

ة ّر أن ذلك النظام مستحيل; نظرا لزيادة شدومع ذلك فقد ظه. ّواملعايري الدولية يف أواسط السبعينيات
ّوألن األقطار ذوات االقتصادات الرأساملية املتقدمة كانت . الرتابط املايل الذي ربط السياسات القومية

ّتسعى نحو األهداف املحلية وغريها من األهداف, فقد ارتدت عىل أعقاهبا إىل احلاجة إىل آلية ما لتحكم 
 .عالقاهتا االقتصادية

ّ من الرجوع إىل القضايا األساسية لالقتصاد السيايس الدويل التي أثرناها يف الفصل األول ّلذلك فال بدو
هل توجد أية حكومة ترغب بإخضاع استقالهلا القومي واستقالهلا يف القضايا االقتصادية ملصلحة ": وهي

ّاالستقرار االقتصادي الدويل? هل من املمكن للتعاون الدويل أن يستمر ّ ة طويلة يف اقتصاد عامل ّ ملدّ
ّرأساميل? هل يمكن حتقيق التعاون بدون زعيم مهيمن ال ينازع ويرغب يف إخضاع مصاحله املحددة بشكل 

إن اإلجابات عن هذه األسئلة ال . "ضيق للهدف األوسع املتمثل يف املحافظة عىل اقتصاد دويل ليربايل ?
 . تزال غري واضحة

ّادي الدويل الليربايل يف أواخر األربعينيات, شكلت املصالح القومية املتباينة واآلراء منذ بداية النظام االقتص
ن قلقوا من وّفرشكاء أمريكا االقتصادي. املختلفة حول السياسة االقتصادية خطرا يتهدد ذلك النظام

ّحاالت عدم االستقرار الدويل التي ولدهتا الواليات املتحدة التي كانت اهتامماهتا وتق ّاليدها منصبة عىل ّ
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فاألوروبيون مل ترق هلم . (Elliott, 1955) بقية العامل يفاقتصاد مغلق بدال من اقتصاد مهتم بتأثري إجراءاهتا 
أما اليابانيون, فقد كان اهتاممهم يف املقام األول .  فكرة إخضاع أنفسهم ملجموعة من املعايري العامليةقط

فهل يمكن التوفيق بني هذه االختالفات يف اقتصاد . فريدة لثقافتهماملحافظة عىل ما اعتربوه املالمح ال
 . عاملي الرتابط? وكيف يمكن حتقيق ذلك? سيبقى ذلك مشكلة قائمة

لقد أوحى سلوك األمريكيني يف أواسط الثامنينيات بأن الواليات املتحدة لن تتخىل عن أهداف السياسة 
ّحيدده معظم االقتصاديني الليرباليني عىل أنه املصلحة الدولية االقتصادية الوطنية أو اخلارجية من أجل ما  ّ

فقد أبد األوروبيون الغربيون عزوفا متزايدا عن ختفيض حواجز التجارة اخلارجية أو عن . األوسع
 اليابانيون, مقاومة عنيدة لتغيري طرقهم التقليدية  أظهروكذلك. ّإخضاع أنفسهم للمعايري الدولية

ّوعند افتقاد اإلرادة السياسية, والزعامة اخلالقة واإلمجاع . م االقتصادية الوطنية سياساهت"تدويل"و
ّالواسع عىل القضايا االقتصادية والسياسية التي أدت إىل خلق نظام بريتون وودز فإن التشك را ّك يكون مربّ

 . يلّحول إمكانيات إجراء تنسيق يف السياسة االقتصادية حلل مشكالت النظام النقدي الدو
ّ لنظام بريتون وودز بسبب الزعامة األمريكية املسؤولة ورغبة األقطار "الليربالية املتضمنة"لقد نجحت 

ّاألخر يف أن ختضع سياساهتا املحلية للمعايري الدولية أثناء السنوات األوىل بعد احلرب وقد جعلت . ّ
وأسعار الرصف الثابتة, وقابلية حتويل ّالظروف السياسية التوفيق ممكنا بني استقالل السياسة املحلية, 

ولكن بميض الوقت, اهنار نظام أسعار الرصف الثابتة ألن حرية السياسة . العمالت من عملة ألخر
ّالوطنية أدت إىل تضخم عاملي ّومل حيقق خلفها وهو نظام الرصف املرن نجاحا يذكر لد التطبيق وسبب . ّ

فإذا استمرت حاالت  .عملة الكثيف الذي تال قابلية حتويل العملةق الّاجلمع بني استقاللية السياسة وتدف
األسعار املرنة واستحال تنسيق السياسة, فإن اخليار الوحيد لألقطار  (nonsystem)  نظام −عدم استقرار ال

أو لكتل األقطار التي ترغب أن حتمي نفسها من االضطرابات اخلارجية هو ممارسة الضبط القومي أو 
 .ّلرأس املال الدويل وحلركات العمالتاإلقليمي 

وبدال من اهليمنة النقدية األمريكية يف الفرتة املبكرة ملا بعد احلرب, ويف غياب آلية رسمية لتنسيق 
ّالسياسات القومية, فإن النظام النقدي الدويل أصبح تعايشا قلقا غري مريح للعمالت الثالث املسيطرة 

ّ حكم الدوالر منذ هناية نظام ّ يف الفصل السابع فقد استمرّ وكام سنبني.ّ الدوالر, واملارك, والني−:وهي
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عم فإن األساس ّبريتون وودز ألنه حظي بدعم األملان أوال ثم تال ذلك دعم اليابانيني, وإذا ما اهنار الد
 زيادة ّالسيايس للنظام النقدي الدويل سينهار وسيعكس بقوة االجتاه الذي ساد يف فرتة ما بعد احلرب نحو

 .الرتابط االقتصادي يف فرتة ما بعد احلرب
ّولقد كان احلل املفضل يف . واملشكلة الرئيسية هي التضارب بني الرتابط االقتصادي واالستقالل السيايس

. ّفرتة ما بعد احلرب هو تطوير جمموعة من القواعد واملعايري النقدية التي تؤدي إىل موازنة هذين اهلدفني
 املشكالت التي أوجدها الرتابط االقتصادي هو تقليص الرتابط "ّحل"ق هذا التوازن, فإن وإذا تعذر حتقي

ويف واقع األمر, بحلول منتصف . نفسه وعكس عملية التكامل االقتصادي التي جرت بعد احلرب
غم وبالر. ّعملية فك االرتباط يف املجال النقدي قد أحرزت تقدما كبرياكانت ثامنينيات القرن العرشين, 

ّالنقدي, فقد كانت الدول تعيد التأكيد بقوة عىل استقاللية  زيادة قوة التكامل واالندماج) ّوربام بسبب(
Deutschmarkْالذي يقرأ  ّوقد بني االحتاد املايل األورويب. السياسة  sys tem)(  ّوتزايد الدور الدويل

وسوف يعتمد الناتج النهائي .  فعاليةجارهي أن زيادة المركزية النظام النقدي ) الذي سيناقش أدناه(للني 
, أو عىل األقل عىل عودة ّالكيل اهلذا االجتاه عىل قدرة مراكز الرأساملية الثالثة عىل تنسيق سياسات اقتصادمه

 .الواليات املتحدة مرة أخر لتكون مصدرا لالستقرار املايل والنقدي
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 اخلامتة

ّية يف القرن التاسع عرش قد غريت تلقائية اآللية النقدية الدولية التي لقد أوضح هذا الفصل أن الثورة املال
وقد أعطى ابتكار العملة الورقية, وأدوات . يف نظريته لتدفق أسعار العملة املسكوكة ّتصورها هيوم

واالئتامن ّالعمالت املرصفية املركزية الدولة قو هائلة للتحك  ون ؤومن ثم يف الش ,م يف اإلمدادات النقديةّ
ّون احلياة السياسية, فإن هذه القوة اجلديدة للدولة كانت قؤوكام هي احلال يف كثري من ش. االقتصادية درة اّ

ّفقد أعطت الدولة إمكانية مل يسبق هلا مثيل للتدخ. عىل اخلري والرش معا ل وتوجيه االقتصاد الوطني ّ
ّلدولة عىل اإلمدادات النقدية قد شجع االقتصادي, والعاملة الكاملة, غري أن سيطرة اّملصلحة النمو  أيضا تّ

ّالسياسات التي سببت تضخام عارما مما قوض استقرار النظام النقدي الدويل ّ ّ. 
 من القرن التاسع عرش ويف العقود التالية مبارشة للحرب العاملية الثانية املحافظة عىل ّت يف كلّوقد مت

 دافعتا عن − بريطانيا العظمى والواليات املتحدة−تني االستقرار; ألن القوتني االقتصاديتني املسيطر
ّوقد استخدمت هاتان الدولتان املهيمنتان نفوذمها لقمع . ّنفوذمها وعن سالمة النظام النقدي الدويل

ومع ازدياد . رة للنظامّواحتواء تلك السياسات التي كانت تطبقها األقطار األخر والتي كانت مدم
واهنار النظام . ّة النـزاع والتضارب حول السياسة النقدية الدوليةّت حداد ازدّضعف قوة هاتني الدولتني

وباقرتاب . ّوالتكتالت النقدية املتضاربة يف ثالثينيات القرن العرشين الربيطاين حتت ضغوط الركود الكبري
, فقد هناية القرن العرشين, وبالرغم من سوء استعامل أمريكا لدورها كمرصف دويل وحامية للنظام

ويعز ذلك إىل الروابط األمنية والسياسية بني الواليات املتحدة وبني املراكز . ّت سيطرة الدوالرّاستمر
 .ّاألخر الرئيسية للقو االقتصادية ولغياب أي بديل فعال وقابل لالستمرار

 لكينيزيةّ فنظام األسعار الثابتة والدقة ا;(nonsystem) مـ نظاّوقد وصف النظام املايل بأنه ال
(Keynes i an) ثابت وقويم, وأصبحت ّاملرتافقة مع نظام بريتون وودز مل يتم استبداهلام بنظام مستقر 

ع بالتساوي ضمن ّأما يف املايض, فقد كان انعدام التوازنات يف الدفع يوز. بة للغايةّأسعار الرصف متقل
صاب بالعجز الشديد وصارت سياساهتا النظام, وبدأت الواليات املتحدة يف ثامنينيات القرن العرشين ت
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ق السيولة قد ازداد بشكل ّوباملقابل, مع الثبات النسبي لرأس املال فإن تدف. خطرا عىل استقرار النظام
 .ّ متنقال من بلد آلخر مما سبب االضطراب يف أسعار الرصف وتقويض السياسة االقتصادية املحلية,مطرد

 سواء, عن ّقتصادية والعامل الواقعي للشؤون االقتصادية, عىل حد من النظرية االّوقد تباعدت كثريا كل
وقد حاول االقتصاد الكينيزي . ق يف سعر العملة املسكوكة الذي صاغه هيومّالتوازن التلقائي آللية التدف

زن يف فيه آلية األسعار تلقائيا إىل تواّال تؤدي ونظرية السياسة االقتصادية فهم وضبط العامل االقتصادي الذي 
ّ وكان احلل املتوخى يف ستينيات القرن العرشين .العاملة الكاملة وحيث تم اكتشاف املبادالت االقتصادية

ّ الدولة جمموعة من السياسات املحددة املوصوفة, وسياسة لكل ّوجوب اتباعملشكالت االقتصاد الوطني هو  ّ
 ومي جلعل السوق يعمل بشكل مناسبّ ثمة حاجة إىل إجراء حكتوهكذا, فقد كان.  حتقيقهّهدف يتعني

(Odell, 1982, p.22) . أو عىل األقل غري مرتبط ارتباطا (غري أن هذا احلل افرتض وجود اقتصاد قومي مغلق
ّ الرتابط االقتصادي يف ستينيات القرن العرشين, تغريت طبيعة ّولكن, مع نمو). وثيقا بالعامل اخلارجي
ّع ينشب بني الدول املستقلة التي كانت تسعى لتحقيق أهداف سياستهافقد أخذ الرصا. املشكلة االقتصادية ّ .

; الذي تتفاعل فيه االسرتاتيجيات مع بعضها, فإن كل دولة (Prisoner's Dilemma)ويف عامل أزمة السجني 
ستميل إىل تصدير مشكالهتا االقتصادية إىل االقتصادات األخر, وبذا أصبح التنافس السيايس والتجارة 

ّوقد عرف االقتصاديون أنه يف عامل مرتابط إىل حد. سرتاتيجية حقيقة واقعةال  بعيد, فإن املشكلة االقتصادية ّ
ّاملحلية ربام ال يمكن حل ومع أن النظريات واألساليب . ّ املشكلة االقتصادية الدوليةّ أيضا حلّها حتى يتمّّ

 .ّ يف املقام األول سياسيةهي مشكلةلة االقتصادية اجلديدة قد تساعد عىل البحث عن حل, فإن املشك
 استبدال البضائع واألموال القومية باملال يتجه إىل "دفع التاريخ" لقد كانوكام الحظ روبرت تريفني 

فبالنسبة لرتيفني, فإن النتيجة املنطقية هلذه العملية . (Triffin, 1968)ّالدويل الذي هو من صنع اإلنسان 
وقد حتصل الحقا مثل هذه املركزية للسلطة . ي إىل إجياد حكومة نقدية عامليةّالتارخيية من شأهنا أن تؤد

ولكن إىل أن حيدث ذلك, فإن اخلسارة املحتملة للسيطرة عىل . ّالسياسية عىل اإلمدادات النقدية الدولية
 . (Strange, 1985) ّالنظام النقدي املايل الدويل هي اخلطر األعظم عىل نظام العامل الليربايل نفسه

إن ففكام رأينا آنفا, . ّولد إجراء الدراسة املسحية لتاريخ قضايا النقد الدويل يصدم املرء بسخرية عميقة
ّظهور النقد السيايس قد أعطى الدولة احلديثة سيطرة مل يسبق هلا مثيل عىل االقتصاد, وقد جعلت هذه 
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 لدولة الرفاه واإلدارة وما كان . الليربايلالثورة املالية والسياسية من املمكن وجود املجتمع الرأساميل
Keynes)الكينيزية ian  Managemen t ّكون للدولة سيطرة عىل تلالقتصاد أن حتدث من غري أن  (

 ملدة حلظة عىل األقل, فإن املشكالت املالزمة للسوق "الليربالية املتضمنة "فمع قدوم . اإلمدادات النقدية
 .ّا ماركس تبدو وكأهنا قد حلت هنائياّأو االقتصاد الرأساميل التي عرفه

 ّوعندما تتبع دول. )١٢(ّعىل أن ما قد يكون ممكنا ونافعا لدولة واحدة قد ثبت أنه كارثة للنظام الدويل ككل
ّ سياسات اقتصادية مستقلة يف عامل مرتابط إىل درجة كبرية وال تنسق سياسات اقتصادها عدة , فإن ّالكيلّ

 بحيث إن  كال منها قد يعاين أكثر −وقد حصل ذلك فعال−ارب مع بعضها هذه السياسات يمكن أن تتض
وإىل أن يمكن حتقيق تنسيق السياسات وتتم السيطرة عىل النظام املايل . بعضمع  امما لو تعاونت بعضه

 . ّالدويل فإن احتامالت استمرار بقاء نظام االقتصاد العاملي الليربايل ستكون ضئيلة
شارد كوبر, هي وجود درجة عالية من الرتابط االقتصادي وارتباطات تّ, كام بني ريإن املشكلة األساسية

ومهام قد يأمل الليرباليون . واسعة بني االقتصادات القومية بدون أي ضبط وسيطرة سياسية مركزية للنظام
 غري  ويمنع األحداث مع بعضفإن البحث عن آلية تلقائية وحيادية يمكن أن تضم أجزاء النظام بعضها

 أو الرجوع إىل معيار للذهب يكون "دعها للسوق"إن أحالم . املواتية, إنام هو مغامرة يائسة ال أمل منها
 مصالح يفحياديا من الناحية السياسية ال يمكن أن ينجح ألن طبيعة النظام النقدي هلا تأثري عميق 

ّ التدخل دائام يف سري عمل النظام ّوسوف حتاول املجموعات والدول املتأثرة. ّاملجموعات والدول القوية
ْومل نجب حتى اآلن عن التساؤل فيام إذا كان يوجد أو ال يوجد طريقة يكون فيها . لتجعله خيدم مصاحلها

ّالتعاون والتنسيق يف السياسة فيام بني مراكز القو االقتصادية قادرا عىل أن حيل حمل الزعامة املهيمنة السابقة ّ. 
 

                                                           
 .اإن هذا, بالطبع, مثل ممتاز للفكرة اخلاطئة بشأن التسوية التي سبقت مناقشته) ١٢(
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 الفصل اخلامس

 ّة التجارة الدوليةسياس

The Politics of International Trade 

 التجارة بالتوازي مع احلرب عامل رئييس يف ّإنبل .  التجارة أقدم وأهم رابطة اقتصادية فيام بني األممّإن
ّتطور العالقات الدولية قد ّفاالقتصاد السوقي العاملي احلديث املرتابط جيعل التجارة الدولية أكثر أمهية, و. ّ

 .ّطبيعة االقتصاد السيايس الدويلالقرن العرشين تأثري عميق عىل  ّكان للتطورات يف ثامنينيات

 أمهية التجارة

The Importance of Trade 

 اإلمربيالية, قرونكان فرض الرضائب عىل التجارة عىل مد أهم مصادر الثروة للنخبة السياسية وللقو 
مفرتق طرق التجارة وحاربت من أجل السيطرة عىل طرق التجارة ّفقد تطورت إمرباطوريات عديدة عند 

ّيف مؤلفه قانون التمدن ) Brooks Adams(واعترب بروكس آدامز . يف آسيا وأفريقيا والرشق األوسط ّ
ّالتحوالت يف طرق التجارة والسيطرة ) The Law of Civilization and Decay) (١٨٩٥(واالنحطاط 

 . نساينعليها مفتاح التاريخ اإل
ّ االقتصادي الذي يسمح ملوارد الدخل املحلية بأن حتلّص النموّيف أواخر القرن العرشين, قل  حمل عوائد ّ

 فرض الرضيبة عليها مصدر ّ آثار إيرادات التجارة; ومع ذلك يظل,الرسوم اجلمركية يف متويل احلكومة
 لد ّوألن. اّيد من البلدان األقل نموا للنخبة السياسية والبريوقراطية الرسمية يف العدّإيرادات هام

ّالبريوقراطيات الزائدة التطور يف العديد من املجتمعات قاعدة رضيبية حملية غري مالئمة, وألنه من األسهل  ّ
 تعريفاتبكثري وضع عبء التكليف الرضيبي املبارش عىل الغرباء, متيل هذه البلدان إىل أن تكون لدهيا 
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ّا يزيد تكاليف السلع املستوردة, وبالتايل يثبط التقدم االقتصادي ّتثنائي مممجركية مرتفعة عىل نحو اس ّ
)Little, Scitovsky, and Scott, 1970 .( 
. رة بسهولة داخل البلدّ عن سلع ليست متوفتبحث  كانت عهد ألن املجتمعاتّسع نطاق التجارة يف كلّات

 :ّوأفرز هذا التوسع الكثري من النتائج ذات الصلة
 .شار التكنولوجيا الذي يسهم يف الرخاء االقتصادي جلميع الشعوبانت

 االقتصادي وجممل ّ, حيفز النمو"املضاعف" االقتصاد الذي, من خالل عمل يفطلب أو تأثري كينيزي 
 .كفاءة االقتصاد

ر يف ّ الرشكات إذ تزيد التجارة حجم السوق وتعزز وفر احلجوم وتزيد املردود عىل االستثامادمنافع لفر
 .ط جممل مستو الفعالية االقتصادية يف االقتصاد ككلّحني تنش

 .زيادة جمال خيار املستهلكني
ّنات املصنعة, التي ختفض عندئذ كلفة اإلنتاج ّة واملكوّليّختفيض تكاليف املدخالت مثل املواد األو

 .اإلمجالية
ة يف أواخر القرن العرشين استخدمت ّ القائم عىل التصدير اسرتاتيجية هامّوعالوة عىل ذلك, أصبح النمو

ورغم أن هذه املنافع العديدة من التجارة أكثر .  االقتصاديّللحصول عىل الواردات الالزمة ولتعزيز النمو
 .ّ يمكن أيضا تطبيقها عىل كل نوع من االقتصاد املحيلّنهفإ صلة باالقتصادات السوقية النوع,

أال وهو تأثريها الثقايف, ووطأته عىل قيم املجتمع وآرائه وسلوكه وللتجارة تأثري آخر أكثر إثارة للجدل, 
)McNeill, 1954 .(ا اعتقادا منهم بأن االتصال بني ّفقد اعترب الليرباليون عموما هذا التأثري إجيابي

ّاملجتمعات يؤدي إىل نرش أفكار جديدة وجماالت تقدم تكنولوجي وبأن التجارة حتفز التقدم االجتامعي ّ ّ .
ّ, اعتقادا منهم بأهنا ّ سلبيّ أهنا عاملعىل ناحية أخر, غالبا ما ينظر القوميون االقتصاديون إىل التجارة ومن
ّلقيم التقليدية ومفسدة أيضا يف تشجيعها عىل الروح املادية وسعيها إىل السلع الكاملية التي تعترب ل ّمدمرة ّ
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ّالتجارة الدولية بوصفها أحد أشكال اإلمربيالية وينظر العديد من النقاد إىل . ة لألفراد واملجتمعّضار
 . الثقافية التي جيب السيطرة عليها سيطرة صارمة

يعترب الليرباليون التجارة . ّ السياسة الدولية موضوع آخر من اخلالف الشديد املثري للجدليف تأثري التجارة ّإن
ّإجيابية بني الشعوب ويعزز انسجام املصالح بني  الرتابط االقتصادي خيلق أوارص ّة للسالم اعتقادا منهم بأنّقو

ومن ناحية أخر, ينظر القوميون .  يف احلفاظ عىل الوضع الراهنمصلحة ّللدول جتعلا ّاملجتمعات; كام أهن
ّاالقتصاديون واملاركسيون املعارصون إىل التجارة بأهنا ضار ّ التخصص والرتابط االقتصاديني ّة حيث إنّ

وبالتايل, ينظر إىل التجارة بوصفها مصدر . ّآمنة وتابعة ورسيعة التأثر بالتطورات اخلارجيةّجيعالن الدول غري 
 . ّد املجتمع من قدرته عىل إدارة شؤونه اخلاصة بهّتوترات سياسية وضغط اقتصادي وبوصفها أداة جتر

وجد إحدامها يف التقليد ت. ّا للتجارة الدوليةّوتكمن حتت هذه اخلالفات املثرية للجدل نظريتان خمتلفتان جد
 David) وديفيد ريكاردو) Adam Smith(الليربايل, وهي نظرية جتارية قويمة, يمكن تتبعها من آدم سميث 

Ricardo) سامويلسون – اوهلن – إىل جتسيدها املعارص يف نموذج هكرش )Heckscher – Ohlin – 

Samuelson (مع انية هي التقليد القومي الذي يتامهىوالنظرية الث. ويف صياغات كالسيكية جديدة أخر 
ّالكتاب املركنتليني يف أوائل الفرتة احلديثة, واملدرسة التارخيية األملانية يف أواخر القرن التاسع عرش, 

 املوقفان اختالفا جوهريا حول أهداف نوخيتلف هذا. والقوميني االقتصاديني يف أواخر القرن العرشين
 .  ونتائجهاّالتجارة الدولية ومراميها

 ّ للتجارة الدوليةالليرباليةالنظرية 

The Liberal Theory of International Trade 

ّ النظرية الليربالية قد تغريت شكال ومضمونا من أفكار آدم سميث البسيطة إىل الصياغات ّرغم أن
ّ التخصص االقتصادي يفرز ّالرياضية املعقدة يف الوقت احلارض, فإهنا ترتكز يف هناية األمر عىل االعتقاد بأن

ّ التجارة توسع اإلمكانيات ّكام تعتقد النظرية الليربالية أن. مكاسب يف الكفاءة اإلنتاجية والدخل القومي
 . ّوهكذا فإن للتجارة الدولية آثارا مفيدة لالقتصاد يف ناحيتي العرض والطلب. االستهالكية
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 االقتصادي كان ّ النموّ بأن١٧٧٦يف سنة ) Wealth of Nations ("ثروة األمم"جيادل آدم سميث يف كتابه 
ة عىل تقسيم العمل ّ االقتصادي هو يف املقام األول دالّ النموّواستنتج أن. ّاملفتاح إىل الثروة والقوة الوطنيتني

ّلذلك, عندما تقيم دولة مركنتلية حواجز يف وجه تبادل السلع . ويعتمد هذا بدوره عىل حجم السوق
ّا تقيد الرخاء املحيل والنموّسواق, فإهنوتوسيع األ ه ينبغي للتجارة أن ّد سميث عىل أنّوشد.  االقتصاديّ
ّه ينبغي لألمم التخصص يف ما تستطيع فعله عىل أفضل وجه لكي تتمكّة وأنّتكون حر ن من أن تصبح ثرية ّ

اس نظرية سميث للتجارة لت مزايا التقسيم اإلقليمي للعمل استنادا إىل امليزة املطلقة أسّوشك. وقوية
)Ellsworth, 1964, pp. 60- 61.( 

مبادئ االقتصاد  (Principles of Political Economy and Taxation" (1817)" ّقدم ريكاردو يف مؤلفه
م قانونه ّوقد. ّ للتجارة الدولية منفعة متبادلةّل عىل أنّ األو"العلمي"الربهان ) السيايس والتكليف الرضيبي

ّالنسبيةزة املقارنة أو الكلفة حول املي  أساسا جديدا لنظرية التجارة الليربالية وكذلك حجر زاوية لرصح ّ
 نظريته قد عدلت بحيث أخذت يف االعتبار تعقيدات كثرية مل ّومع أن. تهّعلم االقتصاد الليربايل برم

ّالنسبية قانون ريكاردو حول امليزة ّها, فإنّيتوخ ّية لعلم االقتصاد الدويل الليربايل  أحد املبادئ اجلوهرّ يظلّ
ّإىل جانب الصيغ املحدثة لنظرية ديفيد هيوم حول تدف  John( وقانون جون ستوارت ميل ّالنقد −ق السعرّ

Stuart Mill (حول الطلب املتبادل . 
ّالنسبيةائدة ووضع قانون امليزة ّوقد بنى ريكاردو عىل أفكار سميث الر ارة  بوصفه األساس املنطقي للتجّ

ّكان سميث قد افرتض أن التجارة الدولية تقوم عىل أساس ميزة مطلقة, أي عىل مصدر لديه كم. ّاحلرة ّ ية ّ
وقد كانت هذه امليزة املطلقة يف واقع .  منافسّات أكرب بكلفة أقل من أيّنة من املوارد يمكنه إنتاج كميّمعي

 ,El-Agraa, 1983( ّال بالنسبة للعديد من السلعّاألمر أساس التجارة الدولية تارخييا وال يزال هذا هو احل
ch.6 .(ّدولة ما ال متتلك مزايا مطلقة, فإن ّ بمكان بحيث إنّومن املؤسف أنه إذا كانت الطبيعة من الشح 
ت الثورة الصناعية ّوقد غري.  فرصها التجارية وفقا هلذه النظرية مشؤومةّ ما يقال يف هذا الصدد هو أنّأقل
 . ّوكان عىل ريكاردو االعتامد عىل عبقريته إلدراك عمق التحول. ة هذا الوضع الصناعّونمو

ّالنسبيةوأثبت ريكاردو يف قانونه حول امليزة  وليست (ّق التجارة بني البلدان حتدده التكاليف النسبية ّ تدفّ أنّ
ّالنسبيةّيستند التقسيم الدويل للعمل إىل التكاليف . للبضائع املنتجة) املطلقة سوف متيل البلدان إىل  وّ
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ّالتخصص يف تلك السلع التي تكون تكاليفها أقل ّ  عىل ّنسبية ميزة ماه قد تكون لد دولة ّومع أن.  نسبياّ
ّ التخصص يف تلك السلع بأقل قدر من التكاليف املقارنة يمكن مجيع ّ سلعة, فإنّبلدان أخر يف إنتاج كل ّ ّ

ويظل . ّ حني ترتك الدولة إنتاج سلع أخر لبلدان أخرالبلدان من جني مكاسب أكثر من التبادل, يف
ّالنسبيةّهذا املفهوم البسيط ملنافع التخصص العاملية املستند إىل التكاليف   العامل احليوي لنظرية التجارة ّ

ّ من منافع مادية وحضاريةدةّلتجارة غري املقيّام تقدمه اما من أحد صاغ اإليامن الليربايل ب. الليربالية ّ  أفضل ّ
 :من ريكاردو نفسه 

ّ نظام من التجارة احلرة عىل الوجه األكمل, يكرّيف ظل  بلد بالطبع رأسامله وعاملته لتلك ّس كلّ
وهذا السعي إىل امليزة الفردية مرتبط عىل نحو .  منهامّاالستخدامات التي تعود بأكرب قدر من املنفعة عىل كل

زة ّلصناعة ومكافأة اإلبداع, واالستخدام األكفأ للقو املتميومن خالل حفز ا. رائع باخلري العاملي للكل
ا ّيف حني أهن: ّ التجارة احلرة توزع العمل بأكثر الطرق فاعلية وأنجعها اقتصاديا ّالتي وهبتها الطبيعة, فإن

ّتنرش من خالل زيادة كتلة اإلنتاج العامة, املنفعة العامة  وتربط برباط مشرتك واحد من املصلحة ,ّ
ر وجوب صنع النبيذ يف ّهذا هو املبدأ الذي يقر. نّتعامل, جمتمع األمم العاملي يف سائر أنحاء العامل املتمدوال

ينة وسلعا أخر يف ّ معّأدوات معدنيةفرنسا والربتغال, وزرع الذرة الصفراء يف أمريكا وبولندا, وصنع 
 ). Ricardo, 1871 [1817], pp. 75- 76 ("انجلرتا

دو, أثناء إعداده وإثباته هذا القانون, مثله الشهري حول النبيذ الربتغايل والقامش واستخدم ريكار
.  من النبيذ والقامش بكلفة أرخص بكثري من انجلرتاّواستنتج أن بوسع الربتغال إنتاج كل. اإلنكليزي
نتاج نبيذ عىل نحو أرخص ناهنا من إّ تربتها ومناخها يمكّ يف إنتاج النبيذ ألنّنسبية للربتغال ميزة ّولكن بام أن

 من انجلرتا أرباحا أكثر القامشّا ستجني من خالل ختصصها يف إنتاج النبيذ واسترياد ّوأكفأ من القطن, فإهن
ّا لو أنتجت كلتا السلعتني, وستكسب انجلرتا بتخصصها يف القامش وباستريادهاّمم كانت فكرة . للنبيذ ّ
ّنسبية قانون امليزة ال(Paul Samuelson) ى بول سامويلسونّوقد سم. اّ ثورية حق"املكاسب من التجارة" ّ 
ّوقد تصور ريكاردو التجارة الدولية ليس بوصفها . "أمجل فكرة يف علم االقتصاد" فر ّصال ّلعبة حمصلةّ

ّالنسبيةّام بوصفها تستند إىل انسجام مصالح قائم عىل التخصص وامليزة ّالناتج وإن  مبدأ انسجام املصالح ّ; إنّ
 .ّذا هو أساس النظرة الليربالية للعالقات االقتصادية الدوليةه
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ارتكزت النظرة الكالسيكية للتجارة كام رشحها ريكاردو وجون ستوارت ميل وغريمها عىل عدد من 
كة ّ عوامل اإلنتاج متحرّفقد أسقطت كلفة النقل وافرتضت أن. ّاالفرتاضات اهلامة أو جتريدات من الواقع

ّالنسبية امليزة ّإن. جامدة دولياّداخليا ولكنها  .  ساكنة وهي هبة الطبيعة, وال يمكن حتويلها من بلد إىل آخرّ
ّة وكفاءة مدخالت العمل مها املحدد ّ كميّواستندت النظرية أيضا إىل نظرية قيمة العاملة أي االعتقاد بأن

 . وإضافة إىل ذلك, استندت إىل نموذج لبلدين. الرئييس لتكاليف اإلنتاج
لت االنتقادات والتحسينات الالحقة يف أواخر القرن التاسع عرش ويف القرن العرشين نظرية ّوقد عد

ّفقد أضاف املؤلفون ). Condliffe, 1950, pp. 173- 78 (ّالتجارة الكالسيكية بعدد من الطرائق اهلامة 
دوا عىل أمهية ّلدان, وشدالكالسيكيون اجلدد كلفة النقل, وافرتضوا حركة أكرب لعوامل اإلنتاج بني الب

ّالنسبيةكذلك تم إيالء اهتامم للطبيعة الديناميكية للميزة . زيادة املردود بوصفها تفسريا للتجارة , وقد ّ
 ,وأضيفت إىل كلفة اإلنتاج عوامل غري عامل العاملة. رت النظرية بأساليب رياضية ومعطيات إحصائيةّطو
وجر تعديل مفهوم . مل اإلنتاج بوصفه رشحا للتدفقات التجاريةّا أد إىل مفهوم التوفر النسبي لعواّمم

ومن أجل . "كلفة الفرصة" وأعيد تعريف الكلفة بحيث أصبحت "الرأسامل البرشي"العاملة نفسه إىل 
ّرشح معدالت التبادل التجاري ومسائل أخر, أضيفت األفكار املركزية لعلم االقتصاد الكالسيكي 

 . ة اهلامشية ونظرية التوازن العام نظريات املنفع–اجلديد 
 – اوهلن –ّلقد أصبحت إعادة الصياغة الكالسيكية اجلديدة تعرف بأهنا نظرية أو نموذج هكرش 

ّوتتمسك . ّللتجارة الدولية وهي املوقف الليربايل القيايس يف ثامنينيات القرن العرشين) H-O(سامويلسون 
ّالنسبية امليزة ّالنظرية بأن ّددها الوفرة النسبية واالندماج األقىص ربحية للعديد من عوامل إنتاج ّ للدولة حتّ

) يستورد(ّيصدر "وعىل نحو أكثر حتديدا, . ّالدولة, مثل رأس املال والعاملة واملوارد واإلدارة والتكنولوجيا
). El-Agraa, 1983, p. 77 (")النادر(ّبلد ما تلك السلع التي تكون كثيفة يف استخدام عاملها الوفري 

وهكذا أصبحت نظرية التجارة احلديثة أكثر سالسة وأكثر ديناميكية وأكثر شموال من النظرية الكالسيكية 
ّالنسبيةللميزة  ّ . 

 النظرية األنسب لرشح املبادالت التجارية فيام بني الصناعات, عىل سبيل املثال, مبادلة  H-Oويظل نموذج 
ّ رشح الكثري من التجارة بني الشامل واجلنوب ولكنها أقللذلك, فهي مالئمة يف. ّاملصنوعات بالسلع ّ 
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اقتىض هذا النوع من التجارة عددا من التعديالت . نجاحا فيام خيص التجارة بني البلدان الصناعية نفسها
 ّاهلامة يف النظرية الكالسيكية اجلديدة وصياغة تفسريات أخر)Krugman, 1981a .(د ّويف حني يشد

فجوة "توفر عوامل اإلنتاج وعىل املنافسة التامة, تشدد نظرية أحدث مثل نظرية  عىل H-Oنموذج 
ّالنسبية ونظرية دورة املنتج عىل التكنولوجيا ووفر احلجوم, والطبيعة الديناميكية للميزة "التكنولوجيا ّ 

)Deardoff, 1984, pp. 493- 99 .(ظريات ل هلذه النّ هنا حماولة إجراء بحث مفصّه لن تتمّورغم أن
 . ّ من بحث العديد من التطورات النظرية وأمهيتهاّاألحدث, فال بد

ّ أهم تطور طرأ مؤخرا عىل نظرية التجارة هو اجلهد املبذول لتربير التوسع الرسيع يف املبادالت ّلعل ّ
رياد بعض ّالتجارية فيام بني الصناعات يف حقبة ما بعد احلرب, عىل سبيل املثال, قيام البلدان املتقدمة باست

د هذه النظريات, التي تنطبق يف املقام ّتشد. )١( طرازات السيارات ويف الوقت نفسه تصدير طرازات خمتلفة
ّمنحنيات التعلماألول عىل التجارة بني بلدان الشامل, عىل أمهية   ووفر احلجوم, وأفضليات املستهلكني ّ

ة وعىل تطبيق نظريات ّامّفسة االحتكارية أو املنافسة غري التد عىل األمهية املتزايدة للمناّا تشدّكام أهن. املتاميزة
ّالرشكة أو املؤسسة الصناعية عىل العالقات التجارية وزيادة دمج التجارة الدولية واالستثامر األجنبي ّ . 

ّوثمة تطور آخر وثيق الصلة أال وهو توسيع املبادالت التجارية داخل الرشكات وفيام بني الرشكات, وهي  ّ
ّيا داخل حدود رشكة واحدة متعددة اجلنسيات أو فيام بني رشكات عديدة تتعاون من خالل ّرة حتدث كلجتا

وتستجيب النظريات التي . الباطن لتوريد مكونات رئيسيةمن آليات مثل مشاريع مشرتكة أو التعاقد 
ّتعرتف هبذه التطورات لالنتشار الدويل لرشكات حتتكرها القلة وتدويل اإلنتاج يف ّ وحتاول .  العقود األخريةّ

ّالنظريات رشح اسرتاتيجيات الرشكات املتعددة اجلنسيات, مثل مزيج التجارة واإلنتاج فيام وراء البحار 
 . وموضع اإلنتاج العاملي

ة ّتقول احلج. ّوهناك تطور أحدث عهدا وأكثر مثارا للجدل أال وهو مفهوم سياسة التجارة االسرتاتيجية
ّنه يف اقتصاد عاملي شديد الرتابط مكون من رشكات حتتكرها القلة ودول متنافسة, إظرية األساسية هلذه الن

ّل الدول املتنافسة سياسات حتوّمن املمكن, نظريا عىل األقل, أن تسه ل األرباح من الرشكات األجنبية إىل ّ

                                                           
 .العمل الكالسيكي حول هذا املوضوع) Linder, 1961( لندر ّ يعد)١ (
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 بني نظريات التجارة اّا تستتبع تقاربا هامّوبقدر ما هلذه النظريات من حسنات, فإهن. الرشكات الوطنية
ّوستتم الحقا يف هذا الفصل وكذلك يف الفصل الس. الليربالية والقومية ادس مناقشة أمهية هذه النظريات ّ

 . وغريها من النظريات فضال عن األنامط التجارية الناشئة التي حتاول النظريات رشحها
 نظرية التجارة ّأن" اجلديدة هو  جوهر هذه النظرياتّ, فإن)Paul Krugman(وفقا لوصف بول كروغامن 

 لب النظرية هو األمهية املتزايدة يف ّوأن). Krugman, 1981a, p. 22 ("ّهي دراسة التنظيم الصناعي الدويل
ّالتجارة الدولية واالستثامر األجنبي لرشكات حتتكرها القلة التي يمكن أن تستغل زيادة املردود والتعل ّ م من ّ

 توضيحه أدناه يف بحث سياسة التجارة ّوكام سيتم.  املنافسنيّ وجه الدخول ضدخالل العمل, واحلواجز يف
غري أن . ّاالسرتاتيجية, فقد حصل تطور مماثل يف وقت سابق من هذا القرن داخل االقتصادات الوطنية

ّاالندماج احلايل لألسواق العاملية واإلنتاج الدويل حيدث يف عامل مقس والفرق . افسةتن املمم األم فيام بني دولّ
 الرشكات كسب تفوق تنافيس عىل اداحلاسم يف هذا االقتصاد العاملي املتزايد الرتابط هو أنه يمكن لفر

ّده سوق حملية كبرية من طلب وبسبب اإلعانات احلكومية, وبخاصة يف جمال ّالرشكات األجنبية بسبب ما تول ّ
ّ اجلديد بني الرتابط الدويل والرشكات الوطنية هو إن هذا اجلمع. البحث والتطوير, وبواسطة سياسات محائية

ّالذي يتيح إمكانية قيام الدول بمامرسة سياسات جتارية اسرتاتيجية نيابة عن رشكاهتا املتعددة اجلنسيات ّ. 
ففي حني أن النظرية . فت للنظر التباين بني نظرية التجارة التقليدية وهي النهوج األحدث عهدا الّإن

ز هذه ّدت عىل املبادالت التجارية فيام بني الصناعات, تركّاوهلن شد − كاردو إىل هكرشالتجارية من ري
النظريات األحدث عهدا عىل املبادالت التجارية داخل الصناعات وداخل الرشكات واملبادالت التجارية 

ال غري  العاملة ورأس املّفقد افرتضت النظريات الكالسيكية والكالسيكية اجلديدة أن. بني الرشكات
ّالنسبية امليزة ّكني وأنّمتحر ومن جهة أخر, . ة الصنعّامّ التبادل حمصور فقط باملنتجات التّ ساكنة, وأنّ

 ّ فيه تبادل املنتجات يف كلّحتاول هذه النظريات األحدث تربير عامل يكون فيه رأس املال شديد احلركة ويتم
ّة التكنولوجية ومرورا بالسلع الوسيطة وأجزاء خطوة من خطوات العملية اإلنتاجية, بدءا من املعرف

ا يتساو يف األمهية, وعىل عكس النظريات القديمة التي أمهلت ّومم. املكونات وانتهاء باملنتج النهائي نفسه
االستثامر األجنبي املبارش واإلنتاج يف اخلارج, تعترب النظريات األحدث عهدا جتارة الصادرات واإلنتاج 

ّوأخريا, تتمثل خالصة النظرية . ّمتني السرتاتيجيات الرشكات املتعددة اجلنسياتّ متماألجنبي ناحيتني
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 بني ّ التجارة تتمّالقائلة إن) Frank Graham(التقليدية يف وجهة نظر عامل االقتصاد فرانك غراهام 
التعامل وحتاول هنوج أحدث عهدا دمج احلقيقة القائلة إن عالقات . الرشكات برصف النظر عن موقعها

ّالتجاري تتم بني رشكات خمتلفة اجلنسيات وحتدث يف عامل تلعب فيه الدولة احلديثة دورا أكثر فاعلية بكثري 
 . ا كانت تلعبه يف املايضّمم

 رشح ثالث حقائق أساسية للتجارة عىلّيساعد هنج التنظيم الصناعي هذا املفيض إىل التجارة الدولية 
ّ معظم التجارة كانت بني البلدان املتقدمة ذات ّل حقيقة أنّأوال, تعل. )٢(بّالدولية يف حقبة ما بعد احلر

 سبب نزعة هذه ّوثانيا, تفرس.  باملائة من جتارهتا فيام بينها٦٠ أكثر من ّويتم. اهلياكل الصناعية املتامثلة
ّتوسع ل ّالتجارة لتكون مبادالت جتارية داخل الصناعات, أي مبادالت منتجات متشاهبة, كام تعل

ّالرشكات املتعددة اجلنسيات فيام وراء البحار يف قطاعات معي نة, مثل السيارات, واملواد االستهالكية ّ
وثالثا, ترشح السبب الذي جعل املبادالت التجارية داخل الصناعات . املعمرة, وماكينات صنع اآلالت

عليه نظرية التجارة التقليدية من آثار, وعىل عكس ما تنطوي . ئ املظاهر التجارية التوزيعية والتضاربيةّهتد
اء الزيادة يف املبادالت التجارية داخل الصناعات; بل ّ جرمن ْدّ بقاء جممل القطاعات الصناعية مل يتهدّفإن
ّلت الرشكات بدال عن ذلك إىل التخصص يف منتجات معينة, وبالتايل خفضت إىل احلد األدنى آثار ّحتو

 . التجارة عىل عامهلا
 النهوض الصناعي لليابان والبلدان احلديثة التصنيع يغري عىل ما يبدو هذه احلالة بإحالل املبادالت ّنغري أ

ّفمثال, هدد التقدم الرسيع للصناعة . التجارية بني الصناعات حمل املبادالت التجارية داخل الصناعات
ر ّلحق املنافسة اليابانية يف املايض الرضاآلسيوية قطاعات كاملة من الصناعة اإللكرتونية األمريكية, بينام مل ت

ّويسبب هذا التحول قلقا توزيعيا شديدا يف الكثري من البلدان املتقدمة . إال باإللكرتونيات االستهالكية ّ
 .   )٣( وحيفز انتشار السياسات احلامئية

                                                           
 .ّملخصا موجزا وممتازا هلذه التطورات يف النظرية التجارية) Krugman, 1981a(م كروغامن ّيقد) ٢ (
 .تصاديةوآثارها عىل نشوء احلامئية االق) Stolper – Samuelson(سامويلسون −انظر أدناه مناقشة نظرية ستولرب)  ٣(
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ّالنسبيةّويكمن وراء هذا التطور األخري تغيري هام يف وضع مفهوم امليزة  هذا املبدأ األسايس لنظرية  نّ, إذ إّ
 ّإن). Corden, 1984a(التجارة الليربالية, قد فقد يف صياغاته األبسط, بعض وثاقة صلته وقوته التنبؤية 

 اإلنتاج قد بات قليل الصلة بعامل املبادالت التجارية ملتفسريه ألنامط التجارة, استنادا إىل كثافة ووفرة عوا
ّالنسبيةوينظر إىل امليزة . لتكنولوجيبني الصناعات ورسعة االنتشار ا  اآلن بوصفها دينامية وتعترب أيضا ّ

ّالنسبية مفهوم امليزة ّوبام أن. فية ونتاج سياسات رشكات ودولّتعس ة حرية ّ حجّ فقد شيئا من وضعه, فإنّ
اري وقد خلص أحد الثقاة وهو ه.  صلة باملوضوعّبعض فعاليتها وباتت أقلّبالرضورة التجارة قد فقدت 

 :ّهذه احلالة امللتبسة يف الدفاع املقيد التايل عن التجارة احلرة) Harry Johnson(جونسون 
ّ التجارة احلرة, التي كثريا ما تمّإن احلالة فيام خيص"  التشديد عليها يف املايض بكثري من الدوغامتية, تبدو يف ّ

ّمد عىل املحافظة عىل االستقرار النقدي الدويل, د للغاية, يعتّافرتاض مقيكّنظرية التجارة الدولية املعارصة و
ّعىل التمثيل الفعال لتكاليف الفرص االجتامعية البديلة بواسطة التكاليف النقدية واألسعار بالعملة و ّ ّّ ّ ّ

, ويعتمد أيضا عىل القبول االجتامعي ملا ينجم عن ذلك من توزيع للدخل أو اعتامد سياسة اجتامعية ّاملحلية
مقتبسة  ("ّحتويالت الدخل الدولية ىلإوزيع الدخل, كام يعتمد عىل احلاجة املحتملة  تّفيام خيص

 ).  (Cooper, 1970, pp. 438- 39)يف
ّتؤدي أنامط التجارة املتغرية يف العامل املعارص وتكاثر النظريات التي ترشحها إىل االستنتاج  ّبأنه ليس "ّ

 ).El-Agraa, 1983, p. 85( " األوقاتمجيعّ السلع ويف مجيع ّبإمكان نظرية بمفردها رشح التجارة الدولية يف
ّ حمل املجموعة العامة واملوحدة لنظرية التجارة عدد من التفسريات املحددة ألنواع ّيف الواقع, لقد حل ّ

دة, هو أوثق ما ّ, الذي هو أقرب ما يكون إىل نظرية موحH-Oوحتى نموذج . خمتلفة من العالقات التجارية
ّومع ذلك, برصف النظر عن االختالفات النظرية, يتمسك . ة بالتجارة بني الشامل واجلنوبيكون صل

ّعلامء االقتصاد الليرباليون بالتزامهم األسايس باملنافع املتبادلة للتجارة احلرة, وبالتخصص القائم عىل امليزة  ّ
ومنذ املنظرين الكالسيكيني ). Condliffe, 1950, pp. 160- 61(املقارنة, وبمزايا تقسيم إقليمي شامل للعمل 

 . ّوحتى الوقت احلارض, يؤيد الليرباليون مبدأ التجارة احلرة
ّصبح الليرباليون أكثر حذرا بشأن وصف التجارة احلرة بأهنا أفضل سياسة للجميع أوعىل الرغم من ذلك,  ّ

ّون بأنه يف ظلّ األوقات; ويقرّيف كل ّون بأنه ّكام يقر. ة بالفعلّة ضارّنة قد تكون التجارة احلرّ ظروف معيّ
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يمكن لالقتصادات الكبرية واملحتكرين استغالل أوضاعهم من خالل اعتامد تعريفات مجركية قصو 

(Corden,  1984a, pp.82-86) .ّن الدول معدالت تبادهلا التجاري من خالل استخدام ّويمكن أن حتس ّ
ّمركية عىل املواد اخلام والسلع الت, أي التالعب بجداول تعريفاهتا اجل"تعريفات فعالة"  ,Scammell(ة الصنع ّامّ

1983, pp. 166- 68.(بيد أنه عىل الرغم من هذه التحذيرات وغريها, يعتقد املنظرون الليرباليون جازمني أن ّ 
ّالتخصص االقتصادي والتجارة احلرة تزيدان الرفاه الفردي والدويل إىل احلد ّ ّ  . )٤(  األقىصّ

 فرد سيكسب ّفالليرباليون ال جيادلون بأن كل. ّ تؤكده نظرية التجارة الليرباليةاللتشديد عىل ما من املهم ا
بل . ّبالرضورة من التجارة احلرة, عىل األقل ليس عىل املد القصري وليس بدون مهايأة سياسات مالئمة

ّتؤكد النظرية أن ثمة مكاسب حمتملة, إذ ستتم زيادة الرفاه العاملي وسيك ّ سب اجلميع عىل املد الطويل فيام ّ
ّالنسبيةّإذا مارسوا سياسة ختصص قائمة عىل امليزة  وعالوة عىل ذلك, ال جتادل نظرية التجارة الليربالية . ّ

ّبل تتمسك النظرية بدال . بأن اجلميع سيكسبون بالتساوي حتى وإن اتبعوا بالفعل السياسات الصحيحة
احية املطلقة رغم أن البعض سيكسب أكثر نسبيا من غريه بسبب عن ذلك بأن اجلميع سيكسبون من الن
ّة التجارة احلرة ال تستند إىل دوافع اإلنصاف والتوزيع ّوحج. كفاءته األكرب وموارده الطبيعية املتاحة

ّاملتساوي ولكنها تستند إىل دوافع زيادة الكفاءة وزيادة الثروة العاملية إىل احلد ه ومع ذلك, فإن هذ.  األقىصّ
 . ة سبب تعارض النظرية القومية مع النهج الليربايلّقّاملسائل التوزيعية هي عىل وجه الد

ّيعترب الليرباليون التجارة احلرة أفضل سياسة ألن ّ التخصص والتقسيم الدويل للعمل يزيدان إنتاجية الفرد ّ ّ
, فإهنام يزيدان اإلمكانيات وبالتايل تراكم الثروة الوطنية والعاملية عىل السواء; وباإلضافة إىل ذلك

 Blackhurst, Marian and. ( هدف الصادرات الوحيد هو دفع قيمة الوارداتّويعتقدون أن. االستهالكية

Tumlir, 1977, pp. 25- 29 .(الواردات ستلحق ّفإذا كانت التشوهات االقتصادية متنع التجارة أو تعني أن 
ل لد الليرباليني هو إزالة التشوهات بدال من فرض قيود  ح"أول أفضل"باملجتمع رضرا بال لزوم, فإن 

وإذا استحال ذلك, فإن ثاين أفضل حل هو االستخدام التصحيحي لإلعانات والرضائب . عىل التجارة

                                                           
ّيف احلقيقة, تبدو إمكانية اعتامد التعريفات األفضل ومعدالت التبادل التجاري قليلة األمهية لتحديد سياسة جتارية, ولكن) ٤ ( ّ القلق املحيل ّ

 ).Beenstock, 1983, p.224( مسبشأن مستو البطالة حا
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)Corden, 1974 .(وإذا كانت احلواجز غري . وتيل ذلك التعريفات, ألهنا حتمي آلية األسعار عىل األقل
وعىل الرغم من هذه التحذيرات, ومع . افة ومعرتفا هبا بوضوحّي أن تكون شفالتعريفية رضورية, فينبغ

ّاقرتاب هناية هذا القرن, فإن الدول مع األسف ال تبايل هبذا الرتتيب من خيارات السياسات املفضلة, 
 . ّي إىل العالقات التجارية تقدماّوبالتايل فقد أحرز النهج القومي املؤد

 ّ الدولية للتجارةالقوميةالنظرية 

The Nationalist Theory of International Trade 

ذون احلامئية وسيطرة ّنة وحيبّد القوميون االقتصاديون عىل تكاليف التجارة ملجموعات ودول معيّيشد
ّالدولة عىل التجارة الدولية  :ّويمكن تلخيص انتقاداهتم لنظرية التجارة الليربالية بثالث فئات عامة هي . ّ

ّه التجارة احلرة من آثار عىل التنمية االقتصادية والتقسيم الدويل للعملما ترتب ّ. 
 .)اآلثار التوزيعية للتجارة(املكاسب النسبية وليس املطلقة 

 (Blackhurst, Marion, and Tumlir. pp.29- 42)  ّاآلثار عىل االستقالل الوطني والوطأة عىل الرفاه املحيل
ّر القومية االقتصادية يف مؤلفات الكتاب املركنتليني للقرنني السابع عرش غم أنه يمكن العثور عىل جذور ّ

ّه هاملتون عن موضوع السلع املصنعة والذي قدّ التقرير الذي أعدّوالثامن عرش, فإن ّ م إىل جملس النواب ّ
عن ّ يتضمن األصول الفكرية للقومية االقتصادية احلديثة والدفاع الكالسيكي ١٧٩١األمريكي يف سنة 

فقد أضفى هاملتون صبغة عرصية عىل الفرضية ). Hamilton, 1928 [1791](احلامئية االقتصادية 
. ق التصنيع عىل الزراعةّاالقتصادية استنادا إىل تفو ر نظرية دينامية للتنميةّاملركنتلية للقرن الثامن عرش وطو

 استقالل ّيبدو أن" : "إحالل الواردات" اسرتاتيجية التنمية االقتصادية القائمة عىل ّوحدد ما نسميه اليوم
ّيا بازدهار السلع املصنعةّوأمن بلد ما, وليس ثروته فحسب, مرتبطان ماد وبالنظر إىل هذه األهداف . ّ

وتشمل .  دولة أن حتاول أن متتلك لنفسها مجيع العنارص األساسية للعرض الوطنيّ عىل كلّالكبرية, يتعني
ومن هاملتون فصاعدا, جادل ). ibid, p. 284 ("سكن, وامللبس والدفاعهذه العنارص وسائل العيش, وامل

 . ّالقوميون بأن موقع الفعاليات االقتصادية ينبغي أن يكون االهتامم املركزي لسياسة الدولة
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ّوملا كان هاملتون املنظر االقتصادي ألو  أفكاره جديرة ّ نظام إمربيايل أورويب, فإنّل مستعمرة تثور ضدّ
ل ّواستنادا إىل هاملتون وما تاله من أنصار القومية االقتصادية, يمكن أن حتو. ة بيشء من التفصيلبالدراس

ّاحلكومات طبيعة اقتصاداهتا وبالتايل وضعها يف االقتصاد الدويل من خالل ما يسمى اآلن  السياسات "ّ
من أجل تطوير صناعات ّويمكن التشجيع عىل نقل عوامل اإلنتاج من اقتصادات أكثر تقدما . "الصناعية

ّ ينبغي تشجيع اهلجرة, وبخاصة هجرة العاملة املاهرة, من أجل ترسيع ّبأنهفمثال, جادل هاملتون . معينة
ّوينبغي للدولة تشجيع استرياد رأس املال األجنبي واستحداث نظام مرصيف لتأمني رأسامل . وترية التصنيع

 دينامية استنادا إىل سياسات حكومية ّنسبيةظرية ميزة ّوباختصار, فقد حدد تقرير هاملتون ن. استثامري
 . للتنمية االقتصادية

ّ هاملتون القوة الوطنية بتطور املصنوعات واعترب علم االقتصاد تابعا ّحددوأسوة بمركنتليني سبقوه,  ّ
ّللمهمة اجلوهرية لبناء الدولة أمريكا حتى ة يف ّة تامّورغم أن أفكاره بشأن احلامئية مل تكن لتكتسب قو. ّ

ل رسيعا إىل التصنيع يف احلرب األهلية, فقد مارست نفوذا قويا داخل ّانتصار الشامل الذي كان يتحو
ّإن الدول النامية التي تشد. أمريكا وخارجها ّل الدولة مدينة, أكثر ممّد عىل احلامئية والتصنيع وتدخّ ا يمكن ّ

 . ّهلا أن تقدر, ملفهوم هاملتون للتنمية االقتصادية
 Johann)   حيث كان جوهان فيخته,لقد حدث أشد تأثري ألفكار هاملتون يف القرن التاسع عرش يف أملانيا

Fichte) وجورج هيغل )George Hegel (وبعد أن أمىض فريدريك .  بالفعل األرضية الثقافيةأاّقد هي
ومع وهللم . تون إىل أملانياعددا من السنني يف الواليات املتحدة, نقل أفكار هامل) Friedrich List(ليست 
 انتشار عىلوغريمها ساعد ليست ) Gustav Schmoller(وغوستاف شمولر ) Wilhelm Roscher(رورش 

املدرسة التارخيية األملانية للتحليل االقتصادي, وقد وجدت أفكار ليست قبوال رسيعا هلا يف أملانيا التي 
كان للهجوم الرشس . ات بريطانية منخفضة الكلفةق واردّ صناعاهتا التقليدية عرضة هلجمة تدفكانت

 . ّته هذه املدرسة عىل الليربالية أثر قوي عىل تطور أملانيا وعىل االقتصاد العاملي عموماّواملنتظم الذي شن
 



 

 

٢٢٨ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

النظام  (National System of Political conomy" (1904) {1841}" ّوجادل ليست يف مؤلفه املؤثر
ّبأن نظريات التجارة احلرة التي وضعها علامء االقتصاد الربيطانيون ) ايسالوطني لالقتصاد السي

 أو ثابت للعمل يستند "طبيعي"ّالكالسيكيون هي السياسة االقتصادية للقوي, وبأنه ال يوجد تقسيم دويل 
ّالنسبيةإىل قانون امليزة  ّللقوة ّ, وأن تقسيم العمل كان جمرد حالة تارخيية ناجتة عن استخدامات سابقة ّ

ّة الدولة حلامية صناعاهتم ّوجادل ليست بأن الربيطانيني قد استخدموا بالفعل قو. االقتصادية والسياسية
ّ املنافسة األجنبية يف الوقت الذي كانوا يضعفون فيه خصومهم بالقوة العسكرية, ومل يصبحوا من ّالوليدة ضد

ّأنصار التجارة احلرة إال بعد إحرازهم تفو   ).Condliffe, 1950, p. 71(ا وصناعيا عىل منافسيهم قا تكنولوجيّ
عتقد ليست أن الربيطانيني كانوا يسعون فقط إىل تعزيز مصاحلهم االقتصادية الوطنية من خالل كسب ا

ّواعترب الرتويج الربيطاين ملا يسمى اآلن . ّإمكانية وصول بال عائق إىل األسواق األجنبية عرب التجارة احلرة
 بوصفه تعبريا آخر ملصالح بريطانيا الوطنية األنانية واعتقد أن اقتصادا عامليا "يا مرتابطااقتصادا عامل"

ّكوزموبوليتانيا ينارصه الليرباليون االقتصاديون لن يكون ممكنا إال حينام تصبح الدول األخر مساوية 
رون التوحيد السيايس د ليست وقوميون اقتصاديون آخّوأي. ّلربيطانيا العظمى من حيث القوة الصناعية

يا, وإقامة حواجز تعريفية مرتفعة لتعزيز التوحيد ّوتطوير السكك احلديدية من أجل توحيد االقتصاد ماد
ّاالقتصادي ومحاية تطور الصناعة األملانية وبالتايل إنشاء دولة أملاني  . قويةةّ
ّة الصناعية األملانية يربران نظريات القومية ّاعتقد الكثريون أن نجاح احلامئية يف أملانيا ودور الدولة يف التنمي

 Imperial يف دراسته الكالسيكية) Thorstein Veblen(وكام جادل ثورشتاين فبلن . االقتصادية

Germany and the Industrial Revolution" (1939)")  كانت )والثورة الصناعيةاالمرباطورية أملانيا ,
ّوكان التقدم الرسيع . عية نظامية وتطوير اقتصاده عىل أساس علميل جمتمع ينتهج سياسة صناّأملانيا أو

ّللثروة األملانية والقوة العسكرية األملانية يف اجلزء األخري من القرن التاسع عرش مثاال حيتذ ملجتمعات 
ّويف حني بدا النجاح االقتصادي الذي حققته بريطانيا العظمى بأنه يثبت فضائل الليربالية, فإ. أخر ن ّ

ّالنجاح االقتصادي الذي حققته أملانيا أضفى رشعية عىل مبدأ القومية االقتصادية بوصفه دليال للسياسة 
 . التجارية والتنمية االقتصادية
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ّالنسبيةة أخر االفرتاض الليربايل بأن امليزة ّ أنصار القومية االقتصادية يف هناية القرن العرشين مرّيتحد ّ 
ّالنسبيةبأن قانون امليزة وجيادلون . ساكنة نسبيا ّ هو بصورة أساسية ترشيد للتقسيم الدويل احلايل للعمل ّ

فمن ناحية, لقد ركز التشديد . ّع تطوير أو املحافظة عىل الصناعة املحليةّوينادون بسياسة جتارية تشج
ومن ناحية . ارداتل الوالا عىل اعتامد اسرتاتيجية تطوير إحّ نموّالقومي عىل التصنيع يف االقتصادات األقل

ّأخر, اعتمد عدد من البلدان املتقدمة, استجابة للنجاح املذهل الذي حققه االقتصاد الياباين يف سبعينيات  ّ
 أدناه تقييم ّوسيتم. ّمة لتطوير قطاعات صناعية حمددةّوثامنينيات القرن العرشين, سياسات صناعية مصم

 . هذه االجتاهات الوطنية
ّليون االقتصاديون عىل املكاسب املطلقة يف الثروة العاملية من نظام للتجارة احلرة, يشدد الليرباّبينام يشد د ّ

ّالقوميون االقتصاديون يف القرن التاسع عرش وخلفاؤهم يف القرن العرشين عىل التوزيع الدويل للمكاسب 
ّاحلرة يميل إىل حتبيذ  التجاري يف عامل من التجارة ّالتبادلّويالحظ القوميون أن معدالت . من التجارة

 الربيطانيني انتهجوا سياسات محائية ّدت املدرسة التارخيية األملانية أنّوأك. ّاالقتصاد األكثر تقدما صناعيا
 اقتصاد آخر وأن التفوق الفني الربيطاين ّإىل أن أصبحت الصناعة الربيطانية قوية بام فيه الكفاية ملنافسة كل

ّهتا مكن بريطانيا العظمى من التمتع بمعدالت تبادل جتاري مواتية بالنسبة ّيف املنتجات املصنعة وعمليا ّ ّ
 . ملصدري املنتجات األدنى تكنولوجيا واملواد الغذائية واملواد األولية

ّكام يعتقد القوميون االقتصاديون أن التجارة احلرة تضعف االستقالل الوطني وسيطرة الدولة عىل  ّ
قتصاد لتقلبات وعدم استقرار السوق العاملية لالستغالل من قبل االقتصاد من خالل تعريض اال

أخر التخصص يف الصادرات السلعية يقلص املرونة ويزيد من تأثر ّأنبوجيادلون . اقتصادات أقو ّ ّ
ّاالقتصاد بأحداث غري مؤاتية, وخيضع االقتصاد املحيل لالقتصاد الدويل وهيد ّ ّد الصناعات املحلية التي يعتمد ّ

ورغم أن هذه احلجج غالبا ما تستخدم لتغطية . ها األمن القومي أو فرص العمل الثابتة أو قيم أخرعلي
ّاملصالح اخلاصة جلامعات وصناعات معي   .ة يف صياغة سياسة االقتصاد الوطني يف كافة البلدانّنة, فإهنا هامّ

انية االنتباه إىل األساليب التي أثر هبا وقد اسرتعى القوميون االقتصاديون التابعون للمدرسة التارخيية األمل
 بحق األمن القومي, يف حني كان ليرباليو القرن التاسع عرش جيادلون يفنشوء اقتصاد عاملي عايل الرتابط 

وقد جلب توسيع التجارة وتدفق االستثامر .  يف السابق بحقبة مماثلة من السلم والرفاهقطبأن العامل مل يتمتع 
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 ّولعل. لرتا يف سائر أنحاء النظامجّقدي الدويل فرتة نمو اقتصادي انترش من انّنظام الناألجنبي وكفاءة ال
ّ قوية االرتباط باملصلحة الوطنية للقوة املسيطرة مثلام كانت عليه يف قطاملصلحة الكوزموبوليتانية مل تكن 

قد كسب بعضهم أكثر ولكن رغم أن اجلميع يمكن أن يكونوا قد كسبوا بالفعل, ف. ظل السلم الربيطاين
وقد خلق توسيع الرتابط االقتصادي العاملي أشكاال جديدة من عدم . من غريهم, حسبام أكد القوميون

ّاستقرار األمن وحلبات جديدة من النـزاع الدويل إىل جانب النمو  . االقتصاديّ

 صاديةتّالتجارة احلرة مقابل احلامئية االق

Free Trade versus Economic Protectionism 

ّبرزت خالفات عديدة مثرية للجدل بني املؤيدين الليرباليني للتجارة احلرة ومنتقدهيم القوميني مع تكثيف 
ّق املسائل بآثار التجارة الدولية عىل ّوتتعل. ّالتجارة الدولية والرتابط منذ مخسينيات القرن التاسع عرش

ة والسياسية لتزايد الرتابط, ودور السياسات احلكومية ّالرفاه املحيل والتنمية الصناعية, واآلثار االقتصادي
يف توزيع املنافع فضال عن مسائل حاسمة أخر القليل . ونفوذ الرشكات الكرب ولألسف, مل يتم سو

 ّوعىل حد. ّمن األبحاث بشأن العديد من هذه املسائل وثمة مشاكل خطرية يف اختبار النظريات التجارية
ال واسع لعدم االتفاق بشأن التجارة وآثارها ألن معظم االفرتاضات مل ختضع قول مصدر ثقة, يوجد جم

ة االختالف بني ّوبالفعل, قد ال جتد املسائل حال هلا بسبب شد). Dixit, 1983, p. 80(قط ألي اختبار 
 . افرتاضات وأهداف املوقفني

اليني االقتصاديني والقوميني ّوتقع مسألة التجارة احلرة مقابل احلامئية يف صلب النـزاع بني الليرب
 من أجل احلامية, "الوليدة"ة الصناعة ّحج:  هذا النقاش تارخييا بأشكال خمتلفةّوقد جتىل. االقتصاديني

ّواجلدل حول منافع وتكاليف التخصص الدويل مشكلة الصناعة ) نظرا لعدم وجود مصطلح أفضل( وّ
إن هذه اخلالفات الثالثة املثرية ). Dixit, 1986, p. 5 ("الطفولة الثانية"ّ أو ربام مشكلة صناعة "الشائخة"

 .  بعض عنللجدل متشابكة, ولكن ستحاول املناقشة التالية فصل بعضها
ويشريون إىل أن . ّق سياسة التجارة احلرة عىل احلامئيةّد تفوّ السجل التارخيي يؤيّيعتقد الليرباليون أن
. ّ ألهنا اعتمدت عىل وجه التحديد سياسة التجارة احلرة١٨٤٨ت منافسيها بعد سنة ّبريطانيا العظمى بز
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وقد ختلفت فرنسا, وهي رائدة صناعية يف القرن الثامن عرش, ألهنا جلأت إىل تطبيق مستويات محائية عالية 
ويالحظ القوميون, من ناحية ). Kindleberger, 1978b, ch.3(وبالتايل أصبحت صناعتها غري فعالة 

ّا استخدمت القوة ضدأخر, أن بريطاني ّ منافسيها االقتصاديني ومل تعتمد التجارة احلرة إال بعد أن تطورت ّ ّ
 ّبأنها وصف ّ أملانيا, فقد محت أيضا صناعاهتا الوليدة ممّا فيام خيصّأم. صناعتها خلف ستار احلامئية

بعيدا عن الصناعات املنافسة , أي املسعى الربيطاين لتوجيه االستثامر يف اخلارج "ّإمربيالية التجارة احلرة"
)Semmel, 1970()ّوجيادل القوميون بأن مزايا الكينونة يف املقدمة هي من الوفرة بمكان بحيث حيتاج . )٥

 . التصنيع إىل محاية الصناعة الوليدة
 يقبل الليرباليون والقوميون عىل السواء من حيث املبدأ األساس املنطقي حلامية الصناعات الوليدة

(Corden, 1974, ch.9) .كالمها بأنه قد يكون القتصاد صناعي مزايا معيّويقر ّ نة تفوق مزايا اقتصاد غري ّ
وحسب قول جون ستوارت . ّا عىل هذا األخري إقامة صناعات خاصة بهّا جيعل من العسري جدّتصنيعي مم

ّقد ال تكون هناك ميزة متأصلة من جهة أو عائق من جهة أخر, وإن"ميل,  تفوق حايل للمهارة ام فقط ّ
 عليه اكتساب هذه املهارة واخلربة قد يكون يف نواح أخر ّ البلد الذي ال يزال يتعنيّإن. واخلربة املكتسبتني

 Mill, 1970(أفضل هتايؤا مع اإلنتاج من تلك البلدان التي كانت موجودة يف امليدان يف وقت أبكر منه 

[1848], pp. 283-84.(  
ّيون والقوميون اختالفا جوهريا حول مرمى احلامئية املحدد فيام خيصولكن خيتلف الليربال  الصناعات ّ

 ّنسبيةا ميزة ّإذ ير الليرباليون أن احلامئية هي عىل شكل جتربة الختبار ما إذا كان لد دولة ما حق. الوليدة
ّمتأصلة يف صناعة معي د فيها أساس تأكيد من املهم وجوب اقتصار احلامئية عىل حاالت يوج"قال ميل . نةّ

جيد بأن الصناعة التي تقوم برعايتها سوف تستطيع االستغناء عنها بعد فرتة من الزمن; كام ينبغي عدم 
ّالسامح أبدا للمنتجني املحليني بتوقع استمرار توفري احلامئية هلم بعد انقضاء الوقت الالزم لتجربة معقولة ملا 

                                                           
ّمفاده أن التجارة احلرة ما ) Gallagher and Robinson, 1950( روبنسون )و( الذي استنبطه غاالغر "ّإمربيالية التجارة احلرة"إن مفهوم ) ٥ (

 .    هي إال شكل آخر من أشكال اإلمربيالية االقتصادية
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يعترب الليرباليون احلامئية يف أفضل احلاالت بمثابة . (Mill, 1970 [1848], p. 284)  "يف استطاعتهم إنجازه
ّوسيلة الزمة ولكنها مؤق  . ّتة وبمثابة عتبة لالنتقال إىل نظام من التجارة احلرةّ

 طليعة أهداف القوميني, ّإن. ومن ناحية أخر, يميل القوميون االقتصاديون إىل اعتبار احلامئية غاية يف حد ذاهتا
القصري عىل األقل, ليست التجارة احلرة وتكديس الثروة وإنام بناء الدولة والقوة الصناعيةعىل املد ّ ّ إن . ّ

ّالتصنيع يف معظم الدول النامية هو اهلدف الرئييس للسياسة الوطنية, وإن  الغرض اجلوهري من وجود تعريفة ّ
 .   نطقي االقتصادي لفعل ذلكّهو إنشاء صناعات معينة عىل نحو متكرر دون إيالء اعتبار لألساس امل

 الصناعة ّويعتقد أن. ّ من الزراعة وإنتاج السلعّق الصناعة عىل كلّيفرتض القوميون االقتصاديون تفو
ّليست فقط قيمة يف حد  ذاهتا لكوهنا تعطي قيمة مضافة عالية لإلنتاج الوطني, وإنام يزعم أن هلا آثارا ثانوية ّ

ّته وترسع جممل التنمية ّ أو دوامات حتفز االقتصاد برم"رتباطات ارجتاعيةا"قوية ومظاهر خارجية إجيابية و
 آثارها عىل نوعية العاملة وروح املبادرة التجارية وجممل خيارات ّوإن. (Cornwall, 1977) االقتصادية

 . املجتمع جتعل التصنيع هدفا بحكم ما يمتلكه من صفات
 يف يشء ما وبالتايل ّنسبية اقتصاد ميزة ّ لكلّأنبادل الليرباليون ة القوميني بشأن احلامئية, جيّا عىل حجّورد

 واحد بام يستطيع فعله عىل أكمل وجه, برصف النظر ّومن خالل قيام كل. ّينبغي أال خيشى التجارة احلرة
با للجدال القومي بأن حلول املبادالت ّوبالتايل, حتس.  واحد أن يكسبّعن ماهية ذلك اليشء, يمكن لكل

جارية داخل الصناعات وتطبيق نظرية التنظيم الصناعي عىل التجارة يقدمان دعام ومواساة لدفاع الت
ّر التخصص الدويل وأنامط التجارةّالقوميني عن احلامئية, فقد دافع كروغامن عن جعل السوق تقر ّ : 

ّالنسبيةعاد امليزة باستب: ? من الواضح ال يشء عن اجتاه التجارةّولكن من ينتج ماذا? هل يمكننا قول أي ّ ,
ومن أجل حتقيق املكاسب من التجارة, كل . وعىل أية حال, ال هيم. ّجعلنا سؤال من يصدر ماذا غري حمدد

ادات ّادات كبرية وتنتج فرنسا برّسواء تنتج أملانيا بر. ّما هيم هو أن تتخصص البلدان يف إنتاج أشياء خمتلفة
 ). Krugman, 1981a, p. 10( منهام كال النوعني ّ املهم هو أال تنتج كلامّ; إنّصغرية أو العكس, فهذا ليس مهام
ّ من ينتج ماذا هو يف غاية األمهية, إذ ما هيمهم هو بالتحديد املوقع الدويل ّغري أنه بالنسبة للقوميني, فإن

ويف . القتصادّلتلك الفعاليات االقتصادية التي, يف رأهيم, تقدم أكرب إسهام للوضع السيايس وجممل تنمية ا



 

 

٢٣٣ 
 مركزاخلليج لألبحاث سياسة التجارة الدولية: الفصل اخلامس

ّالنسبيةعامل تكون فيه امليزة  النقطة ", )1981a, p. 19( كبري وحيث, نقتبس ثانية من كروغامن ّ كيفية إىل حدّ
ّاهلامة األخر هي أن نتيجة عملية التخصص يمكن أن تعتمد عىل أوضاع أو ّ . التاريخ هو املهم. …لية ّ

ّ, املحافظة عىل هذا الوضع وذلك ملجرد كون وفر ويمكن لبلد, بعد أن توطد بوصفه مصدرا يف صناعة ما
ويستطيع القومي أن جيد يف هذا . "ك امليزة املقارنة بعيدا بام فيه الكفايةّ ما مل تتحر–احلجوم قد كسبت 

 . الطرح دعام وافرا حلامية الصناعات الوليدة
ت الوليدة احتامل السياسة  إىل الدفاع القومي التقليدي عن محاية الصناعاّيف السنوات األخرية, انضم

ويف حني أن محاية الصناعات . ّالتجارية االسرتاتيجية, وهو موضوع ستتم مناقشته الحقا يف هذا الفصل
 رسالتها ّوإن.  السياسة التجارية االسرتاتيجية هجومية بصفة أساسيةّ كبري, فإنّالوليدة دفاعية إىل حد

من خالل إقامة حواجز الدخول, واستخدام . "الصادراتمحاية الواردات من أجل ترويج "املركزية هي 
ّاإلعانات احلكومية, وتسخري الطلب املحيل من أجل إعطاء ميزة للرشكات املحلية, يمكن لرشكات  ّ

ويف العامل . يملكها أحد األفراد اكتساب وفر احلجوم ومزايا أخر متكنها من السيطرة عىل األسواق العاملية
التجارية داخل الصناعات, أصبح اخلط الفاصل بني محاية الصناعات الوليدة احلديث من املبادالت 

 . اّالدفاعية والسياسية التجارية االسرتاتيجية رفيعا جدا حق
 ىّوحسبام الحظ ليست ومؤلفون أقرب عهدا, فقد مح. قاطعةإن نتيجة اجلدل بشأن محاية الصناعات غري 

ّرت التطورات املعارصة يف النظرية التجارية ّووف. صنيع املبكرة ما يف مراحل التّ بلد صناعاته إىل حدّكل
ّ بالرضورة أن تؤدي احلامئية إىل تطوير ّورغم ذلك, ال يصح. أساسا منطقيا إضافيا جديدا هلذه احلامئية

وبالفعل, يف العديد من احلاالت, أثبتت احلامئية أهنا تعيق تطوير قاعدة صناعية . هيكل صناعي قابل للبقاء
. ّعالة, مثال, وبرهنت اسرتاتيجيات إحالل الواردات عىل إفالسها يف العديد من االقتصادات األقل تطوراف

 إثبات جدارة نجاح السياسة التجارية االسرتاتيجية, ممثلة يف املصاعب التجارية التي ّوال يزال يتعني
ّاحلرة برمإن مسألة التجارة . األوروبية) Airbus( ايرباص رشكاتواجهتها جمموعة  تها مقابل احلامئية ال ّ

 . تسمح بالتوصل إىل ردود سهلة
ومع األخذ بعني االعتبار فقط مسألة محاية الصناعات الوليدة, قد يستنتج املرء أن التجارة يمكن أن تكون 

قة للصناعة يف ّإذ باستطاعة التنافسية املتفو) Gould, 1972, ch. 4( عىل السواء ّك نموّرة وحمرّمدم
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ّقتصادات املتقدمة أن تزيل من الوجود قطاعات اقتصادية يف اقتصادات أقلاال ا, مثلام حصل لصناعة ّ نموّ
ّوحسبام أثبتت اهلند وغريها من الدول الصناعية اجلديدة املاضية قدما . النسيج اليدوية اهلندية التارخيية

ا يمكن أن تكون ّ نموّالقتصادات األقلّبرسعة يف جمال التصنيع, فإن التجارة بني االقتصادات املتقدمة وا
وإن استجابة البلدان النامية للفرص التي . اّ نموّ االقتصادي لالقتصادات األقلّا للنموّأيضا مصدرا هام

ّيتيحها النظام التجاري الدويل هام  . ة عىل نحو حاسمّ
دون عىل اآلثار ّئية حني يشدجتدر اإلشارة إىل أن القوميني مصابون بقرص البرص يف تقييمهم للتجارة واحلام

ّالتوزيعية الدولية غري املنصفة للتجارة احلرة بينام يتغاضون عن اآلثار التوزيعية املحلية للحامئية ّ ّ (H. 

Johnson, 1967) . ّإن النتيجة املحلية للحامئية هي إعادة توزيع الدخل من املستهلكني واملجتمع ككل إىل
ّ احلامئية ختلق منافع اقتصادية حتصلها هذه ّ إىل أنّيشري الليرباليون بحقو. ّاملنتجني املحميني والدولة

ته من ّوبالتايل يمكن النظر إىل القومية االقتصادية بوصفها التضحية برفاه املجتمع برم. )٦( املصالح األخرية
نصار الرئيسيون ّإهنا حتالف الدولة مع مصالح املنتجني, وهلذا السبب, يميل األ. نةّأجل رفاه مجاعات معي

ّملبدأ احلامئية إىل أن يكونوا بريوقراطيات الدولة ومنتجني حمليني تكمن مصاحلهم االقتصادية يف القطاعات  ّ
 . الصناعية املحمية
 لليرباليني والقوميني أهدافا خمتلفة وهم حيكمون عىل نجاح ّ االعتبار األهم هو أنّومع ذلك, فإن

يرباليون حيكمون عىل التجارة واحلامئية من حيث رفاه املستهلكني ورفع فالل. السياسات بمعايري خمتلفة
 . ّد القوميون عىل ما يعتربونه مصالح املنتجني والدولةّ, بينام يشدي األعظمّالكفاءة العاملية إىل احلد

يون ومن آدم سميث ومن تاله, اعتقد الليربال. ّكام يتقاسم الليرباليون والقوميون منافع وكلفة التخصص
ّسعة يؤديان إىل زيادة الكفاءة يف اإلنتاج وبالتايل إىل معدل نموّسوقا مت ّ التخصص وّأن .  اقتصادي أرسعّّ

                                                           
إن . ّ بأنه دفعة تتم ملالك مورد ما يفوق املبلغ الذي يمكن ملوارده نيلها يف أفضل استخدامها البديل التايل"املنفعة"ف علامء االقتصاد ّيعر )٦(
وال جينيها سو مالكي املوارد التي ال يمكن زي ). Tollison, 1982, p.577(حتصيل يفوق الكلفة البديلة ملورد ما " االقتصادية هي "املنافع"

. نداّإن األرض واملهارات مثاالن جي). Posner, 1977, p.9 ("ّأدهتا رسيعا وبكلفة منخفضة لتلبية طلب متزايد عىل البضائع التي تنتجها عادة
ّحتتل هذه احلقيقة مكانا مركزيا يف اجلدل حول ما يسمى . يف العامل احلديث, يمكن الحتكار تكنولوجي إنتاج منافع أو أرباح تكنولوجية

 .السياسة التجارية االسرتاتيجية
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ّ منافع التخصص والتجارة احلرة عىل املد الطويل ترجح أية تكاليف ّويعتقدون كذلك أن  ألن تقرتن هباّ
ّ األقىص الرفاه االقتصادي املحيل والدويل ّ احلدّالتخصص الوطني القائم عىل أساس امليزة املقارنة سيزيد إىل ّ

ّويعتقد القوميون االقتصاديون, يف تشديدهم عىل تكاليف التخصص الدويل والرتابط املتزايد, . عىل السواء ّ
بأن هذه التكاليف ترتاوح بني فقدان السيادة الوطنية مرورا برسعة تأثر الرفاه الوطني وانتهاء بالتأثري 

 . رات األجنبيةّالسلبي للتطو
ّويف هذا اجلدل حول منافع وتكاليف التخصص, فإن  حيوية لألمن  التي هي أكثر ما تكون كون الصناعاتّ

ّالقومي والقوة العسكرية هي غالبا أكثر الصناعات ارتباطا بالتجارة الدولية أمر هام  ّ)Condliffel, 1950, p. 799 .(
وبالتايل, يطرح . ّ املحليةن العاملةّاسة للواردات هي أهم جهة تؤمّاحلسوعالوة عىل ذلك, غالبا ما تكون الصناعات 

ّالتخصص والتغريات يف التخصص مسائل جوهرية بالنسبة للبلد املعني ّّ . 
ّ الصدام بني الليرباليني والقوميني حول منافع وتكاليف التخصص, رغم ارتكازه جزئيا عىل أهداف ّإن

. ّ أيضا إىل افرتاضني خمتلفني حول طبيعة العالقات االقتصادية الدوليةاقتصادية وسياسية خمتلفة, يستند
ّفالليرباليون يعتربون هذه العالقات بأهنا متناسقة بصورة أساسية بينام يعتقد القوميون أن .  النـزاع حتميّ

ّوحسبام ستتم مناقشته أدناه, فإن  عىلته ترتكز ّ صحّن إبل.  ذاتهّا من هذين االفرتاضني غري صحيح يف حدّ أيّ
وتعتمد درجة التناسق أو التنافر . ّالشكل األوسع لألوضاع االقتصادية والسياسية العاملية يف وقت معني

املامرسات التجارية ف. ّعىل مقدار تكاملية التجارة فضال عن جممل العالقات السياسية بني الدول التجارية
 . فاق بني دول ليربالية مسيطرةّطرة ليربالية أو حيكمها اتة مسيّالليربالية تزدهر أفضل ازدهار حني حتكمها قو

ّوثمة جدل آخر مثري للخالف بشأن التجارة احلرة واحلامئية ويمكن تسميته باجلدل حول الصناعة  ّ
 ,Rostow(ل مساوئ ّ للمركز األوّنة وأنّف مزايا معيّ للتخلّ أو اهلابطة; ويفرتض هذا اجلدل أن"الشائخة"

ع ّ تتمت البلدان األوىلّق البلدان السائرة يف جمال التصنيع حديثا بالبلدان الصناعية األقدم, فإنومع حلا). 1980
ّبمنافع معدالت أجور أدنى وباستطاعتها اعتامد تكنولوجيات متقدمة وكف ة, وغري ذلك من املزايا وءّ

)Gerschenkron, 1962 .(ّجة إىل محاية ضد الصناعة يف البلدان الصناعية األقدم بحاّولذلك, فإن 
وبينام يرفض الليرباليون محاية صناعات هابطة غري .  للوافد اجلديد"غري املنصفة"التكتيكات العدوانية و

 واعدة عىل نحو أكثر, يستخدم ّالة باعتبارها حتويل متالف ملوارد نادرة عن االستثامر يف صناعات نموّفع
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 احلاجة طروحةّوتتضمن احلجج امل. عات صناعية هابطةعة من احليل للدفاع عن قطاّالقوميون جمموعة منو
دة بمامرسات ّإىل محاية قطاعات صناعية حيوية لألمن القومي ومناشدات عاطفية إلنقاذ فرص العمل املهد

 غرض ّ فيها هذه احلجج, فإنّه قد حتدث مناسبات تصحّورغم أن. غري منصفة يقوم هبا منافسون أجانب
 . دة غري فعالةّنة مهدّ احلاالت هو محاية صناعات معياحلامئية احلقيقي يف معظم

يف ثامنينيات القرن العرشين, بذل بعض علامء االقتصاد, بمن فيهم بعض من يعتنقون مذهبا ليرباليا, جهدا 
 ّوهم جيادلون بأن. )٧( ة محاية الصناعات الوليدةّلتطوير أساس منطقي حلامية صناعة شائخة يكمل حج

ّالحتالل املركز األول قد تعززت بمعدل رسعة التغريات العاملية املتزايدة يف امليزة املقارنة املساوئ العادية  ّ ّ
ّه حينام ارتفعت أسعار الطاقة بمعدل أربعة أضعاف يف سنة ّويالحظون أن. ات اخلارجيةّواشتداد اهلز

لت فجأة أفضليات ّوحتوّ, بات رأسامل الرشكات املوجود يف البلدان املتقدمة غري صالح لالستعامل ١٩٧٣
ّف مع هذه التغريات الرسيعة واهلائلة وتفاقمت تكاليف ّر التكيّوعالوة عىل ذلك, تأخ. املستهلكني

ّاالنتقال نتيجة انخفاض معدالت النمو وجيادل . ّب االقتصادي املحيل وعيوب السوقّ االقتصادي والتصلّ
صناعات األقدم ملصلحة الصناعات األحدث قد ارتفعت  تكاليف االنتقال املتعلقة باإللغاء التدرجيي للّبأن

وعالوة عىل ذلك, قد يثبط . ف مع التغيري الرسيع قد تفوق منافعهّ تكاليف التكيّكثريا جدا لدرجة أن
ّاالستثامر التجاري إذا جعل اإللغاء الرسيع واملنافسة األجنبية الشديدة من املتعذر عىل األعامل التجارية 

ف من ّعملية تغيري وتكي" هذه الظروف, قد جتد صناعة نفسها حبيسة ّويف ظل. ستثامرانتزاع منافع اال
, عىل سبيل املثال, صناعة السيارات "العمق بمكان بحيث جتعلها يف وضع مماثل لوضع صناعة وليدة

ّولذلك, ينبغي للدولة أن تستنبط سياسة صناعية من أجل ختفيف ). Whitman, 1981, p. 22(األمريكية 
 . ّبه التطورات اخلارجية غري املؤاتية من آثار عىل االقتصادّما ترت

ّ حترير التجارة والتخصص الصناعي قد بلغا نقطة املردود املتناقص ممّوعىل نحو أعم, هناك من جيادل بأن ا ّ
ّورغم أن نظرية التجارة التقليدية تتمسك بأن. ّب حتوال يف منافع وتكاليف التجارة احلرةّسب ع التجارة  منافّ

ّوالتخصص ستظل ّ دائام أعىل من تكاليفها, فقد اختذت معدل تغيري بطيئا نسبيا من حيث امليزة املقارنة ّ

                                                           
 . أو ناضجة"شائخة"األساس املنطقي حلامية صناعات ) Whitman, 1981(ّحيدد ومتان ) ٧(
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بيد أنه يف هناية القرن العرشين, . بحيث تكون إزاحة العامل تدرجيية وتكاليف التكيف املرافقة هلا منخفضة
ّيناميكية للميزة املقارنة معدل التغيري الصناعي وبالتايل ّرسع حترير التجارة وزيادة عدد البائعني والطبيعة الد

 . فّرفع تكاليف التكي
ّالنسبيةّ التخصص القائم عىل اعتبارات امليزة ّجيادل بعض علامء االقتصاد الليرباليني بأن  الساكنة قد بات ّ

 Brainard) باستمرارل احلكومات يف السوق ّ كبري حيث تتدخّب إىل حدّحمفوفا بمخاطر بالغة يف عامل متقل

and Cooper, 1968) . السياسية التي تقع ّوجيعل التخصص رفاه املجتمع رسيع التأثر بالسوق وبالقو
ّمنتجي املواد األولية, ولكنها  كانت هذه احلالة يف املايض ال تنطبق إال عىل. خارج نطاق السيطرة الوطنية

ب املتزايد ّ هذا التقلّ حلّوجيادل البعض بأن. ني كذلكاآلن تنطبق عىل نحو متزايد عىل املنتجني الصناعي
 صناعات وتعريفات وقائية من شأهنا أن "حافظة"ّورسعة معدل التغيري قد يكمن يف قيام البلد بتطوير 

ّويتمثل أحد أهم أهداف السياسة الصناعية يف التأك. ّ التخصصخماطرختفض تكاليف و د من عدم وضع ّ
ّالدولة كل  .  أفضل وأنسب مستو من التجارة األجنبيةّتطور ّة صناعية واحدة وأنّ بيضها يف سلّ

ّوتلخيصا ملا ذكر آنفا, ينتقد القوميون االقتصاديون املبدأ الليربايل للتجارة احلرة ألن  املبدأ ساذج سياسيا ّ
ّوخيفق يف تقدير مد ما حتدده ممارسة القوة من معدالت تبادل جتاري وقواعد حتكم التجارة  املبدأ ّ, ألنّّ

ومع . ّف ويتجاهل مشاكل عدم اليقني يف تشديده عىل منافع التخصصّساكن وهيمل مشكلة تكاليف التكي
تها األساسية; وال يمكن نبذها ّذلك, رغم هذه التقييدات اخلطرية, حتافظ نظرية التجارة الليربالية عىل صح

, آلجال قصرية األقوياءالتجارة ال متيل إىل نفع  ّومع أن. قوياء بساطة باعتبارها ترشيدا ملصالح األّبكل
املد عىل األقل, يمكن أن يكسب اجلميع بالقيمة املطلقة ويكسب البعض نسبيا ومطلقا عىل السواء, حسبام 

ل ّ اجلميع قد خرس حينام حتوّر بأنّومن املهم التذك. ّيشاهد يف املثالني احلاليني لليابان والدول احلديثة التصنيع
 ّوكام أشار سميث, فإن.  ثانية إىل السياسات التجارية القومية, مثلام فعل يف ثالثينيات القرن العرشينالعامل

  .ّالدفاع النهائي عن التجارة احلرة هو وجود منافع للجميع من تقسيم دويل للعمل يقوم عىل أساس إقليمي
 تكاليف ومنافع, كام توجد دائام عمليات ّع املرء من النظرية االقتصادية نفسها, للتجارة احلرةّوكام يتوق
 دولة اخذ هذه األمور بعني االعتبار وهي تصوغ سياستها التجارية; ومل خترت أية ّوجيب عىل كل. معاوضة

ّ مزج الدولة هلاتني السياستني ّوإن. ة حرصا أو سياسة قومية حرصاّدولة حتى اآلن ممارسة سياسة جتارة حر
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ّوقد أفرز تفاعل هذه العوامل املحلية .  وللظروف السائدة يف االقتصاد العامليّة القتصادها املحيلّهو دال
ويف أواخر القرن . ّوالدولية تأرجحات بني النظامني الليربايل والقومي عىل مد السنوات املائتني السابقة

ة أخر ّرجح مراص أخذ يتأّ الرقّرة لفرتة ما بعد احلرب أنّالعرشين, يوضح حتليل لنظام التجارة املتحر
 . ةّباجتاه القومية االقتصادي

فقد . ر املتزايدّولغاية أوائل السبعينيات, كان تاريخ النظام التجاري لفرتة ما بعد احلرب هو تاريخ التحر
وانعكس . ّكت الدول التجارية الكرب, بقيادة املهيمن األمريكي, باجتاه مبادئ النظرية التجارية الليرباليةّحتر

وبحلول . ّه احلركة مع االنخفاض النسبي للنفوذ األمريكي وتطور أوضاع اقتصادية غري مؤاتيةاجتاه هذ
. ة فعالة يف العالقات التجارية العامليةّمنتصف ثامنينيات القرن العرشين, أصبحت القومية االقتصادية قو
 ). الغات(يفات اجلمركية والتجارة ّوإدراكا هلذا التغري وأمهيته, جيب أن يبدأ املرء باالتفاق العام بشأن التعر

  اتــام الغــنظ

The GATT System 

, القاعدة ١٩٤٨, الذي أنشئ يف سنة )الغات(أتاح االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة 
جتارة "وكان غرض الغات األسايس هو حتقيق . ّاملؤسسية للمفاوضات التجارية يف حقبة ما بعد احلرب

وقد عمل .  من خالل ختفيض التعريفات اجلمركية وإزالة احلواجز التجارية األخر" وإنصافاأكثر حرية
 :الغات استنادا إىل ثالثة مبادئ 

ّعدم التمييز, تعددية األطراف, وتطبيق مبدأ الدولة األكثر رعاية عىل مجيع املوقعني عىل االتفاق .١ ّ. 
 .توسيع التجارة من خالل ختفيض احلواجز التجارية .٢
عني; كان هدف الغات هو إقامة نظام جتاري أو ّملعاملة باملثل غري املرشوطة فيام بني مجيع املوقا .٣

 ). Whitman, 1977, p. 28(قواعد عاملية لتسيري سياسة جتارية 
ة هلذه املبادئ مثل الكومنولث الربيطاين, جوازية إقامة أسواق ّبادئ ذي بدء, كانت هناك استثناءات هام

; وقد )أحكام تدابري وقائية(ة التاسعة عرشة من الغات ّة واملادّرام اتفاقات مناطق جتارة حرمشرتكة أو إب
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ّت هذه االستثناءات إقامة عالقات اقتصادية خاصة أو شجعت البلدان عىل املجازفة بمزيد من االنتقال ّأقر
 اتفاق الغات ومل قطنة مل توقع ّا معيّ نموّ الكتلة الرشقية وبلدانا أقلّوعىل الرغم من أن. ةّة تامّجتاه جتارة حر

مل ) OECD(ّ عددا من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ّتقبل مبادئه وعىل الرغم من أن
 ّالعاملية مبادئ الغات األساسية أتاحت األساس لتحرير التجارة ّتف بالتزاماهتا بموجب اتفاق الغات, فإن

 . (Whitman, 1977, pp. 33- 35) يف حقبة ما بعد احلرب
, يمكن أن تقبل البلدان "احلل الوسط لليربالية الراسخة"ي يف الفصل الرابع ّوبموجب معادلة ما سم
ض للخطر أهدافها ّ إىل مفاوضات ختفيض التعريفات اجلمركية دون أن تعرّالتزامات الغات وتنضم

ّددية األطراف عوضا عن التخيل التوكان اهلدف هو عدم التمييز وتع. ّاالقتصادية املحلية ام عن الضوابط ّ
ن اتفاق الغات أحكاما ّوعالوة عىل ذلك, تضم. (Ruggie, 1982, p. 396) الوطنية عىل احلواجز التجارية

وقد شجعت ضامنة زيادة ). Lipson, 1982, pp. 426- 27(ّ التأثري املحيل الضار ّحتوطية كافية ومحاية ضد
 ). Ruggie, 1982, p. 399(ىل التحرك باجتاه حترير التجارة  عّاالستقرار الدويل

ّيف ثامنينيات القرن العرشين, تعرضت مبادئ تعددية األطراف وعدم التمييز فضال عن  احلل الوسط "ّ
فبالنسبة للعديد من البلدان واجلامعات القوية, أضعفت التغيريات .  هلجوم متزايد"لليربالية الراسخة
وأثارت حتديات جديدة مسألة ما إذا كان بوسع الغات . تصاد العاملي رشعية ومبادئ الغاتاهليكلية يف االق

رة, وإن مل يكن األمر كذلك, فام هو شكل أو ّأو بديل وظيفي ما مواصلة اإلبقاء عىل نظام التجارة املتحر
  . حمل النظام التجاري الليربايل لفرتة ما بعد احلربّأشكال التجارة املحتمل أن حتل

  يات التي يواجهها الغاتّالتحد

Challenges to the GATT 

ّيف أعقاب احلرب العاملية الثانية, أدت جوالت متعاقبة من املفاوضات التجارية ضمن إطار الغات إىل 
ونتيجة ملفاوضات الغات العديدة يف .  يف التجارة العامليةّانخفاض مذهل يف احلواجز التجارية وإىل نمو

, وجولة كيندي يف الفرتة ١٩٦٢ −١٩٦٠يف الفرتة ) Dillon) (جولة ديلون(ا بعد احلرب أوائل فرتة م
 ١٩٥٠ّ وهي األهم من اجلميع, زادت جتارة البلدان الصناعية يف جمال السلع يف الفرتة بني ١٩٦٧−١٩٦٢
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ّ باملائة سنويا, وهو ضعف معدل نمو٨ّ بمعدل وسطي قدره ١٩٧٥ولغاية  يل أربعة  ناجتها القومي اإلمجاّ
ّوبدأ تنامي شبكة التجارة الدولية يف إيقاع االقتصادات الوطنية يف رشك نظام ). Cline, 1983, p. 5(باملائة 

ّمن الرتابط االقتصادي و أد ببعض املراقبني إىل التكه حكام آخذ يف إ اقتصادا عامليا متكامال بّن بأنّ
ّير والقومية االقتصادية بالتحول; وبحلول منتصف ثم بدأ امليزان بني قو التحر. شكل حتمياالنبثاق ب

سبعينيات القرن العرشين, بدأت القومية االقتصادية يف قلب املوازين بعيدا عن التحرير التجاري, وبالتايل 
 .  التجارةّتباطأ نمو

لقد وضع حترير التجارة يف وضع دفاعي منذ مخسينيات القرن العرشين حني برزت اجلامعة االقتصادية 
ملواجهة هتديد التعريفة اخلارجية ) Dillon(ت الواليات املتحدة جولة ديلون ّواستهل. األوروبية إىل الوجود

 هنج هذه ّغري أن. ّللجامعة االقتصادية األوروبية والسياسة الزراعية املشرتكة اخلاصة بإعانات اإلنتاج
وحينام بدأت ختفيضات . ئج ضئيلةة أسفر عن نتاّة مقابل مادّاملفاوضات القطاعي أو عىل أساس ماد

التعريفات يف أوائل ستينيات القرن العرشين تصطدم بالقطاعات الصناعية الرئيسية وبمصالح اجلامعات 
 ).Scammell, 1983, p. 172(ّالقوية, بات واضحا رضورة وجود هنج جديد يؤدي إىل ختفيض التعريفات 

 طريقة جديدة للمفاوضات بشأن التعريفات; ١٩٦٧استخدمت يف جولة كيندي التي انتهت يف سنة 
 من املنتجات, ووضعت اتفاقية ملكافحة اني ألفّ يف املائة عىل ست٣٥وأسفرت عن ختفيض عام قدره 

ورغم ذلك, أخفقت اجلولة يف ثالثة . اّت عىل تقديم مساعدة غذائية للبلدان األقل نموّاإلغراق, ونص
ّية للحواجز غري التعريفية, أو املشاكل اخلاصة للبلدان األقلمل تعالج املشكلة املتنام: ة ّنواح هام ا أو ّ نموّ

وعىل الرغم من هذه اإلخفاقات, كانت جولة . (Scammell, 1983, p. 172) مشكلة املبادالت الزراعية
ّكيندي املرحلة اهلامة للتحر لة وقد قارن أحد الثقاة اجلو. ك باجتاه حترير التجارة يف فرتة ما بعد احلربّ

املصدر  ("ّعتبة التجارة احلرة", التي بدت أهنا أوصلت العامل إىل ١٨٦٠لسنة ) Cobden(بمعاهدة كوبدن 
ّولكن حتى أواخر القرن التاسع عرش, ظلت قو القومية االقتصادية تزداد قو). نفسه  . ةّ

 ّ وضع دفاعي إىل حدوبحلول ثامنينيات القرن العرشين, كان نظام الغات والتجارة العاملية الليربالية يف
 لسنة )التقرير االقتصادي للرئيس( "Economic Report of the President" ورد يف  ماوحسب. كبري

ّ العامل آخذ يف االبتعاد عن التجارة احلرة الشاملة ّإن" الذي أعده جملس املستشارين االقتصاديني ١٩٨٥
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ارتفعت نسبة جمموع التصنيع اخلاضع للقيود غري مثال, يف أهم البلدان الصناعية, . بدال من الدنو منها
 .p ,1985 (" باملائة قبل ذلك بثالث سنوات فقط٢٠, مقابل ١٩٨٣ باملائة يف سنة ٣٠التعريفية إىل حوايل 

القرن العرشين, فقد ازداد تأثري انتشار  ورغم استمرار قيمة التجارة العاملية يف االتساع يف ثامنينيات). 114
 . ّبيعة النظام التجاري واملوضع الدويل لإلنتاج الصناعي طيفاحلامئية 
ّتطورات جوهرية عديدة كانت وراء تباطؤ نمو   :االقتصادية  التجارة وإحياء احلامئيةّ
ّالتحول إىل أسعار الرصف العائمة وما نجم عن ذلك من سلوك شاذ   . لألسعارّ
ّثورة منظمة الدول املصدرة للنفط    والزيادة اهلائلة يف أسعار ١٩٧٤−١٩٧٣يف شتاء ) اوبك(ّ

 .الطاقة العاملية
 .ة املنافسة اليابانيةّاشتداد حد 
 .دخول البلدان الشديدة التنافسية واحلديثة التصنيع يف األسواق العاملية 
 .االنخفاض النسبي لالقتصاد األمريكي 
 .زيادة انغالق اجلامعة االقتصادية األوروبية 
ّذه التطورات جمتمعة أبطأت التحره. ّبروز الركود التضخمي العاملي  ك نحو حترير التجارة وبدأت ّ

 .تعكس اجتاهه
 −١٩٧٩  و١٩٧٤ −١٩٧٣أسفرت الزيادات اهلائلة التي طرأت عىل أسعار الطاقة العاملية يف الفرتتني 

 الطاقة أصبحت عامال أكرب بكثري ّوكانت إحد النتائج أن.  التجارة العامليةيف عن تأثري ملحوظ ١٩٨٠
ّالقيمة الدوالرية للتجارة العاملية وسبب ف هذا التغيري املنافسة ّوباملثل, كث. بت جزئيا استمرار قيمته العاليةّ

كام أرغمت زيادة أسعار الطاقة . ّفيام بني الدول املستوردة للنفط من أجل احلصول عىل أسواق للتصدير
وأصبحت املصانع . يل واردات الطاقةالعديد من االقتصادات يف العامل النامي عىل االستدانة لتمو

. ف هائلةّا أثار مشكلة تكيّ كبري, ممّالصناعية يف العامل املرتكزة عىل الطاقة الرخيصة عتيقة فجأة إىل حد
ّ ارتفاع األسعار تضخميّوعالوة عىل ذلك, فإن  باملائة من الناتج اإلمجايل العاملي من زيادة ٢ا بلغ حوايل ّ
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. ّ االقتصاد الدويليفني ّفقط; وكان الرتفاع األسعار تأثري متناقض ذو شق ١٩٧٤−١٩٧٣أسعار فرتة 
ّه كان تضخميّل هو أنّاألو ور املركزي للنفط يف االقتصاد احلديث بوصفه وقودا ّ كبري بسبب الدّا إىل حدّ
صاد العاملي  زيادة األسعار كانت أيضا بمثابة رضيبة ضخمة عىل االقتّوالثاين هو أن. ة صناعيةّليّة أوّوماد
وكان تأثري . (Corden and Oppenheimer, 1974) ت املوارد املالية وخفضت الفعاليات االقتصاديةّامتص

ّكل هذه التطورات أهن ّوكان من شأن الزيادة يف معدل . ّا خفضت ختفيضا مثريا معدل نمو التجارة العامليةّ
ّالتضخم األسايس والتحول إىل السياسة النقدية االنكامش ّية, وما نجم عن ذلك من ركود تضخمي عاملي ّ

 ). Corden, 1984b, p. 5(أن زاد من رسعة انتشار احلامئية التجارية 
ّة املنافسة من جانب اليابان والبلدان احلديثة التصنيع تطورا آخر حول التجارة العاملية يف ّوكانت زيادة حد ّ

نولوجي الرسيع وكرس االحتكار الغريب للصناعة ّكام أن تقدم اليابان التك. سبعينيات القرن العرشين
ّري السلع ّ حديثة التصنيع رفعا عدد مصدأخراحلديثة مع تصنيع كوريا اجلنوبية والربازيل وبلدان 

 يف االنخفاض وكانت األسواق العاملية ا الذي كان فيه حجم التجارة العاملية آخذ نفسهّاملصنعة يف الوقت
و اآلخر من القطاعات الصناعية, من املنسوجات إىل الفوالذ وإىل اإللكرتونيات ويف واحد تل. تغلق أبواهبا

ّوبالنسبة للعديد يف االقتصادات املتقدمة, فإن. االستهالكية, كانت النتيجة فائضا يف االستطاعة ّ تطور ّ أشدّ
لعلم من أساليب إنتاجية  اليابان والبلدان احلديثة التصنيع كانت تدمج آخر ما توصل إليه اّمدعاة للقلق هو أن

اء هذه الظروف التي ال ّومن جر. نخفاض األجوراع به البلدان النامية من ميزة تقليدية من حيث ّمع ما تتمت
 الصادرات من اليابان والبلدان احلديثة التصنيع من أجل ّسابقة هلا, ثار جدل حول رضورة فرض محائية ضد

  ).Culbertson, 1985(ّدما محاية مستويات معيشة أكثر االقتصادات تق
كام أسهم االنخفاض النسبي يف حجم وتنافسية االقتصاد األمريكي يف إبطاء التجارة العاملية ونشوء 

ة من الناتج القومي ّ, زادت الواردات كحص١٩٨٠ −١٩٧٩  و١٩٥٤ −١٩٥٣يف الفرتتني . احلامئية
ويف ثامنينيات . )٨( )Cline, 1983, p. 9(ملائة  با١٠, ٦ملائة إىل  با٤ ,٣اإلمجايل إىل أكثر من الضعف, من

                                                           
ّ عن جملس املستشارين االقتصاديني نقل الفصل املتعلق بالتطورات ١٩٨٣ هذا التغيري هو أن التقرير السنوي الصادر سنة إن ما يرمز إىل) ٨ (

 .    ّالدولية من آخر التقرير إىل وسطه
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 ١٥,٣ باملائة إىل ١١,٤القرن العرشين انخفض مركز أمريكا التنافيس برسعة مع ارتفاع نسبة الواردات من 
ف مستو املنافسة يف فرتة قصرية الفتة ّا كثّ, مم١٩٨٤ حتى ١٩٨٠ّباملائة من إنتاج السلع الوطنية من 

)Destler, 1986, p. 101(اء سياسة االقتصاد الكبري التي اعتمدهتا إدارة ريغان ّ, وكان ذلك من جر
 ٥٠ مليار دوالر, منها ١٥٠, بلغ العجز التجاري األمريكي ١٩٨٥وبحلول سنة . ّوارتفاع قيمة الدوالر
 ٢٠ أوروبا الغربية, هبطت الواليات املتحدة من فائض قدره ّوحتى فيام خيص. مليار دوالر مع اليابان

ويف اجلزء األول من سنة . ١٩٨٤ مليار دوالر يف سنة ١٥ إىل عجز قدره ١٩٨٠مليار دوالر يف سنة 
 ومل حيدث. كان هلا عجز مع كل من رشكائها التجاريني تقريبا: ّ, حققت الواليات املتحدة املستحيل ١٩٨٦

وبدأت ). p.100سه, املصدر نف( أن كان امليزان التجاري األمريكي سالبا هبذا القدر ١٨٦٤منذ سنة 
ّبالتغري رد عالقات أمريكا مع رشكائها التجاريني الرئيسيني ا عىل هذا االنفتاح املتزايد والوضع التجاري ّ

االقتصادات األوروبية الغربية واليابانية يف السابق قد مارست سياسات تصدير هجومية  كانت. املتدهور
ويف سبعينيات . قتها احلربّ إلعادة بناء اقتصاداهتا التي مزبينام كانت يف الوقت ذاته تستورد سلعا أمريكية

وثامنينيات القرن العرشين, أصبح االقتصاد األمريكي األصغر نسبيا, واألكثر انفتاحا واألقل منافسة 
 الذي بدأت فيه اقتصادات أخر يف استرياد قدر أقل نسبيا من  نفسهشديد احلساسية للصادرات يف الوقت

 . ّومع ارتفاع العجوز التجارية والبطالة املحلية, زادت أيضا الضغوط احلامئية. كيةّالسلع األمري
فخالل الكثري من فرتة ما بعد . وكان توسيع وزيادة انغالق اجلامعة األوروبية سببا آخر لزيادة احلامئية

ّاحلرب, أسهم تطور السوق املشرتكة إسهاما كبريا يف جممل توسع التجارة العاملية ع ذلك, منذ منتصف وم. ّ
 الواردات ّسبعينيات القرن العرشين, كان األوروبيون حياولون محاية صناعاهتم التقليدية ومحاية العاملة ضد

ّوقد تعزز االجتاه للتحو. من اليابان والبلدان احلديثة التصنيع ساع السوق األوروبية ّل نحو الداخل باتّ
ّ األبيض املتوسط ومع زيادة الروابط مع رابطة التجارة احلرة املشرتكة مع اندماج البلدان املحيطة بالبحر

ا مع السوق األوروبية املشرتكة عرب اتفاقيات لومي لألفضليات ّ نموّاألوروبية ومع ارتباط البلدان األقل
ّقد ازداد انغالق السوق األوروبية الغربية يف التصنيع واملنتجات الزراعية املعتدلة و. التجارية ّ ّ ام ّال سي(ّ

ّوتفاوضت اجلامعة االقتصادية األوروبية عىل نحو متزايد مع قو خارجية بوصفها كتلة ) ّاحلبوب الغذائية ّ
 .واخلالصة كانت أوروبا الغربية تعمل بشكل متزايد كنظام جتاري إقليمي. ّموحدة
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ل يف نظام وهكذا, بحلول أواخر سبعينيات القرن العرشين, بدأت تغيريات واسعة عديدة يف إحداث تآك
ومع سقوط حواجز التعريفات اجلمركية داخل الغات, نشأت يف معظم البلدان . الغات لتحرير التجارة
ّت املقايضة أو التجارة املكافئة رسيعا, وخاصة فيام يتعلادفقد ازد. حواجز غري تعريفية  ّق بالبلدان األقلّ

 ٣ − ٢ من حوايل ١٩٨٣  و١٩٧٦ الفرتة بني ا; وتقدر وزارة التجارة األمريكية أن املقايضة زادت يفّنمو
 فاعال  طرفاّكام أصبحت الدولة). Goldfield, 1984, p. 19( باملائة من التجارة العاملية ٣٠ − ٢٥باملائة إىل 

أهم يف العالقات التجارية, من بيع األسلحة إىل التفاوض بشأن صفقات معونة مرشوطة واحتادات 
وقد ازداد تأثر . (Zysman and Cohen, 1982, pp. 42- 46) )كارتالت (ّاملنتجني الدولية االحتكارية

وحسب أحد التقديرات, . ّأنامط املبادالت التجارية بالسياسات الصناعية وغريها من السياسات املحلية
ائة  بامل٤٨ إىل ١٩٧٤ باملائة يف سنة ٤٠ا, من ّارتفعت نسبة التجارة املدارة إىل جمموع التجارة ارتفاعا حاد"

ويف حال تضمني املبادالت ). ٩٣, صفحة ١٩٨٢ كانون األول ٢٥ –جملة االيكونومست  ("١٩٨٠يف سنة 
ّساع دور الرشكات املتعددة اجلنسيات يف التجارة العاملية, تكون نسبة ّالتجارية داخل الرشكات املرتبطة بات

 .  أيضاالتجارة املوجهة أكرب من ذلك
 وانتهت يف سنة ١٩٧٣, التي بدأت يف سنة )جولة طوكيو(ّتعددة األطراف لت املفاوضات التجارية املّوشك

ّ اجلهد األول والرئييس للدول التجارية الكرب من أجل العثور عىل طرق جديدة للتعامل مع الكثري ١٩٧٩
د الطويل, رة عىل املّا كانت أمهية جولة طوكيو لنظام التجارة املتحرّوأي. ّمن التغريات يف املامرسات التجارية

بيد أن طبيعة آثار جولة . ّلت اجلولة اإلطار األسايس للمفاوضات الدولية بشأن العالقات التجاريةّفقد حو
ّون أحد الكتاب عىل نحو مناسب ْوقد عن. اّ موضع جدل كبري جدّطوكيو عىل النظام التجاري الليربايل يظل

  .)٩( )Corbett, 1979 ("لية أم فجر جديد ?غسق حقبة ليربا: جولة طوكيو ": تقييمه اخلاص لالتفاق 

                                                           
 .التقييم احلاسم ملفاوضات جولة طوكيو) Winham, 1986(يمثل  )٩ (
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   ١٩٧٩ −١٩٧٣جولة طوكيو 

The Tokyo Round, 1973- 1979 

ّل حماولة منظمة يف جمال التجارة حللّبذلت جولة طوكيو أو  النـزاع الناشئ بني الرتابط االقتصادي املتزايد ّ
 االقتصادية والرفاه لتعزيز األهدافداهتا ل يف اقتصاّبني االقتصادات الوطنية وميل احلكومة املتنامي للتدخ

 رشكائها ّكام عاجلت اجلولة الئحة متزايدة من الشكاو األمريكية ضد). Whitman, 1977, p. 9(ّاملحيل 
ّوأرادت الواليات املتحدة أيضا إعادة تأكيد االلتزام بنظام جتاري متعدد األطراف, . التجاريني الرئيسيني
ّ من السياسات املحلية, وما زالة التمييز ضدّية التي حتدّولتقنني القواعد الدول  الصادرات األمريكية من قبل ّ

 ). Krasner, 1979(السوق األوروبية املشرتكة واليابانيني 
 :ّوتضمنت املجموعة الواسعة من املواضيع التي نوقشت يف جولة طوكيو ما ييل

مثل اتفاقية ( من خالل الرتتيبات التجارية التفضيلية ّانتهاكات عدم التمييز أو مبدأ الدولة األكثر رعاية
وما نجم عن تلك االنتهاكات من زيادة يف ) ا معينةّ نموّلومي بني اجلامعة االقتصادية األوروبية وبلدان أقل

 جتزئة االقتصاد العاملي وتقسيمه إىل أقاليم; 
ّت إحلاق رضر خطري بالصناعة املحلية قة بفرض قيود استرياد أحادية اجلانب يف حاالّحل املسائل املتعل

 أو "ترتيبات تسويق منتظمة"وزيادة استخدام )  يف اتفاق الغات"الوقاية"نص أو  عرشة ةة التاسعّاملاد(
 ;)Hindley, 1980 ("قيود طوعية عىل الصادرات"

 ختفيضات تعريفية إمجالية وإزالة احلواجز غري التعريفية;
لزراعة وزيادة فرص وصول املنتجات الزراعية األمريكية إىل السوق املشرتكة حترير املبادالت التجارية يف ا

 واليابان;
 ق بالقمح واحلبوب اخلشنة ومنتجات األلبان واللحوم;ّالنظر يف عقد اتفاقات سلعية تتعل

ّنات قواعد سلوك يف جماالت متنوعة, مثل املشرتيات العامة, إعانات التصدير, وأنواع شتّوضع مدو ى من ّ
 . املعايري احلكومية
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ّكان اهلدف األسايس جلولة طوكيو هو تثبيت العالقات التجارية فيام بني البلدان املتقدمة التابعة ملنظمة  ّ
, )تدابري وقائية( عرشة ةة التاسعّالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي; وقد عنى هذا إعادة صياغة املاد

ّ, وتنظيم الرسوم التعويضية واملشرتيات العامة, ديرات التصنات قواعد سلوك جديدة إلعانّووضع مدو
ّاخلاصة "ا بشأن املعاملة ّ نموّ االعرتاف جزئيا هبموم البلدان األقلّوتم. وإزالة احلواجز غري التعريفية

, وإمكانية "األفضليات املعممة"مثل توسيع نطاق (دة يف مطالبهم بنظام عاملي جديد ّ املجس"والتمييزية
ّصادراهتا املصنعة إىل البلدان املتقدمة, وصياغة اتفاقات سلعيةوصول  وخالل سبعينيات القرن ). ّ

ّالعرشين, اعتمدت الواليات املتحدة وبلدان متقدمة أخر نظام األفضليات املعم ض الرسوم ّا خفّم, ممّ
 ّفرتاض عموما بأن االّ وتماملصنوعة,ا يف املنتجات ّ نموّاجلمركية عىل عدد من صادرات البلدان األقل

بيد أن أعىل أولوية يف . ا للتجارة العامليةّا مستقرّا سوف تستفيد من إجراءات تضمن نموّ نموّالبلدان األقل
 . ّاملفاوضات كانت معاجلة العدد املتزايد من املشاكل التجارية فيام بني البلدان املتقدمة نفسها

فيض إضايف يف احلواجز التعريفية عىل املنتجات نجحت جولة طوكيو يف جماالت عديدة, بام فيها خت
ّوكان أهم إنجاز حققته اجلولة هو وضع عدد من ). OECD, 1985, p. 18(الصناعية للبلدان الرئيسية 

نات القواعد هذه عىل تلك ّوتنطبق مدو.  بشأن احلواجز غري التعريفية"نات قواعد حسن سلوكّمدو"
 التجارة مثل القيود عىل املشرتيات احلكومية, ومنح منافع رضيبية, زعزياحلواجز غري التعريفية وسياسات ت

وكان الغرض هو جعل احلواجز غري التعريفية مرئية عىل األقل إن مل يكن . واستخدام ائتامنات التصدير
ّدها التدخل احلكومي يف السوق, وبالتايل إضفاء االستقرار ّا, وكذلك تقليل الشكوك التي يولّيّإلغاءها كل

 ّنات القواعد من أجل احلدّمت مدوّباختصار, صم و (Deardroff and Stern, 1984). عىل البيئة التجارية
 . رة التي سادت ثالثينيات القرن العرشينّالسياسات املدم عودة إىل املامرسات التجارية املركنتلية والمن 

 ة, مثل مستويات السالمة ووحاولت اجلولة كذلك توسيع نطاق قواعد التجارة لتشمل جماالت جديد
 ّتوضيح املعايري الدولية يف جماالت مثل استخدام إعانات التصدير, و املشرتيات احلكومية, و ة وّالصح

وسعت اجلولة عموما إىل إضفاء مزيد من . )١٠( استخدام التعريفات التعويضية أنظمة مكافحة اإلغراق, و

                                                           
 .مة إعانة رغم أمهيتها احلاسمة يف االحتكاكات واملفاوضات التجاريةال يوجد عىل ما يبدو تعريف مقبول عموما لكل )١٠ (
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ّغريها من املامرسات الوطنية املرتبطة بام يسمى احلامئية  عىل تلك احلواجز غري التعريفية و"الشفافية"
 . اجلديدة وجعلها متاحة لتمحيص دويل

ّوتضمنت هذه . ّبيد أن مفاوضات طوكيو فشلت يف التوصل إىل اتفاق بشأن عدد من املجاالت اهلامة
ّاملجاالت عددا من املشاكل اخلاصة التي تواجه أقل البلدان نمو التي كانت موضع (ية ا, واملسائل الزراعّ

صلة بالتجارة, ّ, وإجياد أحكام لتسوية النـزاعات, ومسائل التمويل األجنبي املت)قلق كبري للواليات املتحدة
وتوضح زيادة استخدام احلواجز غري التعريفية منذ . ّوتوسع التجارة يف اخلدمات والتكنولوجيا العالية

, التي تسمح لبلد بتقييد "التدابري الوقائية" يف تعديل فقرة  أخطر عيب يف املفاوضات كان فشلهاّاجلولة أن
لقد وضع هذا النص التحوطي للتشجيع عىل إزالة القيود التجارية . وارداته من أجل محاية قطاع اقتصادي

ّ من الرضر الذي يلحق بنظام التجارة احلرة فيام إذا فرضت دولة ما محاية طارئة للتعامل مع رضر ّواحلد
 عرشة تقتيض تلبية العديد من ةة التاسعّ املادّغري أن. د قد تلحقه الواردات بصناعة ماّ أو مهدخطري فعيل

 عىل أية ّرة املتأثرة, ويتعنيّ مشاورة وتعويض البلدان املصدّ إثبات الرضر, ويتعنيّيتعني: الرشوط املسبقة 
 . قيود أن تنسجم مع مبدأ الغات اخلاص بعدم التمييز

اليابان, (نة ّ طالب األوروبيون الغربيون بحق تطبيق القيود انتقائيا عىل صادرات بلدان معييف جولة طوكيو,
وغني عن البيان . , وهو تعديل كان سيستتبع انتهاكا ملبدأ عدم التمييز) أقل, البلدان غري الصناعيةّوإىل حد

ت الواليات املتحدة عموما موقف ذّة تعديال كهذا; بينام اختّأن اليابان والبلدان غري الصناعية عارضت بشد
اجلامعة   احلكومات وادفرضت فر  هذا اخلالف اجلوهري املثري للجدل, وّومل يتم حل. الالمباالة

كان الستخدام قيود .  وقيود تصدير طوعية عىل نحو أكثر تواترا"اتفاقات تسويق منتظمة"األوروبية 
, تأثري متزايد "التدابري الوقائية"بات مبدأ ّتهك متطلالتصدير الطوعية, وهو ممارسة خارج إطار الغات وين

 . )١١( ّ طبيعة النظام التجاري الدويليف

                                                           
 عرشة واستخدام قيود ة, توجد اختالفات اقتصادية وسياسية هامة بني االحتكام إىل املادة التاسع)Hindley, 1980(حسبام يشري هنديل  )١١ (

ات األخر, ختلق تلك األخرية منافع رغم أنه يتم التفاوض هنائيا حول فمن بني االختالف. التصدير الطوعية كوسيلة ملعاجلة املشاكل التجارية
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فقد كان عقد . إذا استعدنا ما جر يف املايض يبدو مقدار النجاح الذي أحرزته جولة طوكيو الفتا للنظر
ّفقد أدت مشكلة التضخم املفرط وثورة األ. السبعينيات فرتة ثوران اقتصادي وبك واهنيار نظام بريتون ّ

ّفقد نجم عن انتشار الركود والتضخم عىل النطاق . ّوودز إىل إجهاد شديد للعالقات االقتصادية الدولية
ففي هذه الظروف كانت جولة .  ازدياد الضغوط من أجل تطبيق احلامئية التجارية١٩٧٣العاملي بعد عام 

ّؤرشة للطابع املتحوطوكيو بسنواهتا العديدة من املفاوضات املكثفة م  . ّل لنظام االجتار الدويلّ
نات قواعد جديدة ساعد ّومع أن تطويرها مدو. حدثت الدورة أثناء اجتاه عاملي نحو القومية االقتصادية

نات اجلديدة ّ هذه املدوّفي ومن انتشار احلواجز غري التعريفية, فإنّ من السلوك احلكومي التعسّعىل احلد
ّا بمد الرتاجع عن املعايري الدولية والنكسات التي أملتعرتف اعرتافا واضح ت بالتخفيضات التعريفية ّ

ينيات القرن العرشين ّ اتفاقيات الغات العديدة التي أبرمت يف مخسينيات وستّويف حني أن. السابقة للغات
ّ التفاوض عليها تفاوضا متعدد األطراف واتبعت مبدأ الدولة األوىل بالرعاية أو ّقد تم مبدأ عدم التمييز, ّ
ّ التجارة الدولية منذ جولة طوكيو قد وضعت يف أغلب األحيان من جانب واحد, وتم"قواعد" ّفإن ّ 

ّالتفاوض عليها ثنائيا, ويف بعض احلاالت مل تشمل سو بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
ّ الصناعية املتقدمة يف حتديد هذه القواعد ّوقد أصبحت املصالح املحلية االصطفائية يف البلدان. االقتصادي

نات قواعد طوكيو إال عىل البلدان املوقعة, وقد رفضتها ّوباإلضافة إىل ذلك, ال تنطبق مدو. متزايدة األمهية
ّويمكن أن يؤدي هذا إىل نظام جتارة دولية ذي طبقتني يتأل. اّعموما البلدان األقل نمو ّف من بلدان منظمة ّ

ا من ناحية, ومن مجيع ّ نموّية يف امليدان االقتصادي مع رشكائها التجاريني من البلدان األقلالتعاون والتنم
 بقية العامل, من ناحية أخر)Curzon and Curzon Price, 1980 .(جممل نجاح جولة ّوهكذا, فإن 
 . ّة رغم ما حققته من إنجازاتّطوكيو كان حمدودا يف نواح هام

                                                                                                                                                 
 الستخدام الواليات املتحدة قيود التصدير الطوعية ا ممتازحتليال) Yoffie, 1983( يويف ّيمثل. ختصيصها حصصا سوقية وتوزيع هذه احلصص
  .يف جمال املنسوجات ضد البلدان غري الصناعية
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  مسائل جتارية ناشئة

Emergent Trade Issues 

, مطلقا بعيد أشد املفاوضات التجارية تعقيدا وأوسعها نطاقا ّعىل الرغم من أن جولة طوكيو كانت إىل حد
ا مع ذلك مل تعالج الكثري من املشاكل املعقدة والصعبة التي ازدادت أمهية يف العالقات االقتصادية ّفإهن

ّامة املهملة مسائل الزراعة, واتساع دور اخلدمات العاملي, ال ومن بني املسائل اهل. ّالدولية منذ ذلك احلني
 -R. Baldwin, 1984b, pp. 610(ام املال واالتصاالت السلكية والالسلكية والصناعات العالية التقنية ّسي

ّلت اخلدمات حوايل ربع القيمة السنوية للتجارة الدولية البالغة تريليوين دوالر ّ, شك١٩٨٦يف سنة ). 612
 الزراعة قطومن املهم املالحظة أيضا أن الغات مل يشمل ). ١ سبتمرب, ص٢١ –يويورك تايمز ن(

 من اخلدمات والصناعات العالية التقنية ارتباطا وثيقا ّرتبط كلتوباإلضافة إىل ذلك, . واخلدمات
مجيع .  الغاتّتعددة اجلنسيات, الذي يقع أيضا خارج إطارمباالستثامر املبارش األجنبي من قبل الرشكات 

ّهذه النواحي الثالث هي يف غاية احلساسية سياسيا, وهلذا السبب قد ال تتالءم مع مبادئ الغات اخلاصة 
 . ّبتعددية األطراف واملعاملة باملثل غري املرشوطة

ونظرا لزيادة أمهية هذه القطاعات, سياسيا إن مل يكن اقتصاديا, قد تكون جولة طوكيو آخر تفاوض جتاري 
فمنذ انتهاء جولة طوكيو, غدت املبادالت األكثر تعقيدا بكثري يف جمال اقتصاد . حلقبة الصناعية القديمةيف ا

, إىل جانب الزراعة, املواضيع الرئيسية للجولة الثامنة من "الكثيفة املعرفة" والصناعات "املعلومات"
ّاملية املتغرية بأنوعىل أقل تقدير, توحي بيئة وأنامط التجارة الع. املفاوضات التجارية  املفاوضات التجارية ّ

 .  وأن ختتلف اختالفا شاسعا عن مفاوضات املايضّة البدّاملستقبلي
ر أعضاء الغات بعد نقاش ّ, باألوروغواي, قر)Punta Del Este(, يف بونتا دل استه ١٩٨٦يف سبتمرب 

وكانت . عاجلة هذه املسائلّمكثف إطالق جولة ثامنة من املفاوضات التجارية املتعددة األطراف مل
 ٣٠ّنرشة صندوق النقد الدويل,  ("جولة أوروغواي"ه أحد املصادر ّالواليات املتحدة أقو مؤيد ملا سام

, بدعم رئييس من اليابان واقتصادات حوض املحيط اهلادئ ومعارضة بعض )٢٩٩., ص١٩٨٦سبتمرب 
ا كانت اخلدمات املالية وغريها من اخلدمات متثل ّ ومل.اّ نموّأعضاء اجلامعة األوروبية والبلدان األكرب األقل
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ا كانت الزراعة األمريكية تواجه مشاكل خطرية, ومع ّ يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل األمريكي, ومل٧٠
تصاعد الضغوط احلامئية يف الكونغرس, فقد طالبت الواليات املتحدة بأن تفتح دول أخر اقتصاداهتا يف 

م ّ, وبإلغاء الدعم املقد)ّتعددة اجلنسياتمبام فيها الرشكات األمريكية  (ّيةات اخلدمية األمريكوجه الصناع
للصادرات الزراعية, وكتابة قواعد ملنع قرصنة براءات االخرتاع والعالمات التجارية وغري ذلك من 

يكية كانت ختفي وكانت بلدان أخر تدرك جيدا أن هذه املطالب األمر. أشكال حقوق امللكية الفكرية
ّوثمة صعوبات استثنائية متأصلة يف اجلهود اهلادفة . وراءها تزايد خطر صدور ترشيع محائي من الكونغرس ّ

ّإىل التوصل إىل اتفاق متعدد األطراف حول أي  .  من هذه املسائلّ
فرطة العاملية يف فقد ارتفعت االستطاعة امل.  مشكلة التجارة العاملية يف الزراعة عصية عىل احلل تقريباّإن

ّ الدوالر العايل القيمة ّ كثريا من البلدان أصبحت مكتفية ذاتيا يف املواد الغذائية كام أنّاإلنتاج الزراعي ألن
فهذا الفائض . ّع عىل فتح مصادر عرض جديدة يف العديد من السلعّيف ثامنينيات القرن العرشين قد شج

يستلزم إعادة هيكلة برامج دعم الزراعة يف أوروبا ) عة اجلامعيةاملوجود مأساويا يف عامل من املجا(اهلائل 
ة من القطاعات االقتصادية تنعم بنفوذ ّ قلّومع ذلك, فإن. الغربية والواليات املتحدة ويف بلدان أخر

ّسيايس حميل أكرب مم  ولذلك, فإن االجتاه العاملي ال ينطوي فقط عىل إقامة حواجز جتارية. ا تنعم به الزراعةّ
ورغم أن اليابان قد أقامت بعض أعىل احلواجز عىل الواردات, . بل عىل تقديم دعم للصادرات الزراعية

 يف اجلامعة االقتصادية األوروبية املتامسكة من خالل ّفإن دعم الصادرات الزراعية كان سائدا إىل أقىص حد
 نفسها يف تقديم دعم واسع  هيبارشتوكانت الواليات املتحدة, التي . السياسة الزراعية املشرتكة

ا, اخلارس الرئييس من هذه السياسات ّ نموّللصادرات يف ثامنينيات القرن العرشين, وبعض البلدان األقل
 . احلامئية والتصديرية ويف طليعة مؤيدي اإلصالحات يف التجارة الزراعية
ز أمهيتها االقتصادية والسياسية ّة تعزّإن للمسائل التجارية يف قطاع اخلدمات والتقنية العالية خصائص هام

وقد أصبحت هاتان الصناعتان يف املقام األول قطاعي النمو . وجتعلها عسرية عىل احلل بوجه خاص
ّالرئيسيني لالقتصادات املتقدمة, السيام للواليات املتحدة ويف الوقت نفسه, استهدف عدد متنام من . ّ

كوريا اجلنوبية هذين القطاعني من أجل تطويرمها ومحايتهام من البلدان غري الصناعية, مثل الربازيل واهلند و
 أن ّ لالقتصاد العاملي املعارص, فال بد"الذر املسيطرة"وإذ يصبح هذان القطاعان رسيعا . املنافسة األجنبية
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أسواق التصدير ) إضافة إىل الزراعة(ّثانيا, يشكل هذان القطاعان . تصبح املنافسة واملنازعات رشسة
ساع للواليات املتحدة وبالتايل مها موضع اهتامم متزايد لصانعي السياسة األمريكيني الذين ّذة يف االتاآلخ

 الصناعات اخلدمية ّا ضدّ نموّيعتربون إلغاء القيود األوروبية الغربية واليابانية وقيود البلدان األقل
املال ( خترتق الصناعات اخلدمية ثالثا,. األمريكية االختبار احلاسم للعالقات التجارية املستقبلية

ّالعالقات واملؤسسات االجتامعية املحلية) واالتصاالت وجتهيز املعلومات ا يعني وجود مقاومة قوية ّ مم,ّ
مثال, تواجه املطالب األمريكية من اليابان بفتح . للضغوط اخلارجية من أجل التغيري وفتح أسواق وطنية

ّبسبب االعتقاد بأهنا هتداقتصادها يف هذين املجالني مقاومة  ّد القيم الثقافية اليابانية واالكتفاء الذايت الوطني ّ
 .يف قطاعني اسرتاتيجيني

. ّة النـزاع بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية حول اخلدمات والصناعات العالية التقنيةّت حدّلقد اشتد
ّوتعتقد الواليات املتحدة ودول متقدمة أخر بأنه يتعذر ّ  عىل البلدان النامية املطالبة بإمكانية وصول أكرب ّ

ّلألسواق الشاملية ملنتجاهتا املتزايدة من السلع املصنعة ما مل تكن تلك البلدان مستعد ّ ة للمعاملة باملثل من ّ
ّبيد أن التجارة احلرة . ّخالل فتح أسواقها للصناعات اخلدمية والعالية التقنية التابعة للبلدان املتقدمة

ا يف اخلدمات والتقنية العالية سوف تعني إمكانية ّ نموّبلدان احلديثة التصنيع وغريها من البلدان األقللل
ّتعددة اجلنسيات التابعة للواليات املتحدة إىل اقتصادات البلدان النامية موصول املصارف والرشكات 

ّوصوال غري مقيد, مم ّا بأهنا ّ نموّوجتادل البلدان األقل. ملامثلةا حيرم هذه البلدان من محاية وتطوير صناعاهتا اّ
ّفة إىل األبد ومعتمدة عىل االقتصادات األكثر تقدما يف الصناعات العالية التقنية ّستكون عندئذ متخل

 . ساعّاآلخذة يف االت
ّ ما االقتصادات املتقدمة األخر إزاء مسائل ّمن ناحية أخر, زادت حساسية الواليات املتحدة وإىل حد

 أمهية االنتشار التكنولوجي وزيادة الطبيعة االعتباطية للميزة املقارنة فضال عن زيادة ّإذ إن. لتقنية العاليةا
ّاالهتاممات األمنية العسكرية تؤدي بالواليات املتحدة إىل إيالء محاية صناعاهتا العالية التقنية أولوية هام . ةّ

 إلبطاء تدفق املعرفة الصناعية إىل اخلارج, فإهنا قد أدرجت وإضافة إىل ما تبذله الواليات املتحدة من جهود
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 هذا اجلهد املتنامي ّإن. )١٢(ّاحلامية الدولية حلقوق امللكية الفكرية عىل جدول أعامل املفاوضات التجارية
 القرصنة الفكرية واالنتشار ّالذي تبذله الواليات املتحدة حلامية الوضع املنافس للرشكات األمريكية ضد

 . ّق السلم التكنولوجيّملفرط يف الرسعة مليزهتا املقارنة يناقض رغبة البلدان األخر يف تسلا
 القطاعات اخلدمية يف جمال املال وجتهيز املعلومات ويف جماالت مماثلة وثيقة االرتباط بعمل الرشكات ّإن
ّتعددة اجلنسيات فيام وراء البحار, ممم طاعات صناعات ذات صلة بالبنية هذه الق ّا يطرح مشكلة صعبة إذ إنّ

ّالتحتية وتؤثر يف جممل التحكم باالقتصاد وبتنافسيته الدولية ّ ولكون هذه القطاعات مركزية يف طريقة . ّ
ّم أو تنظم إىل حدّعمل اقتصاد ما وطريقة إنتاجه األساسية, فإهنا متيل إىل أن تؤم وهكذا, فإن أعىل .  كبريّ

 من أجل ضاتّ هو دور الدولة يف هذه القطاعات, وبالتايل باتت املفاو التغلب عليهّحاجز جتاري يتعني
ّمزيد من التحرير االقتصادي يف الصناعات اخلدمية ومن أجل إمكانية وصول الرشكات املتعددة اجلنسيات 

فزيادة االنفتاح تطرح مسألة ما إذا كان يلزم أم ال إضفاء انسجام أكرب عىل . حساسة للغاية سياسيا
ّسات واملؤسسات املحليةاملامر وتعتقد الواليات املتحدة اعتقادا قويا برضورة توفري االنسجام لتمكني . ّ

ا, ولكن هذه األخرية تشجب الضغوط ّ نموّالرشكات األمريكية من العمل بنجاح يف اليابان والبلدان األقل
 ,Diaz – Alejandro(سيادة الوطنية   شكال جديدا من اإلمربيالية وانتهاكا للااألمريكية يف هذا االجتاه بوصفه

1983, pp. 307- 308 .( ّوعىل الرغم من الضغوط األمريكية من أجل عقد مفاوضات متعددة األطراف يف
ّ إمكانية معاجلة هذه املسائل من خالل هنج الغات املتعدد األطراف والدولة األكثر رعاية ّهذه املجاالت, فإن ّ

  .تفاوض عليها ثنائيا دون الرجوع إىل مبادئ الغات الّوعىل األرجح سيتم. موضع شك
ّ النـزاع بني مزيد من حترير التجارة واملامرسات املحلية بأقىص قدر من الفعالية يف حالة اليابان, إذ رغم ّجتىل

ّمع بعض االستثناءات اهلامة, مثل الزراعة (أن اليابان خفضت معظم حواجزها التجارية الرسمية 
 ّ, وهو ما يصفه األجانب باهليكل الالليربايل لالقتصاد الياباين, فإن)يف جمال التقنية العاليةّوصناعات حمددة 

 للبريوقراطية, والسلوك االقتصادي لليابانيني أنفسهم جيعالن اخرتاق السوق "التوجيه اإلداري"دور 

                                                           
ويف واقع األمر, أصبحت . األدبيات حول األمهية املتزايدة لنقل أو انتشار التكنولوجيا يف العالقات االقتصاديةّثمة قدر هائل من ) ١٢ (

 .جمموعة نموذجية ملختلف اآلراء) Giersch, 1982(تعد . التكنولوجيا عامال مستقال من عوامل اإلنتاج
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باين التقييدي وغري الفعال إىل ومن األمثلة ذات الصلة باملوضوع نظام التوزيع اليا. اّاليابانية أمرا صعبا جد
, املقصود جزئيا حلامية املخازن الصغرية وسالمة )عىل األقل حسبام حتكم عليه املعايري الغربية( كبري ّحد

 وجود جتمعات صناعية يف ّإن.  االستشهاد بأمثلة أخر من احلواجز اليابانيةّكام كثريا ما يتم. أحياء املدن
رشاء " بعض و معمة فضال عن أفضلية اليابانيني عىل التعامل جتاريا بعضهماليابان وعالقات جتارية قدي

ّ يشكالن عقبات هائلة حتد"سلع مصنوعة يف اليابان وتساهم الضغوط .  إىل السوقاألجانب من دخول اّ
ّاألمريكية عىل اليابانيني من أجل جعل هياكلهم املحلية منسجمة مع اهلياكل املحلية للبلدان الغربية وم ن ّ

ّ بجالء يف نشوب نزاع اقتصادي, خاصة حينام تكون احلواجز التجارية اليابانية ,أجل فتح اقتصادهم
 .الرسمية , عىل األقل, أدنى من احلواجز األمريكية

ني يف اخلطاب االقتصادي املعارص, ّورغم أن إلغاء الضوابط التنظيمية واخلصخصة أصبحا موضوعني مهم
وعالوة عىل ذلك, من الصعوبة البالغة عىل حترير . ّلقيم املحلية هو املعيار العامليّيظل تدخل الدولة حلامية ا

التجارة امليض قدما بينام توجد مقاومة االنفتاح االقتصادي املتزايد يف صلب طبيعة جمتمع ما ويف أولوياته 
ّويف ظل هذه الظروف, قد يتعذر حق. الوطنية عىل األقل من خالل ا إزالة احلواجز التي تعرتض التجارة, ّ

نظام يمكن أو ال يمكن ل إذا كان ّ السؤال عامّويظل. ّالوسائل التقليدية للمفاوضات املتعددة األطراف
 .  سؤاال بالغ اإلشكالية"ال ليربالية" كبري من دول ّن إىل حدّ يف عامل مكوظهورجتاري ليربايل ال

األورويب الغريب الذي −مل يعد النادي األمريكي الغات ّومن بني العقبات األخر يف طريق النجاح هو أن
فلد الغات ما يربو عىل . ينيات القرن العرشين حتى عندما كان اليابانيون طرفا ثانوياّكان عليه يف ست
. ا كان عليه الوضع يف املايضّا جيعل قدرة ائتالف ما عىل إعاقة مجيع اإلجراءات أسهل ممّ مم,تسعني العبا

فمثال, طالبت الواليات املتحدة بأن يكون حترير اخلدمات . دا حتقيق اتفاقوسيكون من الصعب ج
الشاغل الرئييس للمفاوضات ومع ذلك, أبدت البلدان احلديثة التصنيع األكرب, مثل الربازيل واهلند 

فتح ّظات قوية بشأن تضمني اخلدمات يف الغات, إذ إهنا قلقة من أن تربط البلدان املتقدمة ّويوغسالفيا, حتف
ّأسواق بلداهنا أمام الصادرات املصنعة للبلدان األقل ق باخلدمات والرشكات ّا بتقديم تنازالت تتعلّ نموّ

ّا هو أن تفتح البلدان املتقدمة أسواقها أمام ّ نموّإن املطلب الرئييس ملعظم البلدان األقل. ّاملتعددة اجلنسيات
ّالسلع املصنعة للبلدان األقل ّ .  عىل هذه البلدان تقديم تنازالت بشأن اخلدماتّنيا دون أن يتعّ نموّ
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 بلفاألوروبيون الغربيون منقسمون وبعض البلدان األوروبية قد ال تستفيد سو القليل من املفاوضات 
ورغم حتبيذ اليابانيني استمرار ختفيض احلواجز التجارية, فإهنم . هنا من منظورها هي, قد خترس الكثريإ

حتى يف الواليات املتحدة هناك صناعات أساسية . ازالت يف جمايل الزراعة واخلدماتدون يف تقديم تنّمرتد
وتقليدية تعارض تقديم تنازالت يف قطاعاهتا مقابل تقديم تنازالت أجنبية لصناعتي اخلدمات والتقنية 

ت املتحدة ّويصعب إبداء تفاؤل بشأن آفاق للمفاوضات بدون زعامة بارزة من الواليا. العالية األمريكيتني
 . )Aho and Aronson, 1985( وبوجود معارضة قوية يف اخلارج

ّوهكذا, توحي التطورات التي حصلت يف ثامنينيات القرن العرشين بأن التقدم املثري الذي حققته اجلوالت  ّ ّ
. طوكيو بانتهاء جولة ى انته قدّاملتعاقبة من املفاوضات التجارية املتعددة األطراف يف حقبة ما بعد احلرب

 وكذلك – أوروبا الغربية والواليات املتحدة واليابان –ّ من املراكز املهيمنة الثالثة لالقتصاد الدويل ّويف كل
ا, نشأت مقاومة شديدة ملزيد من إزالة ما يعتربه بعض النقاد حواجز جتارية عرب ّ نموّبني البلدان األقل

ّرغم أن التغريات يف املواقف الوطنية واملصالح و. ّمفاوضات متعددة األطراف عىل أساس مبادئ الغات
ّاملحددة ال تعني بالرضورة انتهاء اجلهود إللغاء التقييدات التعريفية وغري التعريفية, فإهن ل ّا توحي بتحوّ

ال ملحوظا; ويف بعض احلاالت, تقتيض بعض السياسات الوطنية تراجعا ّطبيعة ووترية حترير التجارة حتو
 .  من إنجازات يف العقود العديدة املاضيةّ حتققّفعليا عام

  أنامط جتارية جديدة

New Trading Patterns 
ّيف ثامنينيات القرن العرشين, كانت احلامئية اجلديدة وتنامي آثار االهتاممات االقتصادية املحلية بشأن 

تيجية هي سبب ّالعالقات التجارية وزيادة أمهية منافسة احتكار القلة والسياسة التجارية االسرتا
ّالتحوالت يف األنامط العاملية للتجارة الدولية  رسعة ارتفاع التنافسية التجارية ّفإنوإضافة إىل ذلك, . ّ

ّالنسبيةللبلدان احلديثة التصنيع والديناميكية املتزايدة للميزة  وقد .  قد وضعتا ضغطا شديدا عىل النظامّ
ّبشأن العوامل املحددة لألنامط التجارية العاملية ّحفزت هذه التطورات بدورها وضع نظريات جديدة 

 . ّن بمستقبل النظام التجاري الدويلّوزيادة التكه
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 احلامئية اجلديدة

The New Protectionism 

ّ, وبخاصة التعريفات "احلامئية القديمة"لقد أزالت اجلوالت املتعاقبة ملفاوضات الغات معظم أوجه 
ومع ذلك, أوجدت . االقتصادي الذي حدث يف ثالثينيات القرن العرشيناملرتفعة املتبقية من االهنيار 

 أصبحت عقبة رئيسية أمام "محائية جديدة" , ووسائل أخر,جمموعة واسعة من احلواجز غري التعريفية
ف هذه من إقامة حواجز غري تعريفية, مثل ترشيع خاص باملكونات ّوتتأل. مزيد من حترير التجارة العاملية

ويف كثري من األحيان,  ).Deardorff and Stern, 1984(  وجمموعة من التدابري التقييدية األخرّاملحلية
كانت هذه اإلجراءات مصحوبة بمحاوالت حكومية لتوسيع نطاق الصادرات ودعم قطاعات صناعية 

ناعات م للصادرات, وكفاالت ائتامنية وحوافز رضيبية لصّعم املقدّنة عرب تلك السياسات مثل الدّمعي
ّعة تؤثر يف األنامط التجارية ّوباختصار, تستلزم احلامئية اجلديدة سلطات استنسابية حكومية موس. نةّمعي

 . واملوقع العاملي للفعاليات االقتصادية
ّوحسبام أوضح ماكس كوردن, يصعب بوجه خاص أن تتأثر احلامئية اجلديدة عرب أساليب تقليدية من 

 تقييم املد الفعيل للحامئية "انعدام االنفتاح أو الشفافية"يعقد ). Corden, 1984b(ر التجاري ّالتحر
زة ّيصعب يف العديد من احلاالت, حتى التمييز بني احلواجز غري التعريفية واألنشطة املتميبل  .التجارية

 بات األداء وغري ذلك من األنظمةّبدرجة أكرب من اخلصائص التقليدية مثل التفتيش اجلمركي, ومتطل
 من خالل "االنتقال من قواعد صارمة إىل استنساب إداري"دة األخر هو ّوأحد العوامل املعق. احلكومية

العودة إىل "ّكام تؤدي . تدابري ترتاوح بني سياسات مشرتيات حكومية وضوابط عىل رصف القطع األجنبي
 .  إىل تفاقم احلالة"الثنائية

ستخدام احلكومي لتقييدات التصدير الطوعية والرتتيبات إن املظهر الرئييس للحامئية اجلديدة هو اال
ّالتجارة احلرة املنظمة"ف الفرنسيون يف تسميته ّالسوقية املنتظمة, أو ما يتلط وحسب أحد التقديرات, . "ّ

ّفإن ما يقرب من ثلث السوق األمريكية وبعض األسواق األوروبية يف جمال السلع املصنعة كانت مشمولة  ّ
ورغم أن جمموع النسبة ). Cline,1983, p. 16( التعريفية يف أوائل ثامنينيات القرن العرشين باحلواجز غري
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ّ قليال نسبيا, فقد تضخم تأثريها لكوهنا ّاملئوية للتجارة العاملية املشمولة بتقييدات التصدير الطوعية يظل
لع اجللدية, والفوالذ, ّكثريا ما تتجمع يف قطاعات حرجة عديدة مثل املنسوجات واإللكرتونيات والس

ز هذه القطاعات املوجهة باالستطاعة ّوعموما, تتمي). Hindley, 1980, p. 316(ّوبخاصة السيارات 
ة لقواعد النقابات التي ّ كام أهنا عادة صناعات ختضع بشد.)Strange and Tooze, 1981(املفرطة العاملية 
ّالنسبيةامليزة وقد أخذت . ة لعاملة الطبقة الكادحةّهي مصادر هام كثيفة العاملة والتي   يف هذه القطاعاتّ

ّ االقتصادي يف البلدان املتقدمة تنتقل رسيعا إىل البلدان اآلخذة يف التصنيع حديثا ّكانت سابقا مصادر النمو
ّحيث تشكل فرص تصدير هام  ).Sen, 1984, p. 191(ة ّ

 يف جمال السيارات وقطاعات مرتبطة هبا مثل كان النهوض الصناعي للبلدان حديثة التصنيع أبرز ما يكون
ة يف هذا القطاع, الذي كان يف يوم من األيام رشطا ال ّل مرّوقد ظهرت هذه البلدان ألو. الفوالذ واآلليات

ّ منه القتصاد متقدم غريب, حني بدأت يف تصدير املكونات عرب آليات مثل االستثامر األجنبي واملشاريع ّبد
وبحلول منتصف ثامنينيات القرن العرشين, كانت هذه البلدان تصنع . ت التعاقديةاملشرتكة والرتتيبا

ّالسيارات, وكانت, بخاصة يف حالة كوريا اجلنوبية, تصد ويف غضون بضع . ّر إىل االقتصادات املتقدمةّ
ّالنسبيةلت امليزة ّسنوات قصرية, حتو  . صنيعال كبريا باجتاه البلدان حديثة التّ يف هذه القطاعات حتوّ

ام ّوانترشت احلامئية اجلديدة كذلك إىل قطاع اخلدمات وإىل قطاع الصناعات العالية التقنية اللذين يعتقد أهن
وغدت البلدان اآلسيوية حديثة التصنيع . ّام صناعتا نمو البلدان املتقدمة مستقبالّقطاعان اسرتاتيجيان وأهن

 رشق آسيا مركز ناشئ يف جمال صناعة اإللكرتونيات ّ أنكامة لتلك اخلدمات مثل اإلنشاء; ّرة هامّمصد
ّوبسبب األمهية االقتصادية والسياسية للقطاعات األقدم واألكثر تقدما عىل السواء . وصناعة املعلومات

فقد انخرطت القو الصناعية الكرب يف مفاوضات حامية الوطيس ويف إجراءات أحادية اجلانب حلامية 
وباتت هذه النـزعة نحو احلامئية ). Hindley, 1980(لنسبية يف هذه املجاالت أو زيادة حصصها السوقية ا

وسوف يناقش ). Lipson, 1982, pp. 428- 33(ّالقطاعية سمة رئيسية من سامت النظام التجاري املتطور 
 . الفصل اخلتامي هلذا الكتاب مسألة أمهيتها

تجزئة احلصص بالرتتيب الطويل األجل بشأن لقد متثل اجلهد األول واألهم لتقسيم السوق العاملي ول
ّسع نطاقه الحقا ليصبح اتفاق املنسوجات املتعددة األلياف ّ والذي ات١٩٦٢جتارة املنسوجات القطنية لسنة 
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وانترشت ترتيبات مشاهبة مماثلة لالحتادات ). Blackhurst, Marian, and Tumlir, 1977 (١٩٧٣لسنة 
وأرغمت الواليات املتحدة وأوروبا .  والفوالذ وغريمها من املجاالتاالحتكارية إىل جمايل السيارات

; وترصفت اليابان "طواعية"نة ّ من صادراهتا من سلع معيّالغربية اليابان والبلدان حديثة التصنيع عىل احلد
رشيع ّوإضافة إىل ذلك, بدأت بلدان متطورة يف سن ت. عىل نحو مماثل إزاء البلدان اآلسيوية حديثة التصنيع

ّ أو التهديد بسنه, أي اشرتاط دمج املكونات املنتجة حمليا يف السلع األجنبية"ّاملحتو املحيل" ّ . 
ّورغم االتفاق العام بأن احلواجز غري التعريفية عامل حمدد هام لألنامط التجارية العاملية, فإنه يصعب إن مل 

لتعريفية موجودة منذ وقت طويل, ولكن فاحلواجز غري ا. يكن يستحيل, قياس مداها أو تأثريها بدقة
وما من شك يف أن أمهيتها قد زادت أيضا . زادت أمهيتها النسبية مع ختفيض أو إزالة حواجز تعريفية أخر

لت من منتجات الصناعات اخلفيفة إىل منتجات عالية التقنية, مثل السيارات ّتها قد حتوّألن البنود التي غط
كون لة الوطأة السياسية ّا يزيد من حدّومم. ورقاقات احلواسيب املتناهية الصغروأجهزة التلفزيون امللونة, 

ومن الواضح, أن احلواجز غري التعريفية وتقييدات . ّاليابان هي املصدر املستهدف يف أغلب األحيان
ذي يتاجر  اليفّالتصدير الطوعية, تغري هيكل التجارة العاملية عىل أقل تقدير; فقد أثرت احلامئية اجلديدة 

 جمموع حجم يفومع ذلك, فإن مد تأثري احلامئية اجلديدة . ي جانبا, والذي يتم االجتار بهّوالذي نح
 .  غري واضحّالتجارة العاملية يظل

 أحد األسباب التي جتعل التقديرات ختتلف اختالفا كبريا وجتعل من الصعب قياس املد الفعيل ّإن
ويف العديد من احلاالت, حتى حتديد . فية عن األنظار بحكم طبيعتهاللحواجز غري التعريفية هو أهنا خا

حاجز غري تعريفي يكون حتديدا ذاتيا; إذ إن ما يعتربه شخص ما حاجزا غري تعريفي يكون نشاطا مرشوعا 
ومع ذلك,  ).Deardorff and Stern, 1984انظر (فيام خيص قياس احلواجز غري التعريفية, . (لشخص آخر

 متاما أن نسبة كبرية ومتزايدة من التجارة العاملية تقع يف ثامنينيات القرن العرشين خارج الغات دّمن املؤك
 .  التفاوض عليها ثنائياّوخصوصا تقييدات تصدير طوعية تم وحتكمها احلواجز غري التعريفية,

 التجارة  حجم جمموعّويوجد اجتاه ملحوظ للتقليل من أمهية احلامئية اجلديدة بسبب استمرار نمو
ّوالصادرات يف السلع املصنعة ألكثر البلدان تأثرا بالتقييدات  ّوجيادل البعض, وهم مصيبون متاما, بأن. ّ

 Judith(الكثري من احلامئية اجلديدة كان عىل شكل بالغة سياسية ومل يرتجم بعد إىل سياسة اقتصادية 
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Goldstein, 1985 .(ومع ذلك, حسبام .  احلامئية اجلديدةوبالتايل, يوجد اجتاه قوي لرصف النظر عن
ّيالحظ ما ربام يكون أكثر التقارير موثوقية حول احلامئية, توحي داللة متزايدة بأن  آثار احلامئية اجلديدة ّ

وتوجد قيود جتارية ). OECD, 1985, p. 19(ا يف النظام التجاري آخذ يف احلدوث ّال هامّ حتوّحقيقية وبأن
ّ عدد صغري نسبيا ولكنه متزايد من القطاعات التي تشكل أكثر من ربع التجارة ة يفّالت حكومية هامّوتدخ ّ

ّالعاملية يف السلع املصنعة وتشمل هذه القطاعات تلك القطاعات املحمية تقليديا مثل املنسوجات . ّ
ّوالفوالذ واألحذية فضال عن تلك القطاعات التي مل تتأثر يف السابق مثل السيارات واإللكرتونيات 

ّإن آليات التدخل احلكومي يف هذه املجاالت هي تعريفات مرتفعة, . االستهالكية وماكينات صنع اآلالت
 ). OECD, 1985, p. 19(ّوحواجز غري تعريفية ودعم مشوه 

ّة املنتجات املقيدة يف جمموع واردات السلع املصنعة للواليات املتحدة ّ حصّ تقديرات حمافظة بأنيوتوح ّ
 اجلامعة االقتصادية األوروبية ّ يف املائة وأنه فيام خيص١٣ إىل ٦ من ١٩٨٣و  ١٩٨٠ بني زادت يف الفرتة

ق باالقتصادات الكرب ككل, قفزت فئات املنتجات ّ يتعلفيامو.  يف املائة١٥ إىل ١١كانت الزيادة من 
ّ يف املائة من جمموع استهالك السلع املصنعة٣٠ إىل ٢٠اخلاضعة للقيود من  ّفيد تقرير منظمة وحسبام ي. ّ

نطاق احلامية داخل القطاعات املحمية تعمق واتسع عىل " ّالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فإن
. ١٩٨٣ و١٩٦٨ ارتفع أربعة أضعاف يف الفرتة بني "الرقم املطلق للحواجز غري التعريفية" وإن ,"السواء

باستثناء التجارة داخل السوق (ّقدمة يف جمال السيارات  التجارة فيام بني البلدان املتّفإنعىل سبيل املثال, 
 إىل ١٩٧٣ّوالتي تأثرت باملامرسات التمييزية زادت من أقل من واحد يف املائة يف سنة ) األوروبية املشرتكة

 االقتصادي يف أوائل ثامنينيات القرن ّومن األمهية بمكان, أن إحياء النمو! ١٩٨٣ يف املائة تقريبا يف سنة ٥٠
 . (OECD, 1985, p. 18) لعرشين قد أخفق يف عكس هذا االجتاه احلامئيا

. ّوكان أحد املظاهر األخر للحامئية اجلديدة تأثريها يف هيكل التجارة الدولية وموقع الصناعة العاملية
 وكانت اليابان والبلدان اآلسيوية حديثة التصنيع اهلدفني الرئيسيني للحواجز غري التعريفية وتقييدات

ة صادراهتا املتأثرة بالقيود التمييزية ّ, زادت حص١٩٨٣ وسنة ١٩٨٠ففي الفرتة بني سنة . التصدير الطوعية
 ٢٥املصادر, خيضع ما بني  ووفقا ألحد). OECD, 1985, p. 18( يف املائة ٣٠ يف املائة إىل أكثر من ١٥من 
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 تقييدات التصدير ى منّ الغربية ألنواع شتاملتحدة وأوروبا  يف املائة من صادرات اليابان إىل الواليات٤٠و
(Far Eastern Economic Review, October 25, 1984, p. 81) . 

وكانت هلذه التقييدات بدورها آثار متناقضة نوعا ما عىل هيكل السوق وعىل التجارة وعىل موقع الصناعة 
السوقية يف احتكارات دخول زت احتكارات األقلية; ويثبط تنظيم القطاعات ّأوال, لقد عز. ّالدويل

وثانيا, لقد اضطرت البلدان املستهدفة إىل صعود السلم التكنولوجي ). Calder, 1985(رشكات جديدة 
فمثال, إن تقييدات التصدير الطوعية عىل السيارات . ضمن خط إنتاج إىل صادرات ذات قيمة مضافة أعىل

وكان التأثري الثالث بعثرة الصناعة, . اه الطرازات الفاخرةّاليابانية أدت باليابانيني إىل حتويل صادراهتم باجت
ّتعددة اجلنسيات, إىل مواقع جديدة يف البلدان النامية غري مّوبخاصة عرب االستثامر املبارش من قبل الرشكات 

عىل سبيل املثال, لقد أرغمت . اخلاضعة بعد لتقييدات الصادرات الطوعية أو التفاقيات تسويق منتظمة
ل اإلنتاج يف اإللكرتونيات والفوالذ ومنتجات أخر إىل البلدان ّيدات املفروضة عىل اليابانيني حتوالتقي

 اآلسيوية حديثة التصنيع, وإذ أصبحت هذه البلدان نفسها خاضعة لتقييدات التصدير الطوعية, فقد جر
ّالتحول إىل بلدان أخر أقل ينامية هي أن لد تقييدات ا يثري السخرية, أن نتيجة هذه الدّومم. اّ نموّ

رة ّالتصدير الطوعية نزعة لالنتشار إىل مستويات تكنولوجيا أعىل وإىل عدد متزايد من البلدان املصد
 فيام حتاول احلكومات )األخطرمة(ولتشجيع زيادة نظم واسعة النطاق ملنع الشحن من باخرة إىل أخر ,

ّومجاعات الضغط جماراة هذه التطورات واحلد ّوأد ذلك إىل استطاعة فائضة عاملية متزايدة . أثريها من تّ
يف عدد متنام من القطاعات الصناعية وإىل ختط متواصل للحامئية اجلديدة داخل مزيد من جماالت اإلنتاج 

 . رةّوالبلدان املصد
ا ّيز, ممومن بني اآلثار األخر للحامئية اجلديدة تغيري آلية املفاوضات التجارية وزيادة جممل مد التمي

ّوحسب تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان . ّينتهك مبدأ الدولة األكثر رعاية غري املرشوط
املطبقة عىل أساس غري ( عرشة التفاقية الغات ةة التاسعّل هام بعيدا عن املادّاالقتصادي, حصل حتو

 تقييدات التصدير الطوعية ختلق منافع وملا كانت. (OECD, 1985, p. 18) وباجتاه الثنائية والتمييز) متييزي
ّاقتصادية مربحة يتقاسمها املصدرون األجانب املميزون والصناعات املحلية املحمية, فقد كث  ّفت إىل حدّ
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وبالطبع, كان املستهلكون يف البلدان . ّكبري سياسة التجارة الدولية ومسألة من يستفيد من هذه املامرسات
 . نياملستوردة اخلارسين الرئيسي

ّ التحول العاملي يف موقع اإلنتاج الصناعي وما ينجم عن ذلك من ّشوهتّولربام أبطأت احلامئية اجلديدة و
 إحد أبرز سامت ّوبالفعل, فإن). Strange, 1985c(ّتغيري يف األنامط التجارية ولكنها بالتأكيد مل متنع ذلك 

عرشين هي رسعة نشوء البلدان حديثة التصنيع ّاالقتصاد السيايس الدويل يف منتصف ثامنينيات القرن ال
وترتكز عملية التصنيع الرسيع عموما يف البلدان ). OECD, 1986(ّرة للمنتجات املصنعة ّكمنتجة ومصد

احلديثة التصنيع األصغر يف حوض املحيط اهلادئ ويف عدد قليل نسبيا من البلدان الكبرية ذات اإلمكانيات 
ّ التحول التارخيي للتقسيم الدويل للعمل مع التغريات التي رافقت اويتواز هذ. لاهلائلة مثل اهلند والربازي ّ ّ

 . التصنيع السابق للواليات املتحدة وأوروبا القارية
ّحصل التحول السابق يف عرص كان ال يزال فيه ملبدأ عدم التدخل تأثري يف األقل يف اقتصاد بريطانيا العظمى  ّ

هناية هذا القرن, تقاوم الواليات املتحدة وأوروبا الغربية بقوة عمل القو بيد أنه يف . املهيمن اهلابط
ّتعددة اجلنسيات واإلنتاج الدويل تغيريا عميقا يف االقتصاد السيايس مفقد أدخلت الرشكات . السوقية ّ
ّالنسبيةلت امليزة ّوحينام حتو. ّالدويل ّتعددة م إىل اليابان والبلدان احلديثة التصنيع, نقلت الرشكات ّ

وغالبا ما استجابت احلكومات بتشجيع هذا . اجلنسيات األمريكية وغريها موقع اإلنتاج إىل بلدان أخر
دة من التحالفات االقتصادية وتقاسم اإلنتاج آخذة يف النشوء بني احلكومات الوطنية ّ شبكة معقّإن. ّالتطور

وأخريا, . ياسية التي ولدهتا احلامئية اجلديدةف بعض املنازعات السّا قد خيفّ مم,ورشكات خمتلفة اجلنسيات
عىل ق الواليات املتحدة العسكري والروابط األمنية بني القو االقتصادية املسيطرة ّيساعد استمرار تفو

ّوهذه السامت اجلديدة واملتناقضة لالقتصاد السيايس الدويل جتعل من الصعب . ّهتدئة املنازعات الدولية
 .  السابقةاالستقراء من التجارب

بته من آثار عىل اقتصادات ّومع استمرار انتشار احلامئية اجلديدة, ينبغي طرح عدد من األسئلة بشأن ما رت
 :ّوسياسات االقتصاد السيايس الدويل الناشئ
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ة يف ّما هي الرشكات والبلدان التي سوف تدرج يف النظم التجارية واألسواق العاملية املنضم 
 احتادات احتكارية?

 الذي سيتقاسم املنافع االقتصادية ومن الذي سوف يستبعد?من  
  تقرير تلك األمور?ّعىل أي أساس سيايس أو أساس آخر سيتم 
هل ستسعى البلدان القوية إىل مكافأة أصدقائها ومعاقبة أعدائها من خالل حتديد تقييدات  

 ?)١٣( ّالتصدير الطوعية واتفاقات التسويق املنظمة
ات املبادلة وكيف يمكن إبرام اتفاقات دولية بنجاح, بالنظر إىل الصعوبة كيف يمكن حتديد عملي 

 ّاملتأصلة يف قياس مد احلواجز غري التعريفية وتكاليف الرفاه ومد فوائد إزالتها?
هل تعني احلامئية اجلديدة حتام اهنيار االقتصاد العاملي أشبه باالهنيار الذي حصل يف ثالثينيات  

ّعني جمرد حتوالقرن العرشين أم ت دية العاملية األكثر استقرارا اله إىل جمموعة من العالقات االقتصّ
 هذه األسئلة نمن الناحية السياسية واألكثر ديمومة من الناحية السياسية? لن تكشف األجوبة ع

 . ّاهلامة إال يف العقود العديدة القادمة

 ّآثار السياسات املحلية

The Effects of Foreign Policy 

ّ السياسات االقتصادية املحلية للحكومات الوطنية وتفاعالت هذه السياسات عوامل هامة لتحديد ّإن
ّومن املفارقات أنه, عندما زاد الرتابط االقتصادي الدويل, ازدادت أمهية . ّحجم واجتاه التجارة الدولية
ّي التحول من أسعار رصف ثابتة ّ املتوقع أن يؤدمنوكان .  العالقات التجاريةّالسياسات الوطنية فيام خيص

ّإىل مرنة إىل تقليل أمهية السياسات املحلية ولكنه زادها بدال عن ذلك  يفّ تأثري سياسات االقتصاد الكيل ّإن. ّ

                                                           
عية ختلق منافع اقتصادية وتنشئ احتادا احتكاريا للتصدير تطرح األسئلة إن احلقيقة املشار إليها أعاله بأن تقييدات التصدير الطو) ١٣(

 ).Hindley, 1980(السياسية العميقة األمهية حول من الذي جيني املنافع ومن الذي يستفيد من االندماج يف االحتاد االحتكاري 
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ّالتجارة الدولية معق د ومنترش وهو موضوع جدل خاليف فيام بني مدارس متنافسة عديدة للنظرية ّ
ه من ّبيد أن. أنصار نظرية النقدية التقليديون ومدرسة التوقعات العقالنيةاالقتصادية, بام فيها الكينيزيون, و

ّ املتغريات االقتصادية العديدة التي بدورها يفّ السياسات النقدية واملالية عىل السواء تؤثر بقوة ّد أنّاملؤك
القتصاد األمريكي خالل  االنكامش اهلائل يف اّإن. ّحتدد أنامط العامل التجارية) إىل جانب السياسة التجارية(

ّ السياسات التوسعية األضخم بكثري التي بدأت يف أواخر سنة ّالسنوات األوىل من إدارة ريغان ومن ثم
 الذي كان فيه رشكاء الواليات املتحدة االقتصاديون الرئيسيون يامرسون سياسات  نفسهيف الوقت (١٩٨٢
ّبه السياسات االقتصادية الكلية من آثار متقلّترتليسوا سو أحدث وأكثر األمثلة إثارة ملا ) تقييدية بة عىل ّ

 .   العالقات التجارية
 ما نجم من حاالت اختالل التوازن اهلائلة يف التجارة واملدفوعات للواليات املتحدة قد أعطت زمخا ّإن

اد سلوك كانت هناك فرتة مطولة من النشاط االقتصادي العاملي الدوري وقد ز. قويا للمشاعر احلامئية
االقتصاد العاملي هذا من ازدهار إىل تعثر يف رسعة انتشار احلامئية من خالل وطأهتا املدمرة عىل قطاعات 

 االقتصادات التخفيف ادوحتاول فر. عات االقتصاديةّ التوقيفّاقتصادية حمددة ومن خالل تأثريها األعم 
 الضغوط ّوال ريب يف أن. رة قليلة عليهامن الوطأة الداخلية للقو اخلارجية التي ليس هلا سو سيط

ّ يف االزدياد ما مل يمكن حل املشاكل التي أوجدهتا السياسات االقتصادية الكلية ّاحلامئية سوف تستمر
 . ّوتفاعالهتا من خالل تنسيق السياسات الدولية فيام بني القو االقتصادية املهيمنة

ّوإن التطور األهم واألكثر إثارة للجدل يف . ّامط التجارة الدولية أنيفّكام تؤثر السياسات االقتصادية اجلزئية 
 السياسة ّورغم أن. ّساع تعويل عدد من االقتصادات املتقدمة عىل السياسة الصناعيةّهذا املجال هو ات

ّالة للدولة يف صوغ شكل ّفهي تنطوي عىل املسامهة الفع"الصناعية تعني أشياء خمتلفة ألناس خمتلفني, 
وترتاوح الوسائل املستخدمة بني تقديم مساعدة  ;)R. Baldwin, 1984c, p. 26 (" الصناعي للتنميةالنمط

 . ّمالية لصناعات حمددة وحتديد حكومي ملستويات اإلنتاج
 القصد من السياسة الصناعية, التي تستخدم أحيانا ملساعدة الصناعات الشائخة أو الفانية, هو خلق ّكام أن

ومن خالل . صوصا صناعات تصدير يف قطاعات ناشئة يف جمال التقنية العاليةصناعات جديدة, وخ
نة لتطويرها ودعمها ماليا, مثل دعم الصادرات, حتاول ّ واستهداف صناعات معي"انتقاء الفائزين"
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 اقتصاد سوقي ّوهناك يف كل. ّ وتشجيع التنافسية الدوليةّنسبيةاحلكومات عىل نحو منهجي تطوير ميزة 
 هذا ّيتجىلو. ة بني احلكومة والرشكات لغرض تشجيع الصادرات واقتناص أسواق عامليةّرشاكة هامتقريبا 

مثال, يف الواليات . بشكل تام يف بعض االقتصادات, وبشكل أكثر مبارشة وبراعة يف اقتصادات أخر
العسكري مثل  اإلنفاق عىل البحث والتطوير ّيشكل, )عي األوروبيون الغربيون بحقّحسبام يد(املتحدة 

 . ا للتكنولوجيات ذات األمهية التجاريةّاإلنفاق عىل مبادرة الرئيس ريغان للدفاع االسرتاتيجي دعام هام
ّ التدخل املنظم لدولة ما يف اقتصادها وتطورها الصناعي ليس باألمر اجلديدّمن الواضح أن ّ ففي أواخر . ّ

ادهم واستحوذوا عىل أسواق عاملية من خالل اعتامد لوا اقتصّل من حوّالقرن التاسع عرش, كان األملان أو
ّوتشكل إيطاليا الفاشية يف ثالثينيات القرن العرشين ). Veblen, 1939(ّمثل هذه السياسات التدخلية 

ذ ّولكن منذ احلرب العاملية الثانية, كانت اليابان أكثر من نف. وروسيا السوفياتية مثالني أقرب عهدا
ّ سياسات كان هلا الفضل يف دفع تلك الدولة اجلزرية من هزيمة ساحقة –ّ منظم سياسات صناعية عىل نحو

 .C( مركز ثاين أكثر اقتصاد منافسة ّإىل وضع يأيت يف طليعة االقتصاد املنافس يف العامل, أو عىل األقل حيتل

Johnson, 1982 .( ناعية وسياسات  بلدا تلو اآلخر عىل اعتامد سياسات ص"اليابان املتحدة"ولقد حفز نجاح
ون عن أوجه عديدة ّ اليابانيني أنفسهم أخذوا يتخلّذات صلة لتحسني وضعه االقتصادي والتجاري, رغم أن

  .كون نحو حترير أكرب القتصادهمّمن سياستهم الصناعية ويتحر
ّ احلامئية اجلديدة والنجاح املالحظ الذي حققته السياسة الصناعية اليابانية أخذا يغريّإن اعد اللعبة يف ان قوّ

دة ودعم اسرتاتيجية ّففي حني كان الغرض الرئييس للحامئية القديمة هو محاية صناعات مهد. ةّنواح هام
 ّنسبية أحد األهداف الرئيسية للحامئية اجلديدة والسياسة الصناعية هو خلق ميزة ّإحالل الواردات, فإن

 للطيف الصناعي, وكذلك تعزيز "العاليةالقيمة املضافة "وصناعات منافسة دوليا, وخصوصا من جهة 
ّويسعى مزيد من الدول إىل تثبيت سيطرهتا يف إنتاج وتصدير سلع .  مستحثة بالتصديرّاسرتاتيجية نمو

ّوستتم الحقا يف هذا الفصل مناقشة املامرسة . ز باستخدام تقنية عاليةّ, أي منتجات تتمي"دورة املنتج"
ّ التي من خالهلا حتاول الدول القفز فوق منافسيها إىل "و التكنولوجيةحلق الشفعة الصناعية أ"املتزايدة 

 . مستويات أعىل من التكنولوجيا الصناعية
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ّ زيادة أمهية التكنولوجيا والتغيري التكنولوجي واالنتشار التكنولوجي من أجل التنافسية الدولية وما ّإن
ّالنسبيينجم عن ذلك من الطبيعة األكثر جزافية للميزة  ّ يف حتديد األنامط التجارية تؤدي إىل أشكال جديدة ةّ

ّوحتاول الدول إبطاء انتشار تكنولوجياهتا اخلاصة هبا . ّمن احلامئية التكنولوجية وسياسة التدخل احلكومي ّ
 التقييدية احلكومية بشأن نقل التكنولوجيا ّإن. بينام ترغم أيضا دوال أخر عىل مشاطرهتا تكنولوجياهتا

 لألمن القومي, أي التكنولوجيا ذات التطبيقات "التكنولوجيا املزدوجة"ارية تتسع بتعزيز أمهية ألسباب جت
زة للتكنولوجيا الصناعية يف ّوتنعكس هذه األمهية املعز. )Gilpin, 1982(العسكرية والتجارية عىل السواء 

جيا, ودور تقاسم التكنولوجيا العالقات االقتصادية يف مبادلة الوصول إىل األسواق بعمليات نقل التكنولو
جه املسائل ّوتت). Nussbaum, 1983(صل بذلك من ممارسات ّيف حتالفات بني الرشكات, وما يت

 . ّالتكنولوجية, ال حمالة, إىل أن تصبح من بني أهم املسائل يف االقتصاد السيايس الدويل
ور احلاسم الذي ّة والدّالرشكات املؤممّل الدولة مثل التعويل عىل ّ تطوير أشكال جديدة من سياسة تدخّإن

ّتلعبه يف معظم البلدان املتقدمة املشاريع املشرتكة التي متوهلا وتنظمها احلكومة يعكسان عددا من التغريات  ّ
ّمزيد من الرتابط االقتصادي العاملي وانفتاح االقتصاد أمام السلع : يف البيئة االقتصادية والسياسية 

ّموعة واسعة من أدوات السياسة التي تستطيع الدول من خالهلا التدخل والتأثري يف األجنبية, وابتكار جم ّ
ّالتطورات الصناعية, وتنامي دور منافسة حتتكرها أقل ويتنامى اإلدراك يف . ية يف حتديد األنامط التجاريةّ

بحكمة (تلجأ احلكومات الة; وّ التنمية االقتصادية حتتاج إىل عمل صناعات تصديرية فعّسائر أنحاء العامل بأن
 اليابان هي النموذج ّوبام أن). Strange, 1985c(إىل سياسات صناعية حتقيقا هلذا اهلدف ) أو بدون حكمة

  .ل احلكومةّالطليعي هلذه اجلهود, فستكون سياساهتا وإجراء تقييم لنجاحها حمور مناقشتنا لسياسة تدخ
ّ, يمكن تصنيف التدخل احلكومي يف االقتصاد )Avinash Dixit(وحسبام أوضح زمييل افيناش ديكسيت 

 منها درجات متفاوتة من النجاح, يف اليابان ّولكل. ّمن حيث السياسات الكلية والتعويضية أو التكيفية
ز ّ األسس املنطقية املختلفة والنجاحات النسبية هلذه السياسات بحاجة إىل أن يميّوإن. ومقلدهيا عىل السواء

ولكن غالبا ما ال تتم هذه التمييزات; بل هناك بالفعل اجتاه إلدراجها مجيعا حتت عنوان أحدها عن اآلخر, 
 .     هّ ذاهتا فضال ال تستحقّالسياسة الصناعية وبالتايل إعطاء السياسة الصناعية بحد
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ّتشري السياسات الكلية إىل شت ل سلس ّى اجلهود التي تبذهلا الدولة عىل مستو إمجايل من أجل تسهيل تشغيّ
ّوال تشمل هذه السياسات فقط ما يسمى عادة السياسة . لألسواق وجتميع عوامل اإلنتاج األساسية

ّ, أي السياسات املالية والنقدية, بل أيضا سياسات عامة أخر تؤثر يف جممل االقتصاد "ّاالقتصادية الكلية" ّ
. ات الوطنيةّدخارت مرتفعة من االّمثل دعم التعليم ومتويل البحث والتطوير األساسيني, وتشجيع معدال
ات واالستثامرات الوطنية بلغ ّدخارفمثال, حافظت اليابان يف فرتة ما بعد احلرب عىل مستو من اال

 اإلنتاجية, وزيادات أجور معتدلة ّعت سياستها رسعة نموّوشج. ضعفي مستو الواليات املتحدة
ن خالل استثامر مبارش, وحتويل العاملة من الزراعة واسترياد التكنولوجيا األجنبية بموجب ترخيص بدال م

وداخليا, حفزت احلكومة اليابانية املنافسة الشديدة يف قطاعات صناعية . إىل قطاعات صناعية أكثر إنتاجية
. ّ الذي ثبطت فيه وزارة التجارة الدولية والصناعة املنافسة املزعجة عرب البحار نفسهحرجة يف الوقت
ّليابان, مع بعض االستثناءات اهلامة, مثاال عىل أفكار آدم سميث أكثر مموباختصار, كانت ا ا هي عىل أفكار ّ

 . جون مينارد كينيس يف سياساهتا االقتصادية اإلمجالية
ة تفرز ّفالفعاليات االقتصادية املستمر. ّوثمة نوع آخر من السياسة االقتصادية يمكن تسميتها تعويضية

ه ما من جمتمع بستطيع تعويض مجيع اخلارسين, إذ قد تكون ّورغم أن. ن مكاّرابحني وخارسين يف كل
ّالتكاليف يف أوقات التغري الرسيع مؤملة وضارة بصفة خاصة لفئات معي ّ نة وبالتايل تستلزم مساعدة ّ

ّاء التحوالت ّفمثال, قد تضع احلكومة برامج لكبح العامل الذين أصبحت مهاراهتم عتيقة من جر. حكومية
ّالنسبيةيزة يف امل أ من سامت دولة الرفاه ّوقد أصبحت هذه السياسات التعويضية سمة ال تتجز.  الوطنيةّ

 ). Kindleberger, 1978c, p. 5(احلديثة 
ّل الدولة أكثر إثارة للخالف يف ما يسمى التكيّويوجد نوع من تدخ ّ ف اهليكيل أو السياسات الصناعية التي ّ

ي بموجبها يستجيب اهليكل االقتصادي, أي التنظيم والتكوين الوطنيان تستهدف التأثري يف الطرائق الت
ّ الزعامة الدولية يف صناعة ماّللقطاعات االقتصادية, للقو اخلارجية أو حياول تويل وقد تشمل هذه . ّ

ّالسياسات استهداف قطاعات صناعية حمددة من أجل التدخل البحثي وصناعات وتقانات معي ّ نة للتنمية ّ
ّ هذه السياسات ربام ال تكون رضورية يف اقتصاد سوقي, ّويعتقد معظم علامء االقتصاد أن. يةالتجار
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 من ّمثال, احلد(باستثناء حمتمل لعدد قليل من املجاالت التي قد يوجد فيها إخفاق سوقي أو سلعة مجاعية 
 ). ّالتلوث, الصحة العامة أو األمن القومي
فقد . ّيثة التصنيع نجاحا استثنائيا يف استخدامهم السياسة الكليةونجح اليابانيون وبعض البلدان احلد

, وقاموا باستثامرات كبرية يف جمال ّمارست اقتصاداهتم سياسات مالية ونقدية رائعة موجهة نحو النمو
ّعوا معدالت مرتفعة من املدّالتعليم, وشج ّوكانت القوة الد.  استثنائينحوخرات الوطنية عىل ّ افعة هلذه ّ

 ّومع ذلك, يصح. ياسات هي تكديس عوامل اإلنتاج األساسية وزيادة جممل فعالية االقتصادالس
كام مارست اليابان . ّل الدولة يعمل بنجاحّ وتدخ"ّالصناعية الكلية" هذا النوع من السياسة ّاالستنتاج أن

 . وعدد من املجتمعات األخر سياسات تعويضية بدرجة عالية من النجاح االقتصادي
غري واضح; إذ من الصعب, ) ّأي ما يسمى عادة سياسة صناعية(ف اهليكيل ّ سجل فعالية سياسة التكيّإن

فمثال, من املشكوك فيه أن نجاح اليابان الباهر يف جمال . ّإن مل يكن متعذرا, التوصل إىل أي استنتاج حاسم
ّ التجارة الدولية والصناعة وإىل ة ذهن وزارةّمن املنتجات تلو اآلخر يمكن أن يعز بصورة أساسية إىل حد

 هذه الوزارة وسياساهتا الصناعية قد فاقت أداء ّا أنّد حقّبل إنه ليس من املؤك.  اليابان االقتصادينييريمد
ومن .  الوزارة عارضت يف البداية دخول اليابان إىل السوق العاملية للسياراتّهناك رواية تقول إن. السوق

 ّ البريوقراطيني ورجال األعامل اليابانيني بكلّكون, بأنّ, مثلام يفعل املتشكّناحية أخر, ال يكفي الرد
وا الني الياباين املبخس القيمة ّ استغلّبساطة جالوا ببرصهم حول العامل لريوا ما كان يفعله اآلخرون ثم

ّالنسبيةوعوامل اإلنتاج املرتاكمة وامليزة  وينبغي عىل أقل . طةّنم يف إنتاج اجلملة املنخفض الكلفة ملنتجات مّ
تقدير إرجاع الفضل للوزارة وسياساهتا لتشجيع ومتكني الرشكات اليابانية من ارتقاء السلم التكنولوجي 

)C. Johnson, 1982 .( 
ّ كبري نجاح اليابان إىل سياساهتا الكلية, وهي بال ريب أفضل مثال عاملي عىل تطبيق ّيعزو البعض إىل حد

ويلفت آخرون االنتباه إىل الكلفة العالية لتلك ). Gibney, 1982, p. 5 ("رضجهة الع"علم اقتصاد 
ّالسياسات الصناعية غري الصحيحة التي أدت إىل توسع زائد وطاقة فائضة يف عدد من القطاعات الصناعية  ّ

 ّوقد أدت السياسات اليابانية إىل تركيز مفرط يف قطاعات صناعية. مثل بناء السفن والصب واملنسوجات
وينبغي حاليا تعليق احلكم بشأن . نة وما نجم عن ذلك من توليد للصادرات التي أثارت امتعاضا أجنبياّمعي



 

 

٢٦٧ 
 مركزاخلليج لألبحاث سياسة التجارة الدولية: الفصل اخلامس

ومع . ف اهليكيل توجيها مالئامّ وتوجيه عملية التكي"الفائزين"قدرة اليابان أو أية دولة أخر عىل انتقاء 
 وتسويق االبتكارات التكنولوجية ملجتمعات ّ حققوا نجاحا كبريا يف حتسنيّبانيني الياّذلك, يمكن القول إن

 . أخر, مثلام فعلت الواليات املتحدة إبان صعودها إىل التفوق الصناعي قبل قرن من الزمان
صل باملفهوم ّ أهم درس جيب استخالصه من نجاح اليابان وقو صناعية أخر رسيعة الصعود يتّإن

ّالنسبيةّاملتغري للميزة   عىل السياسة الوطنية واملامرسات التجارية ويف النهاية عىل النظرية به من آثارّ وما يرتّ
ّ باملعنى الكيل من خالل ّنسبيةه يمكن إجياد ميزة ّ هذه البلدان أثبتت أنّوما من شك يف أن. االقتصادية

 علامء االقتصاد منذ زمن طويل ّوبالطبع, فقد أقر. ل تراكم عوامل اإلنتاجّسياسات وطنية مالئمة تسه
ّالنسبيةبالطبيعة الديناميكية للميزة   األداء املنافس لليابان والبلدان احلديثة التصنيع يف سبعينيات ّ; غري أنّ

 . القرن العرشين قد أضفى أمهية جديدة عىل هذه امليزة من النظرية التجارية وثامنينيات
ّوبرصف النظر عن الكيفية التي يقيم هبا املرء هذه التطورات, ال ريب يف  ّسواء تم( السياسة الصناعية ّ أنّ

وكام الحظ . تزدادان اندماجا حمكام) ليربالية كانت أم محائية(والسياسة التجارية ) ّتصورها بغباء أو بذكاء
, تستخدم السياسات التجارية )J. David Richardson(تشاردسون يديفيد ر. يهعامل االقتصاد ج

وتستخدم ). Richardson, 1984, p. 4(ن اهلياكل الصناعية والصناعية يف حماولة خللق أنواع معينة م
ّالدول كال من محاية الواردات وترويج الصادرات من أجل محاية صناعات تقليدية عالية العاملة وهي يف 

 . ن مركزا قويا يف صناعات املستقبل العالية التقنيةّالوقت ذاته تؤم
ّل الدولة من حيث إهنّكال سابقة للحامئية وتدخوختتلف هذه األنواع اجلديدة من السياسات عن أش ا عادة ّ

ّانتقائية ولقطاعات معينة بدال من كوهنا شاملة, والقصد منها محاية أو ترويج قطاعات صناعية حمددة 
)Aggarwal, 1985 .(احلامئية والسياسات الصناعية بجميع أنواعها آخذة يف االزدياد يف منتصف ّوإن 

ل محاية وتنشيط تلك القطاعات االقتصادية التي ّين وهي تستهدف يف املقام األوثامنينيات القرن العرش
 . ّيعتربها الزعامء السياسيون أوثق القطاعات صلة بالرفاه املحيل وبالطموحات السياسية لألمة
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  السياسة التجارية االسرتاتيجية

Strategic Trade Policy 

ّتتأثر التجارة الدولية أيضا باألمهية امل ّإهنا حماولة من قبل الدولة . تزايدة للسياسة التجارية االسرتاتيجيةّ
ّالبيئة االسرتاتيجية الدولية بوسائل تعطي ميزة ملؤسسات البلد الداخلية التي حتتكرها القلة لتغيري ّ وتسعى . ّ

رب من كأة ّن لرشكاهتا حصّأن تؤم ىلإّالدولة من خالل سياسات احلامية والدعم وغريها من السياسات 
 باستطاعة دول أخر ّوألن. ّالسوق وبالتايل من املنافع االقتصادية املوجودة يف أية سوق حتتكرها القلة

ّأيضا أن تسعى إىل التأثري يف طبيعة املنافسة الدولية, فإن ز ّ السياسة التجارية وعالقات التبادل التجاري تتميّ
 Buckley, 1986, p. 3)  (بتفاعل اسرتاتيجي

 ممارسة سلطة ّد أنّ مد وأمهية السياسة التجارية االسرتاتيجية موضع خالف شديد, فمن املؤكّورغم أن
ّالدولة يف احللبة الدولية عرب استخدام الوعيد وأساليب مساومة أخر بغية تغيري النظام التجاري  الوعد وّ

 العوامل التي ّنإو.  متزايدةام هي ذات أمهيةّن وضع السوق ويزيد أرباح الرشكات الوطنية إنّعىل نحو حيس
ّالنسبيةتقف وراء هذا التغيري هي الطبيعة الديناميكية املتزايدة للميزة  ّتعددة اجلنسيات م ونشوء الرشكة ّ

 Helpman(ّوالزيادة الكبرية يف أمهية منافسة احتكار القلة أو املنافسة غري الكاملة يف العالقات التجارية 

and Krugman, 1985( )١٤(  . 
ّوحسبام الحظ عدد من علامء االقتصاد, فإن البيئة االقتصادية الدولية هي بيئة تتميز إىل حد  كبري بمنافسة ّّ

يف العامل املنافس عىل الوجه األكمل لنظرية ). Kierzkowski, 1984(ّاحتكار القلة والتفاعل االسرتاتيجي 
لفردي صغري للغاية بحيث ال يمكنهم حتديد  عدد الفاعلني كبري للغاية وحجمهم اّالتجارة القويمة, فإن

ّالنتائج االقتصادية; ويف سوق اقتصادية كهذه تستند القرارات أساسا إىل متغريات مثل سعر السلع  ّ
ن من عدد قليل نسبيا من الفاعلني الكبار; ويف ّسرتاتيجية هي بيئة تتكو االبيئةفال. وجودهتا ومواصفاهتا

                                                           
باستطاعة دولة أن كان والقضية هي ما إذا . ارية االسرتاتيجيةهناك جدل متنام وهام فيام بني علامء االقتصاد حول إمكانية السياسة التج) ١٤(

 . أهم اآلراء حول هذه القضية)١٩٨٦ (ّويتضمن كروغامن. ل األرباح باجتاه رشكاهتا هيّتعتمد بنجاح سياسات حتو
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ّ التي حتتكرها القلة, يمكن للفاعلني األقوياء التأثري يف نتائج السوق بشكل مثل هذه السوق غري الكاملة أو
 العب مزيدا من ّ إىل أن يويل كلّاهلامنيوحيتاج وضع اسرتاتيجي ذو عدد حمدود من املشاركني . ملحوظ

 . االنتباه لسياسات واستجابات الفاعلني اآلخرين
ام بأفعال حكومات أخر وردود فعلها املحتملة وأن جيب عىل احلكومات لد صوغ سياساهتا أن حتيط عل

عىل سبيل املثال, هل سرتد . تفاعالت السياسات تغدو ذات أمهية حاسمة ّيها, إذ إنفحتاول التأثري 
حكومات أخر عىل مبادرة ذات عالقة بالسياسات بالثأر أم بالتعاون ? ما هي التهديدات أو الوعود التي 

 تفاعل ّ املحتمل? هل اإلجراءات الوقائية أو االنتقامية هي أنجع سبيل ? إنّدّرّيمكن هلا أن تؤثر يف ال
 . ةّ نواح هاممن العالقات التجارية يفالفاعلني االقتصاديني والسياسيني يؤثر يف نحو متزايد 

بحلول منتصف ثامنينيات القرن العرشين, زادت أمهية التفاعل االسرتاتيجي واملساومة احلكومية يف 
ّقتصاد السيايس الدويل نتيجة اتاال ة اجلنسيات وزيادة الرتابط االقتصادي ّمتعددور العاملي للرشكة ّساع الدّ

ّومل يكن اليشء اجلديد يف هذا الوضع هو منافسة احتكار القلة يف حد. فيام بني االقتصادات الوطنية  ذاهتا, إذ ّ
عرية يف املنافسة ّ غري السالعوامل زيادة أمهية ام كانّ هذه املنافسة كانت موجودة منذ زمن طويل, وإنّإن

ّوبروز رشكات قوية متعددة اجلنسيات ذات جنسيات متنافسة, وتعزيز دور الدولة يف حماولة ملساعدة  ّ
ونتيجة لذلك, ). Grossman and Richardson, 1985, p.6 ("قواعد اللعبة"رشكاهتا هي والتأثري يف 

ادية وثاقة صلة النموذج الليربايل القويم للمنافسة املتنافرة األجزاء التي ّقلت يف عدد من القطاعات االقتص
ّأي حيث السوق بمفردها هي التي حتدد ( املستهلكني واملنتجني آخذي أسعار اديفرتض أن يكون فيها فر

قنية ّويف العديد من القطاعات الصناعية, وبخاصة يف جماالت الت. ّوال تكون الدولة مشاركة فيها) السعر
ّالعالية, أصبحت التجارة الدولية حتت سيطرة الرشكات املتعددة اجلنسيات الضخمة التي يمكنها أن تؤثر  ّ ّ

 .  األسعار النسبية واألنامط التجارية وموقع الفعاليات االقتصاديةيفتأثريا قويا 
. ل يف األرباحّا بوجود أرباح هائلة وبحدوث حتوّة مكونة من رشكات كبرية جدّتسمح سوق حتتكرها قل

وعندما تدرك .  املنتجني استغالل ميزة تكنولوجية أو أخر لزيادة مردودهم االقتصاديادويستطيع فر
ّ السوق الدولية هي حقا سوق ذات منافسة غري كاملة بدال من كوهنا املنافسة املثالية للنظرية ّاحلكومات أن

ّ دول أخر, التمتع باألرباح رشكاتلرشكاهتا, بدال من  من األفضل كثريا ّبأنها ّالليربالية, فقد جتادل حق
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 هذا العامل احلقيقي من املنافسة غري ّإن). Dixit and Grossman, 1984, p.1(ية الناجتة عن ذلك لالعا
ّالكاملة والرشكات املتعددة اجلنسيات هو الذي يغري احلكومات بتقديم دعم لألبطال االقتصاديني 

 Grossman and(ل األرباح إىل رشكات وطنية ّير سياسة جتارية اسرتاتيجية حتوالوطنيني لبلد ما وتطو

Richardson, 1985 .( 
سياسة جتارية "ّ إذ تشدد عىل أن , النظرية التجارية االسرتاتيجية النظرية التجارية الليربالية التقليديةّتتحد
يف ). Krugman, 1986, p.12(ة ّجتارة حر يمكن أن تعود بالنفع عىل بلد ما أكثر مما تفعله سياسة "فعالة

ة; ويمكن ّ ختلقها حالة جتارية حتتكرها قل"منافع"املقام األول, تستطيع سياسة وطنية فعالة االستحواذ عىل 
ّوثانيا, لد الدولة حافز . ّأن متارس الدولة سياسات تعطي مزايا كبرية أو منافع مماثلة لرشكاهتا الوطنية

ّا يف التنافسية الدولية ّاالبتكار التكنولوجي قد أصبح عامال هام ّقات التجارية ألنل يف العالّقوي للتدخ
ّالنسبية امليزة ّوأن  كبري, وتوجد آثار دخيلة أو خملفات من صناعة إىل أخر; وتستطيع ّ جزافية إىل حدّ

 التكنولوجي ّاملعرفة املولدة يف قطاع واحد أن تعود بالنفع عىل قطاعات أخر وترفع جممل املستو
ّوهكذا, ينبغي للدولة أن تدعم وحتمي تلك القطاعات الصناعية التي تفرز منافع وتعترب بأهنا . لالقتصاد ّ

 . ّذات قيمة اسرتاتيجية للتنافسية الدولية
 األمهية املتزايدة للسياسة التجارية االسرتاتيجية هي ناتج ما جر حتديده آنفا بكونه نظرية التنظيم ّإن

 السياسات احلكومية نجاح ّيف هذا العامل من املنافسة غري الكاملة, متس. ّي للتجارة الدوليةالصناع
ّ الدول سعت دائام ملساعدة رشكاهتا ّوعىل الرغم من أن. ا وثيقاّة اجلنسيات مسّمتعددوعمليات الرشكات 
ّاخلاصة هبا, فقد توف ّاهلامة عىل نحو خاص  إحد السياسات ّوإن). Spence, 1984(رت تكتيكات جديدة ّ

ّ; ويعطي هذا التكتيك الرشكة املحلية وضعا )"حق الشفعة الصناعية"(ّهي منع الوصول إىل أسواق حملية 
ا ّدها الرشكة الوطنية ممّوكذلك, تستخدم اإلعانات لتخفيض التكاليف التي تتكب. قويا يف الكلفة املنافسة

ّتمثل سياسة أخر يف دعم البحث والتطوير من خالل وت. ة السوقية لرشكة وطنية وأرباحهاّيزيد احلص
د معرفة مفيدة ّ الرشكة الوطنية مزايا دينامية كبرية ويوليعطيا ّمشاريع بحثية مشرتكة وإجراءات مماثلة مم
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ّوهبذه الوسائل, تستطيع الدولة اختاذ إجراءات ). Ranson and Klevorick, 1986(للرشكة ولالقتصاد 
 . )١٥()Buckley, 1986( برشكات البلدان األخر ّكاهتا هي وترضاسرتاتيجية لتنفع رش

, تتم محاية السوق الداخلية "تأثري السوق الداخلية" أو "حق الشفعة الصناعية"ولد استخدام تكتيك 
ّملنتج ما لكي متكن زيادة الطلب رشكة حملية من حتقيق وفر احلجوم وفعالية أيضا من خالل التقدم عىل  ّ ّ

بحامية "لقد مارست اليابان وبعض البلدان حديثة التصنيع هذا التكتيك اخلاص . ى التعلمطول منحن
 بطريقة منهجية ومنتظمة للغاية; ويستتبع هذا الشكل من محاية "الواردات من أجل ترويج الصادرات

 إىل الصناعات الوليدة حرمان املنتجني األجانب وال سيام املنتجني األمريكيني من إمكانية الوصول
ّحيقق صانع ياباين املستويات الدولية للتكاليف واجلودة"األسواق, إىل أن  ّ") Rosovsky, 1985 .( وعند

نقطة التكافؤ املنافس, تبدأ الرشكات اليابانية محلتها التصديرية لألسواق فيام وراء البحار ويتم فتح السوق 
 . عالية التقنية وغريها من املجاالتاليابانية, مثلام حدث يف جماالت السيارات واإللكرتونيات 

ّعىل الرغم من أن هذا النوع من املامرسة ال حيدد جممل ميزان اليابان التجاري, فإنه بكل تأكيد يؤثر يف 
, أي منع الرشكات األجنبية من "دورة املنتج"وحني يتم عكس اجتاه . هياكل اقتصادها وجتارهتا اخلارجية

 رشكاهتا من ّ متكن احلكومة اليابانية وحكومات البلدان احلديثة التصنيعفإنرش, االسترياد أو االستثامر املبا
حق الشفعة "وهكذا يسبب . "القيمة املضافة"جني قسط هام من املنافع واالبتكارات األجنبية ذات 

 . ة شديدة يف اقتصاد الواليات املتحدة واقتصادات أخريبل ردود فعل س"الصناعية
ّسرتاتيجية املتطورة, فإنويف هذه البيئة اال ّ التجارة الدولية واإلنتاج الدويل من قبل الرشكات املتعددة ّ ّ ّ

فقد أصبحت املبادالت التجارية داخل الرشكات والتعاقد من الباطن . اجلنسيات متشابكان تشابكا وثيقا
 التجارية واملوقع العاملي ّوقد تأثرت األنامط. ّة من االقتصاد السيايس الدويلّ هاميواملشاريع املشرتكة نواح

لإلنتاج الصناعي باسرتاتيجيات الرشكات التي يقصد منها ختفيض الرضائب إىل أدنى حد, وااللتفاف عىل 
ّالنسبيةّاحلواجز التجارية واستغالل التحوالت العاملية يف امليزة  نات ّعىل سبيل املثال, يمكن إرسال املكو. ّ

                                                           
ة آلثار السياسات حتليالت متباين) ١٩٨٥(تشاردسون ير) و(, وغروسامن )١٩٨٦(كليفورك ) و(وبرانسون ) ١٩٨٦(يقدم دكست ) ١٥(

 .ّاملحلية عىل العالقات التجارية



 

 

٢٧٢ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

قد يف بلد واحد أو أكثر إىل بلد آخر من أجل جتميعها بشكل هنائي املصنوعة يف رشكة فرعية أو بموجب ع
 يمكن تصديره حتى إىل بلد آخر حيث جيري تسويق املنتج يف هناية ّ الصنع ومن ثمّلتصبح منتجا تام

 كانت ١٩٧٧ يف املائة من الواردات األمريكية يف سنة ٥٠ زهاء ّواستنادا إىل أحد التقديرات, فإن. املطاف
إن هذا الدمج للتجارة واإلنتاج . (Helleiner, 1980, p. 10) من حتويالت داخل الرشكاتن ّتتكو

األجنبي, الذي غالبا ما يتم ضمن حدود رشكة واحدة, خيلق اقتصادا عامليا موجها عىل نحو أكثر ومعقدا 
 ). Deardorff, 1984, p. 501(عىل نحو متزايد 

قا عاملا مثاليا حيث يطرح تدويل اإلنتاج الصناعي ودمج تفرتض النظرية االقتصادية الليربالية مسب
ّفالتجارة الدولية واإلنتاج األجنبي يكونان جمرد وسيلتني متناوبتني . ة من املشاكلّاألسواق الوطنية قل ّ

ّوتتحدد األنامط التجارية وموقع اإلنتاج بصورة أساسية بمعايري الكفاءة . لبلوغ األسواق العاملية
ّزداد تشابه االقتصاد الدويل باألسواق الوطنية املدجمة التي متياالقتصادية وي . ّز املجتمعات الصناعية املتقدمةّ

ّوعىل الصعيد الدويل, من شأن سوق منافسة كهذه أن ختلق حالة يكون فيها معدل الربح مقيدا بتفاعل  ّ
.  جدد أو التهديد بدخوهلمت برسعة األرباح الناشئة عن املقاوالت بدخول منتجنيّوتتشت. القو السوقية

 .  هذا ليس ما حيدث بالفعل يف كثري من العامل احلقيقي يف ثامنينيات القرن العرشينّبيد أن
ّمج االقتصادي يف قطاعات عديدة تقوم هبا رشكات وطنية يف عامل من الدول ّ عملية الدّن ذلك, فإنموبدال 

 والتي زاد تأثريها يف حتديد األنامط التجارية واملوقع ّالقلة  الرشكات التي حتتكرهاّإن. املتنافسة يزداد ترابطا
. ّالعاملي للفعاليات االقتصادية ليست متعددة اجلنسيات حقا إذ إهنا ليست مفصولة عن جنسية معينة

ّفاحلكومات املحلية ليس لدهيا احلافز فحسب وإن ام قد تكون لدهيا أيضا السلطة لصوغ سياسات جتارية ّ
ة اجلنسيات عىل حساب الرشكات املنافسة ّمتعددمة لتعود بالنفع عىل رشكاهتا ّ مصموسياسات أخر
واقتصادات أخر . 

ّ العوامل التي تؤثر يف طبيعة االقتصاد الدويل والتجارة الدولية يف أواخر القرن العرشين ّوهكذا, فإن ّ ّ
 اقتصاد ّ قرن أو أكثر, شهد كلوعىل مد. لت هياكل االقتصادات الوطنيةّمشاهبة لتلك العوامل التي حو

نة من العديد من الرشكات الصغرية مكان أسواق غري كاملة ّ ألسواق منافسة مكويةّمتقدم حلوال جزئ
ومع انخفاض احلواجز التجارية وزيادة الرتابط االقتصادي, . زات هائلة من نفوذ الرشكاتّتوجد فيها ترك
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ّ, فقد متكنت قلّبرزت ظاهرة مماثلة عىل صعيد االقتصاد الدويل ة من الرشكات األمريكية واليابانية ّ
واألوروبية الكرب فضال عن بعض رشكات البلدان احلديثة التصنيع من دمج اإلنتاج وأنشطة أخر عرب 

 االقتصاد العاملي قد بات ّارة يف األسواق العاملية عنى أنّساع دور هذه الرشكات اجلبّ اتّوإن. احلدود الوطنية
 . ّ نحو متزايد بمنافسة حتتكرها القلةّيتميز عىل

 األنامط التجارية العاملية وتوزيع املنافع االقتصادية واملوقع الوطني ّتأثرتويف العقود اخلتامية من القرن, 
ّلإلنتاج بقدر غري حمدد بالتفاعالت االسرتاتيجية بني رشكات حتتكرها القلة واحلكومات الوطنية وقد . ّ

نات قواعد سلوكها الصحيح يف جلب هذا العامل الناشئ من التفاعل ّوفشلت جولة طوكيو ومد
ّاالسرتاتيجي واملساومة احلكومية الدولية حتت السيطرة الدولية  كبري احتامالت ّسعت إىل حدّوقد ات. ّ

حدوث نزاع قومي حول احلصص السوقية وتوزيع أرباح الرشكات وذلك نتيجة زيادة أمهية املنافسة التي 
ّالقلة وما أتيح للحكومات من جمموعة متنوعة واسعة من أدوات ذات صلة بالسياسات ملساعدة حتتكرها 

ّالرشكات الوطنية ونتيجة ضعف الزعامة الدولية ّ . 
ّوتأثرت األنامط التجارية وموقع الصناعة يف عدد من القطاعات االقتصادية بمامرسة القوة وبالتفاوض  ّ

 حتديد عدد السيارات التي يمكن أن تصدرها اليابان إىل صبحقد أو. ّالدويل حول احلصص السوقية
 شأنا من شؤون السياسة , أو حتديد كمية حلم البقر األمريكي الذي سوف تشرتيه اليابان,الواليات املتحدة

ّ إضفاء هذه الصبغة السياسية عىل تقسيم العمل الدويل ال يعني جتاوزا كامال للسوق أو ّورغم أن. العليا
 املنافسة السعرية باتت عامال أقل أمهية يؤثر يف تدفق ّا أنّه يعني حقّت ذات صلة بالفعالية, فإناعتبارا
 يفّ الدول والسياسة التجارية االسرتاتيجية ادّوتؤثر احلامئية اجلديدة والسياسات الصناعية لفر. التجارة

ّوق والدولة والرشكة إىل حدة تفاعل السّ حدّستؤثرو. ةّ هامنواحّالعالقات التجارية الدولية يف   يف كبري ّ
ّمستقبل التجارة الدولية وستحدد مصريه ّ . 

بخالف (ل األرباح ّ وحتواسرتاتيجيةّ مد ما يمكن للدول أن متارسه من ممارسة فعالة لسياسة جتارية ّيظل
ّقدرة رشكات حتتكرها القلة عىل جني منافع احتكار بناء عىل مبادرهتا الذاتية وترتاوح . ليةمسألة جد) ّ

 كان ّ بوسع أيّوألن. املسائل املتنازع عليها بني اجلدو العملية لتحويل األرباح وحجم املكاسب املحتملة
 ذلك قد ّ واحد فيها هو اخلارس, فإنّ الثأر يمكن أن يشعل حربا جتارية يكون كلّأن يامرس اللعبة وألن
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 أن الدليل التارخيي حول هذه املسائل من الضآلة غري. ّيردع الدول عن ممارسة سياسة جتارية اسرتاتيجية
 ). Krugman, 1986, ch. 1(بمكان بحيث ال يدعم أية استنتاجات ثابتة 

 الزعامء السياسيني قد بدؤوا يعتقدون أن اآلخرين يستخدمون تكتيك ّ االعتبار األوثق صلة هو أنّغري أن
 اآلخرين ال ّمبادئ الغات, يزداد اخلوف من أنومع انحرافات عديدة عن . ّالسياسة التجارية الدولية

ّوبسبب ضعف الزعامة الدولية, تزداد احتامالت حدوث نزاع قومي حول حصص . "ّيترصفون بإنصاف" ّ
ّوهكذا, رغم أن كفاءة السياسة التجارية الدولية وأمهيتها عىل املد . السوق وتوزيع أرباح الرشكات

 .  وثاقة صلتها السياسية املتناميةالطويل مها موضع شك, ليس هناك شك يف
 يف العالقات "املعاملة باملثل" التشديد األمريكي املتجدد يف منتصف ثامنينيات القرن العرشين عىل ّإن

ّالتجارية والتحوالت املامثلة يف السياسة التجارية األمريكية ينبغي أخذها يف االعتبار يف إطار هذه اخللفية إذ 
ّالنسبية الشفعة الصناعية والطبيعة متزايدة اجلزافية للميزة ّابانية بشأن حقاالسرتاتيجية الي ّإن ّ أدت ّ

ّ أحد البواعث اهلامة وراء هذه ّوإن. بالواليات املتحدة إىل أن تكون أكثر عدوانية يف سياستها التجارية
أمريكية وعىل ّالتغريات يف السياسات هو احليلولة دون حصول االقتصادات األجنبية عىل تكنولوجيات 

دها االبتكار; إذ بدون هذه املنافع لن يتوافر سو القليل من رأس املال أو احلافز ّمنافع االحتكار التي يول
ّوهكذا, برصف النظر عن مد التصور الضعيف . لالستثامر يف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
 فعل عىل سياسات احلكومات األجنبية التي يبدو ّ ردلسياسة املعاملة باملثل, ينبغي النظر إليها جزئيا بمثابة

 . د أساس قدرة أمريكا عىل املنافسة يف األسواق العامليةّا هتدّأهن
ّب التغريات يف السياسات التجارية الوطنية األمريكية وغريها حتوّتسب ومن . ال يف النظام التجاري العامليّ

تفاوض عليها, واملساومة الثنائية, واملبدأ املرشوط ّ التحول يسري باجتاه حصص السوق املّالواضح أن
 هذه النهوج األكثر ّإن). أي عدم منح امتياز جتاري إال إذا جر منح امتياز باملقابل(ّللدولة األكثر رعاية 

ّقومية التي تفيض إىل التجارة الدولية تزيح بدرجة كبرية مبادئ الغات األساسية فيام خيص يز, ي عدم التمّ
ّة األطراف, ومبدأ الدولة األكثر رعاية غري املرشوط بوصفها السامت احلاكمة لالقتصاد السيايس ّوتعددي
ّوتقوم االقتصادات املتقدمة والبلدان حديثة التصنيع بصوغ نظام اقتصادي دويل, ولكنه ليس ذلك . ّالدويل ّ

ّالنظام الذي ترغب فيه وتتصوره الغالبية العظمى من البلدان األقل  . اّ نموّ
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  النظريتني الليربالية والقوميةبني التقارب

The Rapprochement of Liberal and Nationalist Theories 

ّ الدولية يف ثامنينيات القرن العرشين انحرافا كبريا عن نظرية التجارة الدولية التجارة أنامط انحرفت  املقبولةّ
. ّ وعوامل اإلنتاج غري املتحركةالكاملة, واملنافسة عموما والقائمة عىل أساس املوارد الطبيعية املتوافرة,

ّ الدولية اتساعا كبريا االقتصاديةّ كوبر, فقد اتسعت الفجوة بني نظرية وواقع العالقات تشارديوكام الحظ ر ّ
 تضييق, إن مل يكن سد, هذه االقتصادوحياول علامء ). ١٩٧٠p.437, ,Cooper(منذ احلرب العاملية الثانية 

ّغري أن هذه اجلهود تقلل . ّ التجارة الدوليةائع الليربالية ووقالتجاريةّخذة يف االتساع بني النظرية الفجوة اآل
 . ّ بني النظريتني الليربالية والقومية للتجارة الدوليةالفجوةأيضا 
 التجارية تالعالقاّ يف أمهية األسواق غري الكاملة, وطبيعة امليزة املقارنة, ودور الدولة يف التغيريات أثارت

ّ النسبية, ومعدالت التبادل السوقيةفقد أصبحت احلصص . مشاكل خطرية للنظرية التجارية التقليدية
ّ بقوة باملساومة واملفاوضات بني الفاعلني وثيقي الصلة ّتتأثرالتجاري وتكوين الواردات والصادرات الوطنية 

وسوف تزداد هذه الالحتمية مع تنامي . لنتائج التحديد النسبية واألسعار والطلب ال تكفي الكفاءة إذ إن
وبالتايل تصبح النظرية التجارية .  الوطنية ومهاراهتا التفاوضيةواحلكوماتّنفوذ الرشكات متعددة اجلنسيات 

 . مساومة املساومة وتنشأ سياسة جتارية من تطوير اسرتاتيجية صناعية وطنية وتكتيكات بنظريةمرتبطة 
ّسبية املتغري هو أهم تطور نظريّ النامليزةّ تصور ّإن ّ عىل حد والغاتّفقد افرتضت نظرية التجارة احلرة . ّّ

ّالنسبية  تنشأ امليزة حيث ,)أخرأسواق بدون وفر احلجوم أو عوامل ديناميكية (سواء وجود أسواق كاملة  ّ
 يف العواملّري حتركات غري أن ديناميكية تراكم العوامل والتغيري التكنولوجي وتأث.  متاحةطبيعيةمن موارد 
ّ هذا التصور أضعفاقد ) من خالل آليات مثل االستثامر املبارش األجنبي ونقل التكنولوجيا (ّالدولية التنافسية

ّالتقليدي والساكن عموما للميزة النسبية; فهو ينطبق اآلن   أساسية عىل جتارة املواد الغذائية واملواد بصورةّ
تعيني حدود مادية معينة يمكن للميزة النسبية أن تتطور ضمنهايففيد كام أنه م. األولية وسلع أخر ّ ّ ّ ّّ.  

 يمكن التعادل, بالطبع أنه حينام متيل املستويات العالية الكفاءة التكنولوجية إىل التخمني للمرء ويمكن
وهكذا, . التجارية الرئيسية لألنامط ّاملحددةللموارد الطبيعية املتاحة أن تعيد تأكيد نفسها بوصفها العوامل 
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 يف جمال الزراعة واملواد األولية حينام تنترش مزايا أمريكا املتحدةيمكن أن تزداد أمهية ثروة الواليات 
 حاليابيد أن العوامل التكنولوجية والتنظيمية وما شاهبها هي .  إىل بلدان أخرالسابقةالتكنولوجية 

ّالعوامل املحددة للميزة النسبية, عىل األقل ب ّ  . ّني البلدان املتقدمةّ
 الوقت احلارض يفّ عىل املد الطويل, يتعني أن تأخذ النظرية التجارية الليربالية يف احلسبان احلقيقة كانت ّوأيا

ّ النسبية اجلزافيةللميزة"األمهية املتزايدة   : عىل النحو التايل ) William Cline( وليام كالين وصفها التي "ّ
ّ قد ال تستمر القواعد التقليدية للتخصص التجاري ,التصنيع بعض منتجات يف  االختالفات يف مثل –ّ

 السيطرة يف – التكنولوجيّ الوطني النسبي للعمل ورأس املال, واليد العاملة املاهرة والتطور التوافر
ل , يف حني أن عوام) وبعض البلدان النامية أكثر تشاهبا يف هذه النعوتالصناعيةعندما تصبح البلدان (

ويف مثل .  باملوضوعالصلةقد ال تكون وثيقة ) مثل املوارد الطبيعية املتاحة(ّ أخر حمددة للتجارة تقليدية
 مثل سلوك الرشكات غري لعواملّهذه املنتجات, قد يكون نمط التخصص التجاري جزافيا ويمكن 

ّاملنافسة والتدخل احلكومي أن حتدد البلد الذي يسيطر  ّ)Cline, 1982a, p.9( . 
ّأكثر مما ( والنظرية التجارية أن النظريات التجارية القومية قد تقاربت بدرجة كبرية املامرساتّ حتول يعني

ّ نطاق واسع من السلع املصنعةيفّعىل األقل فيام خيص االجتار ) ّيقر به علامء االقتصاد الليرباليون وخالل . ّ
يف الصياغة الريكاردية . باجتاه خالفات قومية الليرباليةالقرن املايض, انتقلت النظرية التجارية 

 النسبيةّ إىل عوامل ثابتة غري قابلة للتغري مثل املناخ واملوارد الطبيعية, والوفرة التجارةالكالسيكية, استندت 
 الكالسيكية اجلديدة الصياغةوبالتايل, افرتضت إعادة . للعاملة, ومل حتدث هجرة دولية لعوامل اإلنتاج

ّوفقا لتقرير هاملتون حول السلع املصنعة (سامويلسون – اوهلن – لنموذج هكرش  بوصفها جتاريةأنامطا ) ّ
ّ نسبية وبوصفها أكثر ديناميكية, وميزةأكثر مرونة وقائمة عىل االختالفات يف جمموع وفرة العوامل النسبية, 

 أوائل فرتة ما بعد ويف.  اخلارجي ووسائل أخراالستثامروعوامل إنتاجية وبوصفها تنترش عن طريق 
ّ ونظرية متييز املنتج وأنواع أخر من النظرية تربير عامل حددت فيه املزايا املنتجاحلرب, حاولت نظرية دورة 

ّ املؤقتة أنامط التجارة واالستثامر إىل حد كبري, وانترشت امليزة التكنولوجية ّ رسيعا من اقتصاد متقدم املقارنةّ
ّ خمتلفة, وميز وفر احلجوم والعوامل ذات الصلة أذواقخل الرشكات إىل نوعا ما, واستندت الصناعة دا

ّوحتاول نظريات أقرب عهدا ضم عامل تؤدي فيه هذه التطورات وامليزة . ّاملتقدمةالتجارة بني البلدان  ّ  النسبيةّ
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, ١٩٨٦ ("أساسية تقسيم للعمل بني البلدان تقسيام عشوائيا بصورة إىل" كروغامن, قول ّحد اجلزافية, عىل
p.8 .( هذا التحليل للعوامل املحددة للتجارة العاملية يمنحهم بأنوقد يشعر معظم القوميني االقتصاديني ّ

 . هلم آراءهمّويربرشعورا باالرتياح التام 
 التصديق منّ التجارية الليربالية أن علامء االقتصاد الليرباليني بدؤوا يعطون مزيدا النظريةّ تطور يوحي

ّومي األسايس بشأن الطبيعة اجلزافية للميزة النسبيةللجدل الق  التوصل إىل تفاهم مع عامل عليهمّوقد تعني . ّ
ّتكون فيه امليزة النسبية والتنافسية الدولية  ّ ّ العمل الدويل نامجة إىل حد كبري عن اسرتاتيجيات وتقسيمّ ّ

ّ النسبية موجودة فإن منشأها امليزة تدام  علامء االقتصاد القائل إنه ماجدلّوإن . رشكات وسياسات وطنية ّ
 لتحديد اجلهة كربّيف عامل تويل فيه الدول واجلامعات القوية أمهية .  هذا اجلدل مل يعد مرضياأمهية,غري ذي 

 لرتك حتديد األنامط التجارية ّمستعدينّاملنتجة واليشء الذي يتم إنتاجه فإن القليلني هم الذين يكونون 
 . للسوق بمفرده

ّ القرن العرشين, حتولت املامرسات التجارية والنظرية الليربالية حتوال ثامنينياتمنتصف  يف  باجتاه ملحوظاّ
ّالتصور القومي للطبيعة الكيفية للميزة النسبية  والقوميون يف االختالف الليرباليونّورغم ذلك, يستمر . ّّ

ّه يمكن خلق امليزة النسبية من خالل ّ بأناالعتقادإذ يميل القوميون إىل . ّحول مد وأمهية التحول ّ
ّ يؤكد الليرباليون عىل سياسات االقتصاد الكيل العامة التي بينامّسياسات صناعية لقطاعات معينة;  ّ ّ

. ّ عوامل اإلنتاج األساسية وترك التطورات التجارية للسوق والقطاع اخلاصتراكمتستهدف تشجيع 
ّتشديد عىل دور سياسة الدولة, ولكنهم يركزون  أكثر من املايض إىل الالليرباليونويميل  ّ  عىل األخطار أيضاّ

ّاملتأصلة فيها وحيذرون مما يسببه النـزاع االقتصادي من  ّويظل التشديد الليربايل .  يف جممل الفعاليةخسائرّّ
ّخصص ّ من تقسيم دويل للعاملة استنادا إىل التجارة احلرة والتّتتأتىعىل التفوق ومنافع الرفاه التي 

 . ّ جدا عن آراء القوميني االقتصادينيخمتلفااالقتصادي, 
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  للنظام التجاري الليربايلاملستقبلية اآلفاق

The Prospects for the Liberal Trade Regime 

ّ والتطورات اجلديدة القرن العرشين, تتفاوت اآلراء تفاوتا كبريا بشأن أمهية احلامئية ثامنينيات منتصف يف
ّ مبدأي الغات بشأن تعددية األطراف عنوير البعض أن االبتعاد . ا ملستقبل النظام التجاريّاملتصلة هب

ّ بعيدا عن التحرر التجاري, يف حني ير آخرون أن مسارهّوعدم التمييز كان يعني اجتاها يتعذر عكس 
وكانت االختالفات .  مها السبيل الوحيد لكبح التدهور املطرد للنظام التجاريالتمييزالثنائية ومزيدا من 

 من االهتامم بمسائل الغاتّ الفئتني أقل اهتامما بالتكاليف االقتصادية النامجة عن االبتعاد عن مبادئ بني
 . ذات جدو سياسية

ّ االقتصاد أن احلامئية اجلديدة وما يتصل هبا من تطورات تستتبع فقدانا علامء معظم يعتقد ّ  يف الفعالية ّهاماّ
 الستبدال مبدأ الغات غري املرشوط االجتاهّولقد أد . ل هتديدا للنظام التجاري الليربايلّاالقتصادية وتشك

ّواملتعدد األطراف بشأن الدولة األكثر  ّ بالوضع املرشوط للدولة األكثر رعاية إىل إبطاء احلركة نحو رعايةّ
 لكوهناّ مدونات قواعد طوكيو, وخيشى الكثريون من احتامل أن تسفر.  فرتة ما بعد احلربيفّالتجارة احلرة 

ّ أن يقسم الدول استنادا شأنهّال تنطبق إال عىل املوقعني عليها, عن نظام عالقات جتارية متعدد الطبقات من 
ويمكن ). Curzon and Curzon Price, 1980 (ّمعينةّإىل ما إذا كانت قد وقعت أم ال عىل مدونات قواعد 

 احلواجز غري التعريفية عن عودة إىل استخداملية عىل أساس زيادة أن يسفر التمييز واملعاملة التفضي
 . العرشينالسياسات العدوانية لثالثينيات القرن 

ّ منتجي السلع الصناعية الفعالني الناشئني وتعيق تكيف االقتصادات املامرسات هذه تعاقب ّ  مع ّاملتقدمةّ
ّالتحوالت العاملية املستمرة يف امليزة النسبية وبا ّّ  االنتقال إىل هيكل جديد من العالقات دونلتايل حتول ّ

 وتطيل أمد أزمة أواخر القرن العرشين االقتصادية بقدر ما ّالتطوراتوتفاقم هذه . ّاالقتصادية الدولية
ويعتقد بعض علامء االقتصاد الليرباليني أن نظام .  ثالثينيات القرن العرشينيففعلته احلامئية القديمة 

 يقع أرضا إذا وسوف "الديناميكيةّ مستقر من الناحية غري"ّة, شأنه متاما شأن الدراجة اهلوائية, ّ احلرالتجارة
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 يف النظام االقتصادي االهنياروقد يسفر مثل هذا . (Cline, 1983, pp. 9- 10)مل يواصل زمخه إىل األمام 
ّالدويل عن منازعات اقتصادية هتدد السلم العاملي ّ ّ . 

ّفاؤال بشأن اآلفاق املستقبلية لنظام جتاري حر ولدهيم نظرة إجيابية عموما  تأكثر آخرون هناك  للحامئيةّ
 والثنائية فيام بني التفاوضيةوجيادلون بأن الرتتيبات . اجلديدة والتغيريات األخر يف النظام التجاري

وحيدة, لتوسيع  بل يف الواقع الوسيلة الوسيلة,ّجمموعات صغرية من دول هلا نفس التفكري تشكل أفضل 
ّ ومن الرتكيز األكرب عىل األمن االقتصادي املحيل ورسعة تغيري املتزايدّنطاق التجارة يف عامل من عدم التيقن 

ّ يف امليزة النسبيةهلاال سابقة   يف عامل ّالدولّإن جمرد آليات التفاوض عىل اتفاقيات الغات بني عرشات من . ّ
ّ اآلن يف التخيل عن استقالهلا بعدّفاحلكومات لن تستمر . يسياّيتحرك بوترية رسيعة تعترب عائقا رئ

وحسبام كتبت سوزان سرتينج, حتتاج عقيدة . مرتابطّاالقتصادي يف عامل متقلب للغاية واقتصاد دويل 
ّ الوطنية األخر مثل احلرية والنظام والعدل هلدف زيادة قيمها مجيع ّالدولّالتجارة احلرة إىل أن ختضع 

 ). Strange, 1985c (الفعالية
 رسعةّ مبدأي عدم التمييز والوضع املرشوط للدولة األكثر رعاية قد خيفضان بالفعل ّبأن البعض جيادل

ّ أحد األطراف, مما يشجع إىلّوترية حترير التجارة ألهنام يطلبان وجوب إعطاء اجلميع االمتيازات التي تقدم 
 املبدأ املرشوط واستخدامإن الثنائية . (Conybeare, 1985, p. 27)) ّاالنتفاع املجاين ("ّ املجاينالركوب"

ّللدولة األكثر رعاية, وما سامه روبرت كيوهني   جهة أخر ال يعانون من من "ّ املحددةالتبادلية") ١٩٨٦(ّ
 بآخر حوافز للتعاون امتياز وتتيح مبادلة ;"ّ املجاينالراكب"ّ ويتغلبون بالفعل عىل مشكلة العائقهذا 
 إىل ّأدت " التعاونيةاحلامئية" املوقف بأن هذه هذاوجيادل . ي الطابع املؤسيس عىل املعاملة املتساويةوتضف

 ّ يف واقع األمر طريقة جديدة لوضع القواعد وال تعني اهنيار النظم الدولية ّتشكلخلق تبادل جتاري وهي 

(Keohane, 1984b, p 84)   )١٦( . 
 يفيض " عقودشبكة" الرصحية يف قطاعات معينة وإجياد هنج االمتيازاتدل  تباأنب ّاملؤلفون هؤالء وجيادل

ووفقا . " املجاينالراكب" مشكلة من من محاية قيم أخر ومحاية نفسها ّالدولة اننّ التجارة, يمكحتريرإىل 

                                                           
 .منهجيا للحامئية التعاونية) ١٩٨٦(يويف بحثا ) و(كيوهان ) و( اغاروال ّيمثل) ١٦ (
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ينام ّويعتقد بأنه ح. ّ سو أولئك املستعدين لقبول االلتزاماتالنظامهلذه الصيغة, لن يصبح مشاركا يف 
 غريّ واملكان التارخيية بسبب جماالت التقدم يف النقل واالتصاالت, تصبح احلواجز الزمانختتفي حواجز 

 التجارة العاملية نطاقّالتعريفية وقيود التصدير الطوعية رضورية لتخفيف اآلثار املعوقة النامجة عن اتساع 
ّواستمرار نرش التكنولوجيا الصناعية وامليزة النسبية إىل  خالل ومن.  والبلدان حديثة التصنيعاليابان ّ

 واملصالح املشرتكة, يمكن صون النظام التعاون عىل بناء " املنفذة ذاتيااالتفاقات"ّاملفاوضات بني الدول و
 احلامئية تكونومن هذا املنظور, . (Yarbrough and Yarbrough, 1986)التجاري يف عامل أكثر قومية بكثري

  .ّ باآلثار غري املؤاتية للتجارة غري املنظمةّللتحكمّ جممل التجارة العاملية أقل من كوهنا وسيلة اجلديدة تقييدا عىل
 اجلديدة احلامئية النهائية للجدل بني منتقدي وأنصار التغيريات يف طبيعة نظام الغات, فإن النتيجة كانت ّأيا

ّوالسياسات املحلية واملنافسة التي حتتكرها القلة  ويشهد . ّ النظام التجاري الدويلطبيعة تغيري عىل تعملّ
ّوقد أخذ مبدأ الوضع املرشوط للدولة األكثر .  الثنائية واإلقليميةالعالقاتالعامل نشوء شبكة متشابكة من 

 حدوث التجارة وازدادّ حمل املبدأ املرشوط, وأصبحت التبادلية املحددة أكثر أمهية من نرش التبادلية حيلرعاية 
ّوتوحي هذه التطورات .  موضع حتدأصبحتويف واقع األمر, فإن مبادئ الغات نفسها . الغاتخارج نطاق 

  . لتنظيم العالقات التجارية يف عامل أكثر ترابطا بكثريجديدةّبأنه قد يلزم قريبا وضع قواعد ومعايري 
ّ مبادئ الغات وحتدي رشعيتها بأنه إذا أريد للنظام التجاري الدويلانتهاكات وتوحي ّ  فقد حيتاج ّيستمر, أن ّ

ّولربام . ّ املحلية والسياسات الوطنيةّاملؤسساتّاألمر إىل زيادة التعاون الدويل وإىل مزيد من املواءمة بني 
ّيتعني أن تطبق مبارشة جمموعة   من القواعد املقبولة دوليا عىل أعامل املجتمعات بدال من الرتكيز جديدةّ

 املتحدة الوالياتّمثال, حني جزأت . لرسمية, مثلام هو احلال مع الغات حواجز االسترياد اإزالةفقط عىل 
ورفعت ) American Telephone and Telegraph Company(رشكة اهلاتف والربق األمريكية 

ّ السلكية والالسلكية, فقد أزالت حاجزا هاما كان يعيق الدخول األجنبي إىل صناعتهاالضوابط عن 
 اخلاص القرارحتامل أن يكون املستهلكون األمريكيون قد استفادوا, فإن هذا ورغم ا.  األمريكيةالسوق

ّبالسياسة املحلية واملتخذ من طرف واحد قد عاد عىل بقية العامل بمنفعة   مل حتصل الواليات املتحدة اقتصاديةّ
 فرض سيطرة حكومية صارمة عىل الصناعة يفّعىل تعويض عنها, واستمرت معظم البلدان األخر 

)Branson and Klevorick, 1986, pp. 246- 47 .( قرارات إىلّويوضح هذا املثال عدم مناسبة النظر 
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وجيب . ّ أن جعلتها التجارة مرتابطة إىل حد كبريبعد بعض عن بعضهاّتتعلق بالسياسة الداخلية يف معزل 
دولية لتنظيم املنافسة غري ّوقد يتعني وضع نظم .  النظام التجاريبإصالحإدراك هذه احلقيقة عند القيام 

 الحتادات جعل املامرسات الوطنية, مثل سياسات مكافحة االحتكارات والدعم احلكومي وجيبالكاملة, 
 . ّاألبحاث, أكثر اتساقا عرب احلدود الوطنية

ّ لعله يتعني أيضا عىل نظام جتاري أعيد ترتيبه أن حيدد أي السياسات الوطني, الصعيد وعىل ّ ّ  احلكوميةّ
ّالتدخالت يف االقتصاد هي املرشوعة وأهيا هي غريو  جيب وزن اآلثار اإلجيابية والسلبية امّورب.  املرشوعةّ

ّ املحلية عىل الدول األخر والتوصل إىل قرارات بشأن احلاجة إىل تعويض السياسةّلتغريات   أو مالئمّ
 من أجل انسجامهاعمل عىل وقد يكون من الرضوري تنسيق املامرسات الوطنية وال. إجراءات مقابلة

.  للرشكات الوطنيةعادلةاحليلولة دون تدخل حكومي يف السوق ودون وضع سياسات تعطي مزايا غري 
 احلاجةّ ونتيجة العالقات التجارية, فإن نمط يفّوبام أن للسلوك الوطني وسلوك الرشكات تأثريا ملحوظا 

ّتدعو إىل احلد من الرضر الذي يلحق بالدول األضعف   التجاري من خالل النظامّومنع حدوث تصدع يف ّ
 . " اجلارإفقار"ممارسة سياسات 

 ّيؤديّ االقتصاد أن إضفاء انسجام عىل السياسات املحلية واملامرسات ليس رضوريا لكي علامء معظم يعتقد
ّداء وأن كل  صناديق سوبوصفهاففي النظرية االقتصادية, ينظر إىل األمم . نظام جتاري ليربايل عمله بفاعلية ّ

. ّ معدالت التبادل فيام بني الصناديق متوازنةتكونما هو مطلوب من أجل جتارة ذات منفعة متبادلة هو أن 
 األوروبية يثبت كام يبدو أن عملية التكامل االقتصادي حتتاج إىل زيادة االقتصاديةّبيد أن تاريخ اجلامعة 

 ,Robson (واالحتيالامرسات الوطنية ملنع التشوهات ّ الدويل وإضفاء مزيد من االنسجام عىل املالتعاون

 االنسجام عىل منوعىل الصعيد العاملي, يف حال عدم حدوث مزيد من التعاون وإضفاء مزيد ). 1980
ّ حينام تسعى كل دولة إىل حتسني االقتصاديةّاملامرسات الوطنية, من املحتمل أن تزداد حدة املنازعات 

 . ّ متعددة اجلنسياتلرشكاهتاّسبية ّالوضع النسبي وامليزة الن
 الليرباليني,ّ االقتصادية غري ذات أمهية, حسبام يؤكد العديد من االقتصاديني ّاملؤسسات وإن كانت حتى

 واجلامعات القوية تعتقد اعتقادا ّالدولّوحتى وإن كان التوفيق بني املامرسات املحلية ليس رضوريا, فإن 
 اهليكلية السامت كانتأوسواء .  هام يف حتديد التجارةعاملّات املحلية ّقويا بأن املؤسسات واملامرس
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 األجنبية أم ال, فإن معظم األمريكيني املنتجاتلالقتصاد الياباين بالفعل بمثابة حواجز غري تعريفية إلبعاد 
ّ املجتمع الياباين غري الليربالية تشكل حقا عقبات جوانبواألوروبيني الغربيني يعتقدون أن  هائلة يف وجه ّ

 غري"ّ عىل ذلك, يعتقد األمريكيون واألوروبيون الغربيون أن هذه املؤسسات وعالوةصادراهتم; 
 . )١٧(  مرشوعةغري "الليربالية

ّ التجارية قد قلصت احلواجز بني االقتصادات الوطنية وأن العامل قد املفاوضات أن بام .  أكثر ترابطاأضحىّ
ّ إىل مقدمة العالقات االقتصادية عليهاّكل املحلية وإضفاء االنسجام فقد انتقلت مسألة رشعية اهليا

 ): Gary Saxonhouse(ّوالسياسية الدولية, حسبام أوضح غاري ساكسوهناوس 
 والتكنولوجياّ للكيفية التي يمكن من خالهلا للحواجز يف احلركة الدولية لرأس املال املتزايد التقدير ّإن

ّاملحلية التمييزية أن تقوض املنافع ّوسياسات االقتصاد الكيل   النامجة عن اتفاقيات ليربالية بشأن العامليةّ
ّ توسع قواعد اللعبة بالنسبة للمشاركني يف النظام االقتصادي زيادةّاملبادالت التجارية يف السلع قد عنى 

ّ يمكن ألدوات السياسة املحلية أن تكون بدائل جيدة وفعالة ألدكانفإذا . ّالدويل ّ  االقتصاديةوات السياسة ّ
 إتباع السياسة االقتصادية الليربالية أنّاألجنبية التي هي األشياء التقليدية للدبلوماسية الدولية, فإنه يبدو 

 مطلب وّ الدويل بدال من قبل البعض منهم فقط, هاالقتصاديمن قبل مجيع أهم املشاركني يف النظام 
ّ الدبلوماسية االقتصادية الدولية قد انتقلت دفعّا, فإن قوة وهكذ. رضوري الستمرار رشعية ذلك النظام

.  إىل املعايري وإىل اإلعانات واملشرتيات احلكوميةاحلصصبالفعل من التعريفات إىل احلصص ومن 
ّ الدويل اآلن أن تكون الشؤون االقتصادية املحلية للمشاركني يف االقتصاديّويتطلب برنامج االنسجام  ّ

وأوضح تاريخ . ّحمكومة بعالقات تعاقدية وعطاءات مفتوحة منافسة عىل أتم وجه ّالدويلالنظام 
 عىل رشعية النظام احلفاظّ االقتصادية لفرتة ما بعد احلرب أن املهمة املتزايدة الصعوبة يف الدبلوماسية

جنبية ّ معاملة ال متييزية للسلع األإىلّاالقتصادي الدويل حتتاج ضمنيا, وليس رصاحة حتى اآلن, ال 
ّ مد عىل مؤسسات االقتصاد الفردي األبعدفحسب, بل أيضا إىل إضفاء مزيد من االنسجام 

)Saxonhouse, 1983, pp. 269- 70 .( 

                                                           
 . غري اليابانية الليربالية املزعومةالتجاريةّقائمة باملؤسسات االقتصادية واملامرسات ) ٢٧١−٢٧٠, صفحة١٩٨٣( ساكسوهناوس ّيقدم) ١٧ (
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 والنـزعةّ حل مسألة الرشعية أو جتاوزها نوعا ما, سوف حتدث القومية االقتصادية باإلمكان مل يصبح ما
ّ زيادة حدة هذه املشكلة وتثبت. ّملحررة لفرتة ما بعد احلرباإلقليمية انتهاكات أعمق يف نظام التجارة ا

لقد سيطرت الواليات .  وعقائدية راسخةسياسيةوجوب أن يرتكز نظام اقتصادي ليربايل دويل عىل قاعدة 
ومع االنخفاض النسبي للنفوذ األمريكي ونشوء .  ما بعد احلربحقبةّاملتحدة وتصورها لنظام ليربايل عىل 

 .  خمتلفة حول الرشعية, بات االقتصاد العاملي الليربايل عرضة لتهديد شديدّتصوراتة لدهيا قو اقتصادي
 النظام ينهارفمن غري املحتمل أن .  التجاريةللعالقات "خمتلط"ّ التطورات هي نظام هلذه أرجح نتيجة ّإن

نع دراجة حترير التجارة  ملالزخمالتجاري مثلام حدث يف ثالثينيات القرن العرشين; إذ يوجد ما يكفي من 
 عودة إىل االجتاهات التحريرية للعقود هناكومع ذلك, من غري املحتمل أيضا أن تكون . من السقوط

ّ قوية من تعددية األطراف القائمة عىل مبادئ الغات سوف عنارصورغم أن . األوىل لفرتة ما بعد احلرب
ّوف تنضم إليها ترتيبات ثنائية وتكتلية  من أوجه التجارة العاملية, فسالعديدّتستمر يف متييز  . وإقليميةّ

ّ التحفظ والتدخل أمهيةّوسيظل نظام الغات, رغم تشديده عىل القواعد العاملية, يف خصام مع زيادة 
 . ّاحلكوميني لتعزيز املصالح الوطنية واألولويات املحلية

 عن ابتعادظام التجاري الناشئ وأهم  احلامئية القطاعية سيكون بال ريب أبرز سامت الننطاقّ اتساع ّإن
 وجماالت التقنية العالية, األساسيةففي عدد جوهري ومتنام من اخلدمات والصناعات . األنامط التارخيية

ّإن هذه االتفاقات األفقية التي تشمل بصورة . األسواقتربم احلكومات والرشكات اتفاقات لتقاسم 
ديثة التصنيع يقصد منها كسب الوصول إىل األسواق وحيازة  حوالبلدانّأساسية االقتصادات املتقدمة 

 سوقية حصصّورغم أن وجود نظام جتاري دويل يستند إىل حد كبري إىل .  وصون العاملةاسرتاتيجيةتقنيات 
 ّوتكتالت سيكون غري فعال بدرجة كبرية ويتميز بظلم فادح, فإن القو ّ  النفوذ تواصل دفعها العامل يف ذاتّ

 . )١٨( هذلك االجتا
 

                                                           
 . القطاعيةاحلامئيةنشوء ) د١٩٨٥(وسرتينج ) ١٩٨٣(وباتريك وروسوفسكي ) ١٩٨٥( أغاروال يناقش) ١٨ (
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 اخلامتة

ّ لتحرير التجارة إىل فكرة السامح للسوق بتحديد املوقع الدويل للفعاليات الغات نظام استند . االقتصاديةّ
ّوقد سقطت احلواجز التجارية واتسع جمموع حجم التجارة العاملية اتساعا   بناء عىل قواعد سلوك كبرياّ

ففي .  قد أثار مجلة من القضايا اجلديدة واملزعجةاملستمرر ّعىل أن صلب نجاح هذا التحر. الغات الليربالية
ّ أن التكاليف االجتامعية املحلية للتكيف مع األنامط املتغرية للميزة النسبية يعتقدالعديد من املجتمعات,  ّ ّ ّ

  حلول توازن قدإىلفاألسواق الكاملة نسبيا التي أمكن فيها التوصل .  مزايا مزيد من حترير التجارةترجح
ّحلت حملها بدرجة غري حمددة املساومة االسرتاتيجية فيام بني  ّ  .  الرشكات والسلطات الوطنيةكياناتّ

ّ مدونات القواعد التي وضعتها جولة طوكيو لتنظيم التدخل احلكومي يف االقتصاد خمتلف حاولت لقد ّ
ّ االقتصاد الدويل اجلديد واملتقلب الذي بات فيه التفاعل االسرتاتيمعاجلة ّ بني الدول واملساومةجي ّ

ّ والسياسة التجارية جمرد وجهني الصناعيةوالرشكات هو املعيار بشكل متزايد وحيث أصبحت السياسة 
 التجارة قد زاد الفعالية العاملية, فقد كانت هلا وطأة شديدة حتريروعىل الرغم من أن . خمتلفني لعملة واحدة

 بدونلة ما إذا كان بإمكان حترير التجارة أم ال امليض قدما  بل إهنا طرحت مسأاملجتمعاتعىل الكثري من 
 من جمتمعات ذات ّيتألفهل بوسع حترير التجارة االستمرار يف عامل . زيادة مواءمة املجتمعات الوطنية

 الناشئ, مل يعد حتديد األنامط التجارية العامليهياكل اجتامعية واقتصادية شاسعة االختالف? يف االقتصاد 
ّ ذلك, تتحدد حصص الصادرات نموبدال . " السوق ليقررترك" أو التجاريةمسألة ختفيض احلواجز ّجمرد 

ّ اإلنتاج الصناعي من خالل عوامل سياسية بقدر ما تتحدد وموقعّوالواردات لبلدان ورشكات معينة 
 . بعوامل اقتصادية

 أنومع . امنينيات القرن العرشينّ متضاربة عديدة يف التجارة الدولية يف منتصف ثّتطورات توجد وهكذا,
ّوترية حترير التجارة قد تباطأت من جراء عوامل دورية وقرنية عىل السواء, فإن  ّاالقتصادية املسيطرة القو 

ّورغم ذلك, تشكل احلامئية اجلديدة والنـزعة . التعريفيةّتستمر يف حتبيذ إلغاء احلواجز التعريفية وغري 
ّ املحلية غري الليربالية قيودا جتارية و تؤدي إىل منافسة دولية يف عدد اكلواهلياإلقليمية االقتصادية   متكاثرّ

 التجارة إىل حتريرّوتوجد حالة يف غاية االلتباس حيث يوجد مد وجزر من . من القطاعات االقتصادية
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 مخسينيات ّ الذي واصل اتساعه يفالتجارةاحلامئية االقتصادية عرب القطاعات االقتصادية بدال عن حترير 
 .  إىل الفوىض التي سادت ثالثينيات القرن العرشينالوضعّوستينيات القرن العرشين أو قومية تعيد 

 قبل أن كانت من قطفمن ناحية, مل حيدث .  املختلط هو ناتج تفاعل اجتاهني متناقضنيالتجاري النظام ّإن
فقد انخفضت . قتصادي بمثل هذا احلجم الكبري هي عليه اآلن أو كان الرتابط االّمماّالتجارة شبه حرة أكثر 

 يف معظم األجنبيّ التجارية انخفاضا هائال خالل فرتة ما بعد احلرب, واتسع نطاق القطاع احلواجز
 األكرب من االنفتاح إىل اجتاهات القدرّومع ذلك, فقد أد هذا . ّاالقتصادات وزادت املنافسة الدولية

ّ املجسدة يف االقتصاديةق االقتصادي عىل شكل محائية جديدة, والقومية االنغال : معه مضادة قوية وتواز
 أتاحتها زيادة أمهية منافسة حتتكرها التيالسياسة الصناعية, وإغراءات السياسة التجارية االسرتاتيجية 

 .ّ وضعه بني هذه القو غري حمدد حتى اآلنّسيتموال يزال امليزان النهائي الذي . ّالقلة
ّ هذه التطورات االقتصادية حتديا خطريا للمجتمع الدويلمعّكيف  التّيشكل ّ  الوالياتّورغم ذلك, فإن . ّ

ّاملتحدة وجمتمعات معينة أخر مقيدة يف تكيفاهتا بالتزامها الثابت  ّ ّ ّ التجارة احلرة, رغم أن هذا اهلدف بمبدأّ
ّ ما يتصور األمريكيون أنه جتارة حرة  حماوالت حتقيقفإنوبالفعل, . ّمل يعد واقعيا يف ظل الظروف احلالية ّ

ّ لفتح أسواقهم ومواءمة هياكلهم املحلية قد تؤدي إىل عكس النتائج اآلخرينمن خالل الضغط عىل  ّ
 ما للثنائية ورغم.  كام هو احلال بالنسبة لليابان, قد ختلق تلك املحاوالت ردود فعل سلبية قويةإذ,ّاملرجوة 

ّ يكن حتركا متقطعا, باجتاه نظام وإنّر, فقد تكون السبيل الوحيد للتحرك, والرتتيبات املامثلة من أخطا
 . جتاري أكثر انفتاحا

 بالنظام أن جون ماينارد كينـز, عامل االقتصاد الذي ارتبط اسمه يف معظم األحيان بمكان, السخرية ومن
ّاالقتصادي الدويل يف فرتة ما بعد احلرب, ربام كان أيضا أكثر بصرية من   يف تنبؤ ما حصل للغات اآلخرينّ

 :  يقول ١٩٤٣اكتوبر / فقد كتب إىل أحد أقرانه يف شهر ترشين األول . من تآكل
ّ بكل أسف, متشكك يائس بشأن هذه العودة إىل سياسة عدم التدخل التي سادت إنني, تعلم, كام ّ  القرنّ

 . األمريكيةّالتاسع عرش, وهي سياسة يبدو أنك حتن إليها أنت ووزارة اخلارجية 
 : يكمن يف املستقبلّ أن أعتقد
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ّتويل الدولة املسؤولية  .أ   ّ التجارة يف السلع;عنّ
ّ دولية للسلع املصنعة الرضورية; وّتكتالت .ب  ّ 
ّ قيود كمية عىل واردات السلع املصنعة غري األساسيةفرض .ج  ّ ّ . 
ّ ذلك, فأنتم تسعون إىل إبطال كل هذه الوسائل املستقبلية الالزمة ورغم ّ حياة اقتصادية منظمة ومنهجية حقيقلتّ

 ما إذا كانت هذه القيود عىل حتديدّ يزال يتعني ال. (Harrod, 1951, pp.56-68(مقتبسة يف  (يف املستقبل
 . أدوات استقرار أم أدوات نزاعأهناّالتجارة الدولية التي أوىص هبا كينس ستربهن عىل 
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 السادس الفصل

 ّ واإلنتاج الدويلاتاجلنسيّ متعددة الرشكات

Multinational Corporations and International Production. 

 يف الرأي واالنقسامّ العاملية الثانية مل تكن ناحية من نواحي االقتصاد الدويل مثرية للجدل احلرب هناية منذ
ّمثل قضية التوسع العاملي للرشكات متعددة اجلنسيات رشكات القوية نعمة  البعض أن هذه الويعترب. )١(ّ

ّ إذ حتل حمل الدولة القومية, وتنرش التكنولوجيا والنمو االقتصادي يف البرشية,عىل  ّ ّ  النامية وتربط البالدّ
ّ أهنا مفرتسة إمربيالية تستغل الكل من عىلوينظر آخرون إليها . ّاالقتصادات القومية يف ترابط موسع ومفيد ّ

ّ شبكة من التبعية السياسية والتخلف االقتصاديلقختأجل مصلحة الرشكات القليلة, بينام   تنبأ وقد. )٢( ّ
 اقتصاد العامل فعليا بضع عىلبضعة من اخلرباء يف حلظات محاسة أنه عند هناية القرن العرشين سوف تسيطر 

 .)٣(دزينات من الرشكات الضخمة
 يف اقتصاديةمتتلك وتدير وحدات ّ البسيط للرشكة متعددة اجلنسيات هو أهنا الرشكة التي العميل والتعريف

 تقوم به رشكة ما وكذلك امتالك مبارشاويف معظم األحيان, فإن ذلك يستلزم استثامرا أجنبيا . قطرين أو أكثر
ومثل هذا . ّيف عدة أقطار)  أو جتهيزات صناعيةاستخراجية,مثل خدمات, وصناعات (وحدات اقتصادية 

. يعني امتداد السيطرة اإلدارية عرب احلدود القومية) واألوراق املالية السندات يفبعكس االستثامر (االستثامر 

                                                           
 بسبب أثرها يف توحيد وتكامل أمهيةّ كثريا من أنواع الرشكات تعمل دوليا, فإن الرشكات متعددة اجلنسيات هي األكثر أن مع) ١(

 االقتصادات القومية
 .ّ الرشكات املتعددة اجلنسياتحول ممتازة من اآلراء موعةجم (Modelski, 1979) يف جتد) ٢(
 . أخروكتابات (Gilpin, 1975)ّ اقتبست عدة مقاطع يف هذا الفصل بترصف من لقد )٣(
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ّ التشغيل الدويل هلذه الرشكات منسجم مع الليربالية ولكنه معاكس مبارشة وإن  القومية االقتصادية لعقيدةّ
 .ّ للتدخل احلكومي يف االقتصادأيضاولوجهات نظر األقطار امللتزمة باالشرتاكية ومعارض 

ّ واملخاوف املتعلقة بالرشكات متعددة اجلنسيات هلا أساس جيد يربرهااآلمالمن  كال ّإن ّ  منوكثري . ّ
ّالرشكات متعددة اجلنسيات إنام هي مؤسسات قوية للغاية ومتتلك موارد تتجاوز ما ّ الدول معظم متلكه ّ

نبي املبارش عىل النطاق  األجاالستثامروقد ازدادت أمهية هذه الرشكات إذ بلغ . األعضاء يف األمم املتحدة
ّوإن جماهلا وعملياهتا ). ١, ص١٩٨٤ األمريكية, التجارةوزارة  (١٩٨١العاملي نصف تريليون دوالر يف 

ّ عليها بعض هذه الرشكات متعددة اجلنسيات أكثر يف اتساعها اجلغرايف من أية ّمتتدّواتساع املنطقة التي  ّ
ّ من أي أكثرّدت االقتصاد العاملي بشكل شامل وموسع ّوقد وح.  سبق أن وجدت يف املايضإمرباطورية
 والنقد إىل جماالت اإلنتاج التجارة جماالت وراء  العاملي إىل ماقتصاديوسارت بالرتابط اال. وقت مىض
 . القومية تأثريا كبريااالقتصادات يفّويؤثر هذا التدويل لإلنتاج . الصناعي

ّىل االقتصاد العاملي قد بدت مؤكدة يف الستينيات, فقد ّ متعددة اجلنسيات عالرشكات كون هيمنة ومع
ّ حتدهتا حتديا عميقا وغريت كثريا من مركزها يف ١٩٧٣ حادثة يف عام وقعت ّ  العاملي الذي بدا االقتصادّ

 ذلك من ارتفاع حاد يف تال وما OPEC أوبك ّمنظمةفاحلظر عىل النفط التي قامت به . يقهر وطيدا ال
ففي فرتة .  احلكومات القومية مل تفقد بعد قدرهتا عىل أن جتابه هبجوم مضادّأنذلك أثبت ّأسعار النفط, كل 

 عىل − ّ الدولية املثاليةالرشكات كان يظن سابقا أهنا التي − قصرية نسبيا عملت رشكات النفط العمالقة زمنية
ومل . قا عاجزة ومستسلمة خانعة لدول كانت تعترب سابوأصبحتتأميم كثري من رشكاهتا التابعة األجنبية 

 .ّ حاالت قليلة مماثلة من إعادة توزيع الثروة والقوة يف مثل هذه الفرتة القصريةسوّيسجل التاريخ العاملي 
ّفمع أن بعض أقدم الرشكات متعددة اجلنسيات وأعظمها نجاحا, مل تكن . ّ تغري هامحدوث ذلك, وتال

ّخالل ستينيات ) ّالدويلاالقتصادي (يكية هيمنت عىل املشهد ّ فإن رشكات الواليات املتحدة األمرأمريكية,
ّ السبعينيات جابه تفوقها حتديات ويف منتصفولكن وبعد . ّالقرن العرشين وامتد ذلك إىل العقد التايل ّ

ّ عليه, ليس من قبل رشكات يابانية وأوربية فحسب بل من قبل رشكات متعددة التفوق ّتم االتاحل بعض
 The (اجلنوبية ألقطار بدأت عمليات تصنيعها حديثا كالربازيل واهلند, وكوريا  تابعةاجلنسيات

Economist, July 23, 1983, pp. 55- 56) انبعاث الدولة األمة وظهور رشكات غري أمريكية قوية هو ّإن ّ ّ
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 ييل فيام شوسنناق.ّ العرشين عام كانت عليه من قبلالقرن  الصورة أكثر تعقيدا يف منتصف ثامنينياتجعلما 
ّهذا التحول إىل تعدديه اجلنسيات اجلديدة ّ. 

    ّ الرشكات متعددة اجلنسياتطبيعة

The Nature of the Multinational 

ّ املميزة للرشكات متعددة اجلنسيات? متيل الرشكات متعددة اجلنسيات إىل اخلصائص هي ما ّ  تكون أنّ
ّ فوق نطاق سلطة عدة كيانات ّممتدةنتاج وأنشطة املبيعات احتكارية حيث تكون فيها امللكية, واإلدارة, واإل

واهلدف األسايس .  من الفروع يف األقطار األخرجمموعةّوتتألف من مركز رئييس يف قطر ما مع . قومية
ويمكن حتقيق هذا اهلدف باحلصول .  البضائع من أجل األسواق العامليةإلنتاجللرشكة هو تأمني أقل كلفة 

 هلذه ّاملضيفة املواقع ملرافق اإلنتاج أو احلصول عىل تنازالت رضائبية من احلكومات وأكفأعىل أفضل 
 . الرشكات
ّ متعددة اجلنسيات جممعا كبريا من املواهب اإلدارية, واملوجودات الرشكات ومتتلك املالية, ) املمتلكات(ّ

ّوحتاول الرشكات متعددة . ّنسقة عاملية مباسرتاتيجيةواملوارد الفنية, وتقوم بإدارة عملياهتا العمالقة 
ّ يف السوق وذلك بالتوحيد والتكامل العمودي وبمركزية اختاذ القرارات مراكزهاّاجلنسيات توسعة وإدامة 

 وأكسون (IBM). إم. يب. ومن األمثلة النموذجية عىل هذا النوع من الرشكات, رشكة آي. الرشكةيف 
(EXXON), وجنرال موتورز (General Motors),  وميتسوي(Mitsui), وتويوتا (Toyota), وفيات 

(Fiat),ه ونستل (Nestlé) . االستثامر منّوحتى الربع األخري من هذا القرن, فقد كان النوعان األكثر متيزا 
ّ االقتصادات املتطورة ملنظمة يف (manufacturing investments)االستثامرات التصنيعية : األجنبي مها ّ

 استخراج ّوخاصةاالستخراجية,   الصناعاتواستثامرات (OECD) االقتصادي امليدان والتنمية يف التعاون
ّ الرشكات متعددة اجلنسيات عىل اخلدمات سيطرةويف العقود التالية ازدادت . ّالبرتول يف العامل األقل تطورا

 .بشكل مطرد
 يف األسواق العاملةللرشكات  األجنبي املبارش جزءا متكامال من االسرتاتيجة العاملية االستثامر ّويكون

 أسعار حتفزهويف حني أن االستثامر التقليدي يف السندات واألوراق املالية . (Caries, 1982)االحتكارية 
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 ّالنموّ حتدده اسرتاتيجيات املبارشّالعائدات التفاضلية بني االقتصادات الوطنية, فإن االستثامر األجنبي 
 أنه يغلب عىل األوىل أن تكون مركزة يف قروض احلكومة ويف ومع .والتنافس بني الرشكات االحتكارية

 يميل إىل أن يكون املبارش االستثامر ّفإن (infrastructure investment)  التحتيةالبنيةأنواع االستثامر يف 
ّمتخصصا بقطاعات معينة ويكون عادة مستندا إىل وجود  ت ّ تنافسية عىل الرشكات املحلية; تلك امليزاميزةّ

وبام أن هذا النوع من االستثامر خيلق عالقات اقتصادية .  عليهاواملحافظةالتي ترغب الرشكة يف استغالهلا 
 الرشكاتْ ويرشك الرشكة يف الشؤون االقتصادية الداخلية لقطر ما, فقد أصبحت هذه تكامليةذات طبيعة 

 .مثرية للجدل للغاية
ّستينيات القرن العرشين من حتوالت يف شكلها أل األجنبية املبارشة يف االستثامرات عانت وقد  ,ّعدة سبابّ
ّ والسياسات احلكومية واالتصاالت,ّانضغاط واختصار الزمان واملكان بسبب حتسن املواصالت : منها

ّ املعاضدة التي وفرهتا القوة األمريكية وزعامتها ّالدوليةّاملواتية للرشكات متعددة اجلنسيات, والبيئة 
ّ األمريكية كانت تريد املحافظة عىل توسعها وحصوهلا عىل منفذ إىل أسواق الرشكاتّوبام أن . االقتصادية

ّ نسبيا ولكنها تزداد نموا, فقد بدأت بالقيام باستثامرات مكثفة يف مغلقة ّ ّ الغربية كرد فعل إىل حد كبري أوروباّ ّ
ّخارجية مشرتكة وقد توسعت أيضا  من إقامة تعريفة ذلكعىل إنشاء السوق األوروبية املشرتكة وما تال 

 أمريكية كانت تبحث عن البرتول وغريه من املوارد يف الرشق األوسط رشكاتاالستثامرات املبارشة من قبل 
 األمريكينيوتال ذلك أن قامت الرشكات األوروبية واليابانية وغريها من الرشكات بتقليد . املناطقوغريه من 

 .)٤(  كل أنحاء العاملإىلّين إىل أن وصلت رشكات من عدة جنسيات حتى منتصف ثامنينيات القرن العرش
. اجلديدةّ هذه الرشكات حاول االقتصاديون وغريهم جاهدين أن يفرسوا هذه الظاهرة أمهية ازدياد ومع

ّفقد عللت . ّ الدوليةوالتجارة ّ رأس املال الدويلحركات: ويف البداية وجد نوعان من التفسريات مها
 هذا وكان −ّ بمجرد ارتفاع أسعار العائدات يف اخلارج ّالدويل املستندة إىل حركة رأس املال التفسريات

 لالستثامراتّ بالنسبة لالستثامرات يف السندات واألوراق املالية ولكنه كان غري كاف بالغرضالتفسري وافيا 

                                                           
 .اجلنسياتّ املبكر املجهول للرشكات اليابانية واألوروبية متعددة التاريخ (Wilkins, 1986 a, b) يناقش) ٤ (
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وقد أصبح .  املوضوع إىل حد كبريلتوجتاهّأما نظرية التجارة التقليدية فلم يكن لدهيا ما تديل به . املبارشة
 اجلهود األوىل عىل أمهية احلواجز التجارية, وأسعار ّوتركزتّمن الواضح أنه ثمة حاجة إىل نظرية جديدة 

ّكام أهنا أكدت عىل أمهية التطورات التكنولوجية مثل .  املواتية الواعدةّالعامةالرصف, والسياسات  ّ ّ
ْاعية, التي خفضت كلفة املواصالت واالتصاالت النفاثة, واألقامر الصنالطائرات  هنالك أيضا وكان. ّ

 .توكيد متزايد عىل دور التنافس االحتكاري
 املبارش األجنبي الطريقة االصطفائية إدماج الدوافع الكثرية املختلفة الباعثة عىل االستثامر من املقصود كان

 . أكثر شموالتفسرياتديون يقدمون ولكن وبميض الوقت بدأ االقتصا. وأنواع هذه االستثامرات
. املركزية املعقدة وغري احلاسمة سيجعل هذا الكتاب ينحرف كثريا عن اهتامماته النظريات عرض هذه ّإن

ّ الرشكات متعددة اجلنسيات ظهورّولكن الدراسة املخترصة هلذه اجلهود النظرية ستساعد عىل تأكيد أمهية 
 .ّالدوليةبالنسبة لالقتصاد السيايس للعالقات 

ّ بعد نظرية موحدة توضح كل حاالت االستثامر األجنبي املبارش, فإن العامل ّتطورّ أنه ملا ومع ّ  األسايسّ
ّالذي يوضح الرشكات متعددة اجلنسيات هو األمهية املتزايدة للتنافس   كأحد أبرز املالمح يف االحتكاريّ

 من حيوياّإلنتاج األجنبي قد أصبح مكونا فا. (Kierzkowski, 1984)اقتصاد السوق العاملي املعارص 
ّمكونات االسرتاتيجيات العاملية املوحدة واملتكاملة للرشكات متعددة   والتي هتيمن اآلن عىل اجلنسياتّ

ّ نظام التجارة الدويل والتي ناقشناها يف الفصل حولتّوهكذا, فإن نفس التطورات التي . ّاالقتصاد الدويل
وتعز هيمنتها العاملية إىل ازدياد أمهية . ّ متعددة اجلنسياتالرشكات موضوع اخلامس هي التي تفرس لنا

 الرشكاتوقد كانت . ّ االحتكارية, والعوائق يف وجه الدخول يف قطاع اقتصادي معنيوامليزةْوفر احلجوم 
د من  أن تستفيجتارهتاّمتعددة اجلنسيات قادرة عن طريق اسرتاتيجيات إنتاجها األجنبي واسرتاتيجيات 

 . من املفاوضات التجاريةجوالتّ األكثر انفتاحا نسبيا والذي نجم عن عدة عاملياالقتصاد ال
ّ نظريتان من بني تلك النظريات التي تؤكد الطبيعة االحتكارية هلذه وتربز : فالنظرية األوىل هي. الرشكاتّ

 ّثم (Raymond Vernon) ند فرنون رايموأساسا استحدثها التي (product cycle theory)ْنظرية دورة املنتج 
 للتكامل الصناعي والنظرية األخر املغايرة واألحدث زمنا هي نظرية التنظيم.  آخروناقتصاديونفصلها 
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وتنطبق نظرية ). ١٩٨١a, p.8 ,Industrial Organization Theory Of Vertical )Krugman(الرأيس 
 األمريكية للرشكاتّملبارش يف التصنيع والتوسع املبكر  بشكل أفضل عىل االستثامر األجنبي ااملنتجدورة 

 يف أي (horizontally integrated Investments) االستثامرات املتكاملة أفقيا يدعى عرب البحار, وعىل ما
ّومن ناحية أخر فإن نظرية التنظيم الصناعي . ّ يف كل مكانيامثلها  ماأوإنشاء مصانع لعمل نفس البضائع 

 االستثامرات أمهيةّ عىل تعددية اجلنسيات اجلديدة وعىل ازدياد تكون وال تنطبق أفضل ما شماألكثر
ْ إنتاج خمرجات يف بعض املصانع تصلح ألن أي (vertically integrated investments)املتكاملة رأسيا 

ّإن هذا اإلنتاج للمكونات أو للبضائع املتو.  أخر تابعة للرشكةملصانعْتكون مدخالت  سطة ّ
(intermediate goods) ومع أن كثريا من .  أو املشاريع املشرتكةالتعاقدّ امتد امتدادا عظيام عن طريق قد

 كال النوعني من أنواع االستثامر األجنبي أو يف تنوعات من هذه يفّالرشكات متعددة اجلنسيات تساهم 
 .)٥( آثاره ونتائجه بينها أمر مهم لكي نفهم السلوك املشرتك والتمييزالرتتيبات فإن 

: ّ فإهنا تضم بعض أهم العنارصواالستثامرّ بكل النواحي اهلامة للتجارة تلم ّ أن نظرية دورة املنتج الومع
ّ أسايس لنشوء وتطور االقتصاد الدويل, والدور املتزايد ّكمحددكتطوير وانتشار التكنولوجيا الصناعية  ّ ّ

ّاج الدويل والتجارة الدولية وتوحيدها لإلنتاجلنسيات,ّللرشكات متعددة   متاماوهذه النظرية مالئمة . ّ
ّ هذا االستثامر يولد جعلّلتوضيح االستثامر األمريكي األجنبي يف ستينيات القرن العرشين والسبب الذي 

ّووفقا لوجهة النظر هذه, فإن نامذج . األمريكينيعداوة شديدة, ليس يف اخلارج فحسب بل أيضا من العامل 
ّ الدولية يف البضائع الصناعية حيددها إىل درجة كبرية ظهور االستثامراتّالدولية, ونامذج التجارة  ّ

ّوتقرر النظرية أن كل تكنولوجيا . ّ حديثة ونموها وبلوغها مرحلة النضجوصناعاتتكنولوجيا  ّ  منتج أوّ
 :ّينشأ ويتطور خالل ثالث مراحل يف تاريخ حياته وهي

  ,(innovative phase)البتكاري   الطور اأوالطور االستهاليل  .أ 
 .(maturing or process development phase) النضج أو طور تطوير العمليات نحوطور السري  .ب 

                                                           
 .أعاله أجل االطالع عىل حتليل هلذا التمييز بني األنواع املذكورة من (Caves, 1982, Ch.1) انظر) ٥ (
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ّويف أثناء كل من هذه . (standardized or maturing phase)أو طور النضج ) القيايس(الطور املوحد  .ج 
. ّ منافع تنافسية يف إنتاج املنتج أو إنتاج مكوناته يكون هلااالقتصاداتاألطوار فإن األنواع املختلفة من 

ّ النسبية بني امليزة التكنولوجيا وانتشارها من اقتصاد إىل اقتصاد آخر, واالنتقال املقابل يف ّتطورّويفرس  ّ
 .) ,Hirsch S١٩٦٧(ّ الدويل اإلنتاجّاالقتصادات القومية, يفرس كال من أنامط التجارة ومواضع 

ّ لدورة املنتج إىل أن يكون يف القطر أو األقطار الصناعية األكثر تطورا, ولاأل الطور ينـزع  بريطانيا مثلْ
 ملا بعد احلرب, واليابان إىل املبكرةالعظمى يف القرن التاسع عرش, والواليات املتحدة األمريكية يف املرحلة 

ّهذه األقطار بمزايا نسبية يف تطوير  الرشكات االحتكارية يف ّوتتمتع. درجة متزايدة يف أواخر القرن العرشين
 املواردوبسبب ) أي الطلب(ّ العمليات الصناعية نظرا لكون السوق املحلية لدهيم واسعة ويفمنتجات جديدة 

 التابعة لالقتصاد أو الرشكاتّويف الطور االستهاليل تتمتع ) العرض(ّاملكرسة للفعاليات االبتكارية 
 . لدهيا من تكنولوجيا يف املقام األولما احتكاري وذلك بسبب ّاالقتصادات األكثر تقدما بمركز

ّ األجنبي عىل منتج هذه الرشكات, فإهنا يف البداية تصدر منتجها إىل الطلب وبازدياد ّ .  األخراألسواقْ
 اخلارجيني املحتملني, املنافسنيولكن بمرور الزمن, فإن تنامي الطلب اخلارجي ووصول التكنولوجيا إىل 

.  نفس الوقتيف للبضاعة ممكنا ورضوريا اخلارجيّد احلواجز التجارية, كل ذلك جيعل اإلنتاج وازديا
ّ النضج, تستمر عمليات التصنيع يف التحسن وينـزع موضع اإلنتاج نحووأثناء هذا الطور الثاين السائر  ّ ّ

 مرحلة توحيد وهيثة للدورة, ّويف املرد األخري, فإن املرحلة الثال. ّ األقطار املتقدمة األخرإىللالنتقال 
ّ األقطار األقل تطورا وخاصة إىل إىلعمليات التصنيع لدرجة قياسية معيارية جتعل من املمكن نقل اإلنتاج  ّ

 ميزهتا باملقارنة مع غريها يف انخفاض أسعار األجور تكمناألمم التي بدأت يف التصنيع حديثا, والتي 
وقد أصبحت . ّما املنتج نفسه أو مكوناته إىل األسواق العامليةْ يشحن إهذهلدهيا; ومن منصات التصدير 

 . بني الرشكات ملمحا بارزا من مالمح االقتصاد العاملي املعارصالتجارةهذه 
 القرن كانت موجودة بشكل من األشكال يف كل من أواخر القرن التاسع عرش وأوائل ْاملنتج أن دورة ومع

ّالعرشين, فإن تغريات هامة يف تشغ ّوقد تسارعت معدالت . الثانيةيلها قد حدثت منذ هناية احلرب العاملية ّ
ّ وعززت األبحاث احلديثة وفعاليات التطوير مثريا,ّاالبتكارات التكنولوجية ومعدالت انتشارها تسارعا 

 لالبتكارات وشجعت كذلك انتشارها الرسيع إىل املنافسني ضمن التنافسيةواالتصاالت كال من األمهية 
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ّوأصبح اإلنتاج الدويل أحد املكونات اهلامة يف اسرتاتيجيات .  العاملياالقتصاديظام الن ّ  وذلك الرشكاتّ
 السعي للمحافظة عىل مركزها االحتكاري وعىل إمكان الوصول إىل االحتكارية الرشكات حماولةبازدياد 

ّ املوحدة إىل اإلنتاجنتجات وتقنيات ّوأخريا, فإن اجلمع بني امل.  االستثامر األجنبي املبارشطريقاألسواق عن 
ّ املصنعة حديثا مصادر هامة األقطاردرجة عالية قياسية مع وجود عاملة رخيصة نسبيا, كل ذلك جعل 

ّ ذلك من اإلرساع يف عمليات انتقال امليزة النسبية ومن تغريات يف تالّإن ما . ّللمنتجات واملكونات الصناعية ّ ّ
ّ الدويل, كلاإلنتاجمواضع  ّ ذلك قد جعل التجارة الدولية واالستثامر األجنبي يتمتعان ّ  .)٦( عاليةبديناميكيةّ

 املعارص ومن العامليّ نظرية دورة املنتج تساعد عىل تفسري عدد من املالمح اهلامة لالقتصاد ّفإن وباختصار
ر التكنولوجيا  ودور تطوير وانتشااالحتكاري,ّأمهية الرشكات متعددة اجلنسيات والتنافس : ذلك مثال

 األماكن العاملية للفعاليات االقتصادية, ودمج وتكامل ولتحديدّالصناعية كمحددات أساسية للتجارة 
ّوقد حفزت هذه التطورات كال من احلكومات .  يف اسرتاتيجية الرشكاتاخلارجيالتجارة واإلنتاج  ّ

ا من السياسات لتجعل هذه  السياسات الصناعية وغريهاستخدام ىلإّ املضيفة واحلكوماتالوطنية 
ّ كل منها أنه مصلحتها القومية اخلاصةتراه ماّاملؤسسات القومية ختدم  ّ. 

ّ متعددة للرشكاتّ نظرية دورة اإلنتاج إىل جهود موحدة لتطوير نظرية أكثر عمومية وشموال قيودّ أدت وقد
ّلتكامل الرأيس كال من نظرية  لالصناعيوجتمع نظرية التنظيم . اجلنسيات ولالستثامر األجنبي املبارش

 إىل االقتصاد تنقلها ّمث تبدأ بالنظرية احلديثة للرشكة فهيّالتنظيم الصناعي ونظرية االقتصاد الدويل; 
ّ يف تفسري تعدد اجلنسيات احلديثة والدور باختصار,وتساعد أفكارها املركزية, والتي سنذكرها هنا . ّالدويل ّ

 .ياتاجلنسّاملعارص للرشكات متعددة 
 أخر تكاليف ّتتضمن " القيام باألعامل يف اخلارجتكاليف" الصناعي بإدراك أن التنظيم بدأ أسلوب وقد

ّ من مصانعها الوطنية, ولذلك البد أن يكون لد الرشكة بعض املزايا التصدير ّجمردتتكبدها الرشكة غري 
ّ أو وفر احلجوم مما يمكنها من اإلدارية,  اخلربة التقنية واملهاراتمثل "ّ خاصة للرشكةمزية" أو التعويضية ّ ْ

                                                           
 .ّ صناعة السيارات العاملية املتغريةمثال (Whitman, 1981, pb. 12-13) يرضب) ٦(
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 املنشأة أساسا يف ," املوجودات الفريدةهذه".  بلدان أخريفاحلصول عىل ريع احتكاري من عملياهتا 
 الداخلية, كانت قابلة للنقل إىل اخلارج بكلفة قليلة, وذلك ضمنيا عن طريق األسواق الوطنية,السوق 

 وهذه املقاربة ,(Cassom, 1483 , p.38)اح مع رشكات القطر املضيف ّووفرت القدرة عىل التنافس بنج
 Charles)وتشارلز كيندلربجر ) Stephen Hymer( يف البداية ستيفن هايمر ّطورهااألساسية, التي 

Kindleburger) توسيعها إىل درجة كبرية قد ٧ ( إىل نظرية التنظيم الصناعياستنادا جر(. 
ّذا الشكل الرأيس من املؤسسات متعددة اجلنسيات ثالثة عوامل ونجاح هّتوسعّ تضمن وقد  فالعامل. ّ

. ّ يف املقام األولالعملياتّاألول هو التدويل أو اإلدماج الرأيس ملختلف مراحل العمل, لتقليل تكاليف 
ّفقد حاولت املؤسسات أن جتعل كل أوجه العملية  ملنتجات  كاملوارد وأسعار نقل املواد اخلام, وااإلنتاجية;ّ

ّوالعامل الثاين هو إنتاج واستغالل املعرفة التقنية, فبسبب .  وحتت سيطرهتاالرشكةّاملتوسطة ضمن حدود 
 وأن حتتفظ وتنميتها كلفة األبحاث والتنمية; حتاول الرشكة جاهدة أن تستحوذ عىل نتائج أبحاثها تزايد

 والتي صارت ممكنة بازدياد للخارجع ّوالعامل الثالث هو فرصة التوس. ّباالحتكار أطول مدة ممكنة
ّ التي أدت إىل هيمنة الرشكات االحتكارية عىل العواملّوإن نفس . التحسينات يف االتصاالت واملواصالت

ّ تؤدي إىل حتويل االقتصاد الدويلالتياالقتصادات القومية, هي نفسها  ّ . ّوكانت نتيجة هذا التطور أنه أد ّ
 .ة ومعقدةّ بنية دولية متقدموجودإىل 
 يف مواقع إلنتاجهاّ الرشكات متعددة اجلنسيات املتكاملة رأسيا هي أن تضع املراحل املختلفة اسرتاتيجية ّإن

ّخمتلفة يف العامل, وإن الدافع األويل لالستثامر األجنبي   هو االستفادة من انخفاض تكاليف اإلنتاج, املبارشّ
ّومزايا الرضائب املحلية, وخاصة  رشكات األمريكية, واالستفادة من جداول التعرفة األمريكية  للبالنسبةّ

ّ توسع رسعةوكانت نتيجة هذا التدويل لعملية اإلنتاج تزايد . ّ األجنبي لألجزاء املكونةاإلنتاجالتي تشجع 
ّ واسترياد املكونات تصديرّ وقد صار جزء كبري من التجارة العاملية مؤلفا من ت,التجارة بني الرشكا

 . بنظرية لتجارة أكثر تقليدية من السابقاملقرتنة الوسيطة بدال من التجارة باملنتجات النهائية والبضائع

                                                           
 . ممتازةمناقشة, هذه املقاربة )Casson, 1983 (و, )١٩٨٢ ,Caves(ّ ناقش كل من لقد) ٧(
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ّ األخر التي نوقشت آنفا, فإن الرشكات متعددة اجلنسيات حتاول أن تنشئ الدوافع إىل وباإلضافة  عوائقّ
 وفر احلجوم سيكونث ففي الصناعات االحتكارية حي. يف وجه الدخول بواسطة استثامراهتا األجنبية

ّوالطلب الوطني عاملني هامني يف التنافس الدويل, تستثمر الرشكة  ّ عدة اقتصادات لكي تعرقل ظهور يفّ
 السياسات التجارية والصناعية حلكوماهتا غالباوتساعدها يف هذا السعي . منافسني هلا من األجانب

ّعاملية للرشكات متعددة اجلنسيات هو تكتيك  االسرتاتيجية العنارصالوطنية وهكذا فإن هذا العنرص من 
 . األولوية الصناعية الذي ناقشناه آنفا يف الفصل اخلامسلتكتيكالرشكة املناظر 

ّ هو احلال يف التجارة الدولية, فإن قيام الرشكة متعددة اجلنسيات وكام ّ نظامها املحيل للتنظيم بنقلّّ
ّوإن كون االستثامر األجنبي املبارش . ّاقتصادية وسياسية هامة عواقب له تّاالقتصادي إىل املجال الدويل كان

 مشكالت عنه ت اإلنتاج قد حدث يف نظام سيايس منقسم دوليا لدول قادرة عىل املنافسة نجموتدويل
ّ متعددة اجلنسيات لتحقيق الرشكاتّإذ قد أتاحت إمكانية قيام الدول الوطنية وتسخري . سياسية كبرية

 .جية وغري ذلك من األهدافأهداف سياسية خار
 كام ّاخلاصة, من العاملة يف القطر الوطني االستثامر األجنبي املبارش هتديدا ملصاحلها ّهامة قطاعات وتعترب

ّختشى الدول املضيفة من اخرتاق الرشكات متعددة اجلنسيات  ّ وتراه خطرا مهددا ملصاحلها القتصاداهتاّ
وستناقش هذه املواضيع بعد رسد تاريخ خمترص للرشكات . ملصالحااالقتصادية والسياسية ولغري ذلك من 

 .ّ الدويل يف أوائل الفرتة التي بعد احلرباالقتصادّمتعددة اجلنسيات يف 

 ّ الرشكات األمريكية متعددة اجلنسياتفرتة

The Era of American Multinationals 

 األجنبي ّبالتوسع عن أمر بغيض خمتص  لطيفاتعبريا "ّ متعددة اجلنسياتالرشكات" املصطلح كان لقد
 املبارشولقد ارتفع االستثامر األجنبي . (Wilkins, 1974) للرشكات االحتكارية األمريكية العمالقة

 مليار دوالر تقريبا يف عام ٢٣٣٫٤ إىل حوايل ١٩٥٠ دوالر يف عام مليار ١١٫٨املرتاكم يف اخلارج من 
: ١٩٨٦ جملس املستشارين االقتصاديني ١١: ١٩٨٤حدة األمريكية وزارة التجارة يف الواليات املت (١٩٨٤
ْ األمريكي املبارش يف اخلارج أكثر من مخيس االستثامر, بلغ ١٩٨١ويف عام . )٣٧١ جممل االستثامر ) ٥ /٢(ْ
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 الفرتة التي سبقت ويف). ١: ١٩٨٤وزارة التجارة يف الواليات املتحدة األمريكية ( األجنبي العاملي املبارش
 ثم بعد ذلك, جاء دور كندا, ثم االستثامر,حلرب العاملية الثانية, استقطبت أمريكا الالتينية معظم هذا ا

وكان االستثامر يف إنتاج املواد اخلام ويف .  األخرالصناعيةّأوروبا الغربية, وتلقت معظمه املناطق 
 ةّحص احلرب كان من بعد تثامر ما التحويلية كبريا ولكن أكرب جزء من اسالتقليديةالصناعات التصنيعية 

ّخاصة  (ّاملتقدمة,ّالصناعات التحويلية املتقدمة, حيث كانت مركزة بكثافة يف القطاعات الصناعية 
 من االستثامر األمريكي املبارش يف الكبريوكان القسم اآلخر ). السيارات, والكيامويات, واإللكرتونيات

يف ) ٢٦(يف وقت من األوقات كان هذا االستثامر يمثل حوايل و). نفسهاملصدر ( اخلارج يف صناعة النفط
ّ األمريكي املبارش يف أقل األقطار نموااالستثامراملائة من  ّ. 

 ويف أوائل سبعينيات القرن العرشين أصبحت الواليات املتحدة األمريكية مستثمرة ١٩٧٠ بحلول عام و
ّ أكثر منها مصدرة لبضائع مصنوعة حملخارجية ّفاق اإلنتاج الدويل للرشكات األمريكية متعددة  وقد .ياّ ّ

وقد ازداد اإلنتاج األجنبي . ّ الدويل ألمريكااالقتصادي التجارة باعتباره املكون الرئيس للتبادل اجلنسيات,
 عن وفضال.  التابعة للرشكات األمريكية إىل أربعة أضعاف الصادرات األمريكية تقريباالرشكاتمن قبل 

 عن منقوالت من فرع عبارةّء كبري من الصادرات األمريكية للبضائع املصنعة يف احلقيقة ذلك, فقد كان جز
, أنتجت ١٩٦٩وبحلول .  اجلنسياتّمتعددةأمريكي إىل فرع خارجي عرب البحار لرشكة من الرشكات 

ّر من أي مليار دوالر تقريبا من البضائع وكان ذلك أكث) ١٤٠ (قيمته ّالرشكات متعددة اجلنسيات لوحدها ما
وقد وضعت كثري من الرشكات األمريكية . يتا والسوفياألمريكي نيالقومي يناالقتصاد عدا اقتصاد قومي ما

وقد .. البحار أكثر من نصف موجوداهتا خارج البالد, وكان أكثر من نصف أرباحها يأيت من وراء الكرب
ّومع أن معدل نمو .  األمريكياملدفوعاتان ّصارت هذه األرباح بدورها عامال مهام يف املركز اإلمجايل مليز ّ ّ

 العرشين, فقد بقيت الواليات املتحدة األمريكية معتمدة اعتامدا القرناالستثامر األجنبي تدهور يف ثامنينيات 
ويف . تنتجهاّ متعددة اجلنسيات كوسيلة للوصول لألسواق األجنبية ومن أجل األرباح التي رشكاهتاكبريا عىل 

 . سياسة تتبع دورة املنتجأهنان وصف السياسة التجارية األمريكية منذ هناية احلرب عىل احلقيقة, يمك
ّ القرن العرشين بدأ تدفق االستثامر الدويل للرشكات متعددة اجلنسيات سبعينيات أوائل وبحلول ّ  من ينتقلّ

ّجهات هامة, فقد وصل معدل االستثامر األجنبي للرشكات األمريكية متعددة  ته ثم بدأ ّ إىل قمتاجلنسياّ
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 اجلنسيات ثم تلتها الرشكات اليابانية, ّمتعددةينحدر ويتناقص تدرجييا; وبدأت الرشكات األوروبية 
ّ وكانت عدة رشكات متعددة اجلنسيات من األقطار املصنعة اخلارج,ّباالستثامر املكثف ويف اإلنتاج يف  ّ ّ

 عىلومع أن األمريكان استمروا يف هيمنتهم . اخلارج الرشقية تقوم باالستثامر يف الكتلةحديثا, وحتى من 
ّامليدان فإن الرشكات متعددة اجلنسيات األوروبية واليابانية توسعت برسعة يف   وثامنينيات القرن سبعينياتّ

وقد أنتج هؤالء الدخالء .  السابقاألمريكيّالعرشين بشكل خاص وبذلك صارت متوازنة مع التفوق 
ّ املتشابكة للرشكات متعددة اجلنسيات يف االقتصادات املتقاطعةّقدة لالستثامرات اجلدد صورة خمتلطة ومع

 (Ohmaz, 1984) .الوطنية
 الوالياتّ وراء البحار يتغري ألن الفجوة التكنولوجية التي تفصل بني اقتصادات االستثامر بدأ نمط لقد

 الياباين واالقتصاداألورويب ومع هنضة االقتصاد . ّاملتحدة واالقتصادات األخر كانت قد تقلصت
. ّ ومتت بصلة أكثر للرشكات األجنبيةاألمريكيةّأصبحت ظاهرة دورة املنتج أقل مناسبة بالنسبة للرشكات 

. ّ غري املستقرة عوامل هامة تؤثر يف االستثامر املبارش األجنبيوالعمالتّثم أصبحت أسعار الرصف املتقلبة 
 يف استثامراهتاّاسية املجهولة الرشكات متعددة اجلنسيات إىل تقليص ّ حدة األوضاع السيازديادوقد دفع 

غري أن الزيادة املثرية . األمريكيةكثري من البلدان النامية وشجع عىل االستثامر يف الواليات املتحدة 
ّ لالستثامر األجنبي يف كل من االقتصادات املتطورّحمددللحواجز التجارية يف العامل أصبحت أهم عنرص  ة ّ

 أوّ الرشكات أنه يتعني عليها إنشاء رشكات فرعية هلا يف عدد متزايد من البلدان ّتعلمتوقد . ّواألقل تطورا
.  املحميةاألسواقّالدخول يف مشاريع مشرتكة أو يف تدابري أخر مع رشكات حملية من أجل الوصول إىل 

ّوبناء عىل ذلك, فقد أصبحت املنافسة احلادة بني الرشكات متعدد ّ من عدة جنسيات يف العقود اجلنسياتة ّ
 . يف مجيع األسواق العاملية تقريبادةواألخرية من القرن العرشين موج

ّ من حاالت عدم االطمئنان االقتصادي والسيايس أخذت الرشكات متعددة اجلديد هذا الظرف يف
 األوروبيةأقل األسواق ّ يف التوسع الرسيع ودخول األسواق األمريكية, وإىل درجة اليابانيةاجلنسيات 

 بشكل رئييس للحصول اخلارجكانت الرشكات اليابانية قد درجت عىل االستثامر يف . وغريها من األسواق
ّ ترسل بعدئذ إىل اليابان حيث يتم جتهيزها كانتعىل املواد األولية أو املكونات منخفضة التكاليف والتي 

وقد جادل أحد اخلرباء اليابانيني أنه يف . ىل األسواق العاملية تصديرها إليتموإدخاهلا يف املنتجات النهائية 
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 من الواليات املتحدة, الصادراتّ حمل ّوحل " للتجارةمناهضا" االستثامر املبارش األمريكي كان أنحني 
 فإن (Kioshi Kojima) قال كيويش كوجياموكام "التجارة تدعم"فقد كان اليابانيون يتبعون اسرتاتيجية 

 االقتصاد الياباين يف " املضافة العاليةالقيمة ذات"اليابانية احتفظت بمرحلة اإلنتاج الصناعي الرشكات 
 (Kojima,1978) .نفسه
ّ فإن احلواجز القرن الربع األخري من حتى " للتجارةالداعمة" تطبيق هذه االسرتاتيجية ّاستمر أنه ومع

 ويف السوق األوروبية املشرتكة ويف املتحدةاليات املتزايدة التي وضعت يف وجه البضائع اليابانية يف الو
ّويف الواقع, فإن رشكاء .  زيادة االستثامر واإلنتاج يف اخلارجإىلأماكن أخر, قد دفعت الرشكات اليابانية 

ّ إىل رشكات متعددة اجلنسيات, وذلك من ّتتحول أن ىلع قد أجربوا الرشكات اليابانية االقتصادينياليابان 
 حمتو ذات" ومن خالل التهديدات بإصدار ترشيعات اليابانينيوابح تصدير طوعية عىل خالل وضع ك

 هذهويف ثامنينيات القرن العرشين تسارعت .  ممارسة ضغوط لزيادة احلواجز التجاريةخالل ومن ,"ّحميل
انية  اليابالصناعة "جنسيات ّتعددية"وأصبح مانجم عن ذلك من . النـزعة من جراء ارتفاع قيمة الني

 .ّالدويلّ املتميزة لالقتصاد السيايس السامت حدإ
فهي متيل إىل أن .  القرن العرشينهنايةّ عن الرشكات متعددة اجلنسيات يف تعميامت ةبضع إصدار يمكن

ّومع ذلك فإن الرشكات اليابانية ورشكات . أوروبيةتكون رشكات احتكارية أمريكية وبدرجة أقل, 
ّ والسيام كوريا اجلنوبية, التي تقف احلواجز التجارية املتزايدة يف وجه حديثا,ع البلدان التي بدأت التصني

ّ والتفوق عليها يف العمالقةّ إىل األسواق املحلية تتجه بشكل متزايد إىل االنضامم إىل تلك الرشكات وصوهلا
 .بعض األحيان

ّيف قطاعات متكنها من ّ متعددة اجلنسيات هي غالبا رشكات احتكارية وتقع الرشكاتّ فإن وكذلك
 يف ميدان ّتفوقها أو من –ْ من وفر احلجوم, واالستفادة من الكلفة املنخفضة للمواصالت االستفادة

  يف امليدان االقتصاديوالتنميةّوهي تعمل بكفاءة قصو يف أقطار منظمة التعاون . األبحاث والتنمية

(OECD) األجنبي واالستثامرواجز التجارية ّ وجود أسواق موحدة نسبيا وبسبب انخفاض احلبسبب 
ّ ويف األقطار األقل تطورالرشقية االكتلةّبشكل عام; باستثناء إنتاج املكونات فهي توجد إىل درجة أقل يف  ّ .
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 عالية ّمعينةّ يف صناعات حساسة واسرتاتيجية الكبري حضورهاوإن أمهيتها آخذة باالزدياد بسبب 
 (Whitman , 1977 , p.38).التكنولوجيا

 )األم(ّ متعددة اجلنسيات وأقطارها الوطنية الرشكات

The Multinationals and Home Countries 

ّ حول القضية املثرية لكثري من اجلدل واملتعلقة بالصلة بني الرشكات الكتابات معظم ّتصنف  ّمتعددةّ
ّ الثالثة املتعلقة ألساسيةاّاجلنسيات وبني حكومات أقطارها الوطنية, تصنف يف واحد أو أكثر من املواقف 

 : هي كام ييلاملواقفوهذه : ّبالصلة بني العلوم االقتصادية والعلوم السياسية
 ) اجلديدالتجاريأو (أو املوقف القومي ) أو الراديكايل(أو املوقف املاركيس ) أو التقليدي (الليربايل املوقف

(Gilpin, 1975, ch.6) .ّوكل واحد من هذه املواقف يقدم ت ّ متعددة الرشكاتفسريات خمتلفة للعالقة بني ّ
 األول من بني املستثمرين األوائل يف املقامّوألن الرشكات األمريكية كانت يف . اجلنسيات وحكوماهتا الوطنية

ّ تتبع أكثر من غريها اسرتاتيجية إنتاج فيام وراء البحار, لذلك األمريكيةّاخلارج وألن الواليات املتحدة 
 الوالياتّ يف هذا القسم عىل العالقة بني الرشكات األمريكية متعددة اجلنسيات وحكومة يدالتأكفسيكون 

 . األخر وعالقاهتا بحكوماهتااألقطارّغري أن املناقشة العامة هنا تنطبق أيضا عىل رشكات . املتحدة األمريكية
 يف األمريكيةاليات املتحدة  الرشكات األمريكية قد اصطدمت بأهداف السياسة اخلارجية للومصالحّ أن ومع

ّعدة مناسبات فإن ثمة تكامال يف املصالح بني الرشكات وحكومة  فقد كان زعامء .  املتحدة األمريكيةالوالياتّ
ّ عموما أن التوسع اخلارجي للرشكات األمريكية خيدم يعتقدونالرشكات والزعامء السياسيون األمريكيون 

ّوقد شجعت السياسات األمريكية توسع الرشكات يف .  األمريكية املتحدةللوالياتّمصالح قومية هامة  ّ
ّوجتىل هذا االقرتان للمصالح يف عدة جماالت. (Sigmund,1980)ّ وكانت ميالة حلاميتهااخلارج ّ. 
 كبري عىل ّحدّ من القرن العرشين كانت الرشكات األمريكية متعددة اجلنسيات تسيطر إىل السبعينيات وحتى

 أمن اإلمدادات البرتولية هذاوقد ضمن . ّ الشيوعي إىل املواد اخلام وخاصة البرتولوصول العامل غري
واستخدمت هذه السيطرة أيضا . )(Krasner, 1978وتفضيل الزبائن األمريكيني يف أوقات نقص اإلمداد 
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  احلرجة مثل فرتات احلرب الكورية وحرب فيتنام, كامالفرتاتلتلطيف الزيادات يف األسعار أثناء 
جلنة ( إنشاء جلنة سياسة املواد فبعد. )٨(  كمصدر ملامرسة النفوذ السيايساملناسباتاستخدمت يف بعض 

 غري املعوق إىل للوصولبعد اندالع احلرب الكورية, جعلت الواليات املتحدة األمريكية ) (Paley)بايل
ّملكية الرشكات متعددة اجلنسيات  الوصول من خالل هذاّوقد تم حتقيق .  كبريةّ أولويةمصادر املواد اخلام ّ

ّومع أن سيطرة الرشكات .  وسيطرهتا عىل تلك املوارد املستخرجةباالستخراجّاألمريكية املختصة 
 استمرار يزال الوصول إىل املواد اخلام قد تناقصت كثريا يف ثامنينيات القرن العرشين فال عىلاألمريكية 

 أن القو االقتصادية املالحظةوجتدر . ية ذا أولوية كبريةاحلضور األمريكي يف أسواق البضائع العامل
 . )٩(ّ متعددة اجلنسيات يف هذه األسواقلرشكاهتاالكرب األخر قد حاولت جاهدة أن حتصل عىل مركز 

ّ فقد كان القادة السياسيون األمريكيون يؤمنون أن املصالح القومية ذلك, عىل وعالوة ّ  خدمتها بواسطة ّتمتّ
 أداةفاالستثامر األجنبي املبارش اعترب . ّ األمريكية املختصة بالتصنيع واخلدماتللرشكاتاألجنبي ّالتوسع 

 العاملية واعترب األسواقأساسية تستطيع الواليات املتحدة بواسطتها املحافظة عىل مركزها النسبي يف 
ّالتوسع وراء البحار الذي تقوم به الرشكات متعددة اجلنسيات  ظة عىل مركز أمريكا  للمحافوسيلةّ

 بالتوسع مثل اقتصادات أوروبا الغربية اآلخذةاالقتصادي العاملي املهيمن يف االقتصادات األخر ّ
 يقود إىل زيادة وليس نقص صادرات الواليات املتحدة األمريكية ّالتوسعّوكان من املعتقد أن هذا . واليابان
 منافسة منّة العاملة واملكونات متكن الرشكات األمريكية  اإلنتاج اخلارجي للبضائع أو كثافّأنكام . نفسها

 أن الرشكات األمريكية تعنيومع أن هذه االسرتاتيجية . املنتجني اآلخرين من ذوي األسعار املنخفضة
ّتصدر رأس املال والتكنولوجيا عىل حد سواء, فإن  ّ ّ احلقيقي لقوة الرشكات املتمثل بالتمويل املوضعّ ّ

وقد . ّ كل ذلك يبقى يف اقتصاد الواليات املتحدة األمريكيةاإلدارية,ية والسيطرة واألبحاث والتنم

                                                           
وأفضل .  كسالح سيايسللبرتول استخدمت الواليات املتحدة األمريكية مركزها شبه االحتكاري ١٩٧٣ل عام  ذلك, فقبعن وفضال) ٨(

ّ عن الربيطانيني والفرنسيني كان عامال مهام يف إجبارهم عىل االنسحاب البرتولفالتهديد األمريكي بقطع . ١٩٥٦مثال هو أزمة السويس عام 
 . لقناة السويس ومرصغزوهممن 

 . هلذه القضايامناقشة (Vernon, 1983:ch.2,3) يف كتاب جتد) ٩(
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 اجلنسيات التابعة لدول أخر يف إنتاجها يف االقتصادات اخلارجية لتحافظ عىل ّمتعددةّتوسعت الرشكات 
 .ّ يف األسواق العاملية أو تزيد من تلك احلصةّحصتها
ومل . األمريكيةت أيضا أهنا ختدم ميزان مدفوعات الواليات املتحدة ّ متعددة اجلنسياالرشكات اعتربت وقد

ّتقدر احلكومة األمريكية هذه احلالة حتى أواخر ستينيات القرن   عندما بدأ ميزان املدفوعات العرشينّ
ّ متعددة الرشكات أنبّوعندئذ تم االعرتاف .  بشكل حادّمرةاألمريكي والتجارة األمريكية يتدهوران ألول 

 لرشاء البضائع رضورياوالقطع األجنبي كان (نسيات جهات رئيسية لتحصيل القطع األجنبي اجل
ّ فقد اعتربت عامال مهام يف الرفاهية وبذلك, )وللمحافظة عىل مركز أمريكا العاملي سياسيا وعسكريا

 الوطن من قبل ّومع أن األرباح املستحقة واملعادة إىل.  العاملياألمريكياالقتصادية األمريكية والنفوذ 
 املستو املتوقع قبل تأميم كثري من االستثامرات إىل قطّ متعددة اجلنسيات مل تصل األمريكيةالرشكات 

ّ سبعينيات القرن العرشين, إال أهنا مع ذلك تؤلف جزءا كبريا من املركز يفالبرتولية وغريها من املوارد 
 . األمريكي مليزان مدفوعاهتااإلمجايل

 االقتصادي النظامّ متعددة اجلنسيات أيضا أداة للتنمية االقتصادبة العاملية وآلية لنرش لرشكاتا اعتربت وقد
ّاحلر وابتداء من خطة مارشال رأ الكثريون أن الرشكات متعددة   وسيلة لتقوية االقتصادات اجلنسياتّ

و االشرتاكية للتبعية  عن النامذج الشيوعية أبديلاألجنبية وبالتايل الحتواء الشيوعية وذلك بتقديم 
 . األمريكية ورأس املال األمريكي واخلربة اإلداريةالتكنولوجيااالقتصادية عن طريق تصدير 

ّ للدول األقل تطورا والذي أعلنه يف املخصص أعطى الرئيس األمريكي ريغان يف برناجمه وقد ّ ّ١٥ 
ّويتجىل هذا االلتزام . عنرصا أساسياّ إياها معتربا , دورا قويااجلنسياتّ الرشكات متعددة ١٩٨١ أكتوبر

 لنرش نظام االقتصاد احلر واملوقف األمريكي حيال مجيع القضايا كأداةّبالرشكات متعددة اجلنسيات 
ْ تقريبا, وتراوح بني مستقبل البنك الدويل وحل مشكلة الدين العامليّالدوليةاالقتصادية  ّ  ّفضلوقد . ّ

ّد عىل املنظامت الدولية أو االستدانة االستثامر األجنبي اخلاص عىل االعتام  قبل احلكومات األجنبية يف منّ
 .العاملي يف اقتصاد السوق وإدماجهاّ نموا البلدانّأسواق رأس املال العاملي كوسيلة لتطوير وتنمية أقل 
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 ّيرس ال ّمماّ األمريكية متعددة اجلنسيات أداة دبلوماسية وكان ذلك يف معظم األحيان الرشكات اعتربت وقد
 أن تضبط فعاليات هذه الرشكات األمريكيةفقد حاولت حكومة الواليات املتحدة . زعامء هذه الرشكات

ّاألمريكية أو تسخرها لتحث احلكومات  ّفعىل .  أو جتربها عىل القيام بالتزاماهتا أو ما تأمرها بهاألخر
 التي كان السوفيايت يف العالقات مع االحتاد ّ العنارص األساسية املكونة لسياسة االنفراجّتتمثلسبيل املثال 

 بزيادة التجارة األمريكية السوفيايتيدعو إليها وزير اخلارجية األمريكي هنري كيسنجر, بوعده االحتاد 
ّ كيسنجر يأمل من وراء ذلك أن يعدل السلوك وكان. واالستثامر األمريكي والصادرات التكنولوجية

ّبينام اتبع الرئيس ريغان أسلوبا .  بني روسيا والعامل اخلارجيالرتابطمن السوفيايت عن طريق إجياد نسيج 
 وللحرب االحتاد السوفيايت من التكنولوجيا األمريكية كأداة تستخدم لإلكراه السيايس, حرمانآخر وهو 

 من شاهبةمّوهناك عدة أمثلة .  وأوروبا الغربيةتااالقتصادية كام يف حالة اتفاقية أنابيب الغاز بني السوفي
ّ متعددة اجلنسيات الرشكاتحماوالت قامت هبا الواليات املتحدة األمريكية وغريها من احلكومات لتجنيد 

 .يف تنفيذ سياستها اخلارجية
 للواليات ّالعامةّ اهلام للرشكات متعددة اجلنسيات يف االسرتاتيجية االقتصادية والسياسية ّالدورّ أن ومع

ّ رشكاهتا متعددة اجلنسيات أدوات لسياستها اعتربتّ يشء فإن األمم األخر يهيواز املتحدة األمريكية ال
 اجلنسيات األوروبية واليابانية من قبل حكوماهتا جلعل مواردها ّمتعددةفقد استخدمت الرشكات . القومية

 اجلنسيات قد ةّمتعددّوبام أن تأثري رشكات البرتول األمريكية .  اخلام أكثر أمانا وضامنااملوادّاخلاصة من 
ّ من الدول األخر أن حتل حمل ولغريهاّضعف, فقد حاولت الرشكات متعددة اجلنسيات التابعة لليابان  ّ ّ

 .)(Vernon, 1983, ch. 5الرشكات األمريكية 
ّقوهتا االقتصادية قامت بتقليد املثال  يفبلغت االقتصادات األخر مرحلة النضج وازدادت  وعندما

ّالرشكات متعددة اجلنسيات لتعزيز مصاحلها القومية كام  عىلت متفاوتة يف االعتامد األمريكي إىل درجا
ّشجعت احلكومات رشكاهتا  التجاريةفمثال, عندما ازدادت احلواجز  . (Spindler, 1984)تراها هي

. العامليةّاملحافظة عىل حصتها القومية من األسواق  عىلّمتعددة اجلنسيات عىل االستثامر يف اخلارج لتساعد 
ّأن حكومات أملانيا الغربية وغريها من حكومات األقطار األوروبية  وأحزهناّومما أساء إلدارة ريغان 
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ضامن  جزئياّمتعددة اجلنسيات وسيلة لزيادة روابطها مع الكتلة السوفياتية, حيدوها لذلك  رشكاهتااعتربت 
  .العالقات السياسية الودية معها

ة األمريكية فإن مصالح الرشكات واملصالح القومية بدأ يضعف بعد أزمة الطاقة يف أما يف الواليات املتحد
ّوقد كانت العاملة املنظمة والنقاد األكاديميون قلقني منذ فرتة طويلة إزاء ماينطوي عليه . ١٩٧٣عام  ّ

ملركز التنافيس ّاالستثامر اخلارجي من آثار عىل العاملة املحلية الوطنية وعىل توزيع الدخل القومي وعىل ا
 اإلرسائيلية يف أكتوبر من −وصار هذا االنتقاد أكثر شيوعا يف غضون احلرب العربية . لالقتصاد األمريكي

 احلظر النفطي العريب عىل, عندما اعتربت رشكات النفط األمريكية عىل أهنا هي التي ساعدت ١٩٧٣عام 
ة األمريكية وبدء حاالت العجز التجاري وتال ذلك االنحدار النسبي للصناع. عىل األقطار الغربية

الضخم, وكذلك نسبة البطالة العالية, واملصاعب املزمنة يف ميزان املدفوعات األمريكية, عند ذلك ساد 
ّاالعتقاد بأن الرشكات األمريكية متعددة اجلنسيات تصدر فرص العمل األمريكية وتقلل الصادرات 

ّجبار الرشكات األمريكية متعددة اجلنسيات عىل االستثامر يف  جيب إّبأنهوقد جادل بعضهم . األمريكية
 .ّاالقتصاد األمريكي وأن تقلل كثريا نقل التكنولوجيا األمريكية إىل االقتصادات املنافسة

ّومع أن االستثامر اخلارجي املبارش القى دعام قويا بصورة مستمرة حتى ثامنينيات القرن العرشين وأثناءها,  ّ
وأثناء العقود . لسياسية يف الواليات املتحدة األمريكية قد أصبحت أكثر غموضا والتباسافإن املشاعر ا

األوىل فيام بعد احلرب, كان النمط االقتصادي الذي نشأ بني الواليات املتحدة األمريكية ورشكائها 
ّاالقتصاديني األساسيني قد مكن الواليات املتحدة من الوصول إىل األسواق العاملية عن  طريق اإلنتاج ّ

ومع . اخلارجي بينام قامت األقطار األخر بتصدير البضائع املصنوعة حمليا إىل الواليات املتحدة األمريكية
تقلص احلجم النسبي لالقتصاد األمريكي حاول الذين يرسمون سياسة الواليات املتحدة عكس هذه 

 األجنبية عىل أن تستثمر استثامرا مبارشا يف العالقة بزيادة املنتجات املصنوعة يف أمريكا وبتشجيع الرشكات
ومع ذلك فقد احتفظت حكومة الواليات املتحدة األمريكية بالتزامها األسايس . االقتصاد األمريكي

 .باالستثامر املبارش اخلارجي الذي تقوم به الرشكات األمريكية
نينيات القرن العرشين يف الواليات لقد كان عكس اجتاه تدفق االستثامر وازدياد االستثامر اخلارجي يف ثام

املتحدة األمريكية بال ريب عامال مهام يف التقليل من حدة العداوة نحو االستثامر فيام وراء البحار, كتلك 



 

 

٣٠٥ 

 مركزاخلليج لألبحاث  واإلنتاج الدويلاتاجلنسي متعددة الرشكات: السادس الفصل

 الصادر يف منتصف سبعينيات القرن العرشين (Burke Hartke) هالتي متثلت يف مرشوع قانون بورك هارتك
(Calder, 1985, p.603) . فقد أصبح الرأي العام األمريكي يف ثامنينيات القرن العرشين أكثر ومع ذلك

وبالرغم من زيادة االستثامر . ّانتقادا للرشكات متعددة اجلنسيات وكذلك لالستثامر فيام وراء البحار
األجنبي يف الواليات املتحدة األمريكية, فقد صار عديد من األمريكيني قلقني من كون االستثامر األجنبي 

وعندما . بارش الذي تقوم به الرشكات األمريكية قد ساهم يف إزالة طابع التصنيع عن االقتصاد األمريكيامل
 حدة من أن االقتصاد فارتفع العجز التجاري األمريكي يف ثامنينيات القرن العرشين, ازدادت املخاو
ّاألمريكي قد أصبح جمرد جممع للمكونات التي تصنعها الرشكات األمريكية مت  .ّعددة اجلنسيات يف اخلارجّ

ّوبالرغم من املجلدات التي كتبت عن هذه املناقشات واملجادالت فإن اجلدل بني املؤيدين للرشكات 
فمثال قد يتساءل املرء فيام إذا كانت . ّمتعددة اجلنسيات وبني نقاد هذه الرشكات مل يتوصل إىل حل حاسم

صاد األمريكي لو أهنا مل تقم باستثامر خارجي أم أهنا كانت  يف االقت نفسهإحد الرشكات ستقوم باالستثامر
ْمنعت الرشكات  ام سيكون عليه احلال لوبلن تقوم بأي استثامر عىل اإلطالق? ومن املستحيل أن نجزم 

 فإن احلكم عىل ما (Raymond Vernon)وعىل حد قول رايموند فرنون . األمريكية من االستثامر يف اخلارج
ّامر اخلارجي يزيح أو يكمل االستثامر املحيل, يستند إىل جمموعة من الفرضيات غري القابلة إذا كان االستث ّ

 ومع ذلك فمن املهم أن نالحظ أن املفاهيم األمريكية آخذة (Vernon, 1971, p.157)لإلثبات أساسا 
ّبالتغري وأن السياسات األمريكية جتاه الرشكات متعددة اجلنسيات قد أصبحت أكثر حذرا ّ. 

 ّ واألقطار املضيفةاجلنسياتّالرشكات متعددة 

The Multinationals and Host Countries 

قال أحد االقتصاديني الليرباليني يف اجلواب عن أسئلة وجهها إليه جمموعة من الطالب مستفرسين عن 
ان يقصد  وك"ّإن الرشكة متعددة اجلنسيات غري موجودة" :ّوجهات نظره عن الرشكات متعددة اجلنسيات

ّبقوله ذاك أن كل رشكة تستجيب ملؤرشات األسعار وغريها بشكل متامثل بغض النظر, عن كوهنا رشكة 
تدخل يف النموذج االقتصادي  ّوطنية أو متعددة اجلنسيات, وإن مسألة امللكية القومية لوسائل اإلنتاج مل
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أن وظيفة ساعي الربيد هي " : أخرّوكام قرر االقتصادي نفسه يف مناسبة. الليربايل للسلوك االقتصادي
 ."ّإيصال الربيد, بغض النظر عن زيه

ّوجهة النظر هذه ختتلف جدا يف تلك األقطار املضيفة للرشكات الدولية األجنبية ولكن وقد شجب . ّ
الرئيس الفرنيس شارل دجيول املوجة العارمة لالقتصاد األمريكي التي اخرتقت أوروبا الغربية يف ستينيات 

ّوقد دعا املؤلف الفرنيس الذي تعد كتبه األكثر مبيعا وهو جان . ن العرشين وحاول أن يكبح مجاحهاالقر ّ
, دعا األوروبيني إىل أن يواجهوا ما أسامه (Jean - Jacques Servan - Schreiber)جاك رسفان رشيرب 

لة ضمن األقطار قد وبحلول ثامنينيات القرن العرشين كانت االنتقادات املامث. "التحدي األمريكي"
ّفالتوسع األمريكي يف الرشكات التي تعمل فيام وراء البحار كان قد تباطأ وبدأت االستثامرات . أسكتت

األوروبية واليابانية يف الواليات املتحدة األمريكية يف إنتاج شبكة من االستثامر املبارش املتقاطع ضمن هذه 
 ١٩٧٧ارجي املبارش يف الواليات املتحدة األمريكية بني عام وازداد االستثامر اخل. ّاالقتصادات املتقدمة

, ١٩٨٦, جملس املستشارين االقتصاديني( مليار دوالر ١٥٩٫٦ مليار دوالر إىل ٣٤٫٦ من ١٩٨٤وعام 
ويف احلقيقة, فقد ازداد القلق إزاء تسارع االستثامر الياباين املبارش يف الواليات املتحدة . )٣٧١٠ص 

ّوروبا الغربية وخاصة يف قطاعات التكنولوجيا العالية وقطاعات النمواألمريكية ويف أ ّ. 
ّكان الصدام بني الرشكات متعددة اجلنسيات وبني األقطار املضيفة هلا شديدا جدا يف االقتصادات األقل  ّ

ّفقد وجه فراد املسؤولني احلكوميني هتام صاخبة ضد سياسات الرشكات الدولية وعواقبها السلب. نموا ية ّ
ّوسيتم يف هذا القسم تقييم . فة هلذه الرشكاتّاملزعومة عىل الرفاه االقتصادي وعىل التنمية وعىل األمم املضي

 .هذه االنتقادات
ّإن االستثامر اخلارجي الذي تقوم به رشكات االقتصادات املتقدمة يف اقتصادات األقطار األقل نموا قديم  ّ ّ

 هناك تويف العامل احلديث كان.  من رشكات املغامرين من التجارقدم أنشطة رشكة اهلند الرشقية وغريها
 يف القرنني السابع عرش والثامن عرش, "االستعامر القديم"ففي فرتة . ثالث موجات من هذه االستثامرات

أنشأت الرشكات اإلسبانية واهلولندية واإلنجليزية مناجم ومزارع يف العامل اجلديد ويف أجزاء من آسيا; 
ّذه الفعاليات يف معظم احلاالت تسلب وتستغل املواطنني املحليني من أجل االستحواذ عىل وكانت ه

 يف القرن التاسع عرش, "اإلمربيالية اجلديدة" وأثناء املوجة الثانية لـ .ثرواهتم املعدنية وغريها من الثروات
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ّملتعددة, ومع أن سيا وغريها من املناطق ضمن النظم اإلمربيالية اآأدخلت أفريقيا وجنوب رشق 
ّاالستغالل مل يتوقف, فإن االستثامرات األوروبية يف مرافق املوانئ, والسكك احلديدية, واملراكز املدينية 

ّتزال مهمة لكثري من األقطار األقل نموا آنذاك أوجدت فعال بنية حتتية ال ّ ّ. 
قطار األقل نموا يف تطبيق وقد بدأت املوجة الثالثة يف ستينيات القرن العرشين عندما بدأت هذه األ

ّوقد شجعت الرشكات متعددة . اسرتاتيجيات إحالل الواردات وذلك كأقرص طريق نحو التصنيع
ّاجلنسيات التابعة للواليات املتحدة األمريكية وغريها من االقتصادات املتطورة من خالل وضع عوائق 

يبي متنوع وغري ذلك من السياسات, عىل كبرية وخمتلف اإلغراءات الرضيبية يف وجه التجارة, وإغراء رض
وقد أنشأت الرشكات أيضا مصانع فرعية يف بعض األقطار التي . أن تنشئ فروعا تصنيعية ضمن حدودها

ّبدأت التصنيع حديثا وذلك إلنتاج املكونات ولكي تصلح لتكون منصات تصدير ألسواق االقتصاد  ّ
ّت أثار جدال حول دور الرشكات الصناعية متعددة ولكن هذا النجاح ذاته هلذه السياسا. ّاملتطورة

ّاجلنسيات يف األقطار األقل نموا وحول مطالباهتا بالتنظيم الدويل التي أصبحت عنارص رئيسة يف نضال 
ومع إزالة االستعامر السيايس, والتأميم وزيادة . األقطار األقل نموا, من أجل نظام اقتصادي دويل جديد

ّلنصف الثاين من القرن العرشين تقلصت أمهية االستثامر األجنبي يف إنتاج البضائع يف ّالسيطرة املحلية يف ا
ّاقتصاد الدول األقل نموا ّ ّ. 

ّويمكن تصنيف التهم املوجهه ضد الرشكات متعددة اجلنسيات من قبل احلكومات املضيفة والنقاد  ّ
ّجنبي املبارش يشوه االقتصاد ويشوه طبيعة احلجة االقتصادية هي أن االستثامر األ. املتطرفني, إىل عدة فئات

ّالنمو االقتصادي يف األقطار األقل نموا   عواقب اقتصادية"التابعة"إذ يزعمون أن هلذه التنمية املقرتنة أو . ّ
ّ; فالرشكات متعددة اجلنسيات تتهم بأهنا ختلق اقتصادا فرعيا لرشكات صغرية (Evans, 1979) ضارة عدة ّ

ّرة عىل دفع عجلة التنمية الشاملة; فالفروع املحلية موجودة كملحقات للرشكة يف غري كفوءة وغري قاد
ف بدال من كوهنا حمركات النمو املعتمد ّاإلقليم األم, وكجيوب حماطة بأرض أجنبية ضمن االقتصاد املضي

ّوكذلك فإن الرشكات تتهم بأهنا تدخل أنواعا غري مالئمة من التكنولوجيا تعرقل. ّعىل الذات ّ التطورات ّ
ّالتكنولوجية املحلية وتعرقل استخدام تقنيات إنتاجية كثيفة رأس املال وبذلك فإهنا تسبب البطالة ومتنع  ّ

ّ والتهمة األخر هي أن الرشكات متعددة اجلنسيات حتتفظ بالسيطرة عىل .ّظهور التكنولوجيات املحلية
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ّذلك, يؤكد  ىلإوباإلضافة . ة بأسعار معقولنموال تنقلها إىل األقطار األق ّالتكنولوجيا األكثر تطورا وال
ّكثريون أن االستثامر األجنبي املبارش يزيد من سوء توزيع الدخل يف األقطار األقل نموا وعن طريق إعادة . ّ

ّاألرباح إىل اخلارج وتفوقها يف الوصول إىل التمويل املحيل, فإن الرشكات متعددة اجلنسيات تستنـزف من  ّ
 .(Vaidsos, 1974)ّف رأس املال املخصص للتنمية ومتنع نشوء املقاولني من أهل البالد ّالقطر املضي

ّ له عواقب سياسية سلبية عىل األقطار األقل نمواتوجيادل نقاد آخرون بأن االستثامر األجنبي املبارش كان ّ .
ّفهم يؤكدون مثال, أنه ألن الرشكات حتتاج إىل وجود حكومة مضي ّ اطفة مع الرأساملية, فإن فة مستقرة ومتعّ

ّف وختلق حتالفات بني الرأساملية الدولية وبني ّالتنمية التابعة تشجع ظهور النظم االستبدادية يف القطر املضي
ّويدعم هذا التحالف االستغاليل تدخل حكومات هذه الرشكات . ّالنخبة املحلية املتصفة بالرجعية

وهبذا األسلوب فإن االستثامر األجنبي جيعل القطر . ل نموااألجنبية يف الشؤون الداخلية لألقطار األق
 .ّف تابعا سياسيا لإلقليم األم املتمدنّاملضي

 الرفاهية االجتامعية والثقافية لألقطار يفّوهناك زعم آخر بأن ثمة تأثريات سلبية لالستثامر األجنبي املبارش 
ّاألقل نموا وأن الوجود املسيطر للرشكات األجنبية يف ا ّملجتمع املضيف يوصف بأنه يؤلف نوعا من ّ
ّ مما يؤدي إىل أن يفقد القطر النامي السيطرة عىل ,االستعامر الثقايف أو حتويل املجتمع إىل عشاق الكوكا كوال ّ

ّوينظر إىل الرشكة متعددة اجلنسيات عىل أهنا تقوض القيم التقليدية . ّثقافته اخلاصة وعىل تنميته االجتامعية ّ ْ
وير . فةّوتدخل بدعاياهتا وإجراءات أعامهلا قيام جديدة وأذواقا جديدة غري مالئمة لألمة املضيللمجتمع 

ّالبعض أن هذه القيم األجنبية ليست سيئة بحد ذاهتا فحسب ولكنها خطرة عىل تطور القطر ألهنا ختلق  ّ
 .للجامهري االحتياجات احلقيقية توفر طلبا للرتف وغري ذلك من البضائع التي ال

فاالستثامر األجنبي املبارش الذي تقوم به الرشكات . ّأن ثمة أساسا ما لكل هذه التهمبوجيب أن نعرتف 
ّالدولية, يف األقطار األقل نموا يمكن أن يكون له بل قد كان له آثار سيئة يؤسف هلا عىل االقتصاد  ّ ّ

 التي حدثت (Bhopal Disaster)ال فكارثة هبوب. والسياسة والتنمية االجتامعية هلذه األقطار األقل نموا
 إنام هو مثل ملا سبق (Union Carbide) واإلمهال املزعوم الذي ارتكبته رشكة يونيون كاربايد ١٩٨٥عام 

وبالتأكيد من غري الصعب أن نجد أمثلة عديدة أخر حلاالت قامت فيها هذه الرشكات بارتكاب . ّأن بيناه
ّعىل ذلك, فالنقاد يتهمون الرشكات متعددة اجلنسيات واالستثامر تقترص  ولكن القضية ال. أعامل حمظورة



 

 

٣٠٩ 

 مركزاخلليج لألبحاث  واإلنتاج الدويلاتاجلنسي متعددة الرشكات: السادس الفصل

ّاألجنبي املبارش بأهنا بحكم طبيعتها تعمل بشكل مدبر ومنظم جللب الرضر للمجتمعات املضي ّ فة, ويبدون ّ
ّحجتهم أن العالقة بني الرشكات األجنبية واحلكومات املضيفة جيب أن تكون بالرضورة مدمرة  ّ

ّيوجه هذا االنتقاد لرشكات خاصة بعينها, ولكنه موجه إىل الرشكات متعددة  وال. فةّللحكومات املضي ّ ّ ّ
 .اجلنسيات بوصفها كيانا مؤسسيا

ّتدعم االهتام الذي يوجه هبذا الشكل املبالغ فيه للغاية, ولكن بشكل إمجايل, فسجل  ّواألدلة املتوفرة ال ّ
−ويف احلقيقة, فإن دورها . ْام هو سجل إجيايب ومرضّالرشكات متعددة اجلنسيات يف األقطار النامية إن

.  مبالغ فيه من قبل املؤيدين واخلصوم عىل حد سواء−  كان عىل العكس من ذلكمّسواء أكان خريا مفيدا أ 
ّفكثري من أمثلة العواقب السلبية املشهودة لالستثامر اخلارجي إما أن تكون نتيجة سياسات األقطار األقل 

ويمكن دعم هذا التقييم بمراجعة موجزة لبعض : أهنا جزء مالزم لعملية التنمية نفسهانموا نفسها أو 
ّاالهتامات اخلاصة املوجهة ضد الرشكات متعددة اجلنسيات من قبل األقطار األقل نموا  ّّ ّ)١٠(. 

ّر األقل ّومع أن الرشكات متعددة اجلنسيات غالبا ما كانت تنشئ بالفعل فروعا تصنيعية غري فعالة يف األقطا
ّنموا فإن ذلك يمكن أن يكون, بل قد كان يف األساس, نامجا عن السوق املحيل املحدود يف معظم هذه  ّ

ْوقد شجعت األقطار األقل نموا الرشكات عىل االستثامر يف أسواق حممية حيث يصعب حتقيق وفر . البلدان ّ ّ ّ
ار ذلك كجزء من اسرتاتيجيتها وقد فعلت هذه األقط. احلجوم وحيث تكون الكلفة عالية بالرضورة

ّوهذا اإلجراء قد يؤدي أو ال يؤدي إىل نوع مغلق من . املتمثلة بتصنيع إحالل الواردات والتعريفات العالية ّ
ويف األقطار اآلسيوية التي بدأت التصنيع حديثا . ّاقتصاد التصنيع عندما تنشأ الفروع املنتجة للمكونات

 التنمية قد انسحب عىل بقية االقتصاد وأصبح جزءا من عملية التصنيع فإن األثر النافع هلذا النوع من
وسواء حصلت تنمية مواتية أو . ويبدو أن هذا مل حيدث يف املكسيك وبعض األقطار األخر. الرسيع

ّحصل عكس ذلك فقد كان ذلك نامجا بالدرجة األوىل عن السياسات املتبعة يف احلكومات املضيفة ّ. 
تريد أرقى  ية نقل التكنولوجيا غري املناسبة جيب أن نالحظ أن األقطار األقل نموا الولد النظر يف قض

 (labor-intensive technology)كثيفة اليد العاملة  التكنولوجيا بل تريدأنواع التكنولوجيا فحسب 

                                                           
 . لالطالع عىل هذه القضايا(Dunning, 1981:ch.13)انظر ) ١٠(
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تعارض هذان ي وغالبا ما.  وذلك لغرض زيادة العاملة إىل احلد األقىص)التكنولوجيا املالئمةّيسمى ب ما(
مثل  −ومع ذلك فاألقطار التي بدأت التصنيع حديثا والتي نقلت إليها أرقى أنواع التكنولوجيا . اهلدفان
وفضال عن ذلك, . وذلك بسبب إنجازها االقتصادي اإلمجايل لدهيا بطالة قليلة نسبيا −  وسنغافورةنتايوا

ّالذي تقوم به الرشكات متعددة  (capital - intensive technology)فإن نقل التكنولوجيا كثيفة رأس املال 
. اجلنسيات البد أن يكون مفيدا, إذا أخذنا بعني االعتبار قلة رأس املال يف االقتصادات األقل نموا

مة ءّذلك فليس لد الرشكات متعددة اجلنسيات حافز قوي لتطوير تكنولوجيات أكثر مال ىلإوباإلضافة 
ّ يف األسواق العاملية, ألن استثامرها إنام هو يف سوق حممي وقليل التأثر بحيث تكون قادرة عىل املنافسة

ويف الواقع, فإن قضية نقل التكنولوجيا إنام هي يف املقام األول قضية تضارب املصالح . ّباملنافسة الدولية
ّبني الرشكات وبني الدول املضي الرشكات فة أي أن القضية هي أساسا قضية حتديد السعر الذي ستبيع به ّ

 .التكنولوجيا للحكومات
وإذا اعتربنا قضية عالقة االستثامر األجنبي املبارش بسوء توزيع الثروة يف االقتصاد املضيف, فعلينا أن 

. (R. Frank and Freeman, 1978)نالحظ أن النمو االقتصادي نفسه يميل إىل أن خيلق تباينا يف الثروات 
فيبدو أن النمو االقتصادي الرسيع يسبب منحنى عىل (Simon Kuznets) ّوكام بني سيمون كوزنيتس 

ّوألن الرشكات متعددة . (Ruggie, 1983a. p.5) لعدم تساوي الزيادة ثم النقصان Uشكل حرف 
بني تأثري ّاجلنسيات تستثمر عىل الغالب يف االقتصادات اآلخذة بالنمو الرسيع فمن الصعب أن نفصل 

ّومع أن الرشكات متعددة اجلنسيات تدفع فعال أجورا . تأثري عملية النمو نفسهاّالرشكات متعددة اجلنسيات عن 
ّ مما يؤدي إىل التضخم, فليس ثمة دليل يدعم وجهة النظر القائلة إن التوزيع القومي ,ّأعىل من أجور الرشكات املحلية ّ ّ

ىل نقيض ذلك, فإن لد عدد من وع. (Russett, 1983)للدخل مرتبط ارتباطا سببيا باالستثامر األجنبي املبارش 
األقطار ذات االستثامرات األجنبية املكثفة مثل تايوان وكوريا اجلنوبية, توزيعا منصفا للدخل أكثر من تلك األقطار 

ّاألقل نموا التي قيدت االستثامر اخلارجي  ّ(Far Eastern Economic Review, February 23, 1984, p.63) .
ّوزمالؤه يف أبحاثهم فإن املحددات الدولية لتوزيع الدخل, عىل (Atul Kohli) وكام أثبت أتول كوهيل  ّ

ّاألقل يف األجل القصري, إنام هي سياسات حكومات األقطار األقل نموا نفسها  ّ(Kohli, 1984, et. al). 
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ية إنام يعتمد ّوجواب السؤال عام إذا كان االستثامر األجنبي املبارش يعرقل أو اليعرقل التنمية الصناعية املحل
هل االستثامر األجنبي حيل حمل االستثامر :  آنفا وهي(Vernon)عىل القضية اجلوهرية التي طرحها فرنون 

ّاملحيل أم يكمله? فالرشكات متعددة اجلنسيات متارس فعال استثامرا بحق الشفعة, ولذلك فثمة أساس  ّّ ّ ّ
ّومع ذلك, فإن الرشكات متعددة اجلنسيات . ّليةّلالعتقاد بأهنا تستطيع أن تزاحم وتطرد الصناعات املح

وعىل ضوء هذه . ّ وتكنولوجيا منتجة وتقدم حافزا اقتصاديا لالقتصاد بشكل عاماجتلب رأس مال جديد
وعىل كل حال, ففي . ّيمكن التوصل إىل إجابة عامة أو حاسمة عن هذا السؤال االجتاهات املتضاربة, ال

ّتبدو االستثامرات األجنبية واملحلية مكمالّمعظم األقطار املصنعة حديثا,   . بعضها لبعضّ
ّإن صحة احلجة القائلة إن االستثامر األجنبي املبارش له تأثريات سياسية معاكسة وغري مواتية إنام هو أمر  ّ

ّغامض أيضا, إذا أخذنا بعني االعتبار خاصة أن كثريا من حكومات األقطار األقل نموا إنام هي حكومات  ّّ
ّ ومما الشك فيه أن الرشكات الدولية ترغب بوجود حكومات مستقرة والشك أهنا تقدم مساندهتا .ةفاشي ّ ّ

ّويمكن أن نرضب أمثلة شنيعة للتدخل السيايس يف الشؤون الداخلية لألقطار األقل . للحكومات املحافظة
ك الدور الذي اضطلعت ومن األمثلة عىل ذل. نموا والذي قامت به الرشكات األجنبية وحكوماهتا الوطنية

ّوما توليه الرشكات متعددة . )١١( يف خلع الرئيس سلفادور ألندي يف تشييلITT وCIAبه كل من الـ 
وبالتايل, فخالل . اجلنسيات كثريا من األمهية هو االستقرار السيايس وليس شكال معينا من احلكومات

ّات املحلية ذات الصبغات السياسية العامل األقل نموا, يوجد حتالف مصلحة بني الرشكات واحلكوم
 ففي أنجوال االشرتاكية مثال, توجد حالة متناقضة حيث قامت فرق كوبا الشيوعية بحامية .الكثرية املختلفة

 الذين "املناضلني" من (Gulf Oil Company)مرافق ووسائل إنتاج النفط لرشكة نفط اخلليج الرأساملية 
 .مريكيةتدعمهم حكومة الواليات املتحدة األ

                                                           
 ضد ألندي كان دافعها يف املقام األول محاية استثامراهتا, فإن دافع احلكومة األمريكية نفسها كان يف املقام األول ITT −مع أن أعامل ال )١١(

أمريكا الالتينية وليس محاية مصالح  يف لقد كان االهتامم األول إلدارة الرئيس نيكسون االخرتاق السوفيايت املشهود. منيةاالعتبارات األ
 ).Moran , 1974(ّ فعندما جاء ألندي للحكم كانت االستثامرات األمريكية األساسية يف تشييل قد سبق وأن أممت .الرشكات األمريكية
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ويمكن أيضا دعم هتمة االستعامر الثقايف جزئيا حيث يوجد بالتأكيد أمثلة من رشكات دولية كان هلا, 
عىل أنه جيب أن . ّ جمتمع معني من خالل تشجيعها الستهالك بعض املنتجاتيفّحسبام يالحظ, تأثري مدمر 

ّنعرتف مرة أخر بأن عملية التطور االقتصادي نفسها مدمرة للقي ّم التقليدية, ألهنا تتضمن بالرضورة ّّ
وفضال عن ذلك, . تسعى عملية التنمية إلجياده أصال وذلك ما. خلق أذواق جديدة, ورغبات غري معتادة
يدعى ببضائع الرتف غري املالئمة, فإن نامذج استهالك األقطار  ّمع أن الرشكات قد تعزز الرغبة يف ما

 اجلامهري يف كل مكان يف عامل اليوم الذي تسود فيه االتصاالت يفنتيجة و اليفّاملتطورة هلا ذاهتا تأثري عميل 
ّوإن القالئل من األقطار األقل نموا, بام يف ذلك األقطار االشرتاكية, هي التي متتلك االنضباط . الرسيعة ّ

راديو االجتامعي, أو التي لدهيا دولة قوية إىل حد يكفي ملقاومة إغراء اجلينـز, واملرسيدس, وأجهزة 
 .الرتانزستور, سواء وجد استثامر أجنبي مبارش أو مل يوجد

ّومهام كانت املزايا الذاتية هلذه االنتقادات املوجهة لالستثامر األجنبي املبارش, فإن بعض األقطار األقل نموا  ّ ّ
قد ربحت كثريا أثناء سبعينيات وثامنينيات القرن العرشين عىل حساب هذه الرشكات وعىل حساب 

وإن توازن القو يف البرتول وإىل درجة أقل يف غريه من الصناعات . قطار الوطنية هلذه الرشكاتاأل
ويف جمال التصنيع . ّاالستخراجية كان قد حول بشكل حاسم إىل األمم املضيفة يف سبعينيات القرن العرشين

ح سياسات زادت يف استفادهتا ّوحتى يف جمال التكنولوجيا الراقية فإن عددا من األقطار النامية اتبعت بنجا
ّوإن فرض األقطار األقل تطورا متطلبات اإلنجاز واألداء عىل املستثمرين األجانب . من االستثامر األجنبي ْ

ّقد غري رشوط االستثامر ملصلحة األقطار املضيفة; وتضمنت هذه التغريات زيادة يف املسامهة املحلية,  ّ ّ ّّ
ّسعا يف نقل التكنولوجيا, وتصدير البضائع حمليا, وزيادة املحتو املحيل وزيادة يف املشاريع املشرتكة, وتو ّ ّ

ّعىل أنه بالرغم من ..  إلخ)األم(من املنتجات النهائية, والقيود املفروضة عىل إعادة األرباح إىل القطر 
ّاألرباح الكبرية التي جنتها بعض األقطار األقل نموا  كام مل تنجح يف فإن هذه األقطار مل تربح بمجموعها,. ّ

ّسن تنظيامت للرشكات الدولية بحيث تغري رشوط االستثامر ملصلحتها ّ ّومهام كانت الرشوط اخلاصة . ّ
ّلألقطار األقل نموا يف عالقتها بالرشكات متعددة اجلنسيات فإن هذه الرشوط تقرر عادة بمفاوضات ثنائية 

ّساومة والقوة النسبية ملمثيل كال اجلانبني ّبني الرشكات وبني احلكومات املضيفة ووفقا ملهارات امل
(Reisinger, 1981). 
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ّإن ترافق الضغوط السياسية للدول األقل نموا مع التغريات العاملية يف اقتصادات األماكن التي تقام فيها  ّ ّ
الصناعة كان يعني أن بعض األقطار األقل نموا استفادت استفادة عظيمة جدا من االستثامر األجنبي 

ّوسواء كان األمر متعلقا بتلبية املتطلبات السياسية للقطر املضي. ارشاملب ف, أو الوصول إىل األسواق ّ
ّاملتوسعة أو خلق منصات تصدير, فإن الرشكات األمريكية متعددة اجلنسيات وسواها من الرشكات قد  ّ ّ ّ

ّ األقل نموا مما أد إىل ّقامت بنقل تكنولوجيا متقدمة إىل اهلند وكوريا اجلنوبية وغريمها من األقطار
ّويف حاالت عدة, حتولت بعض األقطار املضيفة . (Grieco, 1982)ّ تطورها التكنولوجي عىلمساعدهتا  ّ

 وأخذت تتنافس مع رشكات وحكومات أخر عىل − طوعا أو خالف ذلك −والرشكات إىل رشكاء 
ّي قد أصبح جانبا هاما من النقل العاملي إن هذا النوع من التعاون أو التحالف االقتصاد. األسواق العاملية

ّللميزة النسبية   .نتجات عدة ملصلحة األقطار النامية, وكذلك للنظام التجاري الذي ناقشناه آنفاملّ
فاالستثامر األجنبي . ّليست الرشكات إجيابية وال سلبية إىل الدرجة التي يوحي هبا الليرباليون أو نقادمها

ّ أو يعرقل, غري أن املحددات األساسية للتنمية االقتصادية إنام تقع ضمن األقطار املبارش يمكن له أن يساعد
وكموازنة لألمر, وكام خلص إىل ذلك حتى بعض الكتاب املاركسيني, فإن تأثري . األقل نموا نفسها

بني والقضية احلقيقية يف العالقة . (Warren, 1973)ّالرشكات متعددة اجلنسيات قد كان نافعا بشكل عام 
ّالرشكات متعددة اجلنسيات وبني األقطار األقل نموا هي رشوط االستثامر ّ فكيفية اقتسام الفوائد النامجة . ّ

ّعن االستثامر هي التي ينقسم عليها بالرضورة كل من الرشكات وحكومات األقطار األقل نموا ّ ومهام . ّ
ستثامر األجنبي يف التصنيع أو طلبت كانت مرشوعية خماوف البلدان فإن القليل منها هي التي حظرت اال

 .من الرشكات الصناعية أن تعود إىل وطنها
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 ّالنـزعة اجلديدة لتعددية اجلنسيات

The New Multinationalism 

فالرشكات . ّلقد ثبت خطأ مراقبني ممن هلم وجهات نظر متباينة يف تنبؤاهتم عن الرشكات متعددة اجلنسيات
ّالدولة األمة وال سلكت طريق رشكة اهلند الرشقيةّمتعددة اجلنسيات مل حتل حمل  , وقد ثبت أن )١٢(ّ

ومل تنجح جهود األمم .  بعض معّالرشكات والدول تتمتع بقدر من سعة احليلة والتنوع يف تعاملهام بعضهام
ّاملتحدة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملنظامت اإلقليمية الرامية إىل فرض معيار  دويل ّ

ّوكذلك مل تنجح اجلهود األمريكية لتنفيذ األنظمة التي تقيد سلوك احلكومات . لألنظمة عىل الرشكات
ّاملضيفة جتاه الرشكات متعددة اجلنسيات  ّ(Krasner, 1985, ch.7) . ّإن تشكيل نظام االستثامر الدويل جار ّ

ّحلكومات املضيفة وليس حسب من خالل املفاوضات بني فراد الرشكات وحكوماهتا الوطنية وبني ا
ينجم عن هذا التفاعل نمط معقد ومتضارب من العالقات . قواعد عاملية أو احلرية الكاملة لعمل الرشكات

ّبني الرشكات متعددة اجلنسيات وبني احلكومات, نمط قد يمتد إىل مستقبل غري حمدد, إال إذا وقعت كارثة  ّ ّ
 .ّملايض من جوانب خاصة عدة ذات أمهية حاسمةكبرية, وهذا املستقبل سيكون خمتلفا عن ا

ّوقد حدث يف املقام األول واألهم, تباطؤ يف معدل نمو املستو اإلمجايل لالستثامر األجنبي املبارش كام يبدو  ّ
ّوذلك بسبب تناقص معدالت النمو االقتصادي وازدياد التقلبات السياسية يف أرجاء العامل وقد تزامن . ّ

ّة التنافس بني األقطار املتقدمة واألقطار األقل تقدما من أجل رأس املال والتكنولوجياذلك مع ازدياد حد ّ .
 تتنافس بقوة أكرب جلذب )ا رئيسياستثناء اليابان متثل(ّفاألقطار املتقدمة التي تكتنفها درجة عالية من البطالة 

القرن العرشين  نسيات يف ثامنينياتّوقد فتحت األقطار األقل نموا أبواهبا للرشكات متعددة اجل. االستثامر
ْبسبب تأثريات الكساد العاملي واملعاناة من أزمة الدين العاملي, وتناقص توفر األشكال األخر من رأس 

                                                           
ّين يف كتابايت السابقة كنت كثري التشاؤم حول إمكانية تالؤم الرشكات األمريكية متعددة اجلنسيات مع التغريات يف عىل أين أعرتف بأ) ١٢( ّ

فتباطؤ االستثامر األمريكي يف اخلارج وازدياد االستثامر األجنبي املبارش يف الواليات املتحدة األمريكية أحدثا ثلام يف كثري من . احلالة العاملية
ّيف بيئة سياسية مقيدة إىل درجة بعيدة وقد .... ....ّومن ناحية أخر, فإن عىل الرشكات متعددة اجلنسيات أن تعمل اآلن.  السابقةاهتاممايت

 ." ّالتعددية اجلديدة للجنسيات "أدعوه  ّتغريت طبيعة عملها بشكل مهم بظهور ما
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ومع . (The Economist, February 19, 1983, pp. 86- 87)املال أو وسائل احلصول عىل التكنولوجيا 
ّر األقل تطورا وازدياد التنافس بني الرشكات متعددة اجلنسيات قد ّأن التحسن االقتصادي لكثري من األقطا ّ

ّ موقف املساومة لبعض حكومات األقطار األقل نموا فقد اجته االستثامر بقوة أكرب نحو األقطار ياّقو ّ
وكام أوضحنا آنفا, من األمهية بمكان أن الواليات املتحدة األمريكية مل تظل أكرب قطر منشئ . ّاملتقدمة

ّرشكات متعددة اجلنسيات فحسب ولكنها أصبحت أكرب قطر مضيلل ّ  .ف هلذه الرشكاتّ
ّثم إن األقطار األقل تطورا تباينت بشكل متزايد يف قدرهتا عىل جذب االستثامر األجنبي فازدياد التقلبات . ّ

ّ بيئة العمل وجعل الرشكات متعددة اجلنسيات تنوع استثامراّالسياسية واالقتصادية قد غري ّهتا وخاصة ّ
فالثورة اإليرانية, وازدياد عدد احلكومات االشرتاكية, . (Whitman, 1981, p.14)ّضمن األقطار املتقدمة 

ومصادرة موجودات وممتلكات الرشكات جعلت الرشكات حذرة من تنفيذ مشاريع كبرية وطويلة األجل 
قليلة مثل كوريا اجلنوبية واملكسيك, زايد يف أقطار وقد اجته االستثامر هناك إىل الرتكيز املت. يف العامل األقل نموا

ّفهذه األقطار تؤكد عىل النمو االقتصادي الناجم .  وهونغ كونغ, والربازيلوتايوان, والفليبني, وسنغافورة, ّ
وقد . عن التصدير, وحتتوي عىل جتمعات من العاملة املاهرة الرخيصة, ولدهيا أسواق واسعة وتزداد اتساعا

ّالستثامرات بالدرجة األوىل يف ميدان اخلدمات والتصنيع خلدمة األسواق املحلية أو األجنبية كانت هذه ا ّ
ّ إن ازدياد عزوف املرصفيني عن منح قروض .بدال من االستثامرات االستخراجية التي كانت يف املايض

ّلألقطار األقل نموا  ّد أد إىل ازدياد  كل ذلك ق− والتي هي مثقلة أساسا بالديون أكثر من الالزم −ّ
ّوقد أدت هذه االجتاهات إىل تفاقم نمط التنمية غري . التنافس بني هذه األقطار عىل االستثامر املبارش

ّاملتساوية بني أقل األقطار نموا  مما جعل األقطار التي جتاوزها االستثامر تكيل هتمة تنطوي عىل املفارقة ,ّ
 .ر فيها هو نوع جديد من اإلمربيالية الرأسامليةّوالتناقض مفادها أن رفض الرشكات أن تستثم

األمهية املتزايدة لالستثامر : وضمن هذا السياق العام, يمكن متييز بعض االجتاهات املرتابطة وهي كام ييل
. ّ توسع التحالفات فيام بني الرشكات عرب احلدود القومية.األجنبي املبارش رأسيا مقابل االستثامر األفقي

ّزايدة لإلنتاج الالإقليمي والبحث عن موارد للمكونات والبضائع املتوسطةاألمهية املت ّوقد شجعت . ّ
ّالرشكات متعددة اجلنسيات عىل تنويع إنتاجها للمكونات ومنتجاهتا ضمن الدولة املصنعة حديثا ألن  ّ ّّ

أكثر وضوحا ّوتعمل هذه التطورات التي أصبحت . ّاحلواجز غري التعريفية نشأت ضمن األقطار املتقدمة
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وبروزا يف أواخر سبعينيات القرن العرشين عىل أن تساهم كلها جمتمعة يف تشكيل نظام التجارة واالستثامر 
 .(Strange, 1985)ّالدوليني 

ّوكام الحظنا آنفا, فإن االستثامر الرأيس يتضمن تكرارا يف اخلارج لبعض جوانب العمليات املحلية لرشكة  ّ
ّامر الرأيس فإنه حيدث عندما تستثمر الرشكة يف اخلارج يف فعاليات توفر من الرشكات, وأما االستث

ْمدخالت لعملية اإلنتاج الوطني, أو تستخدم خمرجات املصانع الوطنية أي أن االستثامر املبارش األجنبي . ْ
ّج املكونات الرأيس يستلزم جتزئة عملية اإلنتاج وحتديد مواقع يف العامل تتم فيها املراحل املختلفة من إنتا

ّواملقصود من هذه التجزئة أن حتقق وفر احلجوم, لالستفادة من فروق . ّوالتجميع النهائي للمكونات
ّالكلفة يف أماكن خمتلفة, والستغالل السياسات احلكومية املواتية مثل مدونات التعريفات التي تنص عىل  ّ

ّإعفاء املنتجات شبه املصنعة أو البضائع املجمعة يف اخلار ّج من مكونات منتجة حمليا, من الرسوم اجلمركيةّ ّ .
ّوقد أد تطوير وزيادة ختصيص املصانع الفرعية إىل زيادة مذهلة يف التجارة داخل الرشكة نفسها أو 

يف إجراء أحد احلسابات, تبني أن هذا النمط من . التجارة التي تديرها الرشكة بنفسها كام ناقشنا ذلك آنفا
 .(Ruggie, 1983 b, p.475)تقريبا من الواردات األمريكية % ٦٠ ّالتجارة يفرس حوايل

ّوقد أدت كثري من العوامل السياسية واالقتصادية والتكنولوجية إىل تسارع التحول من الفروع اململوكة  ّ
 :لرشكات وهذه العوامل هي كام ييلبالكامل يف اخلارج إىل مشاريع مشرتكة وغري ذلك من التحالفات بني ا

 .ّوصول إىل سوق كثريا ما يتطلب رشيكا حملياإن ال 
 .زفة حتى من قبل الرشكات الكبرية توزيع املجاانستلزميإن السري الرسيع للتكنولوجيا وكلفتها  
  العامل ويف كل األسواق الرئيسيةرضورة وجود رأس مال ضخم للعمل عىل مستو. 
 .يف عدة جماالتّوبالنسبة للرشكات األمريكية, فقدان الزعامة التكنولوجية  
وهكذا يرو مثال عن رشكة جنرال . وبالنسبة للرشكات اليابانية, أن حتبط النـزعة إىل احلامية 

 The New York)حو ثالثني حتالفا مع غريها من الرشكات ن أن هلا (General Motors)موتورز 

Times, August, 1986, p. D2). 
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ّمهية متزايدة عىل التحالفات بني الرشكات متعددة اجلنسيات ّوقد أضفى الرتشيد العاملي لإلنتاج الدويل أ
ويف قلب أو حمور كثري من, إن مل يكن كل, هذه الرتتيبات نجد . ّوموردي املنتجات واملكونات وراء البحار

ّاملوردين اليابانيني للسيارات, واإللكرتونيات, والتكنولوجيات املتقدمة % ٤٠ّفاليابان تورد ما يقرب من . ّ
وإن دور األقطار . ّ األجزاء املكونة األمريكية يف اإللكرتونيات, والسيارات, وغري ذلك من القطاعاتمن

. (Grunwald and Flamm, 1985)ّاملصنعة حديثا يف هذا التدويل لإلنتاج يسري هو اآلخر نحو االتساع الرسيع 
اقدية, أو إنشاء فروع مملوكة بالكامل, تقوم وعن طريق مثل هذه اآلليات مثل املشاريع املشرتكة, والرتتيبات التع

ّالرشكات األمريكية والرشكات متعددة اجلنسيات األخر بنقل تكنولوجيا أكثر تقدما إىل األقطار املصنعة  ّ ّ
 .حديثا وتدخل يف تنظيامت تعاونية مع عدد متزايد من األقطار كاملكسيك وتايوان وكوريا اجلنوبية

ّإلنتاجية واملنظامت التسويقية العاملية للرشكات, مع العاملة املاهرة املنخفضة وباجلمع بني التكنولوجيا ا
ّاألجور يف األقطار املصنعة حديثا يمكن لكل من الرشكات واألقطار املصنعة حديثا أن تزيد قدرهتا عىل  ّّ

وابط بطريقة فمثال, تقوم الرشكات األمريكية والكورية حاليا بإقامة ر. املنافسة يف األسواق العاملية
 The New York)ّنموذجية لتوازن القو للتصدي للهيمنة املتزايدة للرشكات اليابانية يف رشائح الكمبيوتر 

Times, July, 15, 1985, p. D1) . ّوقد شجع ارتفاع سعر الني وارتباط العملة الكورية بالدوالر هذا ّ
الصيني حيث إن شأت احلكومة الشيوعية ّومن الشيق بشكل خاص مالحظة التطورات يف الرب . التحالف

 .ّمناطق صناعة خاصة لالستفادة من تكنولوجيا الرشكات وإنتاج صادرات لألسواق وراء البحار
فبينام كان مكان امليزة النسبية وإنتاج البضائع . ويف الواقع, فقد حدث اختصار لدورة اإلنتاج التقليدية

ّاملتحدة األمريكية إىل غريها من األقطار املتقدمة ثم إىل األقطار املقارن يف املايض قد انتقل من الواليات 
ّاملصنعة حديثا,, فإن اإلنتاج املبدئي لبضاعة ما أو مكون ما كان من املمكن أن حيدث يف أواخر ثامنينيات ّ 

صاد أما جتميع املنتج النهائي فقد حيدث يف االقت.  املتجه للتصنيع حديثاهالقرن العرشين يف القطر نفس
ّومن الواضح أن ذلك مفيد للرشكات متعددة اجلنسيات واألقطار املصنعة حديثا, غري أن ذلك يثري . ّاملتقدم ّ

 .استياء كبريا لد قطاعات واسعة من العاملة يف الواليات املتحدة األمريكية ويف أوروبا الغربية
ّبات كثريا ما جتيزها وتعززها وقد ازدادت أيضا أمهية التحالفات والتعاون بني الرشكات, وهي ترتي

وقد جعلت الكلفة املتزايدة للتنمية التكنولوجية وأمهية . (Whitman, 1981, p. 24)الوطنية  احلكومات
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أي  −وفر احلجوم, وانتشار احلامئية احلديثة كل ذلك قد جعل املسامهة يف األسواق العاملية الرئيسية 
ّ أمرا الزما للرشكات متعددة اجلنسيات; وقد − ربية, واليابانالواليات املتحدة األمريكية, وأوروبا الغ

وكنتيجة لذلك فإن . (Ohmae, 1985)ّاستلزم ذلك بدوره يف كثري من األحيان احلصول عىل رشيك حميل
ّالرشكات متعددة اجلنسيات تقوم بغزو األسواق الوطنية اخلاصة بكل منها وقد نشأ عن ذلك إجراءات  ّ

 United)فرشكة يونايتد موتور للتصنيع اجلديدة . (The Economist , February II , 1984 , p. 63)جديدة 

Motor Manufacturing Company) من قبل الرشكتني املتنافستني القويتني جنرال موتورز ١٩٨٣املنشأة يف ّ
واليات  يف ال(subcompact) وذلك إلنتاج سيارات حتت مدجمة (General Motors and Toyota)وتويوتا 

) (Business Weekوكام أبدت جملة أسبوع األعامل . ّمتثل أهم مثال جدير باالعتبار(املتحدة األمريكية 
 .)١٣(ّفإن التحالفات املعقدة بني الرشكات تزداد أمهية ,١٩٨٦ )يوليو (٢١الصادرة يف 

ّهذه التطورات تنذر بنهاية تعددية اجلنسيات القديمة ت فيها رشكات الواليات وقد مضت األيام التي كان. ّ
ّاملتحدة األمريكية وقليل من رشكات األقطار املتطورة, تستطيع أن تعمل بحرية يف االقتصادات املضي فة ّ
. وحتى أن تسيطر عليها, وعندما كان االستثامر األجنبي املبارش يعني امتالك وإدارة فروع متتلكها بالكامل

الرتخيص املتقاطع :  من الرتتيبات املتفاوض عليها, مثلْوبدال من ذلك, فقد وضعت أنواع عديدة جدا
(cros-licensing) للتكنولوجيا بني الرشكات التابعة جلنسيات خمتلفة, واملشاريع املشرتكة, واتفاقيات 

ّإقليمي للمكونات, وملكية األسهم املتقاطعة  ّالتسويق املنظم, وإجياد املصادر الثانوية, واإلنتاج الال
(cross-cutting equity ownership) . ّوالشك أن حتالف جنرال موتورز وتويوتا يف األقطار املتقدمة إنام ّ

ويف العامل النامي فإن الرشكات تعترب األقطار األقل نموا . ّهو مبرش بام سوف يستجد من أشياء يف املستقبل
ّأهنا مل تعد مصدرة مرنة للمواد اخلام, بقدر ما هي أسواق حملية متوسعة  أو حتى منافسة . نوورشكاء صناعيّّ

ّوهكذا, فإن النامذج البسيطة نسبيا لكل من الليرباليني ومنظري التبعية يتزايد اعتبارها ذات طراز . حمتملة
 .قديم يف الربع األخري من القرن العرشين

                                                           
 .ّ مراجعة جيدة هلذه التطورات)Ohmae , 1985(م ّيقد) ١٣(
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ّوهذه التطورات آخذه يف تغيري االجتاهات والسياسات يف كل من األقطار املتطورة واألقل نم ّ فاألقطار . ّواّ
ّاألقل نموا أصبحت أكثر تقبال للرشكات متعددة اجلنسيات ولكنها أيضا تتبع سياسات لتغيري رشوط  ّ ّ ّ ّ

ّوالتي سيكون هلا دور حيوي يف حتديد نجاح تعددية  − ّإن ردود فعل األقطار املتقدمة. االستثامر ملصاحلها
 ففي الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا .اال هي أكثر إشك−يف خامتة املطاف  اجلنسيات احلديثة هذه

ّالغربية واليابان بدأ احلوار لتوه بني الرابحني واخلارسين من هذه التغريات وهتيئ كل من الدول والرشكات  ّ ّ
ّنفسها ملعركة يف السوق العاملية حيث تؤثر االسرتاتيجيات القومية واسرتاتيجيات الرشكات بقدر ماتؤثر  ّ

 . نتائج التنافس االقتصادييفيدية للمزايا النسبية; وكل ذلك سيؤثر تأثريا كبريا العوامل التقل
القرن  ّوكام الحظنا آنفا, بدأت املواقف يف الواليات املتحدة حيال االستثامر, تتغري يف سبعينيات وثامنينيات

ستثامر األجنبي ّومع أن اآلراء استمرت حتبذ الرشكات متعددة اجلنسيات فإن التشكك يف اال. العرشين
ّاملبارش قد ازداد كثريا وخاصة يف تلك األقسام من القطر التي هي األكثر اهتامما بتقلص الصناعات 

وقد اختذت الرشكات األمريكية خطوات متواضعة . التقليدية والتي تعاين من املستويات العالية للبطالة
ّخارج استجابة للضغوط املتغرية, كام حاولت ّلتقليص اإلنتاج األجنبي وللتصدير من املصانع املحلية لل

الواليات املتحدة األمريكية أيضا أن تزيد حصتها من االستثامر العاملي ومن فوائد االستثامر األجنبي 
حميل وإقامة . املبارش الذي تقوم به رشكات من أقطار أخر ّومن خالل التهديد بإصدار ترشيع ذي حمتو

شجيع الرشكات اليابانية وغري اليابانية عىل توجيه استثامراهتا املستقبلية إىل حواجز محائية, بذلت جهود لت
 . األمريكية نفسهاةالواليات املتحد

ّولكن يف أوائل ثامنينيات القرن العرشين, نجم عن املبالغة يف تقييم الدوالر, ومعدالت األجور العالية,  ّ
ّ تسارع انتقال اإلنتاج الصناعي إىل اخلارج وتوسع والكلفة العالية لرأس املال, مع غريها من العوامل,

إقليمية, وقد جعل االجتاه القوي نحو االستثامر املبارش الرأيس األجنبي وازدياد االعتامد عىل  احليازات الال
تشعر بالقلق من أن االقتصاد (Business Week) ّاسترياد املكونات, كل ذلك جعل جملة أسبوع األعامل 

ّريقه ألن يصبح جمرد جممع للمكونات املصنوعة من قبل األجانب وأن الرشكات األمريكية األمريكي يف ط ّ
ّ أصبحت مهمتها األولية أن جتمع وتوزع البضائع املستوردة "رشكات جوفاء"يف طريقها ألن تصبح  ّ

(March 11, 1985, p.60 and March 3, 1986) . األمريكية"فعىل سبيل املثال لقد اختفت السيارة" 
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 ,The New York Times, August 10)تقريبا وهي إىل حد كبري عبارة عن جتميع ملكونات مستوردة 

1985, p. 31) . دوالرا من كلفة تصنيع تلك الرائعة ٨٦٠− دوالرا من ال٦٢٥أو إذا أخذنا مثاال آخر, فإن 
ّقد تكبدهتا وراء (IBM) إم . يب. من روائع اإلبداع األمريكي وأعني هبا الكمبيوتر الشخيص لرشكة آي

 وتكبدت الرشكات األجنبية )ا دوالر٢٣٠(ّالبحار رشكات فرعية للرشكات متعددة اجلنسيات األمريكية 
ّوباختصار فقد كان ثمة خشية من أن تتحول الواليات املتحدة األمريكية من اقتصاد . ) دوالرا٣٩٥( ّ

 .تصنيعي إىل اقتصاد توزيع بشكل رئييس
 توزيع يفثريا من األمريكيني لفقداهنم أعامهلم يف التصنيع ومايتبع ذلك من تأثريات وقد انتاب القلق ك

وقد أشري إىل أن رأس املال يستفيد من االستثامر عرب البحار كام يستفيد بالنسبة للعاملة األجنبية . الدخل
ّأيضا, ولكن العاملة املحلية خترس من تدفق رأس املال للخارج مامل يعوض عن ذلك  ّ  بطريقة ماّ

(Samuelson, 1972 , p. 10). وقد شجعت إدارة الرئيس ريغان انتشار الضغوط احلامئية ألن اجتاه ّ
ّسياساهتا كان بعيدا عن فكرة التزام احلكومة بمساعدة الذين يتعرضون للخسارة وتطوير سياسات تكييف 

 .رينّملساعدة األعامل والعامل املترض
فقد وجه النقاد هتام مفادها أن زيادة االعتامد عىل التعاقد . ثر العكيس املرتدّوقد متثل قلق أطول أجال باأل

من الباطن واملكونات املستوردة يف األجل القريب يكون معقوال كوسيلة ملواجهة املنافسة األجنبية, غري أن 
واخلربة استرياد هذه البضائع كان يزيد يف إضعاف الصانعني األمريكيني ويسارع بنقل التكنولوجيا 

ويف أوائل فرتة مابعد احلرب كانت االسرتاتيجية األمريكية . األمريكية للمنافسني املحتملني من األجانب
ّاملتبعة لدورة املنتج, كانت تعني أن البضائع الكاملة الصنع والتي مل يعد للواليات املتحدة األمريكية ميزة 

ّت القرن العرشين صارت الرشكات األمريكية متعددة نسبية منها, كانت تنتج يف اخلارج; وبحلول ثامنينيا
ويف . اجلنسيات تنتج بشكل متزايد أحدث منتجاهتا يف اخلارج ثم تستوردها إىل الواليات املتحدة األمريكية

ّاألجل الطويل, فإن مثل هذه السياسة املعتمدة بشكل متزايد عىل صانعي املكونات األجانب ستؤدي إىل  ّ
ّهبذه الطريقة أثارت تعددية اجلنسيات اجلديدة لد . افسية عىل االقتصاد األمريكيتقوية الضغوط التن

 .ّالرشكات جمموعة من الفرص والتحديات كان عىل الواليات املتحدة األمريكية أن تواجهها
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ّوأثناء ثامنينيات القرن العرشين مل يكن األوروبيون الغربيون قد تكيفوا مع تعددية اجلنسيات اجلديدة  ورغم ّ
ّوجود اختالفات مهمة بني األوروبيني ترتاوح من خصخصة بريطانيا العظمى اقتصادها إىل التأميم الذي 

ّفاالقتصاد القاري أصبح مغلقا بشكل . ّنه من املمكن متييز بعض االجتاهات الرئيسيةفإقامت به فرنسا, 
ّوخاصة من اليابان واألقطار املصنعة متزايد يف وجه البضائع املستوردة والتي جر تصنيعها يف مكان آخر,  ّ

ّويف غضون ذلك, فقد شجعت اجلهود التعاونية التي بذلتها الرشكات األوروبية مع الرشكات . حديثا
األمريكية واليابانية مثل املشاريع املشرتكة ومنح رخص للتكنولوجيا, كل ذلك قد جر تشجيعه لرأب 

وألن السوق املشرتكة قد زادت . ّقتصادات املتقدمة األخرالصدع التكنولوجي املتزايد بني أوروبا واال
ّحواجزها يف وجه الواردات, فقد كان عىل الرشكات متعددة اجلنسيات أن تستثمر يف أوروبا أو عىل األقل  ّ

 .أن تشارك يف تكنولوجيا الغري بغية الوصول إىل السوق األوروبية املغلقة نسبيا
ّة يف االقتصاد عن طريق التأميم الكيل, ومسامهة احلكومة, وإنشاء وقد ازدادت إجراءات تدخل احلكوم

كام جر تأميم جزء كبري من  .(Airbus)احلكومات مشاريع تنموية مشرتكة مثل مرشوع طائرة اإليرباس 
وقد استولت احلكومات األوروبية, الواحدة بعد األخر, عىل قطاعات . القطاع اخلاص يف أوروبا الغربية

 اليابانية وهو مصطلح "ّالدولة التنموية الرأساملية" اقتصاد الرشكات وذلك سعيا منها ملحاكاة أساسية من
, أو ببساطة إلجياد العاملة, حياول األوروبيون من خالل (Chalmers Johnson)وضعه شاملرز جونسن 

ّنية متعددة  تتنافس مع الرشكات األمريكية واليابا"رائدة"ترشيد صناعاهتم وتركيزها, خلق رشكات 
وجيري إنشاء هذه الرشكات األوروبية لتصبح أدوات . اجلنسيات يف األسواق األوروبية وعرب البحار

 .  يف االقتصاد السيايس العاملي(regionalization)لسياسة صناعية ناشئة تعضد النـزعة إىل اإلقليمية 
ّوالشك أن أهم تطور يف أوائل ثامنينيات القرن العرشين هو ازدي ّاد النـزعة إىل تعددية اجلنسيات يف ّ

ّومع أن توسع الرشكات اليابانية متعددة اجلنسيات كان أقل تقدما بكثري من الدور . االقتصاد الياباين ّ ّ
القرن العرشين قد كان الفتا للنظر  ّالعاملي للرشكات األمريكية واألوروبية فإن هذا التوسع يف ثامنينيات

 إذا قيس باملقاييس األوروبية أو ١٩٨٥ّا من وجهة نظر كمية يف عام يزال صغري ومع كونه ال. حقا
 The New York) كان ذا أمهية متزايدة يف الواليات املتحدة األمريكية − مع ذلك −األمريكية, فإنه 

Times, August 9, 1986, p: 1) .من إمجايل االستثامر العاملي األجنبي % ٧ّيمثل إال حوايل  ومع كونه ال
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 املتزايدة (high-tech)ّبارش فقد كان مركزا تركيزا شديدا يف الصناعات األساسية ويف التكنولوجيا العالية امل
 وكام أشارت جملة .(The Economist, February 19, 1983, p: 87) األمهية ويف قطاعات اخلدمات

اطورية صناعية ضمن ّ كان اليابانيون يبنون إمرب(Business Week, July 14, 1986)أسبوع األعامل 
 .االقتصاد األمريكي نفسه

ّإن التأكيد الياباين التقليدي عىل التصدير من املصانع الوطنية املحلية واالستثامر عرب البحار وبشكل أسايس 
واستجابة ألزمة الطاقة . يف الصناعات االستخراجية بدأ باألفول يف منتصف سبعينيات القرن العرشين

ّ اليابان بدأت الرشكات اليابانية تستثمر مبدئيا يف األقطار األقل نموا لتحصل عىل وتزايد كلفة العمل يف ّ
ونقل اإلنتاج إىل اخلارج إىل أقطار آسيوية أخر يف تلك الصناعات . ّبضائع شبه مصنعة متضمنة للطاقة

رن العرشين كان معظم ويف احلقيقة فحتى يف منتصف ثامنينيات الق. عد لليابان فيها ميزة نسبية تذكرتالتي مل 
وكانت . (Abegglen and Stalk, 1985, pp. 244- 59)االستثامر الياباين األجنبي املبارش جيري يف آسيا 

ّالبضائع املنتجة يف اخلارج يف هذه الصناعات ذات التكنولوجيا املنخفضة, لالستهالك املحيل أو للتصدير 
 البضائع  القليل منأي تصدير − املرتد يف آثاره السيئة ضئيال ولقد كان التأثري. إىل اقتصادات العامل الثالث

 . إىل اليابان نفسهثانية
وتال ذلك إقامة حواجز جتارية وازدياد قيمة الني يف منتصف ثامنينيات القرن العرشين مما جعل اليابانيني 

 صار هذا النوع من وقد. ّيسارعون يف اإلنتاج اخلارجي يف القطر املتطور الذي كان املنتج يرسل إليه
. ّاالستثامر اخلارجي املبارش مهام بشكل خاص لألسواق لألمريكية, وإىل مد أقل ألسواق أوروبا الغربية

 ١٩٧٢ −١٩٥١وبينام بلغ إمجايل االستثامر الياباين املبارش يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا يف الفرتة 
 يف الواليات املتحدة األمريكية ١٩٨٤ر الياباين املبارش يف عام  دوالر فقط, فقد بلغ االستثامنييمال) ٣٠٣(
ويف . (Fukushina, 1985, pp:23-24) مليار دوالر) ١٫١(مليار دوالر, وبلغ يف أوروبا الغربية ) ١٦٫٥(

 هي احلافز األسايس لالستثامر )األم(ثامنينيات القرن العرشين, كانت امليزة النسبية املنخفضة يف الوطن 
ارجي املبارش لألوروبيني واألمريكيني, بينام كان املقصود من االستثامر الياباين اخلارجي املبارش يف اخل

ّاالقتصادات األخر املتقدمة كليا ختطي احلواجز التجارية التي رفعت يف وجه رشكاهتا ذات الكفاءة  ّ ّ
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ّ إرادهتا عىل أن تصبح متعددة ْويف الواقع, فإن هذه الرشكات اليابانية كانت قد أكرهت ضد. ّاملتميزة
 .(Nussbaum, 1983, p. 246)اجلنسيات 

ّ ومصمام لكي يكمل (pro-trade)ّوكان االستثامر الياباين اخلارجي املبارش عموما مؤيدا للتجارة  ّ
ّوقد أد التعاون بني الرشكات والدولة إىل تسهيل إرسال صادراهتا إىل. االسرتاتيجية االقتصادية اإلمجالية ّ 

 وقد كان احلافز هو الرغبة يف جتنب .األسواق األجنبية وضامن الوصول إىل املوارد وواردات معينة
وقد اعتربت اليابان أن االستثامر . االحتكاك التجاري ويف احليلولة دون نشوء حواجز محائية يف اخلارج

 .ّاالقتصاد الدويل الناشئاألجنبي املبارش هو أداة أساسية للمحافظة عىل دورها وتوسيع هذا الدور يف 
ّإن تغلغل الرشكات اليابانية متعددة اجلنسيات يف االقتصادات األمريكية, وإىل درجة أقل يف اقتصادات 

ّلقد تم عن طريق تأسيس فروع مملوكة . )١٤(ّأوروبا الغربية آخذ يف تغيري العالقات بني األقطار املتقدمة
ّية, وخاصة األمريكية, وتأسيس مشاريع مشرتكة يف ميادين بالكامل ورشاء مسامهات يف الرشكات األجنب

ّالسيارات مثال, الفوالذ, واإللكرتونيات, تم التطور الرسيع لالستثامرات اليابانية من جماالت الصناعات  ّ
ّالبسيطة والتجميع البسيط, وإنتاج املكونات اخلفيفة, إىل اإلنتاج الثقيل املتميز بتكنولوجيا عالية تستلزم و فر ّ

ّويف منتصف ثامنينيات القرن العرشين, أصبحت الرشكات اليابانية املصنعة يف الواليات املتحدة . احلجوم
وإن الرسعة غري االعتيادية يف . األمريكية, يف جمموعها أحد أكرب منتجي السيارات ضمن القطر األمريكي

 املنتجات املشمولة هبذا االستثامر, وغرس ازدياد االستثامر الياباين يف الواليات املتحدة األمريكية, ومد
 يف االقتصاد األمريكي, بدأ حيدث آثارا عميقة تبار اليابانيني األساليب الصناعية ذات امليزة النسبية التي ال

 .Richard D) الم. وقد حتدث حاكم والية كولورادو ريتشارد د. يف االقتصاد األمريكي وإىل إثارة قلق عميق

lamm) من قبل اليابانيني "امر اقتصادياستع" عن (The New York Times, September16, 1985, p: d9). 
ويف تاريخ هذه الكتابة, كانت عواقب نقل الطيف الكامل للديناميكية التنافسية اليابانية إىل األسواق 

ّاألمريكية مدعاة للتأمل, ولكنها مع ذلك كانت تعترب مهمة ّاجز التجارية ضد ففي املقام األول كان للحو. ّ

                                                           
ّن العالقة بني الرشكات متعددة اجلنسيات اليابانية واألمريكية هي أقدم مما يتصور تقديره عموما إ )١٤( ّ)Wilkins, 1982.( 
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ّالواردات اليابانية أثر متناقض مفاده زيادة شدة املنافسة ضمن االقتصاد األمريكي نفسه عندما قفزت 
وثانيا, إن . ّالرشكات اليابانية من فوق احلواجز وأسست عمليات تصنيعية يف الواليات املتحدة األمريكية

 الياباين املشرتك قد حيل حمل مبيعات األوروبيني –ي ّاحلواجز التجارية األمريكية ونمو التعاون األمريك
 .واألقطار احلديثة التصنيع ويؤثر تأثريا ضارا يف األسواق األمريكية, ما مل تتبع األخريتان سبال مماثلة

 "عمليات استيالء"ّوثالثا, فإن جمموعات مهمة يف الواليات املتحدة بدأت تستجيب استجابة سلبية إزاء 
ّ االقتصاد األمريكي وخاصة يف الصناعات احلساسة ذات التكنولوجيا العالية, وهي تبدي اليابانيني عىل

مجيع املخاوف التي ظهرت من قبل يف أوروبا الغربية واألقطار األقل نموا فيام يتعلق بالرشكات األمريكية 
 آثار تقترص عىل (Nichiei) يف اقتصاد نيتيش املتضاربةّولن تكون لنتائج هذه التطورات . ّمتعددة اجلنسيات

 .ّ شكل االقتصاد السيايس الدويليفّمستقبل اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية فحسب, بل ستؤثر أيضا 

 اخلامتة

ّتعكس الرشكات متعددة اجلنسيات واإلنتاج الدويل عاملا ازدادت فيه حركة رأس املال والتكنولوجيا, بينام  ّ
ّع التغريات املستمرة يف امليزة النسبية بني االقتصادات القومية, وتقدم ّوتشج. بقي العمل غري متحرك نسبيا ّ ّ

 للرشكات عىل إنشاء مرافق إنتاجها يف أكثر املواتيةاملواصالت واالتصاالت احلديثة, والسياسات احلكومية 
 منخفضة ّوتتضمن بعض هذه الفوائد وجود جتمعات من العاملة املاهرة. املواقع فائدة حول الكرة األرضية

وقد كانت نتائج هذا التدويل لإلنتاج الصناعي خلق . األجور, والقرب من األسواق, وامليزات الرضيبية
ّنسيج معقد من عالقات متشابكة بني الدول القومية والرشكات العاملية العمالقة وقد أصبحت العواقب . ّ

 عرب احلدود القومية قضايا مثرية للتأمل ّالسياسية واالقتصادية لإلنتاج الدويل ولتشكيل حتالفات اقتصادية
ّوتواجهنا هذه التطورات بالقضايا الكالسيكية التي حتاور فيها الليرباليون, واملاركسيون . واجلدل

قانون التنمية غري "فهل متثل هذه التحالفات عرب القوميات جتاوزا لـ . ّوالقوميون حول الرأساملية الدولية
ّحتالفات مؤقتة ستنحل مع استمرار التطور غري املتساوي لالقتصادات القوميةّ أم أهنا جمرد "املتساوية ّ)١٥(. 

                                                           
 .هذه القضايا املتزايدة األمهية) Keohane, 1984 a, pp. 43- 44(ّحيلل كيوهني  )١٥(



 

 

٣٢٥ 

 مركزاخلليج لألبحاث  واإلنتاج الدويلاتاجلنسي متعددة الرشكات: السادس الفصل

ّويف تقاليد الليرباليني يف القرن التاسع عرش الذين جمدوا التجارة بوصفها قوة مؤدية للسالم, كان بعض 
مصلحة لإلنتاج سيخلق روابط ذات  ّالكتاب يعتقدون أن اقتسام الدول والرشكات املختلفة القوميات

ّتارخيي ألن يؤدي تطور االقتصادات القومية املتفاوتة إىل تضارب اقتصاديمتبادلة تواجه وتلطف امليل ال ّ .
ّويقال إنه إذا كانت رشكات االقتصادات اآلفلة قادرة عىل االستمرار بوصفها جهات منتجة صناعية عن  ّ

وهكذا, . قاومة نشوء قو اقتصادية جديدةطريق االستثامر األجنبي املبارش, فإهنا ستكون أقل قدرة عىل م
ّفالبعض يتنبأ بأن الرشكات متعددة اجلنسيات وحلفاءها السياسيني سيدافعون عن اقتصاد العامل الليربايل 

 .(Sen, 1984, pp. 241- 245) ويقاومون قو النزعة القومية االقتصادية
 

د اللينينية والقومية هم أكثر تشككا, ويعتقدون أن  اآلخرين الذين يتبعون التقالي"تدويل اإلنتاج"إن مراقبي 
ّهذه التحالفات بني الدول والرشكات يمكن هلا أن حتول االقتصاد العاملي إىل كتل متنافسة وجتمعات 

ّفمثال, إن هذه التحالفات التي تتخطى احلدود القومية . اقتصادية ّ ّ(transnational alliances) الحتل 
ّوإذا مل حتل . ْ وقضية من سينتج أي منتج أو قضية كيفية التعويض للخارسينمشكلة استيعاب الفائض,

ّهذه القضايا فإن املتشككني يعتقدون أن تعددية اجلنسيات اجلديدة يمكن هلا أن ختلق عاملا يمكن أن  ّ
 ١٩٧٤تنخرط فيه الرشكات وحلفاؤها فيام أسامه مستشار أملانيا الغربية السابق هلموت شميدث يف 

 .ّوقد تكون هذه عبارة مالئمة لوصف تعددية اجلنسيات اجلديدة. "اع من أجل اإلنتاج العامليالرص"
ّإن املستقبل وحده هو الذي سيكشف عام تنبأ به فيام إذا كان سيثبت يف خامتة املطاف إمكان التعاون 

يمكن أن  وما. (Lenin) ولينني (Kautsky)والتضارب ضمن االقتصاد الرأساميل, كام تنبأ بذلك كاوتسكي 
يقال يف منتصف ثامنينيات القرن العرشين هو أن استقرار اقتصاد السوق العاملي يعتمد يف املرد األخري عىل 

ّ, وعىل حل مشكلة التكيف, وخلق معايري دولية تزيد االستقرار )ّتعدديةال وهيمنة أامل(ّنوعية الزعامة  ّ
وسوف نعود إىل . ّ االستقالل االقتصادي عىل حد سواءّاالقتصادي العاملي وتضمن للدول درجة كافية من

 .بحث هذه القضايا يف الفصل العارش
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ّلقد أد ازدياد حركة رأس املال والطبيعة االعتباطية للميزة النسبية, عىل األقل, إىل اشتداد التنافس الدويل  ّ
ّثر يف اختيار املواقع  أن جتذب استثامرات الرشكات وأن تؤ إىلوتسعى احلكومات. من أجل االستثامر

ّالدولية للفعاليات االقتصادية وذلك عن طريق السياسات والرضيبة وإقامة حواجز جتارية, وحتى عن 
ّوتتنافس الرشكات متعددة اجلنسيات التابعة ألقطار . )كام يف تايوان مثال(طريق خلق عاملة ماهرة منضبطة 

ّبذلك تعطي الدول املضيخمتلفة فيام بينها للوصول إىل هذه االقتصادات, و فة شيئا من القدرة عىل املساومة ّ
 .بشأن رشوط االستثامر

ّونتج عن هذه التطورات نموذج معقد للعالقات بني الرشكات, واحلكومات الوطنية واألقطار املضيفة مما  ّ
ف وحياول كل طر. صبغ االستثامر األجنبي بصبغة سياسية بشكل متزايد يف كل من الوطن ويف اخلارج

فبالقدر الذي . فاعل أن يقوي مركزه اخلاص عن طريق األعامل الفردية وبالتحالف مع غريه من الناشطني
احلكومات تنازالت من الرشكات فإهنا تسبب ضغوطا معاكسة يف أقطار أخر وعندما . تنتزع فيه إحد

ّحتاول الدول املضي اهتامما يف وطن الرشكة حول فة أن حتول رشوط االستثامر ملصلحتها, فإهنا ختلق قلقا وّ
ّوهكذا, فاجلامعات والدول . "اهلاربة"تالل التوازنات التجارية, واألعامل الضائعة واملعامل خحاالت ا

 .ّحتاول أن تتالعب بالرشكات ألجل مصاحلها اخلاصة هبا
ّتشعر احلكومات والرشكات اآلن أن عليها التكيف مع بيئة دولية تغريت تغريا واسعا وأصبح  فيها للمكان ّ

ّالذي جتري فيه الفعاليات االقتصادية العاملية والرشوط التي حيدث فيها االستثامر األجنبي املبارش أمهية  ّ
ّفأي األقطار والصناعات التي ستمتلكها تلك األقطار واجلهات التي ستجني الفوائد? وستتحدد . حيوية ّ ّ

ي يف الرشكات للعثور عىل أقل املواقع كلفة ّاإلجابات جزئيا من جراء قو السوق وذلك من خالل سع
ّإلنتاجها, ولكن هذه القضايا ستحددها أيضا قوة ومصالح املسامهني املتعددين أنفسهم يف تنافسهم عىل  ّ

 .امليزة النسبية لكل منهم
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 الفصل السابع

 قضية التبعية والتنمية االقتصادية

The Issue of Dependency and Economic Development 

ّا هو إحد أكثر القضايا إحلاحا يف االقتصاد السيايس الدويل يف عرصنا ّ نموّإن مستقبل البلدان األقل
 فالرغبة الشديدة لغالبية اجلنس .وسوف يرتك حل هذه القضية أثرا عميقا عىل مستقبل كوكبنا. الراهن

امت احلاسمة يف السياسة ّ السّالبرشي للتخلص من فقرهم املوهن واالنضامم إىل العامل املتقدم هو إحد
ومع ذلك فقد شهدت العقود األخرية للقرن العرشين نزاعا حادا يتعلق بأسباب هذه املشكلة . ّالدولية

 . وحلوهلا املحتملة
ّغري أنه حدث ما يمكن وصفه بأنه ثورة فيام يتعلق . ولقد كان الفقر دائام نصيب معظم أفراد اجلنس البرشي

ّوقد أد هذا التغيري إىل خلق قضية جديدة ومتفجرة من . واألخالقية هلذه القضيةباألمهية السياسية 
 ولبعض , كبريّالفجوة اهلائلة بني نصف الكرة الشاميل الغني ونصفها اجلنويب املتعرض لإلفقار إىل حد
ّأسباب هذا التغري التارخيي أمهية خاصة يف تفسري املغز السيايس الدويل الراهن لإلفقار ا ّ  .جلامعي الكبريّ
فاملذياع الصغري . ولقد نقص حتمل حالة الفقر عام كان عليه يف املايض, نظرا لوجود االتصاالت الفورية

وجهاز التلفزيون جعال الناس حتى يف أقايص أصقاع األرض النائية عىل وعي بغنى اآلخرين وفوائد 
إذ . يقدر إىل التطلع إليه يف املايض سو األغنياءّالتقدم املادي, فهناك اآلن جمتمعات بأكملها تريد ما مل يكن 

ّإن األمم املتقدمة قد عل ّ أمم العامل أن التخلص من قدرها ممكن, وأد هذا بدوره إىل جعل الرغبة يمت باقّ
 .يف النمو االقتصادي, والتحديث, والتصنيع الرسيع املذهب العاملي للنخبة السياسية يف مجيع البلدان

ذلك مل يعد املجتمع يعترب الفقر شيئا طبيعيا وعقوبة من اهللا, وقدر املرء املكتوب وعاقبته وباإلضافة إىل 
 البرش فقد صارت هذه األحوال غري صنعونظرا العتقاد الناس عموما بأن الفقر وعواقبه من . األخالقية
ّفتقدم الدول املتطورة و. مقبولة ّ يزال عىل البلدان األخر أن  واملسافة اهلائلة التي ال ما يظهر من أوضاعهاّ
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ّ هذا يؤدي فقط إىل تعزيز الوعي بحيث يتناقص عدد الناس املستسلمني للفقر والقابلني به ّكل تقطعها,
حد املالمح أ, وقد أصبحت الثورة الناشئة عن التوقعات املتزايدة (Hirschman, 1983, ch. 3)قدرا هلم 

نني السلوك اإلنساين أن ازدياد توقعات الناس يتخطى قدرة ويكاد يكون قانونا من قوا. العاملية لعرصنا
 .املجتمع عىل تلبيتها

 فحتى العرص (Carr, 1945)ّومن التغريات احليوية األخر أن قضية املساواة واملطالبة هبا صارتا دوليتني 
ويف . ات املجتمعبنياحلديث, كانت الفوارق يف الثروة ضمن املجتمعات أكثر بكثري من فوارق الثروة 

ّالفرتة التي سبقت عرصنا احلديث كانت هناك نخبة ثرية صغرية مفروضة عىل مجهور املعرضني لإلفقار يف 
ّأما اليوم, ففوارق الثروة ضمن البلدان املتطورة هي  .كل مكان, وهذا وضع ال يزال ينطبق يف أماكن عديدة

با وأمريكا أغنى بكثري من الكتلة ويف فقر يف أورالفرد الذي يعيش  أقل أمهية من الفوارق بني البلدان, إذ إن
ففي العامل احلديث, صار كون املرء غنيا نسبيا أو فقريا . البرشية الساحقة الكرب التي تعيش يف العامل الثالث

ونتيجة لذلك فإن الرصاع الطبقي ضمن . ْنسبيا يعز بشكل متزايد إىل اجلنسية املعينة التي يولد فيها
قد أزاحه جزئيا, إن مل يكن قد ألغاه وحل حمله, الرصاع بني املجتمعات ) ام يصفه املاركسيونك(املجتمعات 

ّعىل التوزيع الدويل للثروة املادية ّ . 
. ّومن الالفت للنظر أن يدرك املرء أن األمم الغنية يف القرن الثامن عرش تشكل معظم األمم الغنية اليوم

 ّروبية واحلضارات األخر بدأت تنفتح يف العصور الوسطى املتأخرةوالواقع أن الفجوة بني احلضارة األو
(Jone, 1981) وباستثناء كبار مصدري النفط العرب, فإن االستثناء . ووسعت الثورة الصناعية املسافة أكثر

 األخري الوحيد من هذا التعميم هو اليابان, التي بدأ صعودها إىل املرتبة الثالثة يف االقتصاد العاملي يف الربع
ومن اجلدير باملالحظة تارخييا أن القو االقتصادية يف عرصنا الراهن تضغط . من القرن التاسع عرش

لالنضامم إىل نادي األمم الصناعية, ذلك أن صعود البلدان حديثة التصنيع بدأ فعال يرتك أثرا هاما عىل 
ّامليزان الدويل للقوة االقتصادية واالقتصاد السيايس قد يثبت أنه يعادل يف أمهيته بروز احلضارة  وهو أثر ,ّ

ّبية باعتبارها القوة املسيطرة يف االقتصاد الدويلواألور ّ. 
ّوأدت هذه التغريات يف احلقائق واملدركات احلسية إىل جعل التقدم والتخلف االقتصادي قضية مركزية يف  ّ ّ

روة هو قضية جديدة حقا يف السياسة وذلك أن القلق العاملي حول توزيع الث. ّاالقتصاد السيايس الدويل
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 األمم ادورغم أن فر. فليس يف التواريخ الدبلوماسية السابقة سو اهتامم ضئيل هبذا املوضوع. العاملية
ّكانت ترغب دائام يف حتسني اقتصاداهتا فإن قضايا التنمية االقتصادية, والتوزيع الدويل املنحرف وغري 

 . ّدول أعامل الدبلوماسية الدوليةاملتامثل للثروة مل يكونا عىل ج
ّيف املايض, كان اخلط الفاصل بني الغنى والفقر مرسوما بني النخبة وبني عامة الناس; أما يف أواخر القرن 

فهو يضع اجلنوب الفقري يف مواجهة .  الكرةنصفيالعرشين فإن هذا اخلط يفصل بني األمم, واألعراق, و
العامل الثاين ذي :  أقلّمواجهة العامل األول ذي اقتصادات السوق, وإىل حدالشامل الغني, والعامل الثالث يف 

إن مضاهاة خط الفقري العاملي اآلن للحدود السياسية قد أعطت توزيع الثروة بعدا . طةّاالقتصادات املخط
 . دوليا وجعلته إحد القضايا الكرب يف السياسة العاملية

ّمسائل ذات صعوبة خاصة,  ّا يسمى قضايا الشامل واجلنوب عىلسم بالضغينة حول مّويرتكز اجلدل املت
فالبعض يعتقدون أن عمل اقتصاد السوق العاملي واملامرسات الرشيرة للرأساملية هي  .ّولكنها هامة

ويعتقد . األسباب األساسية لألحوال املعاشية التي يرثى هلا التي تعاين منها رشحية كبرية من البرشية
ّة تكمن يف عوامل اقتصادية أكثر موضوعية, أو يف السياسات سيئة التوجيه للدول الفقرية آخرون أن املشكل

أما البت فيام إذا كان االندماج يف االقتصاد العاملي أو االنفصال عنه هو أفضل طريق للتنمية . نفسها
 . )١(االقتصادية فإنه يعتمد عىل املعتقدات حول أسباب الوضع

ترشح التنمية هي نظريات الليربالية االقتصادية, واملاركسية الكالسيكية, وموقع إن أبرز النظريات التي 
فالليرباليون االقتصاديون واملاركسيون التقليديون يشرتكون يف نظرية االقتصاد الثنائي لالقتصاد . التخلف

ّتصادات املتقدمة إىل ّالعاملي; فهم ينظرون إىل تطور االقتصاد العاملي عىل أنه نرش النمو االقتصادي من االق
فاالقتصادات األقل نموا تندمج يف اقتصاد عاملي آخذ باالتساع, وتتحول من . االقتصادات التقليدية

غري أن . اقتصادات تقليدية إىل اقتصادات حديثة عن طريق تدفق التجارة, والتكنولوجيا, واالستثامر
نام يعتقد املاركسيون التقليديون أهنا تقرتن بالرصاع الليرباليني يعتقدون أن هذه العملية محيدة ومتناسقة, بي

                                                           
 .(Ruggie, 1983a, pp.18- 23) وإن أحد امللخصات املمتازة عن األدلة املوجودة عىل هذه القضايا ه) ١(



 

 

٣٣٠ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال  السيايساالقتصاد

وعىل عكس ذلك فإن وجهة النظر املتخلفة, سواء يف نسختها اهليكلية أم يف نسخة التبعية, . واالستغالل
 .  سواءّا يف األجلني القصري والطويل عىل حدّ نموّا بمصالح البلدان األقلّتعترب عمل االقتصاد العاملي مرض

 ر الليربالية يف التنمية االقتصاديةوجهة النظ

The Liberal Perspective on Economic Development 

ن الرتابط والروابط إمن وجهة النظر الليربالية, فإن االقتصاد العاملي عامل مفيد يف التنمية االقتصادية; إذ 
وعن . صلحة املجتمعات األخرية أن تكون ملمتيل إىلّاالقتصادية بني االقتصادات املتقدمة وتلك األقل نموا 

ّطريق التجارة, واملساعدات الدولية, واالستثامر األجنبي, فإن االقتصادات األقل ا تكسب أسواق ّ نموّ
ّوقد خلص هذا الرأي يف عنوان تقرير . لتصدير والرأسامل, والتكنولوجيا املطلوبة للتنمية االقتصاديةا

ومع ذلك, فعىل الرغم ). ١٩٦٩ ()رشكاء يف التنمية ("Partners in Development" (Pearson) بريسون
من قدرة االقتصاد العاملي عىل مساعدة التنمية أو عرقلتها عن طريق عملية االنتشار فإن هذا الرأي يعتقد 

 . ّ لالقتصاد املحيل نفسهءأن أهم عامل يؤثر يف التنمية االقتصادية هو التنظيم الكف
ّة للتجارة الدولية واملال واالستثامر فليست هناك نظرية مضاهية للتنمية ورغم أن هناك نظرية ليربالي

ق بالتجارة واملال وما إىل ّوالسبب الرئييس يف ذلك هو أن اجلزء األسايس من النظرية املتعل. االقتصادية
إىل  ذلك يفرتض وجود سوق; وهتتم النظرية االقتصادية بأفراد عقالنيني يسعون إىل زيادة رفاهيتهم حتى

 إزالة – عند االقتصاديني الليرباليني −غري أن التنمية االقتصادية تتطلب . احلد األقىص يف ظروف السوق
ون أوال بالبت يف ّالعقبات السياسية واالجتامعية التي تعرقل عمل نظام السوق وفاعليته; ولذا فإهنم مهتم

ّ افرتاض إطار ساكن من القواعد واملؤسسات وبينام متيل جماالت أخر يف االقتصاد إىل. كيفية حتقيق ذلك
ّالتي حيدث ضمنها النشاط االقتصادي, فإن عىل نظرية التنمية االقتصادية أن ترشح التغري السلوكي 

ورغم أن دراسة التنمية االقتصادية قد عجزت عن إنتاج كتلة من . (Davis and North, 1971)يس ّواملؤس
 . القتصاديني الليرباليني بكاملها, فإن هناك اتفاقا عاما عىل نقاط عديدةالنظرية اإلنامئية تتقبلها أرسة ا

ّفاملذهب الليربايل يعتقد أن االقتصاد العاملي القائم عىل الرتابط, والتجارة احلرة, والتخصص, والتقسيم 
اءة الفضىل يف فتدفقات البضائع ورأس املال والتكنولوجيا تزيد الكف. ّالعاملي للعمل, يسهل التنمية املحلية
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ّختصيص املوارد, ولذا فإهنا تنقل النمو من األمم املتقدمة إىل البلدان األقل فيمكن للتجارة أن ختدم . اّ نموّ
ّ عندما يكسب االقتصاد األقل نمو"ّآلة نمو"باعتبارها  , وتكنولوجيا ووصوال إىل األسواق ا رأسامالّ

ّاالقتصادات املتطورة تستطيع بموجبها احلصول عىل مواد وهذه عالقة منفعة متبادلة ما دامت  )٢(العاملية
ا لدهيا أسواق أصغر, ّ نموّوبام أن االقتصادات األقل. ّها املصنعةعئاأولية رخيصة وعىل منافذ لرأسامهلا وبض

ّفإن من املعتقد أن فتحها للتجارة مع االقتصادات املتقدمة يفيدها نسبيا أكثر مما يفيد االقتصادات املتطور . ةّ
وباإلضافة إىل ذلك فبام أن عوامل اإلنتاج تتدفق عىل املناطق التي تنتج فيها أعىل املكافآت فإن االقتصاد 

خرات يستطيع أن حيصل عىل حقن من رأس املال ّاألقل نموا والذي لديه فائض يف العاملة ونقص يف املد
 . األجنبي جتعل النمو يتسارع

 أن كثريا من عوامل النمو االقتصادي املطلوبة تنترش من قلب  االقتصادي هذهّوتعتقد نظرية النمو
ّأما معدل فعل االنتشار هذا . ّاالقتصاد العاملي املتقدم إىل االقتصادات األقل نموا يف األطراف املحيطة به

; )رفةرأس املال, والعاملة, واملع(هجرة العوامل االقتصادية : واجتاهه فإهنام يعتمدان عىل عدد من العوامل هي
ورغم أن الليرباليني . ّوحجم التجارة اخلارجية, ورشوطها, وتركيبها; واجلانب التقني من نظام النقد الدويل

ّسواء املحيل منه أم الدويل(ّيدركون أن التقدم االقتصادي ليس متجانسا ضمن االقتصاد كله  , فإهنم )ّ
 التوجه نحو التساوي يف املستويات ّيعتقدون فعال أن عمل قو السوق يؤدي عىل املد الطويل إىل

 . (Rostow, 1980, p. 360)االقتصادية, ويف األجور احلقيقية وعوامل األسعار فيام بني أمم العامل وأقاليمه 
ّق بتأثريات التجارة الدولية املشجعة للنموّولدعم هذه الفرضية فيام يتعل , يقارن االقتصاديون الليرباليون بني ّ

 لد بلدان آسيا حديثة التصنيع, "املوجهة نحو التصدير" املذهل السرتاتيجيات النمو النجاح االقتصادي
 )٣((Krueger, 1983, p. 6- 8)  التي اتبعتها بلدان أمريكا الالتينية" الوارداتإحالل"مع فشل اسرتاتيجية 

ا نفسها ّ نموّألقلوجيد االقتصاديون الليرباليون العقبات األساسية للتنمية االقتصادية ضمن البلدان ا
(Bauer, 1976) :والنظام املايل , ّاالدخارة النـزوع إىل ّونقص التعليم الفني, وقل ة زراعة الكفاف,ّرجحان كف

                                                           
 .  حتليال جيدا لدور الصادرات يف التنمية االقتصادية(Lewis, 1974, pp.49-59)م ّ يقد)٢(
 ). Findley 1984 ,(دة ّ اوالتجارة معقّ االقتصادي والتجارة اخلارجية تارخييا فإن العالقة بني النموّ رغم اقرتان النمو)٣(
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 هن تزاح هذاوهم يعتقدون أنه ما . ةوءالضعيف واألهم من ذلك كله السياسات احلكومية غري الكف
 .االقتصاد بالنجاة من التخلف االقتصاديختناقات ويبدأ السوق يف العمل بكفاءة حتى يبدأ الا

وير معظم الليرباليني أن مفتاح التنمية االقتصادية هو قدرة االقتصاد عىل حتويل نفسه استجابة للظروف 
ّاملتغرية; ويعتقدون أن فشل كثري من البلدان األقل ّف مع األسعار املتغرية والفرص ّا يف التكيّ نموّ

ّظمتها االجتامعية والسياسية وليس يف تشغيل نظام السوق الدويل االقتصادية يكمن سببه يف أن
(Kindleberger, 1962, pp.109-112) .رت له ّوكام قال لويس, فإن أي اقتصاد يستطيع أن ينمو إذا توف

ولذا فإن . ثالثة مكونات بسيطة هي كمية كافية من املطر, ونظام للتعليم الثانوي, وحكومة حصيفة
 هو ملاذا "روة األممث"ربايل ليس هو سبب فقر الفقراء بل كام صاغه آدم سميث يف كتابه السؤال عند اللي

رت نفسها وأصبحت غنية عن طريق التكيف مع الظروف ّوطو نة عىل عقبات التنمية,ّتغلبت جمتمعات معي
ّاالقتصادية املتغرية, واجلواب هو أن هذه املجتمعات الناضجة سمحت لسوقها بالتطور دون أن  يعيقه ّ

  .)(Lal, 1983ّالتدخل السيايس 
ّويعز فشل التنمية إىل عيوب السوق املحيل وعدم الكفاءات االقتصادية, وحاالت اجلمود والتصلب 

فالفساد السيايس, والرتكيب االجتامعي الطفييل والبريوقراطي, والعجز عن القيام باستثامرات . االجتامعي
هذه  ّة, وغريها من املتطلبات املسبقة للتنمية االقتصادية, كلها أشياء تقيدكافية ومالئمة يف التعليم, والزراع

ّفالسياسات العامة غري املناسبة, مثل التعريفات اجلمركية العالية, والعمالت املقدرة بأعىل من . األمم
ي للمدن والتحيز احلرض  تتبناها البريوقراطيات الثقيلة الوطأة,ّ التي مما يرض بمصالح التصدير,قيمتها

ّورغم أن االقتصادات املتقدمة قادرة حقا عىل عرقلة تقدم االقتصادات األقل نموا . )٤(والقومية االقتصادية ّ
عن طريق ممارسات تقييدية كالسياسات احلامئية ضد صادرات العامل الثالث, كام أهنا تستطيع ترسيع تنميتها 

ّل مسؤوليته اخلاصة به عن حتقيق ّ بلد يتحمّون أن كلعن طريق املساعدة األجنبية, فإن الليرباليني يعتقد
تغيري ذي مغز . 

                                                           
 .ق للتنمية االقتصاديةّشكلة التحيز احلرضي كمعوم) ١٩٧٧(يناقش ليبتون  )٤(
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ّب زيادة يف املعدل املحيل لالدخارّإن تسارع تراكم رأس املال أساس حيوي للتنمية; وهذا يتطل ّ ورغم أن . ّ
ّاالقتصادات املتقدمة تستطيع, وربام جيب عليها, أن تساعد عىل عملية تكوين رأس املال عن طريق  ّ

ّلقروض, واالستثامر األجنبي, واملساعدات الدولية, فإن املهمة تقع عىل عاتق األمم األقلا ّ . ا نفسهاّ نموّ
ّالدخار كثريا ما يعترب أخطر معواّفعدم االستعداد لكبح االستهالك املحيل و وكام .  االقتصاديّق للنموّ

ليست هناك أمة يبلغ هبا "ا, فإنه ّ البلدان نموّ, الباحث املتعاطف مع مشاكل أقل)Lewis(جادل لويس 
, وهذه (Lewis, 1970, p.236) " يف املائة من دخلها القومي إذا أرادت١٢ ّادخارالفقر أن تعجز عن 

 .الكمية كافية لوضعها بشكل ثابت عىل طريق التنمية االقتصادية
ل نموا هي بالضبط تلك ّوللدفاع عن هذا املوقف, يشري مؤيدوه إىل أن انجح االقتصادات بني الدول األق
ّفهناك ما يسمى بعصابة . التي قامت برتتيب بيوهتا والتي تشارك يف االقتصاد العاملي بأكرب قدر من االندفاع

ورغم أن هذه البلدان احلديثة التصنيع . وهي هونغ كونغ, وسنغافوره, وكوريا اجلنوبية, وتايوان :األربعة
ّكنولوجيا من البلدان املتقدمة, فإهنا قد ساعدت نفسها بشكل قد تلقت دفقات كبرية من رأس املال والت
 االقتصادات اندماجا, كحالة ألبانيا وبورما هي أكثرها ّوأقل. رئييس وأنشأت أسواقا تصديرية مزدهرة

القرن العرشين, كانت حتى الصني الشيوعية قد أدركت احلاجة إىل  ويف تلك األثناء يف ثامنينيات. فاّختل
با الرشقية, بام فيها االحتاد السوفيايت نفسه, تسعى للحصول عىل رأس املال ولغربية, كام أن أوراملساعدة ا

 . ّوالتكنولوجيا املتقدمة من الغرب
وفيام عدا االتفاق العام عىل أولوية العوامل الداخلية, فإن نظريات التنمية الليربالية ختتلف فيام بينها 

ور ّفق عىل الدّففي املقام األول, فإهنا ال تت. ملالئمة القتصاد أقل نموااختالفا عميقا حول االسرتاتيجية ا
ّالذي تستطيع البلدان املتقدمة أن تؤديه, أو ينبغي عليها أن تؤديه, ومد هذا الدور, ملساعدة البلدان األقل ّ ّ ّ 

; بينام "اّ نموّان األقلاحللقة املفرغة لفقر البلد"ّد برامج مساعدات كثيفة لكرس ما يسمى ّا; فبعضها يؤيّنمو
كام . يعترب اقتصاديون آخرون أكثر حمافظة أن هذه اجلهود اخلارجية تنطوي عىل التبذير وتعطي نتائج عكسيه

ّاهنم خيتلفون فيام بينهم حول ما إذا كانت هناك سلسلة من املراحل املحددة التي جيب أن يتقدم عربها  ّ
ّددة كتعدد التجارب الوطنية طرق التنمية متعّاالقتصاد النامي أم أن ّوقد يشدد بعضهم عىل النمو. ّ  املتوازن ّ

. ّباعتباره الوسيلة املناسبة للخالص من الفقر التارخيي; بينام يشدد البعض اآلخر عىل النمو غري املتوازن
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خمتلفة إزاء خذون مواقف ّكام أهنم يت. فهم خيتلفون فيام يتعلق بالتوكيد املعطى للزراعة أو للتنمية الصناعية
. ّقضية الكفاءة يف مقابل قضية العدالة يف عملية التنمية االقتصادية, وإزاء دور الدولة يف حتقيق هذا أو ذاك

ّولكن هذه القضايا وأمثاهلا تقع خارج نطاق هذا الكتاب, وهي تشكل موضوع التنمية االقتصادية كام 
 .يعاجلها االقتصاديون الليرباليون

ياب كتلة مقبولة من األفكار النظرية, ترتكز املناقشة بني االقتصاديني الليرباليني عىل واخلالصة أنه يف غ
ّاخليارات االسرتاتيجية والطرق البديلة إىل التنمية االقتصادية, أي البت يف السياسات االقتصادية لتحقيق 

ّندماج غري الكايف للدول ّوهم يتشاطرون االعتقاد بأن أهم سببني للفقر الدويل مها اال. ءاقتصاد سوق كف
ّا يف االقتصاد العاملي, والسياسات غري العقالنية للدول, التي تعيق تطور سوق يعمل بصورة ّ نموّاألقل ّ
 . وعليه فإن معظم االقتصاديني الليرباليني يرون أن الفقراء فقراء ألهنم غري أكفاء. جيدة

ومع ذلك . سيايس الذي حتدث ضمنه التنمية االقتصاديةغري أن النظرية الليربالية متيل إىل إمهال اإلطار ال
ّالتشكيالت املحلية والدولية  إذ إن. فإنه ال يمكن فصل عملية التنمية االقتصادية عن العوامل السياسية ّ

ّللسلطة, ومصالح املجموعات والدول القوية هي عوامل هامة للبت يف التنمية االقتصادية  وليست ,ّ
طئة بالرضورة يف إمهاهلا هلذه العوامل وتركيزها عىل السوق حرصا; بل إهنا نظرية غري النظرية الليربالية خم

ّوعىل سبيل املثال فإن املرونة االقتصادية وقدرة االقتصاد عىل االستجابة للفرص االقتصادية املتغرية . كاملة
 يمكن للمرء أن يرشح ّوإال فكيف .الجتامعية والسياسية للمجتمع اتعتمدان إىل حد كبري عىل اجلوانب

االنجازات االقتصادية الرائعة لليابان الفقرية املوارد ومتاعب األرجنتني ذات املوارد الغنية? أو إذا أخذنا 
قضية أخر, فإن من الصحيح بالتأكيد أن يرتكز االنتباه عىل الدور اهلام لزيادة االنتاجية الزراعية يف التنمية 

 مثل أمريكا الشاملية, واألرجنتني, وجنوب "أرايض االستيطان احلديث"با الغربية وواالقتصادية ألور
ّبيني عىل هذه األرايض اخلصبة املعتدلة عن طريق استخدام القوة وغري أن حقيقة استيالء األور. فريقياا

 وباختصار فإن العوامل. العسكرية هلا أمهيتها أيضا يف فهم األبعاد العنرصية لالنقسام الشاميل اجلنويب
وكام يرشح هذا الكتاب, فإن . االقتصادية وحدها ال تكفي لتفسري نجاح التنمية االقتصادية أو فشلها

 . ّالقو االقتصادية تعمل ضمن سياق سيايس أكرب منها
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 املنظور املاركيس التقليدي للتنمية االقتصادية

The Classical Marxist Perspective on Economic Development 

; وكان اجلزء  وأبرزهملتنمية االقتصادية الغربيةانظري مأهم  (Engels) وإنغلز (Marx) كان ماركس
 استنباطسا النتقال املجتمع األورويب من اإلقطاع إىل الرأساملية إىل االشرتاكية وإىل ّاألعظم من أعامهلام مكر

تباره نظرية للتنمية االقتصادية قابلة كام أهنام صاغا ما يمكن اع. ّالقوانني املتأصلة يف صلب التنمية الرأساملية
 وماركسيون من أواخر القرن التاسع عرش (Lenin) ثم قام لينني. اّ نموّللتطبيق عىل االقتصادات األقل

 . بتوسيع هذه األفكار بعد ذلك عندما صاغوا النظرية املاركسية لالستعامر الرأساميل
ّة متحركة وتوسعية عىل نطاق العامل كله; وبحلول كان ماركس يعترب الرأساملية عملية اقتصادية فاعل

وكان . با الغربيةومنتصف القرن التاسع عرش كانت قد انترشت من أصوهلا يف بريطانيا العظمى لتشمل أور
ْ العامل كله عن طريق التوسع االستعامري وستخضع كل املجتمعات شمليعتقد أهنا يف آخر األمر ست ّ

ل إن ماركس أكد أن الرسالة التارخيية للرأساملية هي تطوير قو اإلنتاج يف ب .ّألسلوهبا يف إنتاج السلع
ّوعندما تكتمل هذه املهمة يف التحول والرتاكم الرأساميل تكون الرأساملية قد أدت الدور املوكول . العامل كله ّ ّ

 . فتستسلم لوارثيها من األنظمة االشرتاكية والشيوعية. إليها يف التاريخ
كس يف الدور الثوري لالستعامر الرأساميل أو البورجوازي يف حتويل املجتمعات التقليدية, إن آراء مار

 : ودمج العامل كله يف اقتصاد عاملي مستقل, جديرة باالقتباس
عن طريق التحسن الرسيع يف مجيع أدوات اإلنتاج وعن طريق وسائل االتصال املحسنة بشكل هائل "

فاألسعار الرخيصة لسلعها هي .  وحتى أكثرها مهجية, إىل احلضارة,اّسوف جتر البورجوازية األمم كله
املدفعية الثقيلة التي هتدم هبا كل اجلدران الصينية, والتي ترغم هبا كراهية اهلمج الشديدة العناد لألجانب 

; فهي ترغم كل األمم, حتت التهديد بالفناء, عىل اعتامد أساليب اإلنتاج البورجوازية. عىل االستسالم
وبكلمة واحدة, . وترغمها عىل إدخال ما تسميه احلضارة إىل وسطهم, أي جتعلهم أنفسهم بورجوازيني

 ."(Marx and Engels .1972 (1848), p. 339) فإهنا ختلق عاملا عىل صورهتا
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ّلقد مر تطور احلضارة الغربية, عند  فاالقتصادات القديمة إلنتاج . , بمراحل واضحة التحديد نسبياماركّ
ّالسلع البدائي, كام يف اليونان القديمة, تبعها إقطاع العصور الوسطى; ثم جاء أسلوب اإلنتاج االقتصادي 

 وغري املالكني اإلنتاج وإن الرصاع الطبقي بني مالكي وسائل ,الرأساميل, الذي ستتلوه االشرتاكية والشيوعية
رصاع الطبقي بتحريك التاريخ من مرحلة ّيقدم القوة الدافعة يف كل مرحلة, وتقوم جدليات منطق هذا ال

إىل أخر. 
 حيث اضطر −ّوعندما وجه ماركس انتباهه إىل خارج القارة األوروبية, إىل آسيا, والرشق األوسط وغريمها

 اكتشف أن نظريته عن −إىل ذلك استجابة للصدامات االستعامرية وحاالت اجليشان السيايس املتزايدة 
ففي هذه التجمعات البرشية اهلائلة مل تكن مراحل ما قبل الرأساملية . منطبقة عليهايب مل تكن وّالتطور األور

وباإلضافة إىل ذلك, . موجودة; فقد بدا أنه مل تكن هناك مراحل تشبه أساليب اإلنتاج القديمة واإلقطاعية
ي من شأنه أن بدت هذه احلضارات خالية من أية آلية داخلية للتغيري االجتامعي ومل يكن هناك رصاع طبق

لة تارخييا وعاجزة ّفاعتقد ماركس أهنا معط. حيركها من مرحلة من التنمية االجتامعية إىل املرحلة التي تليها
 .)٥(عن التحرك إىل األمام

ّ; وجادل بأنه يتميز "أسلوب اإلنتاج اآلسيوي"ولتفسري هذا الشذوذ عن القاعدة أدخل ماركس مفهوم  ّ
وجود ) ٢(ّفاء الذايت النسبي لإلنتاج الزراعي والتصنيعي عىل مستو القرية والوحدة واالكت) ١: (بامييل

واعتقد بأن ) Avineri, 1969, p. 13. (ّدولة مستقلة وطفيلية عىل قمة املجتمع منفصلة عن باقي املجتمع
هذا الرتكيب االجتامعي املحافظ كان مسؤوال عن ألوف السنوات من الركود االجتامعي واالقتصادي 

وعندما مل جيد ماركس قو داخلية حترك هذه املجتمعات . لذي عانت منه هذه املجتمعات غري الغربيةا
 . ّالقوة اخلارجية لالستعامر الغريباحلاجة تدعو إىل تارخييا إىل األمام, اعتقد بأن 

ّيعرب النص التايل عن ّ إن عىل انجلرتا أن ": ّ رأي ماركس املعقد يف االستعامر كقوة تقدمية تارخييا تعبريا جيداّ
ّجانب منها مدمر, واآلخر جمدد : ّتؤدي رسالة مزدوجة يف اهلند  إبادة املجتمع اآلسيوي القديم, وإرساء –ّ

وهكذا فإن ماركس وآنغلز عىل . (Avineri, 1969, p.13) مقتبس يف "سياآّاألسس املادية ملجتمع غريب يف 

                                                           
 .جمموعة ممتازة حول كتابات ماركس عن هذا املوضوع (Avineri, 1969) إن )٥(
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 يف سبعينيات القرن العرشين وثامنينياته وشجبهم عكس منظري املاركسية اجلديدة ونظرية التبعية
 قد اعتربا التمدد العاملي لنظام السوق, ولو من خالل الوسائل العنيفة خطوة إىل −لالستعامر الرأساميل

فقد اعتقد ماركس أن الرسالة التارخيية للبورجوازية واالستعامر هي حتطيم أسلوب . األمام بالنسبة للبرشية
ي واآلسيوي الذي يعيق حتديث ما نسميه اليوم بالعامل الثالث, وجادل يف مقالته املعنونة اإلنتاج اإلقطاع

بأن االستعامر الربيطاين رضوري لتحديث اهلند ) ١٨٥٣ ("النتائج املستقبلية للحكم الربيطاين يف اهلند"
مقتبسة يف املصدر ( "ثةالبشري بالصناعة احلدي"وبأن إقامة نظام للسكك احلديدية عىل أيدي الربيطانيني هو 

 ). ١٣٦السابق نفسه, ص 
فاالستعامر يزعزع استقرار احلالة الراهنة من خالل إدخال التكنولوجيا احلديثة, وخيلق جمموعة من 
ّالطبقات املتضادة يف املناطق املستعمرة, وبذلك يزرع اآللية التي ستحرك املجتمع نحو التطور االقتصادي ْ .

وب اإلنتاج اآلسيوي, حتى تنطلق قو الرتاكم الرأساميل والتصنيع لتقوم بعملها يف  إزالة أسلّن تتمأوما 
ورغم أن االستعامر غري أخالقي, فقد كان ماركس . ّحتويل املجتمع ووضعه عىل مسار التطور التارخيي

ّيعتقد أنه قوة تقدمية أيضا, ما دامت االقتصادات األقل ه يف حالتها من فريقيا ستظل من دوناا يف آسيا وّ نموّ
 . السبات إىل األبد

فهو أيضا . ويف اهلجوم عىل رشور االستعامر الرأساميل نقل لينني هذا الرأي املاركيس التقليدي خطوة أبعد
فقد . ّكان يعترب االستعامر واالستعامر اجلديد قوة تقدمية والزمة لتحديث البلدان األقل نموا يف آخر األمر

ّل والتكنولوجيا واخلربة إىل املستعمرات والبلدان التابعة سيطور املستعمرات, جادل بأن تصدير رأس املا
ّر يف الوقت نفسه التطور يف الدول الرأساملية املتقدمةّويؤخ ّ ّ (Lenin, 1939 [1917], p. 65) . ّفعندما تصدر

 دخل, اقتصادات هذه األخرية رأس املال والتكنولوجيا إىل مستعمراهتا, فإن اقتصاداهتا الداخلية ستصبح
 .ّا فرصة سبق االقتصادات املتقدمةّ نموّا يتيح للبلدان األقلّوتتجمد قاعدهتا الصناعية والتقنية, مم

ّوجادل لينني بأن التناقض املتأصل يف قلب الرأساملية هو أهنا تنمي العامل بدال من أن ت فاالقتصاد . ّؤخرهّ
ّقيامه بنرش التكنولوجيا والصناعة وبذلك يقوض موقعه الرأساميل املسيطر يبذر بذور دماره بنفسه عند 

ّفهو يشجع املنافسني األجانب ذوي األجور األكثر انخفاضا, الذين يتفوقون عندئذ عىل . بنفسه ّّ
ّاالقتصادات الرأساملية األكثر تقدما يف األسواق العاملية ّّ . ثم إن اشتداد املنافسة االقتصادية بني القو



 

 

٣٣٨ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال  السيايساالقتصاد

واعتقد لينني أن هذا . ّة والصاعدة يؤدي إىل رصاعات اقتصادية ومنافسات استعامريةالرأساملية اآلفل
وجيادل ماركسيو . سيكون مصري االقتصاد العاملي الليربايل املتمركز حول بريطانيا يف القرن التاسع عرش

افسني ّأواخر القرن العرشين بأنه عندما يتعرض مصري االقتصاد األمريكي إىل ضغوط متزايدة من من
 . أجانب صاعدين, فإن هناك مصريا مماثال ينتظر االقتصاد العاملي الليربايل املتمركز حول الواليات املتحدة

ّأن الرأساملية تطور العامل, ولكنها ال ب املاركسية األصولية املألوفة من ماركس إىل لينني تعتقد ,واخلالصة ّ
غري أن املاركسيني التقليديني خيتلفون مع . دّتفعل ذلك بصورة متساوية, أو مستمرة أو بدون حدو
ّأو السياسية يف تطور االقتصاد الدويل/ الليرباليني حول األمهية النسبية للعوامل االقتصادية و ّ .

فالليرباليون يرون أن دمج اقتصادات األطراف اهلامشية يف االقتصاد العاملي وحتديثها الالحق فيام بعد هو 
أما املاركسيون فريون من جهة أخر أن هذه العملية مشحونة . كاك فيها نسبياعملية اقتصادية ال احت

بل إن املاركسيني يعتقدون أن . ّبالرصاع السيايس عندما تتنازع األمم عىل مراكزها يف التقسيم الدويل للعمل
ّهذه العملية ستصل إىل حدها, مما جيعل من الرضوري أن يتم وكان . وعيةّ التحول إىل االشرتاكية والشيّ

وأن دمج . رهاّ أدوات حتر"أعراق العامل امللونة"لينني يعتقد بشكل جازم أن االستعامر الرأساميل سيعطي 
 .ّاملجتمعات غري الغربية يف االقتصاد العاملي عن طريق التجارة واالستثامر سيؤدي إىل تنميتها

 فّ التخلوضع

The Underdevelopment Position 

ّخلف استجابة للحقيقة القائلة إن املستعمرات األوروبية, رغم أهنا حققت استقالهلا تكاثرت نظريات الت
ّالسيايس, فإهنا مل حتقق التنمية أو أهنا ظلت عىل األقل تابعة لالقتصادات الرأساملية األكثر تقدما ّ فمعظم . )٦(ّ

زال تابعة لغريها, اقتصاديا  تالسيا, والرشق األوسط وأمريكا الالتينية آالبلدان يف إفريقيا السوداء, و
ّوتكنولوجيا; فهي مستمرة يف تصدير السلع واملواد األولية يف مقابل البضائع املصنعة ّ وقد تم اخرتاق عدد . ّ
ّكبري من تلك البلدان عىل أيدي الرشكات متعددة اجلنسيات التابعة للبلدان املتقدمة ّوبدال من التقدم إىل . ّ

                                                           
 . ّ متميزة متاما عدةف شديد الغموض وله عدة معانّفإن مفهوم التخل (Kuznets, 1968, p.2, footnote2)كام يشري ) ٦(
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تصادية, فإن بعض هذه البلدان قد ازداد اعتامدها يف احلقيقة والواقع عىل مراحل أعىل من التنمية االق
ف ّوتضع نظرية التخل. ّاالقتصادات املتقدمة للحصول عىل الغذاء, ورأس املال, والتكنولوجيا احلديثة

 . ا نفسهاّ نموّمسؤولية هذا الوضع عىل اقتصاد العامل اخلارجي وليس عىل البلدان األقل
ّف هو أن االقتصاد الرأساميل الدويل يعمل بصورة منهجية منظمة عىل ختلف ّظريات التخلإن جوهر كل ن ّ

ّوتعتقد تلك النظريات أن تلك سمة متأصلة . ا وعىل تشويه تلك االقتصاداتّ نموّاقتصادات البلدان األقل
فاألغنياء . ان األفقرة ملصالح البلدّيف العمليات الطبيعية القتصاد السوق العاملي, وأن طبيعة النظام ضار

بسبب ما أسامه آرغريي . الذين يسيطرون عىل االقتصاد العاملي هم املسؤولون عن فقر العامل الثالث
ّى يقال إن معدالت ّوألسباب متنوعة شت .التبادل غري املتكافئ) ١٩٧٢ ((Arghiri Emmanuel)إيامنويل 

 . )٧( هذه األخريةّل نموا منحازة ضدّالتبادل التجاري بني البلدان املتقدمة والبلدان األق
ّإن اجلهود املبدئية األوىل لتفسري هذا النقص الظاهر يف تقدم العامل الثالث كانت مرتبطة ببحوث علامء من 

وقد ارتبط . (Hans Singer) , وهانس سينغر(Gunnar Myrdal), وغونار مريدال(Ragnar)أمثال راغنار 
 Raul) األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية, بقيادة راؤول بريبيتشمركزهم ارتباطا وثيقا بعمل جلنة 

Prebisch) . وركزت نظريتهم اهليكلية حول التخلف عىل مالمح االقتصاد العاملي التي زعموا أهنا تقيد
ّا, وتركز بشكل خاص عىل معدالت التبادل التجاري املتدهورة ّ نموّآفاق تنمية االقتصادات األقل

ّفاعتقدوا أن إصالح االقتصاد الدويل وتطوير اسرتاتيجية تقوم عىل . درات سلع أقل البلدان نموالصا
ّلواردات سيشكالن حال هلذه املشاكلحالل اأساس إ  عىل االقتصادات األقل نموا أن تلجأ إىل هّولذا فإن. ّ

 . ّقتصادات األكثر تقدماالتصنيع الرسيع وأن تنتج بنفسها املنتجات التي كانت تستوردها سابقا من اال
نظرية التبعية حمل ّحلت ينيات القرن العرشين وطيلة سبعينياته أن ّوكان من نتيجة ذلك يف أواخر ست

وكان هذا التحليل األكثر جذرية بكثري, واحلل ملشاكل البلدان . اهليكلية كأبرز تفسري لتخلف العامل الثالث
حالل الواردات التي جاء هبا اهليكليون إضح السرتاتيجية افشل الو كبري استجابة للّا هو إىل حدّ نموّاألقل

. ا, واالختامر الفكري الذي نجم عن احلرب الفيتناميةّ البلدان نموّق يف أقلّواملشاكل اآلخذة يف التعم

                                                           
 .(Samuelson, 1976, pp.96-107) ة عندّهناك نقد قوي هلذه احلج )٧(
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 مشكلة التخلف االقتصادي يمكن العثور عليه يف الثورة االشرتاكية والتنمية ّفإن حل حسب هذه النظرة,ف
 . اتية, وليس يف إصالح اقتصاد السوق العامليّالذ

  البنيوية

Structuralism 

جتادل البنيوية بأن االقتصاد الرأساميل الليربايل العاملي يميل إىل اإلبقاء عىل حاالت عدم املساواة أو زيادهتا 
ّبني االقتصادات املتطورة واالقتصادات األقل آلة نمو يف القرن التاسع فبينام كانت التجارة بالفعل . )٨(اّ نموّ

ّيني جيادلون بأهنا ال تستطيع أن تستمروعرش, فإن البني التأثريات املرتابطة للتجارة  ور بسببّ يف تأدية هذا الدّ
ا يف ّ نموّالسائدة بني االقتصادات األقل) الرتكيبات(ّاحلرة والظروف االقتصادية, واالجتامعية السكانية 

وتشمل هذه الظروف مزجيا من كثافة سكانية زائدة, وزراعة الكفاف, . Nurkse, (1953))القرن العرشين
ّبة لتناقص النـزوع إىل االدخار, واالعتامد املفرط عىل صادرات سلع غري مستقرة, ّوالتوقعات املتزايدة املسب

 ّدائبة ذاتياوهذه الرتكيبات حتبس البلدان األقل نموا يف حالة . والسيطرة السياسية لرجال النخبة اإلقطاعية
 . (Myrdal, 1971)ف الذي ال تستطيع أن تنجو منه بدون مساعدة خارجيةّمن التوازن املتخل

قات التجارة واالستثامر والتكنولوجيا تنرش التنمية ّورغم أن االقتصاديني الليرباليني يعتقدون أن تدف
إذ إن . ون بأن ما حيدث هو العكسجيادلالبنيويني ّاالقتصادية وتقلل حاالت عدم املساواة الدولية, فإن 

ّعيوب السوق الدولية تزيد حاالت عدم املساواة بني البلدان املتطورة والبلدان األقل ّ  حيث متيل ,اّ نموّ
ّالبلدان املتطورة إىل االستفادة عىل نحو غري متناسب من التجارة الدولية التنمية "ورغم أن البلدان ذات . ّ

ّ عرش قد متتعت فعال بام يسمى مزايا التخلف التي مكنتها من التعلم من جتارب  يف القرن التاسع"ّاملتأخرة
 late late)"رّر املتأخّ املتأخّالنمو" بلدان القرن العرشين ذات ّقد قيل إن ف,ّاالقتصادات األكثر تقدما

developing)تساع, الفجوة التكنولوجية اآلخذة يف اال: ب عليها, وهي ّ تواجه عقبات ال يمكن التغل
واملشاكل  شة ونقص النظام االجتامعي املنضبط والرتكيبات االجتامعية املحافظة,ّوجتربتها الطويلة وهي مهم

                                                           
 .(Prebisch Roxborough, 1979,ch.3)بريبيتش روكسبوره  هناك خالصة جيدة للفرضية اهليكلية أو فرضية )٨(
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وهكذا فإن هذه االقتصادات واقعة يف حلقة مفرغة  .السكانية املوروثة, والظروف املناخية واجلغرافية القاسية
ّفعل التجارة احلرة شيئا سو زيادة وضعها سوءا كام وال ت. من الفقر الذي يكاد اخلالص منه يكون مستحيال

  .(Nurkse, 1953, p. 40) "ّ يولد النموّالنمو" بينام "بلدا ما فقري ألنه فقري"جاء يف وصف نوركس بأن 
 تطويرها يف الوقت نفسه يف مخسينيات القرن العرشين ّي قد تمو البنيوقفورغم أن األفكار األساسية للم

 يكتسب بروزا ّإنه مل عديدين وعىل يد جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية فعىل يد اقتصاديني
نحو سياسة جتارية دولية من أجل ", عند نرش التقرير املعنون ١٩٦٤ّعىل املستو الدويل حتى عام 

 األمني العام يف منصب وكان عندئذ قد عني حديثا. هذا التقرير (Prebisch)وقد كتب بريبيتش . "التنمية
, فطرح احلجة البنيوية بأن االقتصاد العاملي كان متحيزا )األونكتاد(ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

 ١٩٦٤ا فأصبح التقرير نقطة الرتكيز لدورة األونكتاد عام ّ نموّضد جهود التنمية التي تبذهلا البلدان األقل
ىل نظرية التبعية, أسس ما سيصبح يف سبعينيات القرن العرشين ّوأرسى مع النقد األكثر تشددا والقائم ع

 . مطالب البلدان األقل نموا إلجياد نظام اقتصادي دويل جديد
إن االقتصاد ) - Prebisch) Singer  بريبيتش– ْأو ما صار يعرف بنظرية سينغر(ة البنيوية ّوتقول احلج

. (Prebisch, 1959) التصنيع وحميط كبري متخلف ف من قلب أو مركز من البلدان العاليةّأليتالعاملي 
ّفالتقدم الفن ّي الذي يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية والتنمية االقتصادية هو القوة املحركة يف هذا النظام, ولكن ّ ّ

ّالتقدم التقني له عواقب خمتلفة بالنسبة إىل املركز املصنع واملحيط غري املصنع, نظرا للسامت البنيوية  ّ ّ
 . ّا وللتقسيم الدويل للعمل املوروث من املايضّ نموّدات األقللالقتصا

ّة عىل أن طبيعة التقدم التقني والتحركات الدورية لألسعار, والفروق يف الطلب ّويرتكز قلب هذه احلج
يف ) طويل األجل يمتد أجياال متالحقة(عىل البضائع الصناعية واملنتجات األولية تسبب تدهورا قرنيا 

ّلتبادل التجاري ملصدري السلع, أي تدهورا يف األسعار التي تتلقاها أقلّمعدالت ا ّ ّ الدول نموّ ا كثمن ّ
ّلصادراهتا السلعية بالقياس إىل أسعار البضائع املصنعة التي تستوردها من البلدان املتقدمة ّ ففي القلب . ّ

ه ّ متغلغال يف االقتصاد كلّيقال إن التقدم التقني ينجم عن عمليات عفوية لالقتصاد, وينترش الصناعي,
العاملة التي تزحيها الكفاءة يمكن أن يمتصها االستثامر يف قطاعات صناعية أخر آخذة يف  بحيث إن
وبدون بطالة واسعة النطاق, وبضغوط من احتادات العامل القوية, توجد زيادة يف األجور  .ّالتوسع
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ة تستطيع أن حتافظ عىل مستو األسعار رغم وباإلضافة إىل ذلك فإن الرشكات االحتكاري. ةياحلقيق
ّوهكذا فإن ثامر التقدم الفني وزيادة اإلنتاج يتم االحتفاظ هبا يف . زيادات اإلنتاجية, وتناقص كلفة اإلنتاج

 . اقتصاد القلب, ومتتصها رشحية كبرية من املجتمع
ّأما يف املحيط غري الصناعي, فإن التقدم التقني يتم إنتاج يف ج, وينحرص يف الدرجة األوىل  إدخاله من اخلارّ

ّالسلع واملواد األولية التي تصدر إىل القلب والرتاكيب غري املرنة والعوامل غري املتحركة جتعل التكيف مع . ّ
ّثم إن زيادة اإلنتاجية يف القطاع الرئييس ونقص رأس املال بسبب املعدل . ّتغريات األسعار مستحيال

ّاالستهالك النخبوي املقلد للبلدان املتقدمة, جتتمع كلها لرتفع املستو ّاملنخفض لالدخارات ونمط 
ومع العاملة الزائدة يف املهن األساسية وغياب نقابات العامل القوية فإن األجور احلقيقية . الوطني للبطالة

 اقتصادات قتصاد التقني من اقتصاد املحيط إىلل ثامر االّفتحو القتصاد املحيط تأخذ عندئذ يف التدهور,
 . القلب عن طريق أسعار سلع التصدير اهلابطة

ّيون من هذا التحليل أن معدالت التبادل التجاري بني البلدان الصناعية وبلدان املحيط متيل وويستنتج البني
ونتيجة هلذا اهلبوط .  الفئة الثانية من البلدانةصلحم لغريإىل التدهور باستمرار ملصلحة الفئة األوىل و

ّ, ترغم بلدان املحيط عىل تصدير كميات متزايدة باطراد من األغذية والسلع لتمويل استرياد البضائع القرين
ا عىل ّ نموّيون شديدي التشاؤم حول قدرة األقطار األقلوولذا كان البني. ّاملصنعة من البلدان الصناعية

قدون أن تلك األمم حتى لو فهم يعت .ّقلب وضعها إىل االجتاه املعاكس عن طريق التوسع يف صادراهتا
 .ّحصلت عىل كسب من الناحية املطلقة من التجارة الدولية, سوف خترس من الناحية النسبية

ّيون إىل سياسات متعددة ملعاجلة هذه املشاكل, إحداها سياسة إجياد منظامت دولية مثل ووقد دعا البني ّ
ّ تصدير بضائع مصنعة إىل البلدان املتطورة, ّا, وخاصة يفّ نموّاألونكتاد لتعزيز مصالح البلدان األقل ّ

وكانت السياسة األخر هي ترشيع سياسات ولوائح . وبذلك يتم كرس الدوران السببي يف حلقة مفرغة
ّمثل برنامج استقرار السلع الذي من شأنه محاية عائدات التصدير للبلدان األقل تنظيمية, وأهم مسار . اّ نموّ
ّاذه هو التصنيع الرسيع للتغلب عىل تدهور معدالت التبادل التجاري لبلدان ت الدعوة إىل اختّللعمل مت

 إحاللاسرتاتيجية "فاقتصادات بلدان املحيط هذه ينبغي أن تتبع . املحيط والمتصاص عاملتها الزائدة



 

 

٣٤٣ 

 مركزاخلليج لألبحاثقضية التبعية والتنمية االقتصادية : الفصل السابع  

 عن طريق سياسات احلامية االقتصادية, وتشجيع االستثامر األجنبي يف الصناعة, وخلق "الواردات
 . ا نفسهاّ نموّق املشرتكة بني االقتصادات األقلاألسوا

يون إىل أنه أثناء تلك الفرتات التي و يشري البني"تشاؤمها التجاري"ويف الدفاع عن هذه احللول للتخلف و
كام حدث أثناء الكساد (ّكانت فيها أمريكا الالتينية منقطعة عن البضائع املصنعة للبلدان الصناعية الشاملية 

, حدثت اندفاعات مفاجئة من التصنيع )ثالثينيات    القرن العرشين وخالل احلرب العاملية الثانيةالكبري يف 
ولذا فإن التخطيط الوطني وسياسات .  بنكسة التصنيعأصيبوعندما استؤنفت العالقات  .الرسيع

ّتلك النخب ْ عىل السوق العاملي وأن تضعف قوة ّنموا ّالتصنيع ينبغي أن تقلص اعتامد البلدان األقل
ّاملحافظة التي عارضت توسع الصناعة يف قطاعات السلع والتصدير وكان من املمكن لالقتصادات . ّ

 . ّن معدالت التبادل التجاري, وتكون يف طريقها إىل التنمية االقتصاديةّا أن حتسّ البلدان نموّالصناعية ألقل
 ّ البلدان األقلّدل التجاري متحيزة ضدّن معدالت التباإي القائل وومن الصعب تقويم املوقف البني

ّ أو تعريفات خمتلفة ملعدالت التبادل التجاري يتمّ عدةفهناك مفاهيم .)٩(اّنمو وإن استخدام .  استخدامهاّ
ّي بدال من تعريف أو مقياس آخر يمكن أن يؤدي إىل استنتاجات متعارضة تعارضا وتعريف أومقياس بني

ّة حال, وبغض النظر عن التعريف ّوعىل أي. ّدالت التبادل التجاريكليا كامال حول التغيريات يف مع
املستخدم, فإن قياس مثل هذه التغيريات مع مرور الزمن يشء ال يعتمد عليه يف أفضل األحوال, ألن 

 ليشمل تكوين التجارة كذلك, وعوامل مثل اهلبوط الرسيع ّالتغيري ال يقترص عىل األسعار وحدها, بل يمتد
ّوباإلضافة إىل ذلك, فإن مفهوم معدالت التبادل التجاري . لنقل ينبغي أن تؤخذ يف احلسبانيف كلفة ا

ّواألسعار التي تقاس هبا ال يمكن أن تندمج فيه بسهولة التحسينات النوعية يف الصادرات املصنعة ألقل ّ 
ّومع ذلك فإن هناك ما يربر إيراد مالحظات عامة. اّالبلدان نمو ّدالت تبادهلا التجاريمعق بّ تتعلّ عدةّ  .  هذهّ

ّإن أبرز املالمح املالحظة يف معدالت التبادل التجاري بني البلدان هي أهنا تتذبذب عىل امتداد األمدين 
. ّفليس هناك اجتاه قرين مستمر عىل املد الطويل, بل تذبذبات دورية.  سواءّالقصري والطويل عىل حد

ل التجاري بالنسبة للمنتجات يف املنتجات األولية قد ساءت يف ّوعىل سبيل املثال, فإن معدالت التباد

                                                           
 (Findlay, 1981) .هناك مناقشة ممتازة هلذه القضية يف  )٩(
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 Meier and (١٩١٣ إىل عام ١٩٠٠ ثم حتسنت بعد ذلك من عام ١٩٠٠ذين سبقا عام ّلالعقدين ال

Baldwin, 1957, p. 265(.  ّويف الفرتات األقرص أمدا قد تتغري تلك الرشوط تبعا للتغريات يف السياسة ّ
ّوعىل سبيل املثال, فإن معدالت التبادل . وريةّات يف أسعار الرصف والظواهر الدأو التباين التجارية,

 ١٩٦٧التجاري للبلدان النامية غري النفطية قد تذبذبت بصورة كبرية خالل الفرتة املمتدة بني عامي 
ّويف أوائل ستينيات القرن العرشين كانت للدول املتقدمة معدالت تبادل جتاري مؤاتية; . ١٩٨٤و ّ غري أن ّ

ام بعد ثورة البلدان ّوال سي تلك الرشوط انقلبت بصورة مفاجئة يف أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات,
ّوكانت معدالت التبادل التجاري ممتازة بالنسبة ملنتجي السلع يف أواخر ). أوبك(رة للنفط ّاملصد ّ

 موارد العامل كانت آخذة يف ف ألنّالستينيات, ونجم عن ذلك تنبؤ نادي روما بأن النمو سوف يتوق
ثم عاد هذا الوضع غري العادي إىل االنقالب يف منتصف السبعينيات نظرا للهبوط العاملي يف . )١٠(النضوب

ّمعدالت النمو ّ, وهبطت أسعار السلع إىل نقطة لعلّ  . ها كانت أخفض نقطة يف تارخيها يف الثامنينياتّ
ّا إىل القلق من كوهنا هي وصادراهتا السلعية واقعة ّ البلدان نموّد أن هناك أساسا جيدا يدعو أقلّومن املؤك

ّحتت رمحة تقلبات دورة التجارة واألعامل الدولية أكثر من وقوع االقتصادات املتطورة وصادراهتا املصنعة ّ ّ .
ري تركيب ا يف حتويل اقتصاداهتا وتغيّ نموّويعود السبب يف هذا الوضع جزئيا إىل فشل كثري من البلدان األقل

ومن سخريات . ي يدعمهاّها ليس هلا أساس مادّ ضدمنتظامزا ّهناك حتي ة القائلة إنّغري أن احلج. صادراهتا
القدر, كام هو مالحظ أدناه, أن الواليات املتحدة كانت واحدة من الضحايا الذين تأثروا تأثرا كبريا هببوط 

 . ّأسعار السلع يف الثامنينيات
ّن بالطبع يدركون منذ زمن طويل أن بلدا ما, وخاصة إذا كان كبريا, يستطيع أن ولقد كان االقتصاديو

ّحيسن معدالت تبادله التجاري ورفاهيته الوطنية عن طريق فرض ما يسمى بالتعرفة الفعالة أو التعرفة  ّ
املجهزة, ّالسلع, والبضائع شبه (ذلك أن التالعب بجداول التعرفة عىل أنواع خمتلفة من املنتجات . الفضىل
واستغالل املوقع االحتكاري فيام يتعلق ببضاعة معينة أو سوق معني يستطيع أن يمكن اقتصادا ) ّواملصنعة

                                                           
ّ الكالسيكيني القائل إن معدالت التبادل التجاري عىل املد  يف الواقع إحياء ملوقف االقتصاديني التقليديني"حدود النمو"ة ّكانت حج) ١٠(

 ). Findlay 1981, p. 428(ّالبعيد حتايب مصدري السلع 
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ّمعدالت تبادله التجاريما من حتسني  ّ, كام أثبتت منظمة الدول املصدرة للنفط ّ . يف السبعينيات) أوبك(ّ
ة وسياساهتا األخر لكي حتسن رشوطها وتستطيع االقتصادات الكبرية أن تتالعب بسياساهتا التجاري

ا قد عانت من التعرفات التي ّ نموّ أن البلدان األقلّ وال شك.(Hirschman, 1945, pp. 10- 11)التجارية 
ومع ذلك فإن تكاليف . (Scammell, 1983, pp. 166- 167) ّصادراهتا ومنتجاهتا شبه املصنعةّضد ز ّمتي

ّالتجارة وعىل العالقات اخلارجية تكفي جلعل آثارها الكلية مؤقتة ويف القيود النامجة عن ذلك عىل جممل 
ّفالتعرفة الفضىل قد تؤدي وقد ال تؤدي إىل مزايا مفيدة من جانب . (Dixit, 1983, pp. 17. 62) أدنى حد ّ

 . (H. Johnoson, 1953-1954)واحد, تبعا للظروف 
ت التبادل التجاري غري املؤاتية, فإن أهم األسباب ّا من معدالّ نموّوبقدر ما تعاين االقتصادات األقل

ّمعدالت التبادل ومن املؤكد أن . داخلية ختص اقتصاداهتا نفسها وليست كامنة يف بنية االقتصاد العاملي ّ
 ألي اقتصاد سوف تتضاءل إذا فشل يف التكيف وحتويل اقتصاده باالنتقال من املنتجات الفائضة ّالتجاري

فقد نجحت األوىل يف حتويل . وقارن عىل سبيل املثال بني حالتي اهلند وبريو. يدةإىل الصادرات اجلد
والواقع أن نجاح البلدان . قطاعات كبرية من اقتصادها, أما األخرية فلم تبذل جهدا يذكر لتحقيق ذلك

أما البلدان . أكثر مرونةا يعود بالدرجة األوىل إىل كوهنا ّ البلدان نموّاآلسيوية احلديثة التصنيع, باملقارنة مع أقل
  .ّرت بالدرجة األوىل بسبب فشلها يف االبتعاد عن تصدير السلعّاإلفريقية, من جهة أخر, فقد ترض

ّعىل نحو مقنع فان معدالت التبادل التجاري لكثري من أقل  (Arthur Lewis) وكام جادل آرثر لويس ْ
 السكان الرسيع ّن من نموّذلك أن املزيج املكو. البلدان نموا غري مؤاتية بسبب فشلها يف تنمية زراعتها

 املنخفضة يف احلبوب الغذائية جيعل أسعار الصادرات واإلنتاجية) الذي خيلق عرضا غري حمدود للعاملة(
ّأ متباطئة خلف ما هو موجود يف االقتصادات املتطورة ّا تتلكّ نموّواألجور احلقيقية يف البلدان األقل

(Lewis, 1978) .ّثل هذه الظروف, فحتى االنتقال من تصدير السلع إىل تصدير املنتجات املصنعة, ويف م ّ
ّجون للنظام االقتصادي الدويل اجلديد, لن يفعل شيئا يذكر لتحسني الرشوط التجارية ّكام يطالب املرو

ّالتغري يف ومهام كانت الفوائد األخر املجنية من وراء مثل هذا . واإلرساع بالتنمية االقتصادية الشاملة
فإن ) مثل تزايد العاملة يف املدن أو انتشار الفوائد التقنية كإنتاج جانبي عريض( االسرتاتيجية التصديرية
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 يف ّة; وإىل أن يتم حل مشاكلها الداخلية األساسية, فإهنا سوف تستمروءتلك البلدان تظل منتجة غري كف
 . "الرخيصة"ّهتا املصنعة ّحالل واردات أغىل ثمنا من البلدان املتطورة بصادراإ

ّا, عن طريق إصالحات حملية بالدرجة األوىل وليس ّ البلدان نموّ ملشاكل أقلّولذا ينبغي العثور عىل حل
ّورغم أن البلدان املتطورة تستطيع, بل جيب . ي لالقتصاد العامليوعن طريق تغيريات يف الرتكيب البني

ّ مفتاح التقدم االقتصادي والصناعي هو ثورة زراعية مسبقة, كام ا, فإنّ نموّعليها, أن تساعد البلدان األقل
. اجلنوبيةحدث يف الغرب, ويف اليابان, ويف البلدان اآلسيوية احلديثة التصنيع, وخصوصا يف تايوان وكوريا 

أهم بند عىل جدول أعامل التنمية هو حتويل القطاع الغذائي وخلق فوائض زراعية " قول لويس فإن ّوعىل حد
فإذا استطعنا إحداث هذا . ّطعام سكان املدن, وبذلك يتم خلق األساس املحيل للصناعة واخلدمات احلديثةإل

  .(Lewis, 1978a, p. 75) "ّالتغيري املحيل, فإنه سيصبح لدينا بصورة تلقائية نظام اقتصادي دويل جديد
ني لن يتفقوا أبدا عىل موضوع ة يف هذا املوضوع فإن االقتصاديّن هم حجّويف رأي واحد عىل األقل مم

ّويعود السبب يف ذلك جزئيا إىل كون معدالت  (Condliffe, 1950, p. 201)ّمعدالت التبادل التجاري 
ّالتبادل التجاري تعتمد عىل عدد كبري من العوامل االقتصادية وغري االقتصادية بام يف ذلك املعدالت 

ّواملتطورة, والتغريات يف العرض والطلب, وقوة مساومة القتصادات النامية لالنسبية للنمو االقتصادي  ّ
وباإلضافة إىل ذلك, فإن تقويم املوضوع جيب أن يأخذ يف االعتبار عوامل . املشرتين والبائعني ومهاراهتم

 أن احلجم اإلمجايل للتجارة يمكن أن يكون أكثر −ّ كام يؤكد الليرباليون −أخر غري املذكورة آنفا ومنها 
ّزدهار اقتصاد ما وتنميته من معدالت التبادل التجاريأمهية ال فاحلجم األكرب للصادرات يزيد العملة . ّ

ّع القطاع احلديث, وينقل التكنولوجيا املتقدمة, ويمتصّاألجنبية, ويوس امدادات فائض اليد العاملة  ّ
ومن هذا املنظور, كانت . با يف كل اقتصاد أقل نموا تقريّ كبري عن األجر احلقيقي املتدينّاملسؤولة إىل حد

ّاملشكلة الكرب هي احلواجز العالية التي تقيمها البلدان املتقدمة يف وجه املواد الغذائية والصادرات 
ّالسلعية ألقل  . اّ البلدان نموّ

ّوعالوة عىل ذلك, فإن قياس معدالت التبادل التجاري ال يستطيع أن يأخذ يف احلسبان التحسينات النوعية 
ّادرات املصنعة, وعىل األقل تلك التحسينات غري املسجلة يف األسعار, التي تقدم األساس يف يف الص ّ

وعىل سبيل املثال فإن أسعار أجهزة احلاسوب قد انخفضت بصورة . ّحساب معدالت التبادل التجاري
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اكها أن العديد نت نوعيتها حتسنا كبريا, ومن احلقائق األخر التي ينبغي إدرّة, ويف الوقت نفسه حتسثريم
أما تصنيع ). مثل الدانمرك ونيوزيلندا واسرتاليا(من أغنى بلدان العامل هي من مصدري املواد الزراعية 

ّاليابان فقد موله تصدير احلرير, وحتى الواليات املتحدة هي أحد املصد . رين الكبار للمواد الغذائيةّ
ّالت التبادل التجاري ملصدري السلع قد ساءت عىل ّمعد يني القائلة إنووليست هناك أدلة تدعم فكرة البني

ا ّ نموّذلك فإن معظم البلدان األقلمن وعىل العكس . املد الطويل وأن ذلك هو سبب حمنتها االقتصادية
ّربام تكون قد استفادت بشكل غري متناسب من التحس ّن الكمي والنوعي يف وارداهتا من البلدان املتطورة ّ ّ

(Viner, 1952) . 
ّة البنيوية كسب شيئا من الدعم مع ازدياد اهتامم املنظرين التجاريني باملنافسة غري ّهناك تنويع عىل احلجو

وجيادل هذا . الكاملة القائمة عىل اقتصادات املقاييس وعىل احلواجز املعيقة للدخول إىل القطاع الصناعي
سوف يرتاكم تدرجييا ] الشامل واجلنوب[التباين األويل يف نسب رأس املال إىل العمل بني "املوقف بأن 
ّا يؤدي إىل تقسيم العامل إىل إقليم صناعي غني بالرأسامل, من جهة, وإقليم زراعي فقري ّ مم,بمرور الزمن

 إن سبق البداية التصاديف للبلدان الصناعية يف .(Krugman, 1981b, p. 119) "من جهة أخر بالرأسامل,
والتناسب املؤايت هلا بني العمل ورأس املال قد مكنها أحيانا من ) "البدائيالرتاكم "أو (تكديس رأس املال 

 . (Krugman, 1979)ا ّ نموّحصاد أرباح مفرطة أو أجور تكنولوجية من البلدان األقل
.  فائض العاملة يف اجلنوب أو ختلفه التكنولوجيّفهو ال يفرس .غري أن هذا الطرح للفرضية يستدعي سؤاال

لشامل بالتصنيع أوال? تشري كل األدلة املتاحة إىل أن اإلنتاجية الصناعية يف أوائل العرص احلديث فلامذا قام ا
ومع ذلك فإن جمادلة كروغامن . با قد قامت عىل أساس حتسينات رسيعة سبقت ذلك يف الزراعةويف أور

ليس فقط للحفاظ عىل  عليه أن يستمر يف التجديد, ّفالشامل يتعني. ّتتضمن التواء ينذر بالشؤم للشامل
 وهكذا فعىل .(Krugman, 1979)مركزه النسبي, بل حتى للحفاظ عىل دخله احلقيقي باألرقام املطلقة 

ّالرغم من أن األقطار املتقدمة قد جتمع أجورا تكنولوجية من اجلنوب يف املد القصري فإن تأثري هذه 
, وكام شهدت أواخر القرن (Hobson)سون العالقة التجارية عىل املد البعيد, كام قدر لينني وهوب

العرشين, هو أن تنتقل إىل اجلنوب ودوله احلديثة التصنيع التكنولوجيا الصناعية التي أعطت الشامل ميزته 
 عليه أن يبدع ّوعند حدوث ذلك, فان الشامل هبياكل أجوره وتكاليفه األعىل, سوف يتعني. التنافسية
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ويف .  انتشار التكنولوجيا القديمة بني منافسيه اآلخذين يف الصعودتكنولوجيا جديدة, بوترية أرسع من
 .النتيجة, فإن عىل الشامل أن جيري أرسع فأرسع للحفاظ عىل مركزيه النسبي واملطلق

أوال . صلة هباّل إىل بعض االستنتاجات عن الفرضية البنيوية املطروحة واحلجج اجلدلية املتّويمكن التوص
 ّ مشوش, ويصعب قياسه, وهو غري ثابت عىل املد البعيد إىل حد"لتبادل التجاريّمعدالت ا"إن مفهوم 

ّإن معدالت التبادل التجاري بني اقتصادات القلب واقتصادات املحيط يمكن أن تكون أقل: وثانيا. كبري ّ 
وثالثا فإنه . ّأمهية من اعتبارات أخر مثل احلجم الكيل للتجارة وفوائد التجارة يف حتديث االقتصاد املحيطي

ّحتى لو استطاع املرء أن يثبت أن معدالت التبادل التجاري بني بلدان القلب وبلدان املحيط ليست ملصلحة 
  .ا نفسهاّ نموّ العثور عليها بالدرجة األوىل ضمن االقتصادات األقلّاألخرية فإن أسباب هذا الوضع يتعني

يني ساءت سمعتها بحلول منتصف الستينيات و آراء البنيومهام كانت املزايا الفكرية للحجج البنيوية, فإن
وازدادت حاجة . ّ اعتامد معظم البلدان األقل نموا عىل صادراهتا السلعيةّفقد استمر. من القرن العرشين

ّا إىل الواردات املصنعة فأد ذلك إىل مشاكل قاسية يف ميزان مدفوعاهتاّ البلدان نموّأقل ّكام أدت . ّ
ّ الواردات إىل حتريض الرشكات الصناعية متعددة اجلنسية يف البلدان املتقدمة عىل لإحالاسرتاتيجية  ّ

ّالتوسع إىل داخل أسواق أقل ا, مما أثار خماوف من شكل جديد من االستعامر الرأساميل ّ البلدان نموّ
(Roxborough, 1979, pp. 33- 35) .ّواستجابة هلذه التطورات ظهر تفسري أكثر تشددا ملحنة  العامل ّ

 .ذا التفسريهبالثالث, وخطة عمل ذات صلة 

  التبعيةوقفم

The Dependency Position 

 ولكن أكثر تعاريف التبعية اختصارا واقتباسا يف االستشهاد هو ّ صناعة نمو)١١(أصبحت أدبيات التبعية
تبعية الوضع نعني بال":  (Theotonio Dos Santos) دوس سانتوس تعريف الباحث الربازييل, ثيوتونيو

                                                           
 ولد (T. Smith, 1981, pp.68- 84)ّوثمة تقويم أكثر نقدا عند (Palma, 1978)قة بنظرية التبعية عند ّهناك ملخص ممتاز لألدبيات املتعل) ١١(

(Caporaso, 1978) )سلسلة من اآلراء املختلفة حول هذا املوضوع) ١٩٧٨. 
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له اقتصاد تلك البلدان وتتخذ  ّنة بتنمية وتوسع اقتصاد آخر خيضعّف فيه اقتصاد بلدان معيّالذي يتكي
ّعالقة التبعية املتبادلة بني اقتصادين أو أكثر, وبني هذه االقتصادات والتجارة الدولية, شكل التبعية عندما 

ّذلك التوسع الذي قد يكون له أثر إجيايب أو سلبي ّن بعض البلدان من فعل ذلك إال كانعكاس لّال تتمك
 . (Dos Santos, 1970, p. 231) "عىل تنميتها املبارشة

فيأخذ . ية االقتصاديةموقإن التنويعات العديدة لنظرية التبعية جتمع بني عنارص من املاركسية التقليدية مع ال
كسية عن االستعامر الرأساميل, واهتاممهم بالتوزيع ّرو التبعية حتليلهم للرأساملية, وخاصة النظرية املارّمنظ

ّري القومية االقتصادية برناجمهم السيايس لبناء الدولة ّويأخذون من منظ. ّاملحيل للثروة من املاركسية
وهكذا عىل عكس املاركسية التقليدية, ال جيد املرء اهتامما . وقلقهم الشديد حول توزيع الثروة بني األمم

 . لهمّوا وخيلعوا األغالل التي تكبّ األممية; فليس هناك نداءات إىل عامل العامل كي يتحدبالربوليتاريا
 نحو املاركسية أو نحو − ّورغم أن منظري التبعية املختلفني يميلون إىل واحد أو آخر من االجتاهني

ا ّ نموّقل, فإهنم يشرتكون مجيعا يف افرتاضات وتوضيحات بخصوص أسباب مشاكل البلدان األ−القومية
 القائلة إن (Andre Gunder Frank) وهذا املوقف تلتقطه عبارة آندريه غاندر فرانك. وحلول هذه املشاكل

ف يف املايض, وهي التي ال تزال تولده ّالرأساملية, العاملية والقومية عىل حد سواء, هي التي أنتجت التخل"
 Thomas)  وكام قال توماس ويسكوبف.(Brewer, 1980, p. 158) مقتبس يف ("يف الوقت الراهن

Weisskopf) :"بأدبيات التبعية هو أن التبعية تسبب ] املقرتنة[را ّإن أكثر املقوالت السببية أصولية وجتذ
 وهكذا فإن نظرية التبعية متصلة بمفهوم نظام العامل احلديث, الذي .(Weisskopf, 1976, p.3) "التخلف

 . نوقش يف الفصل الثالث
 جتد معظم األمم نفسها فيها ألهنا مل تواكب الطليعيني; ويراها حالةّف بأنه ّلليرباليون التخلّويعرف ا

ّا بسبب العالقة املتأصلة بني البلدان املتطورة ّ البلدان نموّتها أقلّ تقع ضحيعمليةاملنظرون عىل أهنا  ّ
وقد . قتصادية للقليلني وفقرا للكثريينّف يشكالن نظاما يولد ثروة اّوالتخل فالتنمية. )١٢(فةّوالبلدان املتخل

ّوبينام يؤكد الليرباليون الطبيعة املزدوجة . (Frank, 1969) "فّتنمية التخل"أطلق فرانك عىل ذلك اسم 

                                                           
 .ّحتليال ممتازا ملفهوم التبعية ومكاهنا يف أدبيات العالقات الدولية(D. Baldwin, 1980)يمثل ) ١٢(
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ّرنة لالقتصادات املحلية والدولية, أي التناقض بني القطاعات احلديثة املندجمة يف االقتصادات املولكن  ّ
ّعات املتخلفة املنعزلة وغري الكفوءة, جيادل منظرو التبعية بأنه ليس هناك سو ّالوطنية والدولية, والقطا

ّكل واحد متكامل وظيفيا يكون فيه املحيط املتخلف متخلفا بالرضورة ألن الرأساملية الدولية وحلفاءها 
بصورة منهجية ّالرجعيني املحليني يف اقتصادات العامل الثالث نفسها يستغلون املحيط ويمنعونه من التنمية 

 . ّمنظمة
ّوهذه العالقة الوظيفية أو العضوية بني البلدان املتطورة واملتخلفة يقال إن االستعامر هو الذي خلقها يف 

ويزعم البعض أن هذه العالقة تبقى حتى بعد حتقيق احلرية السياسية الرسمية, بسبب عمل . بادئ األمر
ثروة يف البلدان العاصمية بدال من توزيعها عىل األمم األقل القو االقتصادية والتكنولوجية التي تركز ال

ّويؤكد الليرباليون أن هناك تباطؤا زمنيا ولكن الفجوة بني األغنياء والفقراء سوف ختتفي يف آخر . نموا ّ
األمر مع انتشار األساليب االقتصادية والتكنولوجيا الغربية عرب العامل كله; أما موقف التبعية فهو أن 

 . لف سببه عمل االقتصاد الرأساميل العامليالتخ
ينيات بشكل جزئي كاستجابة للفشل الظاهر للتحليل اهليكيل ّوقد نشأت نظرية التبعية يف منتصف الست

حالل الواردات التي جاء هبا اهليكليون قد إوجيادل منظرو التبعية بأن استرياتيجية تصنيع  .ووصفاته
ا ألن الظروف التقليدية االجتامعية واالقتصادية ّ نموّام يف البلدان األقل اقتصادي مستدّفشلت يف إنتاج نمو

زت التحالف ّحالل الواردات قد عزإبل إن اسرتاتيجية . يف أقل البلدان نموا بقيت متامسكة كام هي
ّاالستعامري اجلديد بني النخب اإلقطاعية املحلية والرأساملية الدولية  توزيع وكانت النتيجة مزيدا من سوء. ّ

خل, وطلبا حمليا أضعف من أن يديم دعم التصنيع املتواصل, واعتامدا متزايدا بشكل مطرد عىل ّالد
ّالرشكات متعددة اجلنسيات التابعة لالقتصادات املتقدمة التي استفادت من سياسة  . حالل الوارداتإّ

 وزاد اعتامدها أكثر فأكثر عىل ّا سيطرهتا علياقتصاداهتا املحليةّ نموّونتيجة لذلك فقدت البلدان األقل
ولذا فإن احلل ينبغي أن يكون ثورة اشرتاكية وقومية يكون من شأهنا أن تشجع قيام . ّالرأساملية الدولية

 . ّجمتمع أكثر مساواة وأمة مستقلة بذاهتا
 :وتشمل املكونات الكرب يف نظرية التبعية حتاليل لكل من
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 .كةّه املحرطبيعة النظام الرأساميل العاملي وقوا 
ّالعالقة أو الرابطة بني البلدان الرأساملية املتقدمة والبلدان األقل   .اّ نموّ
ّرين خيتلفون حول نقاط حمددة, فإن مجيع ّورغم أن املنظ. اخلصائص الداخلية للبلدان التابعة نفسها 

شري إىل طريق ا وتّ البلدان نموّف أقلّ ختلّمنظري التبعية يعتقدون أن مكونات النظرية هذه تفرس
 .ّوستتم مناقشة كل جانب من هذه اجلوانب أدناه. احلل

. ّإن أحد املكونات املركزية لنظرية التبعية هو النقد املاركيس املعمق للرأساملية الذي طرحه لينني وآخرون
ّوتؤكد هذه النظرية أن قوانني حركة الرأساملية والتناقضات املوجودة يف االقتصاد الرأساميل ترغم 

ّالرأساملية عىل التوسع إىل داخل املحيط األقل وبسبب نقص االستهالك وهبوط . ا لالقتصاد العامليّ نموّ
ّمعدل األرباح داخل الوطن, فال بد ّفيؤدي . اّ نموّ أن تسيطر االقتصادات الرأساملية وتستغل البلدان األقلّ

 . لالقتصاد الرأساميل العامليذلك إىل هيكل هرمي للسيطرة بني القلب الصناعي واملحيط التابع 
فهي . عن التحليل املاركيس التقليدي لالستعامر الرأساميلّعدة ة ّغري أن نظرية التبعية ختتلف يف نواح هام

جتعل وسيلة التبعية واخلضوع اقتصادية بدال منها سياسية; وبينام كان لينني يعتقد أن السيطرة السياسية هي 
رأساميل فإن نظرية التبعية جتعل االستعامر االقتصادي اجلديد والسيطرة غري السمة الرئيسية لالستعامر ال

كام أن منظري التبعية يرفضون الرأي املاركيس التقليدي . الرسمية حتل حمل االستعامر السيايس الرسمي
 ّن االستعامر ينمي االقتصاد املستعمر حتى يصل إىل نقطة يستطيع فيها أن يتخلص من قيوده;إالقائل 

ّويؤكدون أنه حتى إذا مت . ص من قيوده ما دام تابعاّخلت التنمية فعال, فإن االقتصاد لن يستطيع أن يتّ
ّاجلنسيات, وخاصة يف الصناعة واخلدمات, األداة  ّوباإلضافة إىل ذلك فإهنم يعتربون الرشكة متعددة

ت ّ قيل إن الرشكات الكرب حلفقد. واالستغالل الرأسامليني يف أواخر القرن العرشين الرئيسية للسيطرة
 . )١٣(ا يف حتليل ليننيّ نموّ واحلكومات االستعامرية التي كانت تسيطر عىل البلدان األقلمتويل النخبةحمل 

                                                           
اعتامد ) ٨٥ , ص ]١٩١٧ [ ١٩٣٩( والحظ يف كتابه االستعامر "التبعية"كان لينني واعيا ملا يسميه املاركسيون اجلدد اليوم عالقات ) ١٣(

األرجنتني عىل بريطانيا العظمى غري أنه يبدو أنه مل يكن يعتقد أن هذا النوع من العالقة االقتصادية كان هاما بالقياس إىل اإلحلاق السيايس 
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ويمكن تصنيف . وخيتلف املدافعون عن نظرية التبعية يف حتديداهتم لآللية الصحيحة التي سببت التخلف
ّاملواقف العامة اخلاصة بالعالقة بني ّ االقتصادات الرأساملية املتقدمة واالقتصادات األقلّ ا إىل ثالث ّ نموّ

ورغم أن كال .  ومفهوم التنمية التابعة"اإلمهال اإلمرباطوري"نظرية االستغالل, ومذهب : فئات, هي
 . اّ البلدان نموّ أقليفّمنها يعمل بطريقة خمتلفة متاما فهناك زعم بأهنا مجيعا هلا تأثري ضار 

. (Amin, 1976)  الثالث فقري ألنه قد تعرض لالستغالل بشكل منتظممل تعتقد أن العا"االستغالل" فنظرية
ّوقد أتاح النظام العاملي احلديث للقلب املتقدم أن يستنـزف . فتخلف العامل الثالث متصل وظيفيا بتنمية القلب

ّ إىل االقتصاد الرأساميل املتطور عن طريق اّ نموّاملحيط من فائضه االقتصادي, وينقل الثروة من االقتصاد األقل
ونتيجة لذلك فإن التبعية ال تعيق التنمية الكاملة للعامل الثالث فحسب, بل إهنا جتعل . آلية التجارة واالستثامر

ّ نجاحا مما لو تسنى هلا أن تنمو بشكل مستقلّاالقتصادات األقل نموا بائسة, وحتى أقل ّ . 
 يفق بتأثري االقتصاد العاملي ّ فله رأي خيتلف اختالفا قاطعا فيام يتعل"طورياإلمهال االمربا"ما موقف أ

ا وبالتأكيد ّ نموّفهو جيادل بأن مشكلة االقتصادات األقل. (Brown, 1970)ا ّ نموّاالقتصادات األقل
ساملية ّذلك أن توسع الرأ. ا هي أن قو االستعامر الرأساميل قد جتاوزهتا عمداّ البلدان نموّمشكلة أقل

العاملية عن طريق التجارة, واالستثامر, واهلجرة األوروبية قد خلق تقسيام دوليا للعمل كان ملصلحة بعض 
فاالستعامر الرأساميل أرسى أسس التنمية الصناعية عن طريق حافز . ّالبلدان, وأمهل بلدانا أخر فأرض هبا

يف ) املوانئ, وسكك احلديد, واملراكز احلرضية مرافق(ّالتجارة الدولية واالستثامرات يف البنى التحتية 
ويف األماكن . "أرايض االستيطان احلديث"ا, وال سيام يف ّ نموّ باالمتيازات من البلدان األقلّتتمتعجمموعة 

األخر مل يكن تغلغل الرأساملية وتأثريها كافيني لتدمري أساليب اإلنتاج القديمة وبالتايل لفتح الطريق إىل 
 وحتى يف منتصف "ملاذا مل يستعمرونا?": فجع الذين تم جتاوزهم متسائلني توي. قتصاديّالتقدم اال

ّالثامنينيات فإن االستثامر الذي تقوم به الرشكات متعددة اجلنسيات جيلب الصناعة إىل بعض البلدان وهيمل 

                                                                                                                                                 
 يف املؤمتر ١٩٢٨وإضافة إىل ذلك فإن رأي لينني املاركيس التقليدي بأن االستعامر الرأساميل ينمي املستعمرة قد تم تعديله عام . الرسمي

 .(Mandle , 1980, p. 736)السادس لألممية الشيوعية ملصلحة الصياغة املعارصة لنظرية التبعية 
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املي مسؤول يف آخر األمر وهكذا, فإن االقتصاد الرأساميل الع. الغالبية العظمى إمهاال كامال يف الوقت نفسه
 .  املحيطيفعن التخلف, ألن أنامط التجارة واالستثامر التي يعتمدها ويغذهيا كان هلا تأثري تفاضيل متفاوت 

 فهذا املوقف (Evans, 1979)  فهي أحدث تفسري لنظرية التبعية"التنمية التابعة أو املرتبطة"أما مدرسة 
عدد من االقتصادات األقل نموا مثل الربازيل وكوريا اجلنوبية يعرتف بالنجاح الرائع الالفت للنظر ل

ّوتايوان, وهو موقف يؤمن بأن عالقات التبعية يف ظروف معينة يمكن أن تؤدي إىل نمو .  اقتصادي رسيعّ
ّويعتقد مروجو . ّغري أنه جيادل بأن هذا النمط من النمو ليس تنمية حقيقية ألنه ال يؤدي إىل استقالل وطني

 . اّ نموّ اقتصاد البلد األقليفة ّ له تأثريات ضارّلرأي أن مثل هذا النموهذا ا
ّفالتبعية االقتصادية املستمرة هي رشط مقيد للتنمية االقتصادية, وهناك زعم بأهنا تستتبع العواقب املؤذية  ّّ

 : التالية
إىل عدم استقرار االقتصاد ّاالعتامد املفرط عىل صادرات املواد األولية بأسعارها املتذبذبة, مما يؤدي  

  .ّاملحيل
سوء توزيع الدخل القومي, مما خيلق لد النخبة تذوقا غري مناسب لبضائع البذخ الكاملية األجنبية  

ّوهيمل حاجات اجلامهري احلقيقية وبذلك تستمر حاالت عدم املساواة االجتامعية وتتعزز سيطرة 
  .رأس املال اخلارجي

ّالتي تقوم هبا الرشكات متعددة اجلنسيات والتصنيع التابع, التي تؤدي إىل خلق إن االستثامرات الصناعية  ّ
التكنولوجي,  ّر روح املغامرة واملبادرة املحلية والتجديدّإنتاج عالية, تدم اقتصاد مصنع فرعي, بتكاليف

  .وتستنـزف البلد من جراء خروج األرباح منه
ّة, وتطرد املؤسسات املحلية يف األسواق ّصناعية هامّاملؤسسات األجنبية التي تسيطر عىل قطاعات  ّ

 .الرأساملية
 . إدخال تكنولوجيا غري مالئمة, أي كثيفة رأس املال بدال من كثيفة العاملة 
  .خلق تقسيم دويل للعمل بني التكنولوجيا العليا يف القلب والتكنولوجيا املنخفضة يف املحيط 
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ّتيا والقائمة عىل أساس التكنولوجيا املحلية, ومشاريع األعامل ّمنع التنمية الذاتية أو املستدامة ذا 
  .التي يقوم هبا أصحاب املشاريع من أهل البلد األصليني

ّتعددة اجلنسيات تدفع أجورا أعىل مما يدفعه أرباب العمل املّتشويه سوق العاملة املحلية; ألن الرشكات 
ّاملحليون ولذا تسب   .ب اهلدر والبطالة املتزايدةّ

ذلك النوع من احلكومات املتسلطة عىل أن ّبصفة عامة ع ّا يشجّوأخريا االعتامد عىل رأس املال األجنبي, مم
ّوجيادل منظرو التبعية بأنه هلذه . تتعاون مع الرشكات األجنبية وتوفر هلا االستقرار السيايس الذي تطالب به

 .ّؤدي إىل تنمية حقيقيةاألسباب كلها ال يمكن للتنمية التابعة أو املرتبطة أن ت
ويعتقد مجيع منظري التبعية أن التخلف ناجم بالدرجة األوىل عن القو اخلارجية للنظام الرأساميل العاملي, 

هام يذلك أن ختلف هذه البلدان والتنمية الرأساملية كل. ا نفسهاّ نموّوال يعود إىل سياسات البلدان األقل
ّنتيجة توسع الرأساملية الدولية ّفامليزان الدويل للقو . ّهذا الوضع التارخيي مل يتغري بصورة جذريةو. ّ

ورغم أن االقتصاد التابع . ّاالقتصادية والسياسية ال يزال مائال ملصلحة االقتصادات الرأساملية املتطورة
 . ّاألقل نموا قد يتقدم باملقاييس املطلقة فإنه سيظل متخلفا عىل الدوام باملقاييس النسبية

املكون الثالث لنظرية التبعية فهو التحليل شبه املاركيس لالقتصاد التابع; إن هذا اجلانب من نظرية ّأما 
وعىل وجه . التبعية هو أفضل ما يميزه عام يعتربه املتمسكون به موقف اهليكليني اإلصالحي البورجوازي

. لقوميةا تتخطى احلدود برابطة طبقية ط باالقتصاد العامليتبّالتحديد, تؤكد نظرية التبعية أن البلد التابع مر
ّويوجد حتالف منفعة ومصلحة مشرتكة بني مراكز رأس املال الدويل والطبقة العميلة التي متارس السلطة يف 

العسكريني,  و الرأساميل من املصالح الزراعية,−االقتصاد التابع ويتألف هذا التحالف الطفييل أو اإلقطاعي
ّكات متعددة اجلنسيات, الذين هلم مصلحة يف احلفاظ عىل االرتباط مع الرأساملية ّ املحليني للرشينريواملد

. ّالدولية, ويف منع تطوير اقتصاد صناعي قوي مستقل عن طريق اإلصالحات االجتامعية والسياسية
ية العاملية يف وجيادل منظرو التبعية بأن هذه النخبة املختارة تقاوم فقدان امتيازاهتا, بينام تبقيها قو الرأسامل

 .حالل الواردات التي يؤيدها اهليكليون إنام تزيد التسلط األجنبي عىل االقتصادإالسلطة, وبأن اسرتاتيجية 
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إن النقطة احليوية احلاسمة يف هجوم كتاب التبعية عىل النخب البورجوازية احلاكمة يف العامل الثالث هي 
ّلدولية واندماج املجتمع يف االقتصاد العاملي يثبطان التنمية تأكيدهم أن تعاون هؤالء النخب مع الرأساملية ا

وهذه النخب البورجوازية الوطنية متهمة . االقتصادية والرفاه االجتامعي, واالستقالل السيايس للمجتمع
ّبمتابعة مصالح طبقتها اخلاصة, بدال من أن يكونوا وطنيني حقيقيني ومدافعني عن املجتمع ضد الرأساملية 

 .ليةّالدو
ّرو التبعية ملشكلة التخلف هو تدمري الرابطة بني الرأساملية الدولية واالقتصاد ّده منظّ الذي يؤيّإن احلل

 ّاملحيل عن طريق االنتصار السيايس لقيادة وطنية ثورية تقوم بإسقاط النخبة العميلة, وإحالل نخبة أخر
 شأن هذه النخبة اجلديدة أن تكرس نفسها وسيكون من. ّيف مكاهنا تكرس جهودها لتنمية ذاتية مستقلة

. لتصنيع االقتصاد واالستئصال الفوري لالمتيازات اإلقطاعية وحتقيق املساواة االجتامعية واالقتصادية
ّوعن طريق حلول االشرتاكية حمل الرأساملية, واتباع طريق التنمية املعتمدة عىل الذات, ختلق النخبة 

 . اجلديدة دولة عادلة وقوية
ّ مفاهيم التنمية والتخلف التي يؤمن هبا منظرو التبعية هي مفاهيم سياسية واجتامعية بقدر ما هي إن

 االقتصادي لالقتصاد فحسب, بل يريدون حتويل املجتمع ّرون ال يرغبون بالنموّاقتصادية; فهؤالء املنظ
ويال للنظام االجتامعي وهم يعتقدون أن هذا اهلدف يتطلب حت. ّوتنميته يف اجتاه اجتامعي وسيايس معني

 . والسيايس
ورغم أن املواضيع الكرب يف نظرية التبعية قد بقيت بال تغيري, فإن بعض الكتاب قد أدخلوا حتويرات 

ّفقد اعرتفوا بالتنمية الواضحة لعدد من البلدان احلديثة التصنيع, ولذا غريوا تأكيد . ّدقيقة ولكنها هامة
ومع النجاح الواضح للبلدان . "للتنمية التابعة" إىل كوهنا تفسريا "فّلللتخ"النظرية من كوهنا تفسريا 

احلديثة التصنيع واسرتاتيجيتها يف النمو املوجه نحو التصدير يمكن مالحظة حركة مفهومة للعودة إىل 
له, هو الفكرة املاركسية األصلية القائلة إن االندماج يف االقتصاد الرأساميل العاملي, رغم الرشور املرافقة 

 .  التنمية االقتصاديةملصلحةقوة 
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. ورغم هذه التغيريات يف التأكيد, تبقى نظرية التبعية أيديولوجية بناء دولة يف اقتصاد عاملي شديد الرتابط
ورغم أن هذه النظرية تعتمد أسلوبا ماركسيا يف التحليل ومثال اشرتاكية, فقد امتصت عنارص قوية من 

ة التجارية املركنتلية يف القرن الثامن عرش والنـزعة االقتصادية الوطنية يف القرن ّتقاليد الدولة يف النـزع
ّ من خالل اسرتاتيجية للتنمية الذاتية املستقلة _ا تستطيع ّ البلدان نموّوتعتقد النظرية أن أقل. التاسع عرش ّ

 . ّ مستقلةّاألمة− أن تصبح دولة−أو املعتمدة عىل نفسها

 نقد لنظرية التبعية

Criticism of the Dependency Theory 

ّة التبعية هي أن السوق العاملية أو االقتصاد الرأساميل الدويل يعمل بصورة منتظمة عىل تثبيط ّإن جوهر حج
ورغم أنه . ّ البلدان قد استغلت غري كافية لدعم النظريةادة عىل أن فرّولذا, فإن األدل. تنمية العامل الثالث

 يف −نة ّ يف حاالت معي−ّالتحالف بني الرأسامليني األجانب والنخب املحلية قد أسهم ال يمكن إنكار كون 
, فإنه ال يمكن دعم (Ferdinand Marcos) ف اقتصاد ما, كام هي احلال يف فلبني فرديناند ماركوس,ّختل

 .فّالتهمة بوجود عالقة منهجية ووظيفية بني الرأساملية والتخل
ْ يستخدم لتفسري ثالثة أنامط من − ّ هو عمل االقتصاد الدويل−مستقال واحدا ّوينبغي مالحظة أن متغريا 
 ,Russett)التخلف, والتهميش, والتنمية التابعة : دة يف العامل الثالث, وهي وّاملظاهر متميزة متاما وموج

ّومن وجهة نظر منهجية بسيطة, هناك خطأ ما يف أية نظرية تستخدم متغريا مستقال وحيد. (1983 ا لتفسري ّ
ّة بالفرضيات اخلاصة, واحلجج املكرّفنظرية التبعية غاص. استبعد بعضها بعضينتائج  رة بال فائدة واهلادفة ّ

 .إىل تفسري هذه الظواهر شديدة االختالف
ّفاحلجة العامة القائلة إن أقل البلدان نموا قد ظلت جمموعة من مصدري السلع, وأهنا قد استغلت وأبقيت  ّّ ّ

د أمثلة كثرية من هذا النمط من عالقة التبعية وورغم استمرار وج. حجة غري صحيحة ببساطةمتخلفة هي 
فبحلول أواخر الثامنينيات مل يكن . ّيف أواخر القرن العرشين, فإن احلجة العامة الشاملة ال يمكن دعمها

ورغم . سلع فقرية للةهناك سو بلدان جنوب الصحراء اإلفريقية وبضعة بلدان أخر قد بقيت مصدر
ّأن معدالت النمو التجاري للسلع مل تظهر أي ميل قرين بعيد املد نحو اهلبوط, فإن دورة األعامل التجارية  ّ
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ومن جهة أخر, وباستثناء هام هو . ا التي فشلت يف حتويل اقتصاداهتاّ نموّا بالبلدان األقلّة جدّضار
 البلدان ّالسنوات األخرية عىل نحو أرسع من نموا كمجموعة قد نمت يف ّ البلدان نموّاليابان, فإن أقل

ن إوباختصار, ليست هناك أدلة تذكر لدعم االهتام القائل  (Krasner, 1985, pp. 97-101)ّاملتقدمة 
 . اّ البلدان نموّ أقلةصلحمّاالقتصاد الدويل يعمل بصورة منتظمة لغري 

تصاد السوق العاملي قد أمهل وجتاوز بلدانا كثرية ف التي جتعل منظري التبعية يقولون إن اقّأما هتمة التخل
ذلك أن عملية الدمج االقتصادي العاملي التي بدأت يف النصف الثاين . يف العامل الثالث فهي هتمة صحيحة

ّ, ووسعت التجارة واالستثامر بني البلدان املتطورة والبلدان األقلالعرشينمن القرن  ا كانت غري ّ نموّ
فاحلقيقة البسيطة هي أن استعامر القرن التاسع عرش وعمليات .  كبريّلتجانس إىل حدمتساوية وينقصها ا

ّالرشكات متعددة اجلنسيات يف القرن التاسع عرش قد تركت اقتصادات العامل التقليدية دون أن متس ها ألهنام ّ
) املني الرابع واخلامسيف الع(غري أن هذا التهميش للمناطق املعدمة . "االستغالل"مل جيدا فيها شيئا يستحق 

واحلقيقة إن أخطر .  وأجزاء أخر من إفريقيا إنام هو خطيئة إمهال أكثر منه خطيئة ارتكاباحلّمثل الس
. هتديد يواجهه جزء كبري من العامل الثالث ليس هو التبعية, بل احتامل استمرار اإلمهال واملزيد من التهميش

)  ب١٩٨٣ ((John Ruggie)جون روغي ية الثانية,كام الحظ ذلك أن ما ينقص عامل ما بعد احلرب العامل
ولكن هذا الفشل ال يقترص عىل العامل الرأساميل . هو نظام عاملي مالئم غايته التنمية االقتصادية العاملية

وينبغي مالحظة أن الغرب كان أكرم . وحده; بل هو أيضا فشل للكتلة االشرتاكية وملنتجي النفط األغنياء
 . ّ الكتلة االشرتاكية أو بلدان منظمة  أوبكبكثري من

ّأما الزعم بأن التنمية التابعة أو املرتبطة التي متثلها الدول احلديثة التصنيع, كالربازيل وكوريا اجلنوبية 
ّ فإنه بالطبع معياري إىل حد"ةيحقيق"ا من البلدان ليست تنمية وغريمه . (Brewer, 1980, p. 219) كبري ّ

ن الغرض من التنمية هو االستقالل الوطني, والرفاه االجتامعي إإذا قبل املوقف القائل غري أن املرء 
ّذلك أن كثريا من البلدان املتطورة واملستقلة اليوم . ّوالتصنيع الذايت, فإن األدلة عىل هذا خمتلطة متناقضة ّ

ّسيون الذين يضمنون كتاباهتم آراء ّوكام يقدر الكتاب املارك. بعت يف السابق طريق التنمية التابعةّكانت قد ات
ماركس يف املوضوع, فإن التنمية التابعة يف عدد متزايد من البلدان األقل نموا قد بدأت عملية مستدامة من 
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 والواقع أن نجاح البلدان احلديثة التصنيع (Brewer, 1980, pp.286-294) التصنيع والنمو االقتصادي
 . (Cumings, 1984, p.8)ر الياباين يمكن عزوه جزئيا إىل تركة االستعام

حسب األسلوب التقليدي ملاركس ولينني وغريمها من املاركسيني,  (Bill Warren) وعندما كتب بيل وارن
إذا كان امتداد الرأساملية إىل ": اّ نموّفقد قدم تقويام واضحا ملا هو آخذ باحلدوث فيام بني البلدان األقل

لعام قد خلق نظاما من عدم املساواة ومن االستغالل يدعى االمربيالية, فإنه قد املناطق غري الرأساملية من ا
خلق يف الوقت نفسه ظروف تدمري هذا النظام عن طريق انتشار العالقات االجتامعية الرأساملية يف مجيع 

 غولينني, ولوكسمرب تلك كانت فرضيتنا, كام كانت فرضية ماركس. أنحاء العامل غري الرأساميل
(Luxemburg)وبوخارين  (Bukharin) (Warren, 1973, p. 41) . غري أنه جيب أن يضاف إىل ذلك أن

ّوكام يؤكد . ّالتنمية االقتصادية لن حتدث إال إذا كان املجتمع قد رتب منـزله بانتظام كاف من الداخل
ّالليرباليون, فإن التنمية االقتصادية لن حتدث إال إذا كان املجتمع قد خلق مؤسس  . ات اقتصادية كفوءةّ

وتشري األدلة املتوافرة إىل أنه ليس بوسع االندماج يف االقتصاد العاملي, وال االنعزال االقتصادي ضامن 
فاالندماج قد يورط البلد يف ختصص تصديري يؤذي التنمية الشاملة . حدوث التنمية االقتصادية

 واملصالح التصديرية القوية يمكن أن تعيق العائدات املرتفعة من تصدير سلعة معينة إذ إن. القتصاده
ّالتنويع; فاالعتامد املفرط عىل التصدير, وتذبذب األسعار خيلقان نقاط ضعف شديدة التأثر قد ترض 

ّزال االقتصادي يمكن أن يسبب سوء ختصيص ضخم للموارد ومن جهة أخر, فإن االنع. باالقتصاد
ّوانعداما يف الكفاءة يثبط نمو االقتصاد ع ّإن املهم بالنسبة للتنمية االقتصادية واخلالص . ّىل املد الطويلّ ّ ّ ّ

ّمن التبعية هو قدرة االقتصاد عىل حتويل نفسه ّوهذه املهمة هي آخر األمر مسؤولية قيادته االقتصادية . ّ ّ ّ
ّوالسياسية بريا ْبصورة مقنعة متاما فإن عددا ك) ١٩٨٦( (Norman Gall)وكام أوضح نورمان غول .  نفسهاّ

 . ا قد عانت من عواقب القيادة السيئةّ نموّللغاية من البلدان األقل
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 اّ البلدان نموّتقويم اسرتاتيجيات أقل

 An Evaluation of LDC Strategies 

 نظرية للفقر واخلالص منه, مهام تكن مفصلة ومعقدة, بإحد الصيغ التالية أو بمزيج ّيمكن تلخيص كل
وهذا من حيث اجلوهر هو موقف الليربالية ( فقراء ألهنم ليسوا أكفاء إن الفقراء) ١: (من بعضها

إن الفقراء فقراء ألهنم مغلوبون عىل أمرهم أو ) ٢(االقتصادية, ولذا فإن عليهم أن خيلقوا اقتصادا كفؤا; 
 ة معظم املاركسيني املحدثني ومنظري التبعية, ولذا فإن عليهم احلصول عىل السلطةّوهذه حج(ّمستغلون 
إن الفقراء فقراء ألهنم فقراء, أي واقعون يف حلقة مفرغة من الفقر ال يستطيعون اخلالص ) ٣(الوطنية; 

كرس هذه إىل , ولذا ال بد من السعي )ّوهذا رأي املاركسيني التقلييدين وهيكليي العرص احلارض(منها 
 كبري عىل أي ّا تعتمد إىل حدّ نموّن األقلّذلك أن اسرتاتيجية التنمية املروج هلا للبلدا. )١٤(ّاحللقة بطريقة ما

 .ي يؤمن املرء بصحتهذّالتفسري ال
وتقويم هذه املواقف صعب للغاية ألن النظريات الكامنة حتتها غري دقيقة, وهي يف طبيعتها فرضية أكثر 

يجيات منها بيانات علمية, ألن الفسحة الزمنية ليست كافية لدعم احلكم بالنجاح أو الفشل عىل االسرتات
ْوإذا أخذت كل . املختلفة, وألن هذه االسرتاتيجيات هلا أغراض وتعريفات خمتلفة للتنمية االقتصادية
وعىل سبيل املثال, . نظرية واسرتاتيجية من منطلقاهتا, فيجب احلكم عليها وفق جمموعة فريدة من املعايري

ّفاهية املحلية, فإهنم يعرفون التنمية االقتصادية فعىل الرغم من أن الليرباليني لدهيم اهتامم بنوعية احلياة والر ّ
ّبصورة أساسية بأهنا زيادة يف حصة الفرد من الثروة بغض النظر عن الكيفية التي تتول د هبا تلك الثروة أو ّ

 االستقالل الوطني; غري أن منظري التبعية, واهليكليني, من جهة أخر, يعرفون التنمية يفماهية تأثرياهتا 
 . ّية وفق مصطلحات املثل االشرتاكية, والتصنيع ذايت االستدامة, وازدياد قوة األمةاالقتصاد

ّوبام أن هذا الكتاب يركز عىل النظام الدويل, فإنه معني عىل نحو أسايس بصلة كل نظرية واسرتاتيجيتها  ّ
ّقف منظري التبعية ّوإنني أقبل بصورة عامة مو. ّبقوة الدول األمم اجلديدة اآلخذة يف الظهور واستقالهلا

                                                           
 .هو أول من وضع هذه الصيغة(Nurkse, 1953)   يبدو أن )١٤(
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ّهي بناء الدولة, كام هو الرأي عند هاملتون ) ماهية القضية ("اللعبة"واهليكليني القائل إن اسم 
(Hamilton)ت ْ, وليس)List( من املناسب التساؤل عىل هوهكذا فإن. وغريمها من االقتصاديني القوميني 

قتصادات ما هي أفضل اسرتاتيجية كان عىل أحد االأساس األدلة املحدودة املتوفرة يف أواخر القرن العرشين, 
  بمفرده أم بالتحالف مع بلدان أخر, كي يصبح أمة موحدة وقوية? أكان أن يتبعها, سواءّ نمواّاألقل

ل االسرتاتيجيات االقتصادية والسياسية التي اتبعتها االقتصادات األقل نموا ّإن املناقشة التالية سوف حتل
وباستثناء بضعة بلدان مثل بورما وليربيا التي يظهر أهنا . مد العقود العديدة املاضيةيف واقع األمر عىل 

ّاختارت اخلروج من لعبة التنمية الوطنية كلها, فإن هذه االسرتاتيجيات كانت ترتاوح بني التنمية املستقلة 
يف االقتصاد العاملي التي اختارهتا رو التبعية وبني املشاركة النشيطة ّأو املعتمدة عىل ذاهتا التي ينادي هبا منظ

 واحدة من تلك االسرتاتيجيات سوف تكون خمترصة, ّإن املناقشة التالية لكل. البلدان احلديثة التصنيع
ّفرغم كل يشء ال تزال الدراما التارخيية خللق الدول بني البلدان . وغري كاملة, وجتريبية مؤقتة يف أحكامها

 . ا يف بداياهتاّ نموّاألقل

 ّاملعتمدة عىل الذات ّاملستقلةالتنمية 

Autonomous or Self-Reliant Development 

ّ إنامئية تقوم عىل أساس االعتامد عىل الذات اسرتاتيجية سواء إىل ّلقد دعا اهليكليون ومنظرو التبعية عىل حد
دات, والتصنيع الرسيع وبالنسبة إىل اهليكليني كان ذلك يعني تركيزا عىل اسرتاتيجية احالل الوار. وطنيا

ّخلف أسوار تعريفات عالية, وإصالح املؤسسات الدولية أما نظريات التبعية فتذهب إىل أبعد من ذلك . ّ
ّوجتادل بأن التنمية املستقلة املعتمدة عىل الذات تتطلب حتوال اجتامعيا من جمتمع إقطاعي   رأساميل إىل –ّ

كام جتادل تلك النظريات إال بتقليص الروابط مع  قيقها,ّفالعدالة املحلية ال يمكن حت. جمتمع اشرتاكي
 فهل نجحت هذه االسرتاتيجيات يف املامرسة العملية?. االقتصادات الرأساملية العاملية أو حتطيمها بالفعل

 الكبري يف دا أثناء الكساّ نموّنة أخر أقلّحالل حمل الواردات بدأ يف أمريكا الالتينية وبلدان معيإفتصنيع 
وقد بدأت كثري من البلدان األقل نموا يف . ثينيات القرن العرشين, وتسارع أثناء احلرب العاملية الثانيةثال

ّتطوير صناعاهتا اإلنتاجية بنفسها نتيجة النخفاض أسعار سلعها املصدرة, وعدم توفر واردات مصنعة من 
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كام هي احلال يف الربازيل, فإن  ع,ّورغم أن هذه االسرتاتيجية قد أدت إىل تصنيع رسي. ّالدول الصناعية
فنظرا لعدد من األسباب, ويف معظم البلدان, عندما كانت . بة لآلمال يف جوانب هامةّنتائجها كانت خمي

نة نسبيا, فإهنا كانت ختلق هيكال صناعيا ّاحلكومات تشجع إقامة صناعات ليست القتصاداهتا فيها مزية معي
ّكات األجنبية متعددة اجلنسيات تستثمر يف مثل هذه املشاريع كي غري كفء وعايل الكلفة; فكانت الرش

ّولكن البلدان اآلسيوية األقل نموا والتي حققت قدرا أكرب من . ص من العوائق التجاريةّتتحايل للتخل
ويف ثامنينيات . ّالنجاح طبقت اسرتاتيجية تصديرية بالتعاون مع رشكات متعددة اجلنسية أمريكية ويابانية

ا, والتي اختارت احالل الواردات تتحرك نحو ّ البلدان نموّمن أقلالعديد  العرشين بدأت القرن
هة إىل التصدير ألهنا أدركت احلاجة إىل كسب عمالت أجنبية وتنمية صناعات كفوءة ّ موجّاسرتاتيجية نمو

 .(Strange, 1985 c, p. 252)تستطيع املنافسة يف األسواق العاملية 
إن حجم األسواق الوطنية الصغري : حالل الوارادات تشمل ما ييلإدة لفشل اسرتاتيجية ّإن األسباب املحد

ّنسبيا أد إىل مصانع غري اقتصادية, وأدت احلامية املفرطة إىل إضعاف احلافز لتحسني نوعية اإلنتاج, كام أن  ّ
ّاحلاجة إىل استرياد التكنولوجيا الصناعية والسلع الرأساملية سب ة يف ميزان املدفوعات بت مشاكل ضخمّ

والديون وبحلول منتصف الثامنينيات اتضح أن اسرتاتيجية التصنيع القائمة عىل احالل للواردات مل تكن 
 . مناسبة أو كافية

ّوكانت كل من كوبا, وتانزانيا, والصني قد اختارت يف أوقات متفاوتة الطريق البديل للتنمية املستقلة التي 
ي نفسها ّوكانت هذه البلدان الثالثة تسم. ّتبعية عن طريق التحول االجتامعيكان يدعو إليها منظرو ال

 األدنى عالقتها مع ما كانت تعتربه اقتصادا عامليا رأسامليا ّل إىل احلدّاشرتاكية أو شيوعية, فأرادت أن تقل
لنجاح االجتامعي وقد فشلت اسرتاتيجيتها يف حتقيق ا. ّاستعامريا معاديا, وأن تكسب عدالة اجتامعية حملية

ز االحتاد ّ وباإلضافة إىل ذلك فإن عالقات التبعية متي(Rydenfelt, 1985)واالقتصادي املرغوب فيه 
فالتبعية ليست سمة فريدة قارصة . السوفيايت االشرتاكي وزبائنه يف العامل الثالث مثل كوبا, واليمن, وفيتنام

  (Clark and Bahry, .1983)ّعىل الرأساملية الدولية 
ّورغم أن كوبا والصني قد حققتا درجة معينة من الرفاه االجتامعي والعدالة االقتصادية, فإن من املؤكد أن 

بلدان مثل تايوان وكوريا اجلنوبية اللتني اندجمتا يف الرأساملية العاملية  لت إليهّهذا ال يمكن مقارنته بام توص
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 هلذين االقتصادين األخريين كان بالتأكيد أكثر مساواة ذلك أن النمو املوجه نحو التصدير. اندماجا كامال
زادت من سوء توزيع   الواردات, التي يظهر أهنا قدإحالليف تأثرياته من اسرتاتيجية الربازيل العائدة إىل 

ة هذه املسائل غري قاطعة فإن توزيع الدخل القومي هو نتاج ظروف تارخيية ّومع أن أدل. الدخل القومي
ّية أكثر مما هو حصيلة موقع االقتصاد يف سلم النظام الرأساميل الدويلوسياسات حكوم ّ)١٥( . 

ّإن مستو النجاح الذي حققته اسرتاتيجية التنمية الذاتية املستقلة ال يمكن وصفه إال بأنه خميب لآلمال ّ ّ ّ ّ .
ّيسية تتمثل بالسكر, ّفاقتصاد كوبا مل يشهد تغريا يذكر منذ أن انفصلت عن الغرب; فال تزال صادراهتا الرئ

ويلقى اقتصادها دعام كبريا من االحتاد السوفيايت ألسباب سياسية; والنتيجة هي أن . والتبغ, وسلع أخر
أما أداء تانزانيا االقتصادي فأقل ما يقال . كوبا قد استبدلت جمموعة من عالقات التبعية بمجموعة أخر

ا كينيا, التي اختارت بشكل مفتوح رصيح الطريق فيه إنه بائس كئيب; فهو متخلف عن اقتصاد جارهت
أن ينظر إىل الصني املرء ولذا فإن عىل .  كبري عىل جنوب إفريقياّالرأساميل إىل التنمية, وتعتمد إىل حد

ّللحصول عىل تقويم السرتاتيجية التنمية الذاتية املستقلة ّ . 
حكم  ين وستينياته, فإن الصينيني يف ظلتيا يف مخسينيات القرن العرشات دعام سوفيّومع أن الصني تلق

ّفخططوا لتحديث . ّ قد ألزموا أنفسهم بطريق التنمية املعتمدة عىل الذات(Mao Zedong) ماوتيس تونغ
ّفحشدوا رأس املال من أعامهلم وجهودهم اخلاصة هبم, . اقتصادهم خارج إطار االقتصاد الرأساميل العاملي

ّوخلقوا تقنيتهم اخلاصة هبم كذل . وبذلك قام التصنيع الصيني عىل أساس التكنولوجيا كثيفة العاملة. كّ
ّوقد تسارعت خطوات هذه االسرتاتيجية املعتمدة عىل الذات عىل . ت تنميته حمليا لسوق كبرية باجلملةّومت

وقد امتدح املراقبون الغربيون املتعاطفون مع ). ١٩٦١ – ١٩٥٨( "القفزة العظمى إىل األمام" يف يد ماو
الصني مصانع احلديد يف الفناء اخللفي التي كانت ترمز إىل هذا اجلهد اجلامهريي الضخم لتحديث الصني, 

                                                           
ة وودرو ويلسون بجامعة يف برنامج بحوث التنمية االقتصادية يف كلي(Henry Bienen)إن البحث الذي جر حتت إرشاف هنري بينني ) ١٥(

ّيف صندوق البنك الدويل تستنتج أن قو السوق املحلية   (Hla Myint, 1985)ْورشكائه وهال مينت i(Atul Kohl, 1984)برنستون ودراسات  ّ
 .ّوالسياسات االقتصادية هلا أمهية قصو يف التحكم يف توزيع الدخل القومي
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 ونجاحه وأوصوا به للراغبني يف "النموذج الصيني للتنمية االقتصادية" سون حكمةّوأعلن املتحم
 . اخلالص من نري الرأساملية العاملية

وتسارع زخم املشاكل النامجة عنها بفعل .  لالقتصاد الصينيلت إىل عثرةّ حتو"القفزة العظمى"غري أن 
وس بسحب ّ السوفيايت واملحاولة الروسية لتخريب االقتصاد الصيني عندما قام الر–النشقاق الصيني ا

, التي أحلقت أرضارا إضافية باالقتصاد "الثورة الثقافية"ثم جاءت  .ّفنييهم وإلغاء كل مساعدة للصني
 فراحت الصني تنـزلق إىل الوراء عىل مد سنوات وهي آخذة بتمزيق .التقنية للبلدوباألسس العلمية 

نفسها موضع نفور يف الرشق والغرب معا,  (Mao)فوجدت القيادة التي برزت بعد وفاة ماو . نفسها
وبكلامت دينغ . ّوأدركت أن الصني ال تستطيع وحدها أن حتقق أهدافها وأهنا حتتاج إىل مساعدة غربية

 فالعزلة قد أوصلت ...ال يستطيع أي بلد أن ينمو اآلن بإغالق بابه": (Deng Xiaoping)ياوبينغ هس
. (The New York Times, January 2, 1985, p. A1)مقتبسة يف  ("ف واجلهلّالصني إىل الفقر والتخل

 . فيه أن ماركس كان سيوافق عىل هذه العبارة بقوةّا الشكّومم
را ملعرفة ما ستكون عليه آثار عودة الصني إىل دخول ّ الكتاب, كان الوقت ال يزال مبكأثناء تأليف هذا يف و

فقد انفتحت الصني لالستثامر الغريب, ولكن ذلك االستثامر ونقل التكنولوجيا احلديثة, . االقتصاد العاملي
يف منتصف ومع ذلك فإن من الواضح . وتوسيع الفعاليات التجارية, ال تزال كلها يف مرحلة مبكرة

ّالثامنينيات أن اسرتاتيجية التنمية الذاتية املستقلة التي يدعو إليها منظرو التبعية األكثر تطرفا, ال حتمل أي  ّ
عة بمزايا دولة قوية, وموارد وفرية, ّفإذا كانت الصني, وهي املتمت. اّ نموّوعد يذكر لالقتصادات األقل

ا, مل تستطع أن تعتمد عىل نفسها, فهل هناك ّ البلدان نموّأقلوسوق داخلية كبرية نوعا ما بالنسبة إىل أحد 
. ّمن أمل لتانزانيا? وينبغي التذكر بأنه حتى االحتاد السوفيايت كانت لديه قاعدة اقتصادية قوية قبل الثورة

وقد استمرت عمليات ضخ التكنولوجيا الغربية فيه بموجب السياسة االقتصادية اجلديدة يف عرشينيات 
ة, ليس ّ ذات مر(Milovan Djilas) وكام قال يل الكاتب اليوغوساليف مليوفان دجيالس. العرشينالقرن 

. ّهناك جمتمع شيوعي قد تطور أو يستطيع النمو بصورة كاملة دون مساعدة االقتصادات الرأساملية
مو دون أن حيصل ّوبصورة عامة, فإن كل تنمية هي تنمية تابعة بدرجة متفاوتة; فال يستطيع أي جمتمع أن ين

 . ّعىل األقل عىل التكنولوجيا االنتاجية من االقتصادات األكثر تقدما
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  االقليمية االقتصادية

Economic Regionalism 

وهناك اسرتاتيجية ثانية استخدمتها االقتصادات النامية وغريها, وهي االقليمية االقتصادية, حيث حتاول 
ن موقعها ّرافيا, من خالل التعاون والتحالف االقتصادي, أن حتسجمموعة من البلدان يف منطقة حمدودة جغ
 :ى; أمهها ماييلّويمكن أن يتخذ التعاون أشكاال شت. ّالشامل بالنسبة لالقتصادات األكثر تقدما

ّة أو احتاد مجركي لزيادة نطاق السوق الداخلية, ومحاية املنتجني املحليني يف ّتشكيل مناطق جتارة حر 
  . املنافسني اخلارجينيالوقت نفسه ضد

ّ قوانني استثامر واتفاقات لتقوية مركز أعضائها يف املساومة إزاء االقتصادات املتطورة, وال سيّسن  ام ّ
 .االقتصادات ّالرشكات املتعددة اجلنسيات التابعة لتلك

ّتطوير سياسات صناعية إقليمية لرتشيد الرشكات املحلية املجز  لقة أة وتركيزها لتجعل منها عامّ
 . يف جماالت كاملنسوجات, واحلديد, والسيارات) من القطاع العام أو اخلاص(إقليميني 

حالل الواردات بالفتور, رشعت جلنة التجارة والتنمية التابعة لألمم املتحدة إوعندما أخذت اسرتاتيجية 
. اّ نموّشكلة البلدان األقليف احلث عىل اتباع هنج إقليمي ملعاجلة م  (Prebisch), بقيادة بريبيتش)األونكتاد(

ّوظهرت حجج جتادل بأن عىل هذه األمم أن تشكل احتكارات إقليمية يف قطاعات صناعية هام ة, وأن ّ
ّص, وأن تصوغ قواعد توجه العالقات مع الرشكات ّختلق تقسيام إقليميا للعمل يقوم عىل أساس التخص

ة األسواق الوطنية الصغرية, وحتسني مركزها ّاخلارجية املتعددة اجلنسيات, من أجل التغلب عىل مشكل
 . ّالتساومي مع الرشكات املتعددة اجلنسيات الكبرية

فقد جرت حماوالت يف رشق إفريقيا وغرهبا, . وقد نجمت عن هذه اجلهود للتعاون اإلقليمي نتائج خمتلطة
ّقق أهداف حمدودة ورغم حت. ويف حوض الكاريبي, وجنوب رشقي آسيا, وأمريكا الوسطى ومنطقة اآلنديز

دة قد ّيف الشؤون النقدية أو يف جمال هجرة العاملة, فإن اجلهود األكثر طموحا خللق سوق مشرتكة موح
فالتنافس عىل االستثامر األجنبي والتجارة كان . ةمزقتها النـزاعات اإلقليمية واملنافسات االقتصادية ال حمال
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فاملحاوالت لرتشيد الصناعات . ّتعددة اجلنسياتّكثريا ما يقوض اجلبهة املشرتكة ضد الرشكات م
وتركيزها من أجل خلق تقسيم إقليمي للعمل كانت تواجهها رغبة كل بلد يف أن يتبوأ مركز الصدارة 

ذلك أن قو القومية االقتصادية التي كانت الدافع وراء االلتزام املبدئي بالتعاون اإلقليمي هي . اإلقليمية
 . ّمريه, عندما راحت كل أمة حتاول تقديم مصاحلها اخلاصةّنفسها التي أدت إىل تد

اجلامعة : والواقع أنه ليس هناك حتى اآلن سو مثالني ناجحني نسبيا من اإلقليمية االقتصادية مها
با الرشقية, وقد نتجت عنهام معا درجة واالقتصادية األوروبية, أو السوق املشرتكة, والكوميكون يف أور

ومع ذلك فإن الظروف غري العادية التي أحاطت باجلهدين كليهام والطبيعة .  االقتصاديعالية من التكامل
ويف كل حالة, لعبت واحدة أو أخر . اّ نموّد الفائدة منهام كنموذجني للبلدان األقلّاملحدودة لنجاحهام تقي

.  األمنية أمهية قصوّمن القو الكرب دورا هاما يف تكوين املنظمة; وباإلضافة إىل ذلك, كانت للدوافع
ّوعالوة عىل ذلك فحتى اجلامعة االقتصادية األوروبية عجزت عن التقدم كثريا فيام وراء تعرفتها اخلارجية 

ومع أن االحتاد السوفيايت قد أرغم أعضاء كتلته الرشقية عىل التخصص يف . املشرتكة وسياستها الزراعية
ْمة قوية, وسعت تلك االقتصادات إىل فتح منافذ اقتصادية  فقد كانت املقاو"تقسيم دويل اشرتاكي للعمل"

 . ا, تعيق القومية االقتصادية التكامل اإلقليميّ نموّففي أوروبا, كام يف االقتصادات األقل. عىل الغرب
ّويتجسد شكل ثان من اإلقليمية يف خلق عالقات جتارية خاصة بني البلدان ّاملتطورة وجمموعات معينة من  ّ

بية, وبلدان و بني اجلامعة االقتصادية األور(Lome Conventions)فاتفاقات لومي. اّ نموّألقلالبلدان ا
ّا ومبادرة الرئيس ريغان يف حوض البحر الكاريبي هي أمثلة عىل نمط اإلقليمية التي تقدم ّ نموّنة أقلّمعي

ني أو أكثر من ّتتيح لست ت لوميوعىل سبيل املثال فإن اتفاقا. أفضلية جتارية وفوائد أخر إىل بلدان منتقاة
ّدول إفريقيا, وحوض الكاريبي واملحيط اهلادئ امكانات وصول متميزة لصادراهتا السلعية وألنواع معينة  ّ

غري أن هذه الرتتيبات تكتنفها قيود عىل كل من . من مصنوعاهتا إىل بلدان اجلامعة االقتصادية األوروبية
ّوعىل وجه اخلصوص فإهنا تقيد الصادرات . ل البلدان نموا بال استثناءّالصادرات الزراعية واملصنعة من أق

بية, وبذلك تقيد هذا النمط من اإلقليمية كأداة للتصنيع والتي تنافس منتجات اجلامعة االقتصادية األور
 . ووسيلة للخالص من عالقة التبعية
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 بني " روابط التجارةّفك" قوة, وهو ويف السنوات األخرية بدأ نوع ثالث من اإلقليمية االقتصادية يكتسب
ّاالقتصادات املتطورة واالقتصادات األقل ا, وصياغة عالقات جتارية وتقسيم للعمل بني مجيع البلدان ّ نموّ

ّا, مع الترصف بصورة مستقلة يف الوقت نفسه عن االقتصادات املتقدمة ّ نموّاألقل ّ(Lewis, 1980b) .
 اجلنوبية مل تشهد نموا هاما يف –لعامل الثالث, أو التجارة اجلنوبية ورغم أن التجارة فيام بني بلدان ا

 غري أن )١٦(السبعينيات وأوائل الثامنينيات من القرن العرشين, فإهنا تعد بأن تكون أكثر أمهية يف املستقبل
ّالبلدان املتطورة سوف تظل عىل مد سنوات قادمة تشكل  وردين القتصاد العاملي, وأكرب املستل ّاملحركّ

 ). املصدر السابق نفسه(ا ّ البلدان نموّلكل أنواع الصادرات من أقل
وعالوة عىل ذلك فإن اسرتاتيجية فك الروابط تعاين من الضعف العام لإلقليمية االقتصادية التي تسعى 

رة  يف التجاّا للحصول عىل فوائد ألنفسها عىل حساب اآلخرين وحتاول أن تستمرّ نموّفيها البلدان األقل
ا حتالفات مع ّ البلدان نموّ أقلادّوكثريا ما تشكل فر. ّاملفيدة وعالقات االستثامر مع البلدان املتقدمة

ّالرشكات متعددة اجلنسيات من أجل احلصول عىل رأس املال, والتكنولوجيا, والوصول إىل أسواق أجنبية 
ا داخل أسواقها املغلقة نفسها أن ّ عندما تعطي الرشكات متعددة اجلنسيات موقعا احتكاري–فهي تأمل 

تضامن العامل "انة عن ّورغم املبالغات الرن. تستفيد من موارد تلك الرشكات لتعزيز موقفها االقتصادي
ا عىل استعداد للتضحية بمصاحلها الوطنية املميزة ّ نموّ فال يوجد سو عدد قليل من البلدان األقل"الثالث

 . اّوّ الدول نمّيف سبيل آخرين من أقل

 لعّ احتكارية للساحتاداتتكوين 

The Formation of Commodity Cartels 

ّوهناك اسرتاتيجية أخر تدعو إليها دول معينة يف العامل الثالث, وهي حماكاة منظمة أوبك وتشكيل 
ّاحتادات احتكارية للسلع تستطيع إحداث حتسن كبري ومفاجئ يف معدالت التبادل التجاري املت  صلة بموادّ

للنحاس, ) الكارتالت(وقد اقرتحت مثل هذه االحتادات . ّالعامل الثالث األولية وسلعه الغذائية املصدرة

                                                           
 .(Stewart, 1984)ّوابط يف مؤلف هناك مناقشة جيدة السرتاتيجية فك الر) ١٦(



 

 

٣٦٧ 

 مركزاخلليج لألبحاثقضية التبعية والتنمية االقتصادية : الفصل السابع  

ألوبك, لوكان هناك كالم كثري يف هذا االجتاه يف أعقاب النجاح األويل . ّوالبوكسيت وغريمها من السلع
التهديد من العامل الثالث, وتنبأ فتحدث البعض عن . ّوكانت هناك استجابات خمتلفة يف البلدان املتطورة

وجادل آخرون بأن . ّبتكاثر االحتادات السلعية يف اجلنوب, مما يمكن أن حيدث فوىض شديدة للشامل
رة بأن املوقف ّة املتوفّاألدل وتوحي (Krasner, 1974)وأنه اليوجد هتديد آخر  "النفط هو االستثناء"

 .تهّاألخري قد ثبتت صح
فقد . ضاعفة سعر البرتول أربع مرات يعود إىل جمموعة فريدة من الظروف املؤاتيةوكان نجاح أوبك يف م

 اإلرسائيلية الثالثة العرب –كان عامال العرض والطلب كالمها ناضجني عندما جعلت احلرب العربية 
فاستفاد شاه إيران من الوضع لرفع أسعار الصادرات البرتولية . ١٩٧٣يفرضون حظرا عىل الغرب عام 

وخالل األشهر التي سبقت احلرب مبارشة, كان الطلب عىل النفط وسلع أخر قد ازداد . ل كبريبشك
ّبصورة عظيمة بينام أد التضخم املتسارع إىل ختفيض السعر احلقيقي للنفط عد توعىل جانب العرض, مل . ّ

والواقع أن . ربضه عن النقص الذي أحدثه العّ منها ما يعوّهناك طاقة إضافية متاحة للغرب كي يستمد
أن أزمة الطاقة كانت قد بدأت يف احلقيقة يف وقت أبكر عندما بدأت الواليات باملرء يستطيع أن جيادل 

ّاملتحدة تنتج إنتاجا كامال من حقول نفطها املحلية, مما جعلها تفقد طاقتها اإلضافية, وترتك لكارتل أوبك 
 . السيطرة الفعلية عىل سوق النفط العاملي

ب وجود ّإذ إن   احلفاظ عليه يتطل. عىل ميل قوي لتقويض نفسه) االحتاد االحتكاري(لكارتل ينطوي ا
 يفر بقوة ّنه من فرض الضبط والنظام; فمثل هذا القائد يستطيع أن يؤثّمنتج كبري لديه طاقة زائدة متك

ان هذا املركز احليوي , ك١٩٧٣وبحلول عام . األسعار العاملية عن طريق زيادة إمجايل اإلمدادات أو إنقاصه
ونتيجة لذلك حتكم . املحوري قد انتقل من الواليات املتحدة ورشكاهتا النفطية إىل ملك العربية السعودية

وبزيادة إنتاجهم أو إنقاصه كانوا حيافظون عىل . السعوديون يف أسواق الطاقة العاملية أكثر من عرشة أعوام
روا الكارتل ملنفعتهم الوطنية, ومنفعة بعض املنتجني ّ فقد سخوهكذا.  السعر العاملييفالكارتل ويؤثرون 
 .اآلخرين عىل األقل

الكارتل وانقلبت أقدار أوبك بشكل مثري ذلك أن يف ويف أوائل الثامنينيات, تقوض هذا التأثري السعودي 
عظمى, نجاح إجراءات التوفري يف استهالك الطاقة, ودخول منتجني جدد وخصوصا املكسيك وبريطانيا ال
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ويف الوقت نفسه, . من غري أعضاء األوبك, والكساد العاملي, كل ذلك خفض الطلب العاملي عىل النفط
ّو أد .  املنتجني أن يمنعوا هبوط عائداهتم اإلمجالية من النفطادزاد اإلنتاج اإلمجايل عندما حاول فر

 دوالرا أو أكثر للربميل ٣٥البالغ اهلبوط الناجم عن ذلك يف أسعار النفط من املستو املرتفع السابق 
, إىل قيام السعوديني بزيادة إنتاجهم ١٩٨٦ دوالرا يف صيف عام ١٢الواحد إىل مستو منخفض يقل عن 

ورغم أن عواقب . كثريا كي يرغموا األسعار عىل االهنيار وبذلك يعيدون تثبيت نفوذهم عىل الكارتل
عات املستقبل توحي بأن الطلب ّة هذه السطور, فإن توق هذه مل تكن قد تقررت عند كتاب"حرب األسعار"

فإذا حدث ذلك, . )١٧(ّالعاملي عىل النفط سوف يعود إىل جتاوز العرض يف وقت ما من أوائل التسعينيات
 يفة ّة أخر إىل التأثري بقوّفإن العربية السعودية سوف تستعيد عند حدوثه سيطرهتا عىل الكارتل, وتعود مر

 .طاقة العامليسعر النفط وال
ورغم أن االحتادات املحتكرة للسلع قد أحرزت درجات متفاوتة من النجاح يف رفع األسعار واحلفاظ 

ّفالبدائل عن كل السلع األخر . عليها, فإنه ال يبدو أن هناك أية سلعة أخر يف وضع يشبه وضع النفط
لع بسبب التقليصات املفاجئة يف حمتو ّوقد هبط الطلب العاملي عىل كثري من الس. تقريبا جاهزة ومتاحة
وباستثناء بضعة معادن فبوسع الواليات . (Larson, Ross and Williams, 1986) ّمورد البضائع املصنعة

ولكن األهم من ذلك هو أنه ال يوجد منتج وحيد كالعربية السعودية . ّاملتحدة أو أحد حلفائها إنتاج السلع
وأخريا فعىل الرغم من أن الكارتالت قد تفيد بعض . التايل يف السعرّقادر عىل التحكم يف العرض, وب

. اّ البلدان نموّفإهنا ال تفعل ذلك إال عىل حساب معظم أقل) كام حدث يف حالة النفط(ا ّ نموّالبلدان األقل
لبلدان ّولعدة أسباب فإن الكارتالت املحتكرة للسلع النادرة ال يبدو أهنا تقدم أسلوبا واعدا لتحسني حظ ا

 .اّ نموّاألقل

                                                           
 من مركز دراسات الطاقة والبيئة يف جامعة برنستون حسابات تشري إىل أن التصنيع املتزايد (Robert Williams)أجر روبرت وليامز ) ١٧(

 . تاحباهتا من النفط سوف يصل بالطلب إىل مستو يتمشى مع العرض املّ الرسيع ملتطلّا, والنموّ نموّللبلدان األقل
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  اقتصادي عاملي جديدبنظاماملطالبة 

The Demand for a New International Economic Order 

ّحالل الواردات, واالعتامد عىل الذات, واإلقليمية إ(ّ أد الفشل املدرك لالسرتاتيجيات البديلة لقد
ّدورة اخلاصة السادسة للجمعية العامة , ونجاح أوبك, إىل تدشني اسرتاتيجية جديدة يف ال)االقتصادية ّ

) ٧٧ ـهي جمموعة ال(ا ّ نموّففي تلك الدورة اعتمدت جمموعة من البلدان األقل. ١٩٧٤لألمم املتحدة 
ّعضاء يف منظمة أوبك إعالنا وبرنامج عمل إلقامة نظام اقتصادي دويل جديد يشمل د من األبقيادة عد

ّربط أسعار السلع املصدرة بأسعار ) ٢(كوين رابطات املنتجني, ا يف تّ البلدان نموّحق أقل) ١:(ماييل
ّالصادرات املصنعة من الدول املتطورة,  ّ ا يف تأميم املشاريع األجنبية وحتقيق ّ البلدان نموّحق أقل) ٣(ّ

 ديسمرب ١٢ويف . ّصياغة قواعد لتنظيم الرشكات متعددة اجلنسيات) ٤(السيادة عىل مواردها الطبيعية, و
ّت اجلمعية العامة هذه األهداف عىل شكل ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصاديةاعتمد ّ)١٨(. 

ّورغم أن هذه الرغبة يف إقامة نظام اقتصادي دويل جديد قد تأثرت تأثرا عميقا بالدراسات النقدية اجلذرية 
ّن بأنه يمكن حتقيق هدف ّوالتبعية للرأساملية العاملية, فقد كانت بصورة عامة ضمن روح اهليكلية, واإليام

التصنيع والتنمية االقتصادية ضمن إطار االقتصاد العاملي وأنه ليس من الرضوري إسقاط النظام 
ّالرأساميل, بل إن املطلوب هو إجراء إصالحات للسياسة واملؤسسات يكون من شأهنا جعل النظام 

وكان من بني أهم . ا يف تسيري النظامّاالقتصادي الدويل يعمل ملصلحة البلدان األقل نموا ويوسع دوره
 :ا يف االقتصاد العاملي املطالب التاليةّ البلدان نموّاملطالب لتغيري رشوط مشاركة أقل

 ّإجراءات لزيادة سيطرة العامل الثالث عىل اقتصاداته, وخاصة يف املوارد الطبيعية, .١
ّسني معدالت التبادل التجاري ّاتفاقات للحفاظ عىل القوة الرشائية لتلك البلدان وزيادهتا وحت .٢

 لصادراهتا من املواد األولية,
 ّ مدونة سلوك لزيادة سيطرهتا عىل الرشكات متعددة اجلنسيات ضمن حدودها,ّسن .٣

                                                           
 .ا بإقامة نظام اقتصادي دويل جديدّ البلدان نموّتقويام ممتازا ملطالب أقل (Krasner, 1985)م ّيقد) ١٨(
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 ,ختفيضات يف كلفة التكنولوجيا الغربية وزيادات يف توفرها .٤
 ق املساعدة األجنبية وحتريرها, ّزيادات يف تدف .٥
 ا,ّن نمو البلداّختفيف مشاكل ديون أقل .٦
ّمعاملة تفضيلية ووصول أكرب للسلع املصنعة من أقل .٧  ّا يف األسواق املتقدمة,ّ البلدان نموّ
ّسلطة أكرب يف اختاذ القرارات يف صندوق النقد الدويل, والبنك الدويل, واألمم املتحدة, واملنظامت  .٨ ّ ّ

ّالدولية األخر, وجعل تلك املؤسسات أكثر استجابة حلاجات أقل ّ  .اّن نمو البلداّ
ولقد كان جوهر االقرتاح املبدئي بإقامة نظام اقتصادي دويل جديد وكذلك إعادة الصياغات الالحقة هو 

 ,Krasner) اّ نموّ لالقتصادات األقلةوجوب اخضاع عمليات االقتصاد العاملي حلاجات التنمية املدرك

فة إىل إجراء تغيريات يف القواعد التي أثناء العمل باجتاه هذا اهلدف, دعت جلان وتقارير خمتليف و. (1985
ّحتكم التجارة الدولية, والنظام النقدي, وقضايا أخر وعىل وجه اخلصوص فقد دعت إىل تغيريات يف 

ّاملنظامت الدولية  ّ األمم املتحدة, والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل −ّ  البلدان ّ يكون من شأهنا منح أقل–ّ
 . ة االقتصاد العاملي وأنظمتها نفوذا أكرب يف إدارّنمو

وعقدت مؤمترات . مر, وبرزت ردود متناقضة بني القو الغربيةوحدث ارتباك وتشويش يف بادئ األ
دولية عديدة للنظر يف مطالب العامل الثالث غري أنه بحلول منتصف ثامنينيات القرن العرشين, ورغم 

ا لتغيري ّ نموّمهية والتي قامت هبا البلدان األقلاستمرار اجلدل واخلالف حول أكثر املحاوالت تضافرا وأ
ّامليزان الدويل للقوة االقتصادية والسياسية, فإن النظام االقتصادي الدويل اجلديد قد تم ّ  . دحره بشكل فعيلّّ

 :وتشمل أسباب الفشل يف تنفيذ مثل هذا النظام ماييل
ّتطورة, فإن أيا منها مل يكن مستعدبرغم اخلالفات اخلطابية واهلامشية يف مواقف االقتصادات امل ّ ا لتقديم أية ّ

وكانت مقاومة املطالب بقيادة الواليات املتحدة بشكل رئييس, إذ إهنا كانت تعتربها . تنازالت ذات شأن
ّإما غري قابلة للتطبيق أو مناقضة اللتزامها باقتصاد السوق احلر ّ . ورغم أن بعض البلدان األوروبية األخر

 .بشكل أسايسأكثر ميال إىل روح التوافق, فإهنا قد دعمت املوقف األمريكي أخذت موقفا 
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فإهنم مل يكونوا مستعدين لوضع قوهتم  ّعات التي ولدهتا,ّعكس ترصحيات أعضاء األوبك والتوق عىل
 وعىل سبيل املثال فإهنم مل يستخدموا مواردهم النقدية لتمويل صندوق. وثروهتم يف خدمة دول العامل الثالث

وبدال من ذلك فقد استخدموا قوهتم االقتصادية التي . عام للسلع أو اجلهود اإلنامئية ألكثر من بضعة بلدان
  .كسبوها حديثا لدعم مصاحلهم القومية ذاهتا واستثمروا معظم فائضهم املايل يف األسواق الغربية

. ة للنفط, وال سيام بلدان العامل الثالث البلدان غري املنتجيفر ّكان الرتفاع أسعار النفط العاملية تأثري مدم
رت تلك الزيادة كسادا عامليا خفض الطلب ّفباإلضافة إىل إثقال كواهلها بفواتري استرياد مرتفعة, فقد فج

 وهكذا فإن نجاح األوبك يف رفع أسعار الطاقة العاملية والتسبب يف .ّالعاملي املتزايد عىل صادراهتا السلعية
 . ا, وثلمت مطالباهتا بنظام اقتصادي دويل جديدّ البلدان نموّقوة املساومة ألقلكساد عاملي قد قلص 

ّويوضح تاريخ النظام االقتصادي الدويل اجلديد املأزق األسايس للبلدان األقل نموا, التي حتاول باسم 
ّالقومية أن تغري عمل اقتصاد السوق العاملي, وحتسن موقعها النسبي القومية نفسها واملأزق هو أن الروح . ّ

وعىل . ّ البلدان املتطورةّبعض وتشكيل حتالف اقتصادي ضدمع ض جهودها للتعاون بعضها ّكثريا ما تقو
ّالرغم من أن املواجهة مع الشامل واجلاذبية األيديولوجية للنظام االقتصادي الدويل اجلديد تقدمان أساسا  ّ

 .  كبريّة تضعف وحدة العامل الثالث إىل حدالتفاق سيايس, فإن املصالح القومية القوية واملتعارض
ّورغم فشل النظام االقتصادي الدويل اجلديد يف إنتاج اإلصالحات التي يرغب فيها املروجون له, فإن ذلك  ّ

ل من الرغبة يف إجراء تغيريات ّا, وال يقلّ البلدان نموّة املظامل التي تشكو منها أقلّال يلغي بالرضورة صح
إذ إن كثريا من مطالب تلك البلدان هلا قيمة فعال, ويمكن أن تصبح . ة بني الشامل واجلنوبنة يف العالقّمعي

ّأساسا إلصالحات يكون من شأهنا حتسني عمل االقتصاد العاملي ككل مع إفادة االقتصادات املتطورة 
نفر من قبول اقرتاحات ّوعىل سبيل املثال, فعىل الرغم من أن البلدان املتطورة ت.  سواءّا عىل حدّ نموّواألقل

ّتؤدي إىل رفع السعر احلقيقي للسلع بام يتجاوز قيمتها السوقية, فإن من مصلحتها أن تستقر عائدات  ّ
ّويمكن للمرء أن يتصور ترتيبات مماثلة ذات فائدة متبادلة يف جماالت أخر . اّ البلدان نموّصادرات أقل

ْكتخفيف الدين وتقديم املساعدات األجنبية ّ أنه من احليوي أن حتافظ االقتصادات املتطورة عىل أسواق كام. ّ
 الظروف ّ من احلمق أن يتوقع املرء, يف ظلهّغري أن. ّمفتوحة للصادرات املصنعة القادمة من أقل البلدان نموا

ّ ترشيع إصالحات كاسحة حتدث تغيريا شامال يف مركز البلدان األقلّالراهنة أن يتم   .ا يف العاملّ نموْ



 

 

٣٧٢ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال  السيايساالقتصاد

  املتفاوتّيات النموعمل

The Process of Uneven Growth 

ّا قد حدثت بمعدل مذهل عىل مد العقود القليلة التي ّ نموّواحلقيقة أن التنمية االقتصادية للعامل األقل
وانترشت عملية النمو االقتصادي برسعة من القلب إىل أجزاء معينة من . )١٩(تلت احلرب العاملية الثانية

 ونقل "كمحرك للنمو"ّوأد عمل القلب . قتصاد العاملي كام حدث يف القرن التاسع عرشاملحيط يف اال
املوارد إىل املحيط, واألثر التوضيحي الظاهر للنجاح, إىل مساعدة التنمية عىل االنتشار يف مجيع أنحاء العامل 

ّرة وراء البلدان املتطورة, فإهنا ّأخأ متّا ال تزال تتلكّ البلدان نموّورغم أن أقل. ْالذي كان مستعمرا يف السابق
 . (Reynolds, 1983) تشارك يف اإلنتاج اإلمجايل العاملي اآلخذ يف االرتفاع برسعة

ويف الوقت نفسه, ينبغي املبادرة إىل االعرتاف بأن هذه العملية كانت شديدة التفاوت بحيث ال ختلق أساسا 
د اهنار عىل ما يبدو; إذ إن تلك البلدان قد تدهورت اقتصاديا فريقيا السوداء قافاجلهد اإلنامئي يف . للتفاؤل

 الرسيع لبلدان أمريكا الالتينية بفعل أزمة ّويف ثامنينيات القرن العرشين توقف النمو. منذ أيام االستعامر
 يف  مركزة بصورة أساسية يف البلدان حديثة التصنيعّوكانت عملية النمو.  العامليّالديون والتباطؤ يف النمو

 . رشق آسيا, وعدد قليل من البلدان النامية األكرب حجام
فأوال جيب أن . ويمكن حتديد ثالثة رشوط مسبقة للتنمية يف اليابان وبلدان رشق آسيا احلديثة التصنيع

 وبريوقراطية اقتصادية قادرة عىل ترتيب األولويات, وتنفيذ سياسة اقتصادية "قوية"تكون هناك دولة 
 االقتصاديون معا يف القطاعني العام ونريوينبغي أن يعمل املد. اء اإلصالحات املطلوبةمتامسكة, وإجر

ّ إذ تقع عىل عاتقهم مهمة جعل التجارة, واالستثامر "ّغري مسيسة"واخلاص لصياغة سياسة صناعية 
 االقتصاد فاعلتّوالرتتيبات التجارية األخر ختدم املصلحة الوطنية; فهم حيددون الرشوط التي بموجبها ي

وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه املجتمعات قد قامت باستثامرات كبرية . ّاملحيل مع االقتصاد العاملي األكرب
كام نفذت برامج إلصالح األرايض, وإعادة توزيع . ّومستمرة يف الرتبية والتعليم ورأس املال البرشي

                                                           
 . استعراضا خمترصا وممتازا لتجربة التنمية االقتصادية(Reynolds, 1983)  يمثل) ١٩(
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لدعم الباهظ الكلفة للمواد الغذائية, والعمالت  كا"التحيز إىل املدن"الدخل, والتنمية الريفية; وقد جتنبوا 
ّى مع السوق وليس ضدها; وكان التدخل ّوثالثا فإهنم عملوا بام يتمش. املغاىل يف قيمتها, يف سياساهتم

 اّوقامت اليابان والدول حديثة التصنيع بتشجيع سوق تعمل جيد. احلكومي قائام عىل أساس آلية السوق
وقد بينت أن الليرباليني كانوا مصيبني متاما يف تأكيدهم . ز الكفاءة االقتصاديةيعزوحفز املبادرة الفردية وت

ّفإن الدولة القوية واالستثامر يف املوارد  وباختصار,. عىل فوائد آلية األسعار يف التخصيص الكفء للموارد
 . (Hofheinz and Calder, 1982)البرشية, والسوق الكفوءة هي املعامل املميزة لالقتصاد املتنامي بنجاح 

انظر ( . يعمل يف هذه البلدان احلديثة التصنيع"ة واملتفاوتةّوحدقانون التنمية امل"إن ما دعاه تروتسكي 
(Knei-Paz, 1978, p.89) .ويف صعود )كام الحظ تروتسكي يف حتليله(ر ّففي عملية تصنيع روسيا املتأخ ,

ّاآلن يف عدد من البلدان النامية جيد املرء أمثلة عىل الدول ّاليابان الرسيع إىل أعىل السلم التكنولوجي, و
الناشطة التي تشجع استرياد التكنولوجيا األجنبية, وتزاوج بني تلك التقنية واألشكال االجتامعية 

ّفقد استفادت هذه الدول النامية برسعة من نمو التجارة الدولية واالقتصاد العاملي منذ احلرب . التقليدية ّ
ّوقد سهل االقتصاد الرأساميل العاملي التنمية الرسيعة ألقل. ة الثانيةالعاملي ّ ّ ا, التي استطاعت أن ّ البلدان نموّ

ّتستغل الفرص العاملية للنمو  .  االقتصاديّ
فإن نجاح البلدان حديثة التصنيع يغري رشوط اجلدل حول الفقر  (Atul Kohli)وكام أشار آتول كوهيل 

لية ونظرية التبعية تستمران يف السيطرة عىل املناقشة يف أقل البلدان نموا ويف أماكن ورغم أن اهليك. العاملي
ّ حتى معدالت النموّ رسيع يتعدّا آخذة يف نموّ البلدان نموّأخر فإن كون العديد من أقل  يف البلدان ّ

 ّاملتطورة قد حول مركز االنتباه إىل السبب الذي جيعلها تنمو دون البلدان األخر . اّ نموّيف هذه الفئة األقلّ
 ومل يعد من املمكن رصف األنظار عن البلدان حديثة التصنيع باعتبارها حاالت من التنمية التابعة; إذ إن

ّ بلد متطور, بام يف ذلك الواليات املتحدة واليابان, هو مثال عىل التنمية التابعة وتبقى اليابان بلدا يعتمد ّكل
وهكذا فإن السؤال احلاسم أصبح يدور حول ما الذي عملته . ة واملواد األوليةكثريا عىل األسواق األجنبي

 . ا فقريةّ البلدان نموّالبلدان احلديثة التصنيع بصورة صحيحة كي تصري غنية, وليس ملاذا ال تزال معظم أقل
وكام . لصعوبةإن مسألة استمرار أو عدم استمرار الوضع املؤايت للبلدان حديثة التصنيع هي مشكلة بالغة ا

ّلكي يقوم املصنعون يف املستقبل باتباع الطريق الذي سارت ", فإنه (John Ruggie)الحظ جون روغي 
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عليه الطبقة األوىل من البلدان حديثة التصنيع, يتعني أن تزداد طاقة األسواق العاملية عىل االستيعاب إىل 
تى قدرة الطبقة األوىل ح" أنه , يقل أمهية ويميض فيقول, وهذا ال".حجم يصعب التنبؤ بإمكانية حتقيقه

امليدان ّيه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف ّعىل إدامة مسارها املايض يعتمد بصورة حاسمة عىل ما تسم
. (Ruggie, 1983b, pp. 479- 480) " من باب التلطيف سياسات التكيف اإلجيايب− (OECD)االقتصادي 

ن حديثة التصنيع يف املستقبل وقدرة البلدان األخر عىل مضاهاة اسرتاتيجيتها واخلالصة, فإن نجاح البلدا
ّ املوجه نحو التصدير سوف يعتمدان عىل املعدل العاملي للنمو االقتصادي, وانفتاح االقتصادات ّللنمو

ّاملتقدمة, والطابع املتغري للتكنولوجيا الصناعية  النجاح يفيقا ّوهذه الظروف البيئية سوف تؤثر تأثريا عم. ّ
 .)٢٠(غريها من البلدان األخر األقل نموا النهائي للبلدان نفسها وإمكانية تطبيق اسرتاتيجيتها اإلنامئية عىل

ن عمل اقتصاد السوق العاملي أ: وهكذا عاد هذا الفصل إىل موضوع متغلغل يف ثنايا هذا الكتاب كله, وهو
ففي القرن التاسع عرش, انترشت . ماركس ولينني ألول مرةينمي العامل, ولكن بطريقة متفاوتة, كام الحظ 

أما يف أواخر القرن .  هذه من بريطانيا العظمى إىل أوروبا الغربية, واليابان, والدنيا اجلديدةّعملية النمو
, )تايوان, وكوريا اجلنوبية, وهونغ كونغ, وسنغافورة(العرشين, فقد أخذت البلدان حديثة التصنيع 

ورغم أن .  إىل صفوف البلدان الصناعيةّة أخر مثل الربازيل, واهلند, والصني, تنضموبلدانا معين
فإن عمل  حالل الواردات,إ نيه نحو التصدير وبّ املوجّاسرتاتيجياهتا اإلنامئية قد تراوحت بني النمو

ىل تنظيم أولوياهتا ّغري أن قدرة الدولة ع.  حالةّاالقتصاد العاملي كان عامال إجيابيا بدرجات متفاوتة يف كل
 . واستعدادها إلطالق قو السوق كانا أهم عاملني يف تلك البلدان التي قامت بتنمية اقتصاداهتا بنجاح

 اخلامتة

ّإذا عرف املرء التبعية بأهنا العامل املكيف الذي يؤثر بعمق  القتصادات النامية املتعلقة ا اسرتاتيجيات يفّ
ا يعتمد عىل ظروف ّ نموّ اقتصاد أقلّفمن املؤكد أن كل. ر حقيقة التبعيةبالتنمية, فلن يكون باإلمكان إنكا

                                                           
 للبلدان حديثة التصنيع قد ال تنجح إذا جلأ عدد آخر من أقل غالطة اإلنشاء ليقرتح أن ما كان اسرتاتيجية مفيدة(Cline, 1982b)يستخدم ) ٢٠(

. فعل محائية  ردودانفجريالطاقة الزائدة الناجتة عن ذلك وطوفان الصادرات سوف   موجه نحو التصدير, إذ إنّالبلدان نموا إىل إحداث نمو
 .مع هذا التقويم (Gustav Ranis, 1985) ويف تفنيد خمترص, ال يتفق غوستاف رانيس
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 عليه أن يستورد رأس املال, والتكنولوجيا واخلربة ّالسوق العاملية املتذبذبة; فكل اقتصاد منها يتعني
ع هبا مصدرون أقوياء راسخون, ّفأسواق التصدير يصعب اخرتاقها مع وجود مزايا يتمت. الصناعية
وهناك سلسلة متواصلة . فهذه اجلوانب من التبعية موجودة بالتأكيد. ّاملتطورة  حممية يف البلدانوأسواق

يعتمد فيها كل بلد اعتامدا قليال أو كثريا عىل بلدان أخر, ومن املؤكد أن بعض البلدان أكثر اعتامدا عىل 
ف, فإن احلجة تفقد كثريا من ّللتخلغري أن املرء إذا استخدم حالة التبعية هذه كتفسري . اآلخرين من غريها

ّ التبعية تقدم حقيقةولسوء احلظ فإن هناك اجتاها للخلط بني هذين املعنيني للتبعية واالفرتاض بأن . قوهتا
 .ف االقتصاديّلتخلل التفسري

ا درجة عالية من التبعية, وهي تظل ضعيفة ومكشوفة ألهنا متخلفة بالضبط وليس ّ نموّوللبلدان األقل
س بالعكس فهي الضعيفة يف عامل األقوياء; فهي تابعة ألهنا متخلفة وأهم ما عوقها هو انعدام العك

وأهم مشاكلها ليست هي التبعية . ب عىل هذا الوضعّاسرتاتيجية إنامئية فعالة ومناسبة وكافية للتغل
ّ حملية كفؤة بمبادرهتا ا التي خلقت اقتصاداتّ نموّفالبلدان األقل. اخلارجية, بل انعدام الكفاءة الداخلية

ّالذاتية هي التي نجحت يف حتقيق معدالت رسيعة من النمو االقتصادي  هذه اجلهود قد ال ّ غري أن كل.ّ
 . تنجح بدون اقتصاد عاملي نام ومفتوح لصادرات تلك البلدان

روف السوق ّ يف أن الفجوة اهلائلة بني االقتصادات املتطورة وتلك األقل نموا مع ظّغري أنه ما من شك
العاملية قد زادت من صعوبة التخلص من التبعية يف أواخر القرن العرشين, بحيث صارت أكرب من 

 ورغم ذلك فإن كثريا من املجتمعات ,ّالصعوبة التي تعرضت هلا تنمية االقتصادات يف القرن التاسع عرش
ة هي وءا وأسواقا كفطا منضبيف مجيع أنحاء العامل الثالث قد أرست استقرارا سياسيا ونظاما اجتامعي

 ولقد تعلم أعضاء النخبة املهتمة بالتحديث يف القطاعني اخلاص .الرشوط املسبقة للتنمية االقتصادية
ّوالعام كيف يستغلون الفرص التي تقدمها التجارة واالستثامر األجنبي والواردات التكنولوجية للحصول 

ّعىل معدل رسيع للنمو  .  االقتصادي والصناعيّ
األمم ّوجد جمموعة من الدول ت ويف مكانه اآلن .فالعامل الثالث مل يعد موجودا ككيان واحد ذي معنى

ّ بلدان آسيا احلديثة التصنيع الناجحة اقتصاديا والدول ذات القوة املحتملة :شديدة االختالف والتفاوت ّ
 ثم ,كسيك وإندونيسيا وغريهامن متاعب اقتصادية وهي اهلند والربازيل والصني واملمع ذلك  تعاين التيو
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 فاليبقى إال اخلطب الرنانة عن وحدة العامل .ّالدول البائسة يف الساحل وإفريقيا الرشقية, وآسيا اجلنوبية
 بعض يف اقتصاد عاملي ذي نزعة جتارية زائدة وحسبام يقول جون  معالثالث بينام تتنازع هذه األمم بعضها

لتنافس عىل أفضل الصفقات اإلقليمية والثنائية املمكنة مع بلدان مرغمة عىل ا"مم أل هذه اّفإنروغي 
مل ترتدد البلدان   أي أمة غربية مفرتسةمثلو. (Bhagwati and Ruggie, 1984, p. 42) "ّصناعية حمددة

وسنعود يف الفصل . حديثة التصنيع يف اتباع سياسات ترض باقتصادات بلدان أخر من العامل الثالث
ّار حتول االقتصاد السيايس الدويل عىل البلدان األقلالعارش إىل آث  .اّ نموّ

ّإن نظام الدول األمم, بكل قدرته عىل اخلري وعىل الرش آخذ باالنتشار يف العامل الثالث ويف حتويل ذلك 
 استجابة للحرب الباردة ذات القطبني ورفض قادته الكتلتني ّالثالثّ ولقد تطور مفهوم العامل .العامل
 .ّا أنفسهم بصورة مستقلة, وأن حيافظوا عىل وحدهتم كقوة ثالثةوّكية والسوفياتية ورغبوا يف أن يطوراألمري

الوحدة "ّونتيجة لذلك نشأت حركات توحيدية متنوعة ومنظامت إقليمية أو زادت قوهتا مثل مجاعات 
يكلية ونظرية التبعية  وقد استلهمت تلك احلركات اهل.ّ ومنظمة الوحدة اإلفريقية الخ"القومية العربية

ّم وكان من املتوقع أن يتميز نظامهام مفصاغت مسارات ذاتية وتعاونية نحو التنمية االقتصادية وبناء األ
 . العاملي اجلديد بالفكرتني املثاليتني عن عدم االنحياز السيايس وأممية العامل الثالث

لث ككتلة متجانسة وموحدة من املجتمعات ويف منتصف ثامنينيات القرن العرشين أخذت فكرة العامل الثا
ّ إقليم, ثمة دول ّ ففي كل.األقل نموا تتآكل برسعة مع حدوث فوارق يف منجزات تلك البلدان وسياساهتا

أمم قيد الظهور كمراكز قوة مثل الربازيل واهلند واملكسيك وفنـزويال ونيجرييا وإيران, والعربية 
بع سياسات خارجية مصممة خلدمة أهدافها ّوهي تت. صني, وغريهاندونيسيا, وفيتنام, والاالسعودية, و

 ّاخلاصة, بينام تنتج اخلالفات يف املصالح واملطامح القومية رصاعات, بل حروبا طاحنة بني هذه القو
 . اآلخذة يف الظهورحديثا

مم ّحد, تبدأ الدول األة يعترب العامل الثالث املوّم احلديث فيام كان ذات مرمّوبينام يتكاثر نظام الدول األ
رو التبعية من أن ّ فاملعتقدات التي يؤمن هبا اهليكليون ومنظ.ّالنامية حديثا يف الترصف بصورة مستقلة

ّا ال تستطيع أن تتطور ضمن نطاق عامل رأساميل غري منصلح وأن عليها أن تتعاون لتحرير ّ نموّالبلدان األقل
 االقتصادي العاملي ّ ورغم أن عملية النمو.القرن العرشين هي معتقدات تناقضها حقائق أواخر .نفسها
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ّشديدة التفاوت ومتفرقة فقد كانت التنمية الفتة للنظر يف عدد من املجتمعات فالبلدان املصنعة اآلخذة يف 
 . ّعلني يف أول نظام عاملي حقيقي من العالقات الدوليةاالظهور أصبحت من املشاركني الف

ّرا عميقا بعمل النظام املايل الدويل ّران تأثّ االنتشار هذه واستمرارها سوف يتأثإن شكل واستمرار عملية
 غري أن ذلك ال يمكن أن حيدث إال . يف االقتصاد العامليّالذي مهمته ختصيص املوارد ألقطاب النمو

 كقوة مالية  ألزمة الديون العاملية وامكان حدوث انتقال هادئ من الواليات املتحدة إىل اليابانّبوجود حل
ذهان ينتقل الفصل التايل إىل مناقشة األمور املالية  ومع إبقاء هذه االعتبارات حارضة يف األ.مسيطرة
 .   ّالدولية
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 الفصل الثامن

 ّاالقتصاد السيايس للتمويل الدويل

The Political Economy of International Finance 

ّإن التمويل الدويل قو فمنذ عهد جمموعة فجرز . كامل االقتصاد العاملي احلديثة رئيسة يف عملية تّ
(Fuggers) زال رأس املال اخلاص يدعم االقتصاد العاملي من خالل  ام وغريهم من مرصفيي عرص النهضة

ويف العرص احلارض ساهم االستثامر األجنبي ). األوراق املالية والسندات(القروض واستثامر املحفظة 
ّ متعددة اجلنسيات وال يزال يف زيادة هذه الوسائل التقليدية لتدفاملبارش من قبل الرشكات كام . ق رأس املالّ

ّأصبحت احلكومات واملنظامت الدولية أيضا مصادر هام ّ ة لرأس املال من خالل تقديمها للقروض ومنحها ّ
ألجنبي املبارش وبام أنه سبق بحث موضوع االستثامر ا. وانمّاملساعدات الرسمية, خاصة إىل البلدان األقل 

 .ّيف الفصل السادس, فإن هذا الفصل سوف يركز عىل أشكال أخر للتمويل الدويل
ّتتمثل الوظيفة األساسية للتمويل الدويل من منظور علم االقتصاد ال  يف نقل رأس املال املرتاكم إىل ليربايلّ

ّاملوقع الذي حيقق فيه أعىل نسبة حد دم هلذا السبب بأكرب قدر من ية من املردود, وحيث يمكن أن يستخّ
ّإن تدفق رأس املال عىل املستو الدويل قوة دافعة قوية لالقتصاد العاملي, ونقل رأس املال من . الفعالية

ّمناطق يتوفر فيها فائض رأساميل, حيث تكون نسبة املردود منخفضة نسبيا, إىل مناطق تتميز باحتامالت 
ّإذ يتمكن كل من املقرضني . ملحركة للنظام العاملي وسعة انتشارهإنتاجية أكرب هو عامل رئيس يف القو ا

ّواملتلقني من االستفادة من اإلمدادات الضئيلة من رأس املال العاملي القابل لالستثامر يف استخدامات أكثر 
ّويوسع هذا االستثامر دائرة الطلب يف العامل, ويتغل. إنتاجية ّالنزعات املتأصلة يف اقتصاد ب عىل ّ السوق ّ

 .املغلقة نحو خفض االستهالك, ونحو رأس املال الفائض
لكن التمويل . ّإن التمويل الدويل حلقة تربط أركان االقتصاد العاملي, كام أنه يساهم يف طبيعته الديناميكية

العاملي هو أيضا أضعف حلقة يف االقتصاد العاملي, إذ يمكن للتدفقات الرأساملية التي تستهدف املضاربة 
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وكام قال تشارلز . ب أن تكون مصدرا رئيسا لعدم االستقرار االقتصادي عىل املستو العامليّسم بالتقلّتوت
اهلوس واهللع "ّفإن النظام املايل الدويل عرضة حلاالت  ,(Charles Kindleberger, 1978d) كندلربغر
, وكذلك ملضاربات رأس املال ض ألزمات دولية تزعزع استقراراهّفهو يتعر.  ألسباب كامنة فيه"واالهنيار

 .وهروبه بحثا عن نسب عوائد أعىل, أو مالذات آمنة
ّ حال تبقى للتمويل الدويل أيضا عواقب سياسية هامّوعىل كل ّفهو يؤدي . ة يف عامل منقسم إىل دول متنافسةّ

 واملساعدة الرسمية ذلك أن االستثامر األجنبي. ّإىل قيام عالقات تبعية, كام أنه مصدر هام للنفوذ بني األمم
ّينطويان كالمها عىل اخرتاق واسع النطاق لالقتصاد, ومها يؤديان, يف حاالت كثرية, إىل تسلط خارجي 

 باالقتصاد أيضا, فإن ّورغم أن العالقات التجارية والنقدية يمكن أن متس.  عىل األنشطة الداخليةّمستمر
ورة أكرب إىل خلق عالقة رئيس ومرؤوس أو عالقة االستثامرات واملساعدات والقروض األجنبية متيل بص

فقد عرف عن املسامهني واملقرضني دعوهتم إىل حكومات بلداهنم . باإلمربياليةّتبعية, وبالتايل إىل اهتامات 
ّل يف جمتمعات أخر حلامية استثامراهتم اخلاصة, وكثريا ما أثارت االستثامرات اخلارجية والتمويل ّللتدخ

 . ر السياسية والقوميةّالدويل املشاع
فعندما جتر . ّب العوامل النفسية والسياسية الكامنة يف التمويل الدويل بقدر أكرب من احلساسيةّوتتسب

ي أو املدين, ّقة باستثامر أو قرض ما فإن الفائدة املبارشة والظاهرة تعود لالقتصاد املتلقّاملفاوضات املتعل
اومة األقو, وهو يستطيع أن ينتزع رشوطا مالئمة للتسديد ولغري وهبذا يكون الدائن عادة يف موقع املس

 تقديم القرض, فقد يصبح االقتصاد املتلقي يف ّ, ويتمّإىل حيز الوجود االستثامر خيرجولكن عندما . ذلك
هم ّوقد يت. املوقع األقو, ويتمكن من ممارسة الضغط من أجل إعادة النظر يف رشوط االستثامر أو القرض

ّستغالل, وربام يوجن الدائن باالاملدي . النية وااللتزامات العقديةبحسن ه الدائن للمدين هتمة اإلخالل ّ
 . تسييس أمر كان باألصل شأنا جتاريا خالصاّويميل كال الطرفني إىل اإلحساس باالضطهاد, ويتم

ّياسية الدولية أمران ّإن التمويل الدويل وممارسة القو املهيمنة لنفوذها عىل الشؤون االقتصادية والس
ّفالقوة املهيمنة هي اجلهة التي تدير النظام املايل, وهي املستفيد األسايس من هذا . مرتابطان بصورة وثيقة

فهي املصدر األويل لرأس املال بالنسبة لالقتصادات النامية, وعملتها هي أساس .  نفسهالنظام يف الوقت
ّ أزمة مالية, فإن القوة املهيمنة هي املمثل الوحيد الذي نشأت فإذا. العالقات املالية عىل مستو العامل
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خذ ّ, وهو الذي يستطيع أن يت"مقرض املالذ األخري"بوسعه أن يلعب دور من أطلق عليه تشارلز كندلربغر 
ويف القرن التاسع عرش كانت بريطانيا العظمى هي . )١( من التهديد الذي يواجه النظامّجراء الالزم للحداإل
ي تتوىل هذه املسؤولية املتمثلة بإدارة األزمات املالية والتغلب عليها, ومنذ هناية احلرب العاملية الثانية تولت الت

 إذا ّومع انحسار اهليمنة االقتصادية األمريكية يربز السؤال عام. الواليات املتحدة إدارة النظام املايل العاملي
 . هذا الدور احلاسم يف قيادة االقتصادّناشئة, تستطيع أن تتوىلّكانت اليابان, بصفتها القوة االقتصادية ال

ّلقد كانت السيطرة األمريكية عىل التمويل الدويل منذ هناية احلرب العاملية الثانية عامال حاسام يف حمافظة 
حوري ولوال دورها امل. الواليات املتحدة عىل مركزها السيايس العاملي وعىل رخائها الداخيل يف الوقت ذاته

ّيف النظام املايل الدويل ملا كان بوسع الواليات املتحدة أن ختوض غامر رصاعني كبريين يف آسيا, وأن حتافظ 
با الغربية, وأن تتحمل أعباء إقامة بنية دفاعية كبرية خالل الثامنينيات, دون وعىل مركز قوي لنفسها يف أور

 استغالهلا لسيطرهتا عىل الشؤون املالية عىل إذ من خالل. ّانخفاض جيل يف مستو معيشة األمريكيني
ّمستو العامل متكنت الواليات املتحدة من تغطية نفقات موقعها املهيمن, واملحافظة عىل رخاء داخيل 

 .زائف, والتغطية عىل عواقب تراجعها االقتصادي والسيايس النسبي

 ّاملراحل الزمنية الثالث للتمويل الدويل

Three Eras of International Finance 

اعتبارا من عام : ييل ّعرف االقتصاد العاملي ثالث مراحل للتمويل الدويل خالل القرن املنرصم توزعت كام
, ثم فرتة ازدهار قصرية بعد انتهاء تلك احلرب ١٩١٤ وحتى نشوب احلرب العاملية األوىل عام ١٨٧٠

, وتلت ذلك املرحلة التي بدأت بعد "لكبريالكساد ا"وحتى اهنيار أسواق االئتامن, والذي اقرتن بأزمة 
 .احلرب العاملية الثانية

                                                           
فمهمته األساسية هي تقديم السيولة أو .  ومد احلاجة إليه"مقرض املالذ األخري" وظائف (Kindleberger, 1978 d)يناقش كندلربغر ) ١(

 عادة هذه املسؤولية ّومرصف البالد املركزي هو الذي يتوىل. املال لألعامل املعرسة بحيث يتيح هلا الوقت لتجاوز الصعوبات التي تعانيها
 .مثلة باحليلولة دون نشوء األزمات املاليةاملت



 

 

٣٨١ 
 مركزاخلليج لألبحاث  االقتصاد السيايس للتمويل الدويل :الفصل الثامن  

  )١٩١٤ −١٨٧٠(املرحلة األوىل 

The First Era (1870- 1914) 

ّأد التكديس الضخم لرأس املال يف بريطانيا العظمى, وبالتايل يف االقتصادات الصناعية املتقدمة, بدأ من  ّ
ام أصبح عامال رئيسا جديدا يف علوم االقتصاد والسياسة ّ, أد إىل تصدير رأس املال, ك١٨٧٠عام 

ّورغم أن فرنسا وأملانيا, وحتى الواليات املتحدة, كانت قد أصبحت دوال مصدرة لرأس املال . )٢(ّالدوليني
 "مدينة لندن"وضاعفت . ّبحلول هناية القرن, فقد بقيت بريطانيا العظمى املورد األهم لرأس املال التموييل

, وأصبح أكثر من ربع ثروة ١٩١٤ و١٨٧٠ مخسة أمثال مابني عامي ىلداهتا األجنبية بام يزيد عمن موجو
واحلقيقة أن بريطانيا كانت . بريطانيا مستثمرا يف أوراق مالية حكومية أجنبية, ويف سكك حديدية أجنبية

ّدة من هذه االستثامرات وقد فاضت العائدات املسرت. تستثمر يف اخلارج أكثر بكثري مما تستثمر داخل البالد
إذ كانت بريطانيا قد . عام حتتاج إليه بريطانيا للتعويض عام كانت تعانيه من عجز جتاري مزمن يف تلك الفرتة

ّأضحت اقتصادا قائام عىل دخل األمالك بحلول هناية القرن, وكانت تعيش بفضل املداخيل التي حتققها من 
 .استثامراهتا الضخمة عرب البحار

ّإذ بالنسبة للبلدان املقرتضة فقد مولت . ان األثر االقتصادي هلذه الصادرات الرأساملية عميقالقد ك
الرأساملية عمليات إقامة البنى التحتية يف املراكز املدينية, ومرافق املرافئ, والسكك احلديدية التي أرست 

ت تفتح املناطق الداخلية يف وبينام كانت خطوط السكك احلديدية متتد كان. قاعدة التنمية االقتصادية
أرايض "وكانت .  ربط املناطق التي كانت معزولة حتى ذلك الوقت بحركة التجارة العامليةّات, وتمّالقار

ويف . هي املستفيدة الرئيسية من هذا االستثامر) كالواليات املتحدة وكندا وأسرتاليا ("ثياالستيطان احلد
امدا كبريا عىل تصدير الغذاء واملواد اخلام واسترياد رأس املال  أصبحت دول كثرية تعتمد اعت نفسهالوقت

وقد جعلها هذا أكثر عرضة للتأثر بتقلبات االقتصاد العاملي ودورة األعامل . لتحقيق التوازن يف حساباهتا
 .ّالدولية

                                                           
ويعتمد ما ورد يف هذا املقطع اعتامدا كبريا عىل ذلك .  تارخيا ممتازا وموجزا لتلك احلقبة(Condliffe, 1950, ch.8)يعد كتاب كوندليف ) ٢(

 . هو عرض تارخيي أكثر تفصيال هلا(Kindleberger, 1984)كام أن . املصدر
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فقد . تباينةّرة لرأس املال, وخاصة بريطانيا, مّوكانت العواقب االقتصادية لذلك األمر عىل البلدان املصد
ّحقق املستثمرون واملمولون الربيطانيون عائدا مرتفعا من استثامراهتم عرب البحار, كام استفاد االقتصاد 

ولكن, وكام هاجم ذلك جون . الربيطاين عموما من مستورداته من األغذية واملواد اخلام رخيصة الثمن
 الضخم لرأس املال االستثامري إىل اخلارج قّ, فإن التدفذلكوغريه ممن انتقدوا  (John Hobson)هوبسون 
ق القو ّتفوبّ يف تراجع الصناعة الربيطانية واالقتصاد الربيطاين عموما, كام أنه عجل ّشك ساهم بال

ففي حني حاولت بريطانيا العظمى أن حتافظ . (Hobson, 1965 [1902])الصناعية الصاعدة عىل بريطانيا 
ت الواليات املتحدة ّفقد احتل) الفحم واحلديد واملنسوجات(ناعية عىل قوهتا يف صناعات الثورة الص

النفط (وأملانيا واقتصادات أخر موقع الصدارة يف الصناعات الناشئة التي أفرزهتا الثورة الصناعية الثانية 
 ).والفوالذ والكهربائيات والكيامويات والسيارات

مقرض املالذ "ن التاسع عرش بدور ما أسميناه آنفا وقامت بريطانيا العظمى عىل مد فرتة طويلة من القر
ّوكام سجل ذلك للمر. "األخري ّ يف دراسته املتميزة عن (Walter Bagehot)ة األوىل والرت بيجهوت ّ

, فإن إقامة نظام مايل ١٨٧٣الصادرة عام  (Lombard Street) "شارع لومبارد"ّاملؤسسات املالية الربيطانية 
ّب وجود سلطة تستطيع تقديم السيولة برسعة إىل املؤسسات املالية املثقلة ّاض يتطلحديث يستند إىل اإلقر

. دة, يف حال حدوث هلع أو أزمة عىل الصعيد املايلّأو املهد) التي تتجاوز نسب مطاليبها أصوهلا اجلارية(
ّويف االقتصادات املحلية تقع مهمة االنقاذ هذه عىل عاتق املرصف املركزي ل من بريطانيا وقد تولت ك. ّ

وقامت بريطانيا العظمى, . ّلرتا هذا الدور بسبب اهتاممهام باستقرار النظام املايل الدويلجالعظمى وبنك ان
 .ّبصفتها القوة االقتصادية املهيمنة, بإدارة النظام املايل العاملي حتى اهنياره مع نشوب احلرب العاملية األوىل

 )١٩٣٩ −١٩٢٠(املرحلة الثانية 

The second Era (1920- 1939) 

ّوضعت احلرب العاملية األوىل هناية للمرحلة األوىل للتمويل الدويل, كام أهنا تركت أثرا عميقا يف طبيعته 
ّإذ أجربت شدة تلك احلرب وطول أمدها الدول األوروبية املتقاتلة الرئيسية عىل تقليص استثامراهتا . وبنيته ّ

د أثامن املواد الغذائية واللوازم احلربية ّض احلاالت, كي تسدعرب البحار, بل وحتى تصفيتها يف بع
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ومع . كام مهدت احلرب الطريق بصورة فعالة أمام التحرر السيايس للمستعمرات بصورة هنائية. الرضورية
ّ احلرب كأهم وأبرز الدول املقرضة, فإهنا بدأت تغري نظرهتا إىل الشؤون العاملية يفظهور الواليات املتحدة  ّ

 .رجيياتد
ورغم أن الواليات املتحدة انسحبت بالفعل نحو عزلة سياسية إثر اهلزيمة التي منيت هبا معاهدة عصبة 

. ّ انخراطها يف النشاط االقتصادي مع بقية العامل يف التوسعّ, فقد استمر١٩١٩األمم يف جملس الشيوخ عام 
وأخذ التمويل .  االقتصاد العاملية الواليات املتحدة يفّوأخذ قطاع املال األمريكي يدرك قيمة حص

ّاألمريكي عىل عاتقه دورا دوليا متزايدا, فكانت له أمهيته اخلاصة يف متويل دفعات التعويضات األملانية إىل 
متها الواليات املتحدة عامال رئيسا يف حتفيز النشاط ّوكانت تلك السيولة التي قد. فرنسا ودول أخر

ا مم, "الكساد الكبري"ة ّ فاقم من شد١٩٢٩ن العرشين, كام أن قطعها عام االقتصادي خالل عرشينيات القر
ّأد إىل اختزال مدة الفرتة الثانية من التمويل الدويل ّ)٣(. 

ّوخالل تلك الفرتة تعزز التعاون, كام اشتد ومتيل . ّ التنافس, مابني لندن ونيويورك كمركزين للتمويل الدويلّ
. الشديدة والتسلسل اهلرمي يف بنيتها بسبب أمهية وفر احلجوم واملعلومات املجمعةاألسواق املالية إىل املركزية 

 .(Kindleberger, 1978b, p. 74) املراكز سعيا منها للسيطرة عىل قمة النظام ادّإذ يؤدي هذا إىل التنافس بني فر
, وتوجيه االحتياطي ويقوم ذلك املركز الذي حيتل مركز الصدارة باإلقراض اخلارجي, وتسديد املدفوعات

 .ّفهو باختصار, يدير النظام املايل الدويل. "مقرض املالذ األخري"ّاألجنبي, كام أنه يقوم بمهمة 
ّيمثل تاريخ التمويل الدويل تاريخ مركز انتقل من منطقة البحر املتوسط إىل شامل األطليس 

(Kindleberger, 1978b, ch.4) .فلورنسا يف هذا املركز, ّام حملت أمسرتدّففي القرن السادس عرش حل 
 ويف خطوة مشاهبة بدأت نيويورك خالل العرشينيات من القرن .دامأمسرت )٤(ت لندن حملّوتبع ذلك أن حل

                                                           
فهي بالتأكيد اليمكن أن ختترص يف عامل أو اثنني مثل دور  .دة, وهي اآلن موضع خالف شديدّ معق"ساد الكبريالك"كانت أسباب ) ٣(

ّالتمويل الدويل وغياب قوة مهيمنة, عىل الرغم من أن الناحية األخرية كانت بالتأكيد ذات صلة بسبب سعة جماهلا وشد وكام رأ كينيث . هتاّ
 .يارات السياسة الداخلية كانت هلا أمهيتها احلاسمة فإن خ(Kenneth Oye, 1983)أوي 

 .ّ املهام األخر للقوة املهيمنةّ فإهنا مل تتول"مقرض املالذ األخري"ّعىل الرغم من أن أمسرتدام أدت خالل القرن السابع عرش دور ) ٤(
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غري أنه مل يكن لد الواليات املتحدة آنذاك القدرة وال اإلرادة عىل . العرشين بإزاحة لندن عن هذا املوقع
قرن  الوعندما اهنارت القيادة االقتصادية خالل ثالثينيات. ني استقرارهّإدارة النظام املايل الدويل وتأم

ّالعرشين أضحى التمويل الدويل يتسم بالتدخل احلكومي املتزايد يف األسواق املالية, وبالتنافس مابني  ّ
 الذي جاء "الكساد الكبري"ووضع . (Kindleberger, 1973)اإلمرباطوريات وبالفوىض االقتصادية 

 .ذلك هناية للمرحلة الثانيةحمصلة ل

 )١٩٨٥ −١٩٤٧(املرحلة الثالثة 

The Third Era (1947-1985) 

 األوىل ّاختلفت املرحلة الثالثة للتمويل الدويل, والتي بدأت مع هناية احلرب العاملية الثانية, عن املرحلتني
ّأموال خاصة  مىض من رؤوس ف فيامّالرأساملية تتأل قاتّففي حني كانت التدف. ّوالثانية من نواح عديدة

ّبصورة شبه كاملة أصبحت املساعدات بعد احلرب تشكل أيضا جانبا هاما من التمويل الدويل يف البداية, . ّ
ي تفيد التقديرات ذّ مارشال المرشوعبا الغربية من خالل وأرسلت الواليات املتحدة املساعدات إىل أور

 New) ١٩٥٢ و١٩٤٩لقومي اإلمجايل األمريكي ما بني عامي من الناتج ا % ٤٫٥بأن قيمته بلغت ما نسبته 

York Times, April 23, 1986, p. D2) . حال خالصها من آثار احلرب ومن ثم قامت دول غنية أخر
ّوأنشئت منظامت دولية هبدف توجيه مسار رأس املال . بتقديم املساعدات إىل االقتصادات األقل نموا

ّ االقتصادات املتطورة, ومن ثم نحو االقتصادات األقلواملساعدات األخر أوال نحو ّوأدت . اّ نموّ
ّتدفقات الدوالر األمريكي الضخمة اعتبارا من أواخر ست  إىل قيام سوق للعمالت عرشينينيات القرن الّ

ّاألوروبية القابلة للتحويل, وإحداث تغيري يف حجم وطبيعة التمويل الدويل, وسامهت أخريا يف نشوء 
ومع اقرتاب هذه املرحلة من هنايتها كانت اليابان . الديون التي شهدها العامل خالل عقد الثامنينياتمشكلة 

ّقد أصبحت الدولة الدائنة األساسية, بينام أصبحت الواليات املتحدة إحد الدول املستفيدة الرئيسية من  ّ
دأت باهليمنة املالية األمريكية, وانتهت ومن هنا فإن هذه تعترب فرتة تارخيية, إذ هي ب. التدفقات الرأساملية

وأمريكا تعتمد اعتامدا متزايدا عىل رؤوس األموال اليابانية للمحافظة عىل مركزها العاملي ورخائها 
 . الداخيل
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ّوأد النجاح املتميز   مارشال, واحتدام الرصاع العقائدي بني الرشق والغرب, واإلدراك املتزايد ملرشوعّ
ل نموا إىل وضع برامج كبرية للمساعدات الرسمية أحادية اجلانب خالل مخسينيات القرن ّملأزق الدول األق

بفوائد منخفضة إىل "ّوقدمت الواليات املتحدة ودول متقدمة أخر هبات مبارشة أو قروضا . العرشين
ول الغنية ّ خالل ستينيات القرن العرشين التزمت الد"عقد التنمية"ومع إطالق . "اّ نموّاالقتصادات األقل

ا من البلدان ّورغم أن عددا قليال جد. من اقتصاداهتا الوطنية إىل البلدان الفقرية% ١بتقديم ما نسبته 
 .ّاملتقدمة أوفت بالتزامها هذا, فإن مقدار هذه املساعدات الرسمية أحادية اجلانب أصبح ضخام

إذ تعتربها جمموعات خمتلفة يف . األوىلأحاطت اخلالفات باملساعدات الرسمية أحادية اجلانب منذ بداياهتا 
 ألن البلدان األقل نموا كانت تفتقر عموما إىل "ر جرذجحصب لألموال داخل "ّالبلدان املتقدمة بمثابة 

ويعارضها املحافظون . ّالقاعدة االجتامعية والسياسية التي متكنها من استخدام املساعدات بصورة فاعلة
ّع عىل تدخل الدولة يف االقتصاد وتعيق توجّبية تشجالعتقادهم بأن املساعدات األجن هات السوق نحو ّ

ّويفضل هؤالء االعتامد عىل االستثامر األجنبي من قبل رشكات متعددة اجلنسيات, . التنمية االقتصادية
أما املاركسيون . ّوكذلك اسرتاتيجيات التنمية ذات التوجه اخلارجي والتي تقودها عملية التصدير

فيعرتضون ألن مثل هذه املساعدات كثريا ما تقرتن برشوط سياسية واقتصادية, كام أن والوطنيون 
وأخريا فإن املنتقدين واملسؤولني يف . ّاملساعدات تؤمن للدول املانحة سيطرة عىل شؤون البلدان األقل نموا

 .الية الرأسامليةا يشجبون مثل هذه املساعدات الرسمية بوصفها شكال جديدا لإلمربيّ نموّالبلدان األقل
ا, فإن الدوافع األساسية للمساعدات ّورغم أن االهتاممات اإلنسانية والتنموية تلعب بالتأكيد دورا هام

ّإن رغبة الدول املانحة يف .  احلكومات هي دوافع سياسية وعسكرية وجتاريةادّالرسمية التي تقدمها فر
سكري, أو احلصول عىل مزايا اقتصادية, عنارص هلا أثرها ويف تعزيز أمنها الع إنشاء دوائر لنفوذها السيايس,

ومن أمثلة ذلك أنه عندما حتولت السياسة االقتصادية اخلارجية . يف طبيعة وأشكال هذه املساعدات
 تم ختفيض إمجايل املساعدات اخلارجية وختصيص جزء أكرب من هذه املساعدات ١٩٧١األمريكية عام 

ّوأصبحت مرص وإرسائيل الدولتني املتلقيتني . (Scammel, 1983, pp. 76, 183) للحلفاء السياسيني
وخالل ثامنينيات القرن العرشين نر أن الدوافع التجارية هي التي . ألكرب قسط من املساعدات األمريكية

لقد . تفرس تقديم اليابان لقسط من املساعدات أكرب من ذلك الذي ترغب اليابان أن تعرتف بتقديمها فعال
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 املساعدات الرسمية أحادية اجلانب, يف جوهرها, وال تزال إحد أدوات السياسة اخلارجية أو كانت
 .ّالتجارية للدولتني املانحتني األكرب يف العامل

ّكام شهدت فرتة ما بعد احلرب من تاريخ التمويل الدويل قيام وكاالت املساعدات متعددة األطراف;  ّ
. )٥(ّقليمية, وصندوق النقد الدويل هي بعض من أهم الوكاالتّفالبنك الدويل, وبنوك التنمية اإل

ّومصارف التنمية متعددة األطراف هي أكرب مصدر للمساعدات الرسمية للدول النامية, كام أهنا تقدم هلا  ّ ّ
ورغم أن الواليات املتحدة كانت أكرب مساهم . ّاملشورة اخلاصة بسياسة التنمية, وكذلك املعونة الفنية

 هذه املصارف, فقد تراجعت حصتها بصورة نسبية ومطلقة عىل السواء خالل ثامنينيات القرن منفرد يف
ويف السنوات العرش التي سبقت ذلك سامهت البلدان األخر بخالف الواليات املتحدة بجزء . العرشين

أسواق رأس ّكبري من إمجايل موارد بنوك التنمية متعددة األطراف, كام قامت هذه البنوك باالقرتاض من 
ورغم أن الغاية األساسية هلذه املصارف . ّاملال اخلاصة لدعم املوارد املالية التي تم منحها بصورة رسمية

ّهي تقديم التمويل ملشاريع تنموية حمددة, فإن البنك الدويل قد وسع نطاق مسؤولياته العامة عىل ضوء  ّ ّ ّ
ّمأزق العديد من الدول األقل ّاية مصارف التنمية متعددة األطراف مساندة عملية ويف حني كانت غ. اّ نموّ

ّالتنمية, فإن صندوق النقد الدويل أنشئ ملساعدة الدول التي تعاين من مشاكل تتصل بميزان املدفوعات ّ .
ويقدم الصندوق السيولة الالزمة يف مرحلة تنفيذ البالد لتعديالت عىل اقتصادها, وعىل أسعار رصف 

عىل الرغم من هذه االختالفات يف الغايات, فقد  و.مشكلة املدفوعات لدهياعملتها, من شأهنا تسوية 
 .ّتالقت مهام البنك الدويل والصندوق يف السنوات األخرية نظرا لرضورة معاجلة مشكلة الديون العاملية

ّوقد كانت قضية املساعدات متعددة األطراف, مثلها مثل املساعدات الرسمية أحادية اجلانب, موضوع 
ّفبعض املحافظني يف الدول املتقدمة يعتربون البنك الدويل وصندوق النقد الدويل مصدري . ف كبريخال ّ ّ ّ

وكانت هذه . متويل لالشرتاكية وتوزيع الثروة عىل بلدان مبذرة تعيش عىل ما يتجاوز مواردها املالية
صندوق  ىلإأهنا بحاجة  ١٩٨٢بالتأكيد وجهة نظر إدارة الرئيس ريغان إىل أن أدركت هذه اإلدارة عام 

ويشجب . ّالنقد الدويل إلنقاذ النظام املرصيف األمريكي, الذي تعرض آنذاك خلطر أزمة الديون العاملية

                                                           
 . عرضا مركزا هلذه الوكاالت(Krasner, 1985, ch.6)م ّيقد) ٥(
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ّاملنتقدون الراديكاليون باملقابل هذه املؤسسات التي هييمن عليها الغرب بصفتها عميلة إمربيالية للرأساملية 
 فتميل إىل اعتبار املساعدات ضئيلة إىل احلد األدنى, كام أهنا يف الوقتأما البلدان املتلقية نفسها . ّالدولية
وبغض النظر عن .  برشوط, ألن يف ذلك انتهاكا لسيادهتا الوطنية هذه املساعدات تدين اقرتاننفسه

ّاإلنجازات الكبرية التي حققتها املساعدات متعددة األطراف فإهنا تبقى حمور خالفات شديدة ّ. 
نة عىل املقرضني لتلقي ّط إحد القضايا املثرية للخالفات, أي فرض املقرضني لرشوط معييمثل االشرتا

ّوتعترب الدول املتقدمة االشرتاط . )٦(املساعدة, مثل خفض عجوزات املوازنة وختفيض قيمة العملة ّ
يز إدارة ياسية, مثل تعزا لضامن فعالية استخدام املساعدات, ويف بعض احلاالت, لتحقيق أهداف سّرضوري
ية, ّوتشجب اجلهات املتلق. "ّالتجارة احلرة"ـ وتعزيز إدارة ريغان ل"حقوق االنسان األساسية"كارتر لـ

ّخاصة يف البلدان األقل ّا, فرض الرشوط عىل أنه تدخل إمربيايل يف شؤوهنا الداخلية, وخاصة عندما ّ نموّ
وهكذا تبقى عملية فرض الرشوط قضية . يطلب منها اختاذ إجراءات اقتصادية تنطوي عىل خماطر سياسية

  .شديدة االنفجار
, وهي القروض التي متنح بفوائد منخفضة أو "السهلة"ّصل بالقروض امليرسة أو ّوهناك قضية أخر تت

 (IFC)ّ ومؤسسة التمويل الدولية (IDA)ّبدون فوائد, وبصورة رئيسة من قبل الرابطة الدولية للتنمية 
ّوعىل الرغم من ازدياد عدد هذه القروض املقدمة إىل أفقر البلدان, فقد اقرتحت . يلّالتابعتني للبنك الدو

لكن الواليات . ّالبلدان األقل نموا, وكذلك بلدان حمددة أخر, اقرتحت عملية توسيع ضخمة إضافية
ّبرحت تنتقد بصورة عامة توسيع دور البنك, وذلك ألسباب أيديولوجية وأخر تتعلق  املتحدة ما

وقد ربطت الواليات املتحدة من حني آلخر مابني القروض امليرسة واهداف السياسة . مليزانية عىل السواءبا
نة أخر ّاخلارجية, كام هو احلال يف مبادراهتا يف منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى, وحتذو بلدان مانحة معي

ة ّرسيد ال تصبح املساعدات املوق. حذو الواليات املتحدة, ولو من خالل ممارسات أقل رصاحة وحزما
ّالعامة أبدا سمة بارزة من سامت االقتصاد العاملي, بل ستبقى بالتأكيد خاضعة ألهداف السياسة اخلارجية 

 .ّللدول املانحة

                                                           
 .(Bienen and Gersovitz, 1985) متوازن هلذه القضية راجع الع عىل حتليلّطلال) ٦(
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فقد كانت . ومتثل السيطرة عىل الوكاالت املقرضة وعىل اهلدف النهائي منها جوهر خالف رئيس آخر
طرحت خالل مؤمتر األمم املتحدة حول املفاوضات العاملية يف قمة الشامل ّإحد القضايا اهلامة التي 

, هي مسألة السيطرة عىل مصارف التنمية ١٩٨١واجلنوب, والذي عقد يف مدينة كانكون املكسيكية عام 
ّمتعددة األطراف وعىل االتفاقية العامة بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة  وصندوق النقد ) الغات(ّ

ّوتم تقديم اقرتاح يقيض بأن توكل هذه السيطرة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة, حيث تتمت. ّالدويل ع ّ
ّالدول األقل ّا باألغلبية, وبإمكاهنا بذلك أن تغري من السياسات اخلاصة بمسائل مثل فرض الرشوط ّ نموّ ّ

 السيولة العاملية من خالل اصدار ّوطالب اقرتاح آخر بقيام صندوق النقد الدويل بزيادة. ّوالقروض امليرسة
ومل يكن من املفاجئ ان . ّ وتوزيع األموال عىل تلك الدول األكثر حاجة إليها"ّحقوق سحب خاصة"

ّالواليات املتحدة وبلدانا متقدمة أخر مابرحت تعارض بشد ّة نقل هذه املؤسسات االقتصادية إىل سلطة ّ
 .ّاجلمعية العامة

ّاألساسية مابني الدول املتقدمة والدول األقل القضية اخلالفية ّوتتجىل ّ ّ ا يف حتديد الغاية من هذه ّ نموّ
ّاملنظامت االقتصادية الدولية واجلهة التي تسيطر عليها ّوتر البلدان املتقدمة أن الغاية من املساعدات . ّ

ّالرسمية أحادية اجلانب ومتعددة األطراف عىل السواء هي مساعدة الدول األقل نموا ع ىل الوصول إىل ّ
ّهذا يف حني أن الدول األقل. السوق, ولذا فإن سياسات املساعدات جيب أن ختضع ملعايري نظام السوق ا ّ نموّ
معايري السوق, من منظورها, جيب  تعطي األولوية القصو للتنمية االقتصادية واالستقالل السيايس, إذ إن

 ّ منوطة بالبلدان األقلّة عىل هذه الوكاالت جيب أن تظلّأن ختضع ألهداف احلكم الذايت الوطني, وأن السيطر
نظام (ـ ّوتكمن قضايا الغاية من هذه الوكاالت والسيطرة عليها يف صلب مطالب هذه الدول ب. ّتطورا نفسها

 .(Krasner, 1985), وهو ماورد بحثه يف الفصل األخري )اقتصادي عاملي جديد
ففي ذلك العام أصبحت الواليات املتحدة نفسها . ١٩٨٥ويل عام ّوانتهت املرحلة الثالثة من التمويل الد

ّورغم أن هذا التحول يف مركز . ّبلدا مدينا, وحلت اليابان حملها بصفتها الدولة الدائنة األوىل يف العامل
 ل مثري وتارخيي, إال أنه كان بمثابة الذروةّالواليات املتحدة املايل قوبل بالرتحيب, وبحق, عىل أنه حتو

ّوالنتيجة احلتمية للسياسات املفرطة واإلدارة السيئة لألنظمة النقدية واملالية الدولية والتي اعتمدهتا 
إذ يف .  يف وقت واحد"املجتمع العظيم"الواليات املتحدة منذ تصعيدها احلرب يف فيتنام وإطالقها برنامج 
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ّذا النظام ملصلحتها الوطنية اخلاصة بحيث حني كانت الواليات املتحدة تدير النظام املايل, كانت تستخدم ه
وعىل الرغم . ّوضعت بذلك أسس املشاكل التي واجهها النظام املايل الدويل خالل ثامنينيات القرن العرشين

ّمن استمرار مشاكل االشرتاط واملساعدات امليرسة, ومشاكل حتديد غايات املؤسسات الدولية واجلهة التي  ّ ّ
بية, ومع وّد برزت قضايا أكثر إرباكا مع قيام سوق األرصدة الدوالرية األورجيب أن تسيطر عليها, فق

ّاالشتعال املفاجئ لفتيل أزمة الديون الدولية, وضعف مركز القيادة الدويل ّ. 

  بيةوّسوق األرصدة الدوالرية األور

The Eurodollar Market 

ومصارف (ودعة يف املصارف األوروبية ّأطلق االسم عىل هذه السوق نسبة اىل الدوالرات األمريكية امل
ّ, والتي تبقى مع ذلك خارج نطاق النظام النقدي املحيل والرقابة الصارمة للسلطات )لندن بصورة أساسية

ّوانضمت عمالت أخر أواخر ستينيات وخالل سبعينيات القرن العرشين إىل الدوالر يف هذه . )٧(النقدية
ّالسوق, وتوسعت سوق األرصدة الدوال بية, لتصل إىل املراكز املالية ورية, أو األرصدة بالعمالت األورّ

وكام ارشنا يف . القائمة يف بلدان كثرية, كام حتركت املصارف األمريكية نحو اخلارج لتشارك يف هذه السوق
.  تريليون دوالر أمريكي٣٥ ما يقرب من ١٩٨٤الفصل الرابع فقد بلغ امجايل جتارة العمالت األجنبية عام 

 .ّ يشء عرفه التمويل الدويل يف املايضّوبذلك يكون حجم هذه السوق من الضخامة بحيث يصغر أمامه أي
 السياسة ,بيةوبية أو أرصدة العمالت األوروّومن األسباب الرئيسية لقيام سوق األرصدة الدوالرية األور

ّالنقدية التوسعية الرصحية التي اعتمدهتا الواليات املتحدة أواخر ست يات وأوائل سبعينيات القرن ينّ
ّفعىل الرغم من أن رسملة السوق تعز عادة إىل فائض أعضاء منظمة الدول املصد. العرشين ّ رة للنفط ّ

, فإن املصدر األسايس هلا كان يف ١٩٧٣, والناجم عن مضاعفة أسعار الطاقة إىل أربعة امثاهلا عام )أوبك(
ّ كان امجايل األرصدة الدوالرية اخلاصة غري ١٩٧٥عام ففي . ّالواقع فائض الكتلة الدوالرية الضخم ّ

                                                           
أثرمها الكبري يف املناقشة ) ١٩٨٠( وللرسالة التي أعدها لنيل درجة الدكتوراه (David Spiro)لقد كان للمساعدة التي قدمها ديفيد سبريو ) ٧(

 .الواردة يف املقطعني القادمني
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 كانت هذه األرصدة قد ١٩٨٤مليار دوالر أمريكي, ولكن بحلول عام ) ١٣٠(املرصفية لبقية دول العامل 
 ١٩٩٠تريليون دوالر عام ) ٢٫١(مليار دوالر, وبرز خطر إمكان بلوغها رقام مدهشا قدره ) ٨٠٠(بلغت 

(Marris, 1985, p. 99).من إدارة الرئيس جونسون, يف سياق تنفيذها لسياستها اخلارجية ّ كانت كل 
والداخلية, وإدارة الرئيس نيكسون, يف سياق سعيها إلعادة انتخاهبا, قد قامتا بطباعة كميات من 

وكان استعداد حلفاء . بيةوّ وجدت طريقها يف هناية املطاف إىل سوق األرصدة الدوالرية األوراتّالدوالر
ّيكا لالحتفاظ بدوالرات تفيض عن حاجتهم, والقرار احلاسم الذي اختذته الدول الرئيسية أعضاء أمر

ّ يف تسعري نفطها بالدوالر, كان ذلك ّبأن تستمر) وهي أيضا دول صديقة للواليات املتحدة) (أوبك(ّمنظمة 
ّد الدوالرات يف السوق حيث يمكن أن يتم تداوهلا بني أيدي الدول املويعني وج ّستهلكة والدول املنتجة ّ

 ."أوبك"ّلتعود إىل السوق ثانية عىل شكل أرصدة ملنظمة 
وكانت احلكمة التقليدية التي اعتمدهتا احلكومة األمريكية وقطاع االقتصاديني تقول إن الكتلة الضخمة 

 تدويرها بية, ومن هناك يعادوّ إنام كانت تودع يف سوق األرصدة الدوالرية األور"أوبك"ّلفائض منظمة 
ّمن قبل املصارف الدولية الكبرية إىل الدول األقل ّ  "اخلصخصة"ا واملفتقرة إىل النفط, وأن هذه ّ نموّ

إذ إن املصارف التجارية . )٨(له ّاملزعومة للنظام املايل الدويل جعلت املساعدات الرسمية أمرا الرضورة
ّير الفائض الذي متلكه الدول املنتجة قامت من خالل سلسلة معقدة من عمليات الوساطة املالية بتدو

أن السوق قد سعت بصورة فعالة بومن هنا يسود االعتقاد . ّملصلحة الدول املستهلكة األكثر حاجة وفقرا
 .إىل إعادة حال االستقرار والتوازن إىل النظام بعد األثر الذي خلفته صدمة النفط

لقد قامت السوق . اّاحلقيقة كان أمرا خمتلفا جد فإن ماحدث يف (Spiro, 1987)ّوكام بني دافيد سبريو 
ّ ما, ولكنها استفادت أيضا من توجيه القوة املهيمنة األمريكية التي أخذت بيدهاّبعملها إىل حد ففي املقام . ّ

ّاألول تم استثامر قدر كبري من الفوائض املالية, وخاصة فوائض اململكة العربية السعودية, يف الواليات 
ّلة فإن هذه الدولة الصديقة اهلامة للواليات املتحدة ّ سندات اخلزانة األمريكية, وباملحصاملتحدة, ويف ّ

ر للبلدان ّوثانيا مل يتوف. استخدمت قسطا من الفائض الذي متلكه ملساعدة ميزان املدفوعات األمريكي

                                                           
 . هو مثال ممتاز هلذا املوقف(Mc Cracken, OECD, 1977)تقرير ماكركن ) ٨(
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وأموال ) أوبك(ّمنظمة ا سو قدر صغري نسبيا من فوائض دول ّ نموّ فقرا بني جمموعة البلدان األقلّاألشد
اإلقراض املرصيف التجاري, وقد عمدت غالبيتها إىل تسوية أوضاعها بصورة أساسية بخفض مستورداهتا 

 أهنا كانت تلقى املساعدة عىل تسديد فواتريها النفطية فإن قسطا كبريا من تلك املساعدات  دامالنفطية, وما
وكانت القروض املرصفية التجارية متنح بصورة . فّكان يأتيها من وكاالت املساعدات متعددة األطرا

. أساسية للبلدان األقل نموا ذات الدخول املتوسطة, والتي كان بعضها بلدانا مصدرة للنفط بحد ذاهتا
ّوالواقع أن عددا قليال نسبيا من البلدان املصنعة حديثا والبلدان األكرب األقل ا فازت بالنصيب األوفر ّ نموّ

وكانت . اجلزائر واألرجنتني والربازيل وكوريا اجلنوبية واملكسيك وفنـزويال ونيجريياوهي : من القروض
وبعض البلدان ) ّما البلدان املتقدمة األخر ّوإىل حد(ّاملصارف التجارية الدولية, والواليات املتحدة 

 ."أوبك"ّدول منظمة ا هي املستفيدة الرئيسية من الفائض املايل لّ نموّاألغنى بني جمموعة البلدان األقل
ّ االقتصادي الدول املصنعة حديثا والدول األخر األقل نموا إىل إطالق "التحالف"ودفع هذا  ّّ

وأخذت املصارف التجارية العاملية عىل . (Frieden, 1981) "التصنيع املدين"اسرتاتيجية جديدة متثلت يف 
كيف مع طموحات املقرتضني, وذلك  والت"أوبك"ّعاتقها مسؤولية إعادة تدوير فائض دول منظمة 

 − ّكالركود يف االقتصادات املتقدمة والوعود بتحصيل أرباح غري عادية −ّألسباب خاصة هبذه املصارف 
األمم "وكذلك االعتقاد الساذج الذي ساد تلك املصارف, والذي أوجزه مرصيف أمريكي بالقول إن 

 من ضمن "ذات مالءة" ّعىل أهناحلظ أن تصنف ّوهكذا كانت الدول التي شاء هلا ا. "التفلس مطلقا
ّجمموعة الدول األقل ّ وكاالت املساعدات متعددة "اشرتاط"ا قد وجدت أخريا طريقة للتملص من ّ نموّ

ّاألطراف, ومن نفوذ اجلهات املانحة للمساعدات أحادية اجلانب, ومن هيمنة الرشكات متعددة 
ّاملتقدمة, والواليات املتحدة بصورة خاصة, أسواقا جديدة وهبذه الطريقة كسبت االقتصادات . اجلنسيات ّ
ساع لصادراهتا من املنتجات الزراعية وعدد اآلالت وغريها, بينام كانت األسواق األخر يف ّآخذة باالت
ل كبري ّ حدث حتو(William Branson, 1980)ح وليام برانسون أوضوخالل هذه الفرتة, كام . حالة ركود

 .اّ نموّريكية نحو منطقة املحيط اهلادئ والبلدان األقليف التجارة األم
ّوأدت هذه العالقة التكافلية مابني اجلهة املرصفية املقرضة, والبلدان األقل ّا املقرتضة, ومصدري ّ نموّ

ّالدول املتقدمة, أدت الغرض منها بصورة فعالة عىل مد معظم سبعينيات القرن العرشين ّ ولقيت السوق . ّ
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, والركود 1979ت بعد ذلك أزمة النفط الثانية عام ّوحل. احها يف إعادة تدوير دوالرات النفطاملديح لنج
 وطأة يف السنوات األوىل من والية ّرة من واليته, والركود األشدّالذي شهدته إدارة كارتر يف مرحلة متأخ

وكام سبقت  .ادية ريغان يف حقل السياسة االقتص"ثورة"وتلت هذه األحداث املزعجة . إدارة ريغان
, فقد شهد اقتصاد العامل ودور أمريكا فيه )انظر الفصل الرابع (−٢–اإلشارة يف الشكل التوضيحي رقم 

 .ال مثرياّحتو
كان للعجز الكبري يف امليزانية األمريكية, وللسياسة النقدية التقييدية التي رافقته, أثرمها العميق عىل البلدان 

ّطرت الواليات املتحدة إىل رفع معدالت الفائدة بغية متويل عجز ميزانيتها غري فقد اض. املدينة األقل نموا
ّوباالضافة إىل رفع معدالت الفائدة والعموالت . ّاملسبوق, وأد هذا اىل امتصاص رأس املال العاملي

 صادراهتا ّالعاملية, تسببت السياسات األمريكية يف ركود عاملي أد إىل تناقص مداخيل البلدان املدينة من
 غري املتوقع عن تسديد الفوائد يف وضع مستحيل, ذلك أن وقوف  البلدان املدينةكام وضع ختلف. ّالسلعية

ووجدت . ّحواجز احلامئية يف وجه صادراهتا املصنعة فاقم من مأزقها بسبب تناقص مداخيلها من التصدير
 التي سببها "الرتاكم"تزايدة بسبب ظاهرة البلدان املدينة نفسها فجأة حمارصة مابني مدفوعات الفوائد امل

ّالعجز يف امليزانية األمريكية من جهة, وانخفاض أسعار السلع وغريها من صادرات هذه البلدان بسبب 
وهكذا كانت أزمة الديون العاملية قد بدأت. الركود العاملي من جهة أخر. 

خم, واللهفة املفرطة من جانب املصارف  املايل الض"أوبك" أن تضافر فائض دول ّوباختصار, فقد تبني
ّالدولية اخلاصة إلعادة تدوير ذلك الفائض  , وذلك )وهي هلفة كثريا ما جاءت بتحريض من حكوماهتا(ّ

إذ إن . العدد الوافر من اقتصادات أوروبا الرشقية والعامل الثالث املتعطشة لرأس املال, تبني أنه مزيج خطر
 "أوبك"ّفيني رأسامليني يأملون بتحقيق األرباح من فائض دول منظمة هذا التحالف الغريب مابني مرص

ا وحكومات بلدان أوروبا الرشقية الساعية وراء دعم مايل ّ نموّاملكدس من جهة, وحكومات البلدان األقل
 من جهة أخر, هذا ,هها تلك احلكوماتّ التي توجى االقتصادي رسيع اخلطّبدون قيود لربامج النمو

ورغم أن احلكاية معقدة, وخامتتها مل تظهر للعيان . وصل العامل الرأساميل إىل حافة الكارثة املاليةالتحالف أ
 عىل ّعند كتابة هذه السطور بعد, فمن الواضح أن مشكلة الديون قد أدخلت عنرصا جديدا وغري مستقر

 .ّالنظام املايل الدويل يف مرحلة ما بعد احلرب
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 القرن العرشينيون يف ثامنينيات ّمشكلة الد

The Debt Problem in the 1980S 

ّف عن السداد كانت سمة دائمة من سامت االقتصاد الدويل, فإن حجم ّرغم أن الديون وحاالت التخل
مليار دوالر ) ١٠٠(فقد ارتفع إمجايل الديون العاملية من حوايل  .ّمشكلة الدين العاملية احلالية يفوق التصور

وقد . مليار دوالر بحلول أواسط ثامنينيات القرن العرشين) ٩٠٠(مايقرب من أوائل السبعينيات إىل 
ّمل يشهد التاريخ مطلقا هذا العدد الكبري من الدول "وصفت جملة تايم هذا الواقع بعبارة مالئمة تقول 

. (Time, January 10, 1984, p.42). "املدينة هبذا القدر الكبري من املال مع هذا االحتامل الضئيل بالسداد
ّأما حقوق احلجز الستيفاء هذه الديون فهي يف أيدي حكومات ومنظامت دولية, واألهم من ذلك, يف 

, ١٩٨٥ّالدول املثقلة بالديون عام  وشملت قائمة. ّأيدي عرشات املصارف التجارية يف البلدان املتقدمة
. اّ نموّن بني تلك األقل اقتصادات مةن عرشمّالدول  والتي يعجز معظمها عن تسديد خدمة ديوهنا,

) والر مليار د٤٨(واألرجنتني )  مليار دوالر٩٧(واملكسيك ) ّ مليار الدول دوالر٩٩(وكانت الربازيل 
  هذه األوضاع ختشىّويف ظل. (The Economist, March1, 1986, p. 69)ا األكرب ديونّالدول الثالث 

الرئيسية عن السداد إىل إحداث حالة هلع  ان املدينةّالدائنة من إمكانية أن يؤدي ختلف أحد البلدّالدول 
 .ّمايل هيدم رصح التمويل الدويل بكامله

ّوعىل مد سنوات عديدة من سبعينيات القرن العرشين بدا أن التمويل الدويل يعمل بصورة طيبة إىل حد ّ 
التصنيع املدين فلم ترتفع مستويات االستهالك يف جمتمعات كثرية فحسب, بل إن اسرتاتيجية  .معقول

ا برسعة, وإلعادة دمج بلدان الكتلة الرشقية يف ّ نموّكانت إيذانا بتأمني طريق جديدة لتطوير البلدان األقل
ّفاملصارف التجارية, وخالفا حلال صندوق النقد الدويل والبنك الدويل, مل . االقتصاد العاملي من جديد ّ

ع أن ّا كانت تتوقّ نموّ عن ذلك, فإن البلدان األقلوفضال. تكن تفرض سو رشوط قليلة عىل املقرتضني
ّ اعتامدها عىل الرشكات متعددة اجلنسيات عندما تؤمن املصارف هلذه الدول رأس املال الذي يمكنها أن ّيقل ّ

وخلقت عملية تدوير كتلة .  املستورداتّ حملّتشرتي به التكنولوجيا األجنبية, وأن تنشئ صناعات حتل
زيا القتصاد عاملي كان يعاين لوال ذلك من الركود, وتبني ان هذه العملية يحافزا كينضخمة من األموال 
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ّكانت نعمة هبطت عىل مصدري البضائع االستهالكية والرأساملية يف البلدان املتقدمة, حيث ارتفعت 
ّصادرات وإيرادات الدول األقل تطورا برسعة أكرب من ديوهنا ودفعات الفوائد املستحق ّ وساد . ة عليهاّ

 .الشعور بالتفاؤل, ودارت عجلة السوق
 مع ظهور أزمة النفط الثانية ١٩٧٩ورغم استمرار عمليات اإلقراض فإن الشعور بالتفاؤل تالشى عام 

ّومع الزيادة الضخمة األخر التي طرأت عىل أسعار الطاقة, وحتول . التي سببها سقوط الشاه
لتقليص االقتصادي ترضرت بسببها اإليرادات التي كانت ّاالقتصادات املتقدمة إىل اعتامد سياسات ل

ّحتققها الصادرات السلعية للدول األقل ّ ّ ّا, وارتفاع معدالت الفائدة برسعة, كلّ نموّ ّ ذلك أد إىل وضع ّ
نسبة الدين "ّويف حالة أكرب الدول املدينة كاألرجنتني والربازيل فإن . دول مدينة كثرية عىل حافة اإلفالس

, بينام ازدادت )٢٠٠ إىل ١٣٠من  ("ادرات زادت بنسبة الفتة للنظر بلغت سبعني باملائة بالنقاطإىل الص
إىل % ١٠ من −١٩٨٢ و١٩٧٦دفعات الفوائد بأكثر من الضعف كنسبة مئوية من الصادرات مابني عامي 

ازيل بالنسبة إىل األرجنتني, وإىل مايقرب من ذلك يف حال الرب% ٥٠, ووصلت إىل %٢٠مايتجاوز 
(Hormats, 1984, p. 168). 

ّوأد توج  نحو سياسة نقدية أكثر تقييدا, وكذلك انتشار الركود عىل ١٩٧٩ه الواليات املتحدة عام ّ
ّاملستو العاملي, وجهود احلفاظ عىل الطاقة من قبل االقتصادات املتقدمة, أد إىل حدوث صدمة نفطية  ّ

ّكانت هذه الدول .  املصدرة للنفط كاجلزائر ونيجرييا واملكسيكّثالثة, وإىل تراجع كبري يف إيرادات الدول
قد اثقلت نفسها بالديون هبدف متويل مشاريع التنمية, ودعم مستورداهتا الغذائية, وتوسيع برامج الرعاية 

ّومع هبوط اإليرادات التي حيققها النفط, وجدت هذه الدول نفسها عاجزة عن متويل أعباء ديوهنا. فيها ّ. 
ّ الركود العاملي, وارتفاع نسب الفائدة احلقيقية الناجم عن انخفاض معدل التضخم, وتراجع ّوأد ّ

ّمعدالت التبادل التجاري بالنسبة لصادرات االقتصادات املدينة, أد إىل خلق مشكلة الديون العاملية,  ّ
ّوحل . جلة األزمة املتفاقمةومل تتمكن السوق من معا. ّوإىل تعريض سالمة النظام املايل الدويل لتهديد خطري

 مليار دوالر, ٨٦ عندما وصلت ديون االقتصاد املكسيكي إىل ١٩٨٢التشاؤم الشديد حمل التفاؤل عام 
ب عمال فوريا ّوأصبح من الواضح أن األمر يتطل. وأصبحت البالد عىل حافة إعالن ختلفها عن السداد

 .فعاال
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ضح شيئا فشيئا أثناء أزمة إعادة جدولة الديون املكسيكية ّة تتدة للبلدان الدائنّوأخذت االسرتاتيجية املوح
ذلك أن إدارة الرئيس ريغان, التي تنبهت فجأة ملد خطورة التهديد . )٩(١٩٨٢ خالل شهر أغسطس عام

ّ لن يؤدي الغرض, تزعمت "السوق" اآليت من ّاخلارجي عىل النظام املايل األمريكي, وأدركت أن احلل
سيك, وأرست أسس الطريقة التي رسمت الحقا, ومع بعض التعديالت, خطوط طريقة عملية إنقاذ املك

 .(Kahler, 1985, p. 369)ّمعاجلة الدول الدائنة للمشكلة 
 قامت جمموعة من املصارف )١ ( هي,وتشمل االسرتاتيجية األساسية للبلدان الدائنة ثالثة عنارص رئيسة

ّواحلكومات واملنظامت الدولية بدور مقرض  املالذ األخري, وقدمت السيولة للبلد املدين بينام كانت جتري ّ
) ٣(. فّطلب من البلد املدين أن يقبل بربنامج قاس للتسوية أو التقش) ٢ (.مباحثات إعادة جدولة الدين

ّورغم أن العنارص الفاعلة واملؤسسات األخر كاالحتياطي الفيدرايل ونادي باريس للدول الدائنة قد  ّ
ّرا هامة, فقد أوكلت لصندوق النقد الدويل املسؤولية األساسية يف فرض التسويات عىل أساس لعبت أدوا

ورغم إدخال . )١٠(مبدأ االشرتاط, واملصادقة عىل مد أهلية البلدان املدينة للحصول عىل املساعدة املالية
ّن املهمة الرئيسية يف حل هذه تعديالت الحقة عىل اسرتاتيجية البلدان الدائنة, فإن مبدأها األسايس القائل إ

 .ّاملشكلة تقع عىل عاتق البلدان املدينة نفسها مل يتغري بصورة جوهرية
ّوخالل املفاوضات بني الدول الدائنة والدول املدينة بادرت األوىل إىل حتديد طبيعة مشكلة الديون وطريقة  ّ

ّفقد كانت الدول الدائنة هي التي قر. حلها الرشوط التي سوف تتم عىل أساسها إعادة  بعيد, ّرت, وإىل حدّ
ورغم التهديدات التي أطلقتها بعض . ّجدولة الديون, والسياسات التي يتعني عىل الدول املدينة تنفيذها

ّالبلدان املدينة ومؤيدوها باللجوء إىل إنشاء تكتل جيمع البلدان املدينة, فإن البلدان الدائنة سيطرت عىل 
ا يف حتقيق هدفها يف ّ نموّن يكون مثاال أكثر تعبريا عن مد فشل البلدان األقللذي يمكن أ افام. املوقف

 ?"نظام اقتصادي دويل جديد"إقامة 

                                                           
 . مصدرا مفيدا يف هذا املوضوع(Kraft, 1984)يعتربكتاب ) ٩(
)١٠ (ّنادي باريس هو عبارة عن جمموعة من االجراءات اخلاصة بمفاوضات تسديد مؤجالت الديون, والرتتيبات األخر ّ .(Rieffel, 1985, 

p.3). 
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ّوالواقع أن صندوق النقد الدويل, وبدعم قوي من الدول الدائنة, شدد السيطرة الدولية عىل املصارف  ّ ّ ّ
ّالتجارية, وعىل النظام املايل الدويل, عندما حدد أحكام  إعادة جدولة الديون ورشوطها للبلدان املدينة ّ

ومن خالل استخدام الرتغيب والرتهيب يف قضايا مثل إمكانات الوصول إىل . واملصارف عىل السواء
ّمصادر التمويل أو أسواق التصدير مستقبال, متكن صندوق النقد الدويل وحتالف األطراف الدائنة من  ّ

وفرضت األطراف الدائنة . طراف املدينة وإىل اعتامد أحكام أكثر يرساّإسكات الدعوات إىل انشاء تكتل لأل
 .إرادهتا بنجاح عىل األطراف املدينة

إمجاع  (ـ, وهو املوقف الذي عرف ب)ومعظمها من بلدان أمريكا الالتينية(ومتثل موقف كبار البلدان املدينة 
 تسببت هبا السياسات ّصلة بالنموّت, بالقول إن مشكلة الديون كانت يف احلقيقة مشكلة م)كارتاجينا

ّاالقتصادية التي اعتمدهتا الدول املتقدمة, والتي اتسمت بالتقليص املفرط  الذي طرحته هذه ّأما احلل. ّ
 االقتصادي ّب التضحية بالنموّف الشديد والتتطلّب برامج التقشّالبلدان فكان صفقة تسوية شاملة تتجن

ها مسؤولية مشرتكة ّلبت البلدان املدينة أن تكون املسؤولية عن املشكلة وحلوطا. )١١(اّ نموّيف البلدان األقل
ّت عىل خفض معدالت الفائدة, واستمرار تدفّكام أهنا حث. مع البلدان الدائنة ق رأس املال اخلارجي نحو ّ

تي أقامتها لكن اجلبهة املوحدة ال. اقتصاداهتا, وربط دفعات الفوائد بإيرادات التصدير وبالقدرة عىل الدفع
ّاجلهات الدائنة, إىل جانب نقاط الضعف واالنقسامات التي عانت منها البلدان املدينة, أدت إىل انتصار 

 .طريقة العالج التي اعتمدهتا املجموعة األوىل
 تعني التعامل مع كل بلد مدين عىل اساس "التعاون بدون اصالح"ـ كانت اسرتاتيجية اجلهات الدائنة ل

وكانت هذه . (Kahler, 1985, p. 372)دة, بدل حماولة إجياد حل منهجي إمجايل  عىل حةكل حال
ّ تعني أن املصارف وصندوق النقد الدويل, واحلكومات "فرق تسد"االسرتاتيجية القائمة أساسا عىل مبدأ 

 من "مّتقد"وفقا لقدرهتا واستعدادها عىل إظهار . ّالدائنة سوف تقدم العون واملكافأة لكل دولة عىل حدة
وكان هذا احلل ينطوي . خالل تنفيذها لإلجراءات التقشفية الشديدة وغري ذلك من اإلصالحات الداخلية

كام  ب يف مشكلة الديون تقع عىل كاهل البلدان املدينة,ّبداهة, بالطبع, عىل أن املسؤولية الرئيسية عن التسب

                                                           
 .(Bretton Woods)  يف بريتون وودز (Keynes) سله كينييقو وجهة نظر األطراف املدينة قريبة مما) ١١(
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بنتيجة ذلك, سادت مشاعر االستياء العميق و.  كان يفرتض أن عليها حتمل أعباء حل هذه املشكلةّأن احلل
 .اخيل للخطرّيف البلدان املدينة نظرا النخفاض مستويات املعيشة, وتعرض االستقرار السيايس الد

وفشلت طريقة معاجلة األطراف الدائنة للمسألة يف إدراك الطبيعة غري العادية ملشكلة الديون, أو املخاطر 
 ما ضحية ّ مل تأخذ باحلسبان حقيقة مفادها أن البلدان املدينة كانت إىل حدفهي. السياسية التي تنطوي عليها

ّتغريات شاملة وعميقة يف األسعار النسبية سب ّبتها الصدمتان النفطيتان, والزيادة الضخمة يف قيمة الدوالر ّ
عار الطاقة أواسط هنيار أساّويف معدالت الفائدة العاملية, وكذلك, يف حال البلدان املدينة املصدرة للنفط, 

ّوأدت كل هذه التطورات إىل تغري جذري يف البيئة الدولية املواتية التي كانت . ثامنينيات القرن العرشين ّ ّ ّ
ّ االقتصادي املعتدل, ومعدالت الفائدة املنخفضة نسبيا, وأسواق التصدير اجليدة, والتي كانت ّسم بالنموّتت

 . كبريا من هذه الديوندت البلدان املدينة قسامّقائمة عندما تكب
ففي القرن . كانت االقتصادات النامية بطبيعة احلال تستقرض دائام من مستورداهتا ومشاريعها التنموية

ّالتاسع عرش مول رأس املال الربيطاين واألورويب استثامرات البنية التحتية يف الواليات املتحدة وغريها من 
ا للمصنوعات الربيطانية ّألرايض بدورها مستوردا هام, وأصبحت هذه ا"ثيأرايض االستيطان احلد"

وعىل الرغم من حدوث حاالت التخلف عن السداد والذعر من حني آلخر, فإن إيرادات . واألوروبية
 من ّواستفاد من ذلك كل. التصدير الناجتة عن االستثامرات املنتجة أتاحت ملعظم املقرتضني تسديد ديوهنم

 .الدائن واملدين
 ذاهتا, برشط أن يستخدم التمويل عىل نحو منتج, وأن ّ املديونية عىل مشكلة يف املديونية بحدال تنطوي

وال . ا, وأن تكون االقتصادات الدائنة مفتوحة أمام صادرات البلدان املدينةّل االقتصاد العاملي نموّيسج
هذه الظروف املثالية مل تكن لكن . تواجه البلدان املدينة يف مثل هذه الظروف أي صعوبات يف تسديد ديوهنا

كام أن ظروف الربع األخري . موجودة خالل ثالثينيات القرن العرشين لسوء احلظ, وهكذا اهنار هذا النظام
امت اهليكلية ّن ذلك, فإن السموبدال .  من شأهنا أن تضمن حال ملشكلة الديونمل يكنمن ذلك القرن 

ونتيجة لذلك . فاقمت املشكلة, وجعلت حلها أكثر صعوبةّلالقتصاد العاملي, ومعها تطورات معينة, قد 
ّالتزال حال من عدم االستقرار املايل الدويل املحفوف باملخاطر مستمرة ّ. 



 

 

٣٩٨ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

يف حجم املديونية الكبري املرتتب عىل كاهل ) ّمن منظور الدول الدائنة عىل األقل(ويكمن جوهر املشكلة 
ّفالدول الثالث ذات . ستقرار اقتصاديا وسياسيا يف آن واحدعدد صغري نسبيا من البلدان املرشحة لعدم اال

 مدينة باميقرب ١٩٨٥كانت عام ) وهي األرجنتني والربازيل واملكسيك(املديونية األكرب يف أمريكا الالتينية 
مليار دوالر هي ملصارف ) ٤٠٠(من ديون أمريكا الالتينية البالغة % ٤٠مليار دوالر, وكانت ) ٢٦٠(من 

وكانت غالبية هذه البلدان املدينة تعاين من صعوبات شديدة يف تسديد دفعات الفوائد, وكان . أمريكية
ففي أواسط الثامنينيات, . ّالسبب األبرز لذلك تراجع إيرادات التصدير املرتافق مع ارتفاع معدالت الفائدة

ر السنوية للمنطقة من إيرادات التصدي% ٤٠عىل سبيل املثال, وصلت دفعات الفوائد إىل مايقرب من 
(Kuczynski, 1985) . مليون ) ٢٤(ر أن تدفع الربازيل واملكسيك ّ وحده كان من املقر١٩٨٥وخالل عام

 .(The New York Times, Oct. 3, 1985, p. D6). دوالر كفوائد عىل ديوهنام
يتها  ارتفعت مديون١٩٨٦ و١٩٧٩بني عامي  فام. لقد أصبحت املكسيك أكثر هذه احلاالت فداحة

وترضر اقتصادها . مليار دوالر) ١٠٠(مليار دوالر إىل مايقرب من ) ٤٠(اخلارجية بشكل فعيل من حوايل 
ّترضرا شديدا من جراء نسبة التضخم املرتفعة وهجرة كم . يات ضخمة من رؤوس األموال خارج البالدّ

ن مركزها املايل أاملكسيك , ولعواقب اهنيار أسعار الطاقة, وجدت ١٩٨٥ضها لزلزال عنيف عام ّوإثر تعر
ومل يكن باإلمكان املحافظة عىل االقتصاد . ينـزلق من حال االفتقار للسيولة إىل حال اإلفالس القومي

واحلقيقة أن املكسيك أصبحت بمثابة القارص . املكسيكي لوال الدعم املايل وغري املايل األمريكي املستمر
 .املوضوع حتت وصاية جارته الشاملية القوية

ّإذ أدت الرضائب املفرطة, . وترضرت دول مدينة كثرية, مثل املكسيك, من مشاكل تسببت هبا لنفسها
 بعرشات املليارات من "فرار رؤوس األموال"ّوسوء اإلدارة االقتصادية يف بعض هذه الدول, إىل 

باملائة ) ١٠٠(إىل ) ٨٠(ّالدوالرات, وصلت نسبة رأس املال اهلارب ووفق بعض التقديرات إىل مايعادل 
ْوكثريا ما اقرتضت هذه البلدان املفقرة لتمويل استرياد بضائعها . ّمن القروض التي التزمت هبا هذه الدول

االستهالكية املستوردة, وللقيام بالتصنيع بوترية ثبت الحقا أهنا كانت أرسع من الالزم عىل ضوء احلالة 
ثم إن معظم البلدان املدينة . فيه من مشاريع االستثامر خاطئاّالعامة القتصاداهتا; كام كان اختيار عدد مبالغ 

ّكانت تعاين من معدالت تضخم حملية غري عادية, األمر الذي زاد من صعوبة تنفيذ التسويات االقتصادية  ّ ّ
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وكشف العدد املتزايد من القروض التي أعيدت . ّالتي طالبت هبا اجلهات الدائنة وصندوق النقد الدويل
أي صفقات القروض التي أعيد التفاوض بشأهنا من جديد, كشف مد الضعف األسايس جدولتها, 

 .الذي يعاين منه النظام املايل العاملي
ّيف القرن التاسع عرش كانت معظم الديون عىل شكل سندات تصدرها املئات من اهليئات العامة واخلاصة  ّ

وبحلول ثامنينيات . ات أقل انخراطا يف السوقإىل عدد يصل فعال إىل آالف من املستثمرين, وكانت احلكوم
ّالقرن العرشين كانت هذه السامت قد تغريت بطريقة جعلت النظام املايل أكثر تأثرا بعدم االستقرار, 

كانت األسواق املالية قد أصبحت أكثر تركيزا, وأكثر رضوخا لألنظمة . وعرضة لعملية التسييس
ّعمالقة التي تقدم القروض لعدد قليل نسبيا من الدول قد حلعات املرصفية الّكانت التجم. احلكومية ّ ت ّ

ّأد هذا التحول نحو االقراض املرصيف إىل تراكم هرمي ملطاليب  وقد.  أسواق السندات الالمركزيةّحمل ّ
ة ّدة هشّوتصبح مثل هذه البنى املالية املعق. مرصفية ضخمة حمفوفة باملخاطر عىل قاعدة ضئيلة من األصول

ّة, ويؤدي اهنيار أيللغاي كام حتل املساومات السياسية وممارسة السلطة .  منها إىل تعريض اجلميع للخطرّ
 .(Fishlow, 1985)كآلية لتسوية مشكلة الديون مكان احللول النابعة من السوق, والقائمة عىل املنافسة 
 ّون أكثر صعوبة إىل حدّوعالوة عىل ذلك تغريت البيئة االقتصادية ككل بطريقة جتعل حل مشاكل الدي

ّ بمعدالت تضخم ومعدالت فائدة منخفضة, فإن "قاعدة الذهب"زت مرحلة ّففي حني متي. بعيد ّّ
ّت يف ظروف تضخمية غري ّالتسويات وإعادة اجلدولة خالل عقد ثامنينيات القرن العرشين كثريا ما مت

ّعادية; ففي احد املراحل وصل معدل التضخم يف األرجنتني إىل   ١٩٨٢وبعد عام . باملائة) ٨٠٠(ّ
ف ال ّاضطرت بعض احلكومات, كحكومة املكسيك مثال, إىل أن تطلب من مواطنيها القبول بربامج التقش

ّ خدمة ديوهنا الدولية فحسب, بل أيضا خلفض معدل التضخمّلكي تتم ّ ّ. 
كي تسدد ديوهنا, كانت وبينام كانت دفعات الفوائد تتزايد, والبلدان املدينة تطالب بزيادة صادراهتا ل

وهبذه الطريقة تفاقمت مشكلة الديون إىل . ّالبلدان املتقدمة تغلق أسواقها أمام بضائع البلدان األقل نموا
ّحد بعيد, بسبب سياسات االقتصاد الكيل إلدارة الرئيس ريغان, والسياسات احلامئية التي اعتمدهتا البلدان 

 املدينة داخل هذه احللقة املفرغة تساءلت كيف يمكن أن يتوقع وعندما حورصت البلدان. ّاملتقدمة كافة
ويف حني كانت . أحد منها أن تسدد الفوائد أو حتى الديون بحد ذاهتا دون أن تلقى بعض العون من دائنيها
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ّف عن السداد يف السابق متقطعة والتشكل هتديدا للنظام, فإن وجود اقتصادات عديدة ّحاالت التخل
ّ حتارصها أعباء الفوائد املتزايدة وانخفاض املداخيل شكل هتديدا عاما للنظام املايل برمته مثقلة بالديون

 .خالل ثامنينيات القرن العرشين
إذ حتولت البيئة . ّ أد وضع مشكلة الديون ضمن سياق سيايس إىل زيادة صعوبة البحث عن حلول وسط

ّاملحلية والدولية عام كانت عليه يف السابق عندما ك ّانت السوق تعمل بطريقة تلقائية نسبيا إىل بيئة مسيسة ّ
فتنظيم احلكومات لعمل املصارف, واهتاممها باستقرار . (Kahler, 1985, pp. 365- 68)بنسبة أكرب 

ّالوضع املايل الداخيل يف الدول الدائنة, يؤديان إىل تعقيد املفاوضات مع البلدان املدينة ومع ظهور دولة . ّ
ّسات التي تراعي مواقف عامة اجلامهري أصبحت حكومات البلدان املدينة ختاطر باالنتحار الرفاه والسيا

السيايس عندما حتاول تلبية متطلبات التقشف وغري ذلك مما تطالب به احلكومات الدائنة وصندوق النقد 
ية, وانخفاض ّذلك أن من شأن زيادة معدالت البطالة, واالقتطاع من خمصصات الربامج االجتامع. ّالدويل

ّمعدل النمو, وغري ذلك مما ييل تطبيق برامج التقشف, أن تقوض االستقرار السيايس الداخيل ّ. 
ّوتعرتض البلدان املدينة, وعندها بعض املربرات لذلك, عىل أن املصارف دست األموال كرها يف جيوب 

 جتادل –ي البلدان املدينة  أ–وهي . هذه البلدان, وعىل أن حكومات البلدان الدائنة سمحت بحدوث ذلك
موا عىل األقل تضحيات متساوية حلل ّنه هلذا السبب يتوجب عىل الدائنني واملدينني معا أن يقدإقائلة 

املشكلة, بدل وضع العبء بكامله عىل عاتق املدينني عىل شكل برامج تقشف يفرضها صندوق النقد 
ّرتاوح بني خفض معدالت الفائدة وربط التسديد وقد دعت البلدان املدينة إىل اعتامد حلول ت. ّالدويل

ّوقد رفعت هذه الضغوط السياسية قضية الديون إىل مستو السياسات الدولية, . بإيرادات التصدير
 .ّوأصبح اإلعفاء من الديون أحد مطالب الدول األقل نموا إلقامة نظام اقتصادي دويل جديد

 : ييل بت احلل ماّومن بني القضايا التي تطل
ّكيف ينبغي توزيع نفقات التسوية مابني األطراف الدائنة ذات السيادة, واملصارف الدولية, ودافعي  .١

  ّيف االقتصادات املتقدمة?الرضائب 
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ّوهل يتوجب عىل الدول املدينة أن تدفع النفقات كاملة, ألن ترصفاهتا املرسفة املزعومة هي التي  .٢
 ئنة عىل ما يبدو, ّ الدول الداتسببت باألزمة أصال, كام تعتقد

ّينبغي حتميل قسط كبري من هذه النفقات للمصارف والبلدان املتقدمة والتي أدت سياساهتا النفعية  أم .٣ ّ
ّإىل أزمة طالت بآثارها النظام القائم ضمن الرأساملية الدولية, كام يرد عىل ذلك كثري من االقتصاديني 

 ا?ّ نموّوالزعامء السياسيني يف البلدان األقل
ّهل ربام يتوجب عىل الواليات املتحدة أن تدفع حصة غري متكافئة من النفقات ألن سياساهتا  أم .٤

 اقمها كام يعتقد بعض املنتقدين? النقدية لعبت دورا بالغ احليوية يف خلق هذه األزمة وتف
ّغريها من القضايا ذات الطابع  جيمع بني كل ماورد أعاله? هذه القضايا وّوهل يمكن إجياد حل .٥

ّسيايس الشديدال  أصبحت جزءا اليتجزأ مطلقا من املناقشات االقتصادية والفنية اجلارية حول ّ
ّإجراءات مثل خفض معدالت الفائدة, وربط دفعات الفوائد بإيرادات التصدير, وإطالة مهلة 

سم ّ مشكلة الديون, والتي كثريا ماتتّأ من املقرتحات املطروحة حللّالتسديد, وكذلك جزءا اليتجز
 .باالبتكار والتجديد

ومهام تكن الطريقة التي يمكن أن حتل هبا هذه القضايا يف املستقبل, فإنه باالمكان التوصل إىل بعض 
ّفلو وضعنا جانبا الظروف اخلاصة .  العواقب االقتصادية والسياسية ملشكلة الديونّاالستنتاجات فيام خيص

إحداها . ّاقع ثالث مشاكل ديون مستقلة وواضحة املعامللكل من إرسائيل والبلدان األفريقية, هناك يف الو
ّسيوية املصنعة حديثا, والثالثة هي مشكلة ق بالبلدان اآلّهي مشكلة دول الكتلة الرشقية, واألخر تتعل

ّإن هذه املشاكل املحددة واملصالح املتباينة التي تنطوي عليها كل. ّالدول املدينة الكرب يف أمريكا الالتينية ّ 
ن موبدال . ّد أو متعدد األطرافّ هلا موحّر امكانية إلجياد, حلّها جتعل من املستبعد إجياد, أو حتى توفمن

 استنباطها من خالل مفاوضات ثنائية, ّقد تم) ر عىل أنه حلولّيمر أو باألحر ما(ذلك, فإن احللول 
 . حالة عىل حدةّوكثريا ماكانت اقليمية, وعىل أساس كل

ّن مشكلة الدول املدينة من الكتلة الرشقية مل تشكل هتديدا كبريا الستقرار النظام املايل وعىل الرغم من أ ّ
ّالدويل, فقد كانت هذه املشكلة عىل جانب من األمهية ألهنا أظهرت فشل اجلهود اهلادفة إلعادة دمج هذه 
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ت اسرتاتيجية للتحديث كانت هذه االقتصادات قد تبن. ّالدول يف االقتصاد العاملي, حتى اآلن عىل األقل
التكنولوجي الرسيع من خالل اقرتاض رأس املال لرشاء التكنولوجيا الغربية, ومن ثم تسديد الديون من 

ا استخدمت هذه البلدان رأس ّولكن من املؤسف أنه يف حاالت كثرية جد. ّخالل تصدير املنتجات املصنعة
. ا الكفاءة والفعالية, كام كان احلال, مثال, يف بولونيااملال املقرتض والتكنولوجيا املستوردة بطريقة تعوزه

 يف آسيا اسرتاتيجية مماثلة للتصنيع املدين, ولكن اسرتاتيجيتها أثبتت "ّواتبعت البلدان املصنعة حديثا
 ,Poznanski)قة أن دفعت ببضائع أوروبا الرشقية خارج األسواق العاملية ّنجاحها, ومل تلبث بضائعها املتفو

 يف االقرتاض من أسواق رأس املال الغربية, فإن ّ ورغم أن بلدان الكتلة الرشقية سوف تستمر.(1985
احتامالت عودة انضامم هذه البلدان قريبا إىل املشاركني البارزين يف األنظمة التجارية واملالية العاملية األكرب 

 .تبقى احتامالت ضئيلة
أكثر قابلية للتدبري نظرا لنسبة الديون املنخفضة قياسا إىل ّومشكلة ديون البلدان املصنعة حديثا يف آسيا 

فمثال, مل يكن هناك قلق شديد حول خدمة كوريا اجلنوبية لديوهنا وتسديدها يف هناية . إمجايل الناتج القومي
املطاف ألن اسرتاتيجية التصنيع املدين نجحت هناك متاما, وكذلك كان احلال يف بلدان آسيوية حديثة 

وتم يف الواقع استئناف عمليات اإلقراض الصايف لعدد كبري من هذه البلدان, أواسط .  غريهاالتصنيع
ّومع ذلك برزت يف الواليات املتحدة, الداعم الدويل الرئييس هلذه البلدان, . الثامنينيات من القرن العرشين

اد دورا كبريا عىل هذا ّحتفظات شديدة حول اسرتاتيجية تطوير كهذه يلعب فيها تدخل الدولة يف االقتص
هنم يفضلون العودة إىل تركيز أكرب عىل الرشكات األمريكية وغريها من إالنحو, وقال منتقدون كثريون 

ّوتتساءل االحتادات ومؤسسات األعامل . ّالرشكات متعددة اجلنسيات بصفتها أدوات لتصدير رأس املال
م تنمية صناعات سوف تنافسها يف عقر دارها ويف ملاذا يتوجب عىل الواليات املتحدة أن تدع: األمريكية

أسواق العامل األخر? وهلذا يبدو من غري املؤكد, وألسباب اقتصادية وسياسية, أن تواصل املصارف 
 .  يف املايضاي كانت تبدهيت الة نفسهاهناية باحلامس ّالدولية متويل اسرتاتيجية التصنيع املدين إىل ما ال

فهي معا .  البلدان املدينة الكرب يف أمريكا الالتينية كانت جوهر مشكلة الديونوكام سبقت اإلشارة فإن
ّتنوء بحمل قسط كبري من املديونية العاملية; كام أهنا األكثر عرضة للتخلف عن التسديد, أو الرفض الفعيل 

ضة عن االسترياد وقد فشل بوجه عام التزام دول أمريكا الالتينية باسرتاتيجية االستعا. لإلقرار بالديون
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ّكوهنا مصدرة لرأس املال, وذلك لّوباقتصاد الدولة, ووجدت هذه االقتصادات نفسها يف حالة ال تطاق 
وبام أن هذه . ّبالدرجة األوىل عىل شكل دفعات فوائد ديوهنا املرتاكمة املستحقة لالقتصادات املتقدمة

ي ختفيضات يف االستثامرات الداخلية تنذر بكارثة  سكاين يف العامل فإن أّلت أعىل نسبة نموّالبلدان قد سج
 .اقتصادية وسياسية

ّورغم أن برامج التسوية وإعادة جدولة الديون والتنازالت املمنوحة لبلدان مدينة معينة فيام خيص معدالت 
ّ عىل املد الطويل ربام أصبح ّ, لكن احلل١٩٨٤الفائدة وغريها قد خفضت من حدة أزمة الديون بعد عام 

سنويا بحيث % ٣٠ّ أخذت الديون تتزايد بمعدل ١٩٨٢ت األزمة خالل عام ّفبعد أن اشتد. أكثر تعقيدا
وكان السبب الرئيس هلذه الزيادة حاالت االقرتاض . مليار دوالر) ٣٨٠ (١٩٨٤بلغ جمموعها عام 

مت من ّيدة قدورغم أن معظم هذه القروض اجلد. اجلديدة التي دعت احلاجة إليها لتسديد دفعات الفوائد
ّصندوق النقد الدويل, والبنك الدويل وبنك التنمية األمريكي, وبمعدالت فوائد أدنى, وفرتات استحقاق  ّ ّ

أطول, مما كان عليه حال القروض السابقة فإهنا بقيت قارصة عن معاجلة املشكلة األساسية طويلة املد. 
لنمو االقتصادي العاملي سوف حيالن يف النهاية ويف حني رأت البلدان الدائنة أن برامج التقشف وإنعاش ا

ّمشاكل دول أمريكا الالتينية املدينة, فإن الدول املدينة كانت تعتقد أن عىل البلدان الرأساملية املتقدمة أن  ّ
 ّب عىل تلك املشاكل اهليكلية التي يعاين منها االقتصاد العاملي والتي حتول دون إنعاش النموّتتغل

 مشكلة الديون ما مل ّد األخرية بالقول أنه ليس بوسع البلدان املدينة أن تفعل الكثري حللوتر. االقتصادي
ع خالصها من التبعية ّفالبلدان املدينة التي كانت تتوق. ّ االقتصادي وختفض معدالت الفائدةّينتعش النمو

ّ هذا املوضع بينام تؤكد بفضل عمليات التصنيع املمولة بالديون تشعر أنه قذف هبا إىل الوراء لتعود إىل
البلدان الدائنة يف الوقت نفسه أن األمر يتطلب إعادة النظر بصورة جذرية يف توجهات السياسة االقتصادية 

ّللبلدان األقل نموا, وأن عىل الدول املدينة أن تتحو ل عن التصنيع املدين وعن االستعاضة عن االسترياد ّ
 .ّور أكرب للرشكات متعددة اجلنسياته نحو اخلارج بإعطاء دّإىل سياسة تتوج

وخالل ثامنينيات القرن العرشين كانت بلدان مدينة كثرية تدفع ثمنا باهظا عىل شكل نفقات تتكبدها 
اقتصاداهتا, وعىل حساب رفاه شعوهبا, وذلك بسبب برامج التقشف التي فرضها عليها صندوق النقد 

ف هذه بقوة, ومل تكن صارمة يف تطبيقها عىل ّج التقشورغم أن احلكومات املدينة قاومت برام. ّالدويل
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ّالنحو الذي تدعيه, فإن هذه الربامج ولدت مشاعر املعارضة ألمريكا, كام هددت بالقضاء عىل التقدم غري  ّ
وفضال عن ذلك فإن هذه الربامج مل تكن فعالة . ّاملطرد نحو الديمقراطية السياسية يف دول أمريكا الالتينية

ّايل الديون كان يتزايد برسعة أكرب من املداخيل التي حتققها الصادرات, ومن قدرة البلدان حقا ألن إمج
ومن . (Bogdanowicz- Bindert, 1985- 1986, p. 272)املدينة حتى عىل الوفاء بخدمة هذه الديون 

 ب أسلوب معاجلة جديدا, بل أقرب إىلّالواضح أن هذه الظروف املحفوفة باملخاطر كانت تتطل
 .الراديكالية

ّوخالل االجتامع السنوي لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف سيؤول, كوريا اجلنوبية, يف شهر أكتوبر  ّ
, أرادت الواليات املتحدة أن تعالج مشكلة بطء برامج التسوية وأن تستجيب للقلق املتزايد ١٩٨٥من عام 

ة ّة املسامّوهكذا اقرتحت اخلط. جديدة للمشكلةّحيال عواقبها السياسية, فطرحت ما وصف بأنه مقاربة 
ّة بيكر صفقة ثالثية األطراف ما بني البلدان املدينة, والدول الدائنة, واملصارف التجارية الكرب هبدف ّخط

خذ البلدان املدينة ّحيث تت .فّ االقتصادي بدل اعتامد إجراءات التقشّ من خالل النموّالتوصل إىل حل
ّواالستثامر اخلارجي املبارش, ولتقليص دور الدولة يف االقتصاد  اقتصاداهتا للتجارةخطوات لفتح أبواب 

هذا يف حني تعمل . هة نحو السوق وتدعم فيها قو العرضّى سياسات موجّ, كام تتبن"اخلصخصة" عرب
ّالدول الدائنة عىل حتفيز اقتصاداهتا وفتحها أمام صادرات البلدان املدينة وتوسعة دور البنك  ّالدويل يف ّ

فريقيا بصورة ايف ( فقرا ّ البلدان املدينة األشد منهاّ, وخاصةهاالبلدان, وزيادة عمليات متويلتلك مساعدة 
أما املصارف التجارية فسوف تقرض البلدان املدينة املزيد من املليارات بغية تسهيل حتوهلا نحو ). رئيسة

ّالسياسات اجلديدة, وزيادة املعدل اإلمجايل لنمو  .ها االقتصاديّ
ت الواليات املتحدة للمرة األوىل بأن أزمة الديون هي مشكلة اقتصادية وسياسية طويلة ّوهبذا اإلجراء أقر

ّاملد وهتدد بأخطارها تطور البلدان األقل ا واالنتعاش االقتصادي العاملي عىل السواء ّ نموّ
(Bagdanowicz – Bindert, 1985- 86, p. 259) .احلاجة ملامرسة الواليات املتحدة ة ّوأدركت اخلط مد

لدور قيادي أكرب, ولضخ مبالغ كبرية من رأس املال اخلارجي يف البلدان املدينة لتحفيز اقتصاداهتا التي 
أما املشكلة املتمثلة يف كيفية ممارسة الواليات املتحدة هلذا الدور, وكيفية توفري رأس املال . الركودمن تعاين 
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لواليات املتحدة نفسها تتحول فيه من حال دولة دائنة إىل دولة مدينة, ويف وقت يعاين هذا يف وقت كانت ا
 .العامل فيه من نقص حاد يف رأس املال, هذه املشكلة تركت دون حل

ة بيكر كشفت النقاب أيضا عام مل تكن ّ أمهية مفادها أن خطّ حال حقيقة ال تقلّوكانت هناك عىل كل
ذلك أن مقاربة البلدان . لدان الدائنة األخر مستعدة للقيام به حلل مشكلة الديونالواليات املتحدة وال الب

ّورغم أن دور البنك الدويل سوف يزداد, فإن . ة حالة عىل حدّالدائنة للبلدان املدينة ستبقى عىل أساس كل
. ان املدينةّصندوق النقد الدويل سيحتفظ بدوره كسلطة مركزية ترشف عىل السياسات التي تتبعها البلد

ّ مبالغ كبرية إضافية من أمواهلا اخلاصة يف هذه اخلطّولن تساهم احلكومات الدائنة نفسها بأي ولن ختفض . ةّ
ّة عىل الديون عىل نحو يستفيد منه اجلميع, ولن تزاد أسعار السلع التي تتلقّدفعات الفوائد املستحق اها ّ

ّق البلدان املدينة مبارشة, وعىل أمل أن يؤدي انتعاش وسيبقى عبء حل املشكلة عىل عات. البلدان املدينة
ة مل تنص عىل ّوكام اشتكت جمموعة كارتاجينا فإن اخلط.  املشكلة بطريقة ماّ االقتصادي العاملي إىل حلّالنمو

 ّ عن االسرتاتيجية القائمة للدول الدائنة, وهيّوهبذا فإن اخلطة مل تتخل. زيادة الدعم املايل وختفيض الفوائد
 .مل تؤد إىل تغيري جذري يف املوقف

ّإن وضع خطة بيكر موضع التطبيق سوف يعزز تطورات أخر يف حقيل التجارة والعالقات النقدية من  ّ
ّوربام تكون أهم آثارها زيادة جتزئة االقتصاد . شأهنا أن تزيد من صعوبة املحافظة عىل اقتصاد دويل ليربايل

ّ الرغم من النزاعات القائمة بينها فإنإذ عىل. العاملي عىل أساس املناطق  البلدان املدينة والبلدان الدائنة ّ
وهناك أسباب اقتصادية وسياسية .  مصالح واهتاممات مشرتكةبعض  إىلّضمن مناطق معينة تشد بعضها

ز عىل ّركّبا الغربية تركز اهتاممها عىل الدول املدينة يف أوروبا الرشقية, وجتعل الواليات املتحدة توجتعل أور
ضة ألكرب املخاطر يف رشق أوروبا ّذلك أن املصارف األوروبية معر. ّالدول املدينة يف أمريكا الالتينية

واملصارف األمريكية أكثر . ضا للمخاطر يف تلك املنطقةّواملصالح األمنية والسياسية األوروبية أكثر تعر
ذت اليابان ّكام اخت. السياسية أكرب ما تكون هناكانخراطا بالعمل يف أمريكا الالتينية, بينام مهوم أمريكا 

وهكذا فإن القو االقتصادية املسيطرة . (Strange, 1985C, pp. 250- 51)مبادرات ملساعدة كوريا اجلنوبية 
وسوف يصبح . تندفع بقوة إىل تقديم املساعدة أو املزايا التجارية التفضيلية للبلدان املدينة الرئيسية يف مناطقها
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ط بني الديون والتجارة عامال متزايد األمهية يف استمرار جتزئة االقتصاد العاملي عىل أسس إقليمية, وهو ما الرب
 . سيأيت بحثه بمزيد من التفصيل يف الفصل العارش

قات الرأساملية ّكانت مشكلة ديون ثامنينيات القرن العرشين تعني أيضا أنه من غري املحتمل أن تعود التدف
إذ بحلول عقد . و دول كثرية إىل املستويات التي كانت عليها خالل سبعينيات ذلك القرنّالدولية نح

 قد انخفض "أوبك"ّ أشكال رأس املال إىل البلدان النامية غري األعضاء يف منظمة ّق كلّالثامنينيات كان تدف
ّة الدولية, لقد انقسمت السوق املالي. (The Economist, March 15, 1986, p. 67) بصورة شديدة 

وبصورة متزايدة, وفق خطوط واضحة املعامل متاما ما بني مقرتضني ذوي مالءة وبقية باقية هم أولئك الذين 
 ,Sargen, Hung and Lipsky, 1984) .سيواجهون صعوبات كبرية يف االقرتاض يف أسواق املال العاملية

p. 2).تلة أوروبا الرشقية تفتقر إىل القدرة عىل  هناك, عىل سبيل املثال, إدراك عام بأن غالبية دول ك
وخالل ثامنينيات القرن العرشين مل . استخدام حجم القروض الكبري الذي توفر هلا يف املايض بصورة فعالة

وأصبحت املصارف . ّن الدول املدينة يف أمريكا الالتينية من االقرتاض إال بغية خدمة ديوهنا السابقةّتتمك
د حيال تقديم قروض جديدة, وأصدرت حكومات البلدان الدائنة أنظمة جديدة  بعيّأكثر حذرا إىل حد

ورغم أن البلدان حديثة التصنيع يف آسيا, . فرضت بموجبها قيودا مشددة عىل القروض اخلارجية
ّ الدول الدائنة, واألرايض الغنية باملواد اخلام ستبقى تتمتع بال شك بامتيازات احلصول عىل "أصدقاء"و

فريقيا امثل بلدان (ا ّ نموّملرصفية, فإنه يكاد يكون من املؤكد أن عددا كبريا من البلدان األقلالقروض ا
ي ّ يف االعتامد عىل املساعدات احلكومية التي ال تلبّوهي ستستمر. لن ينطبق عليها ذلك) االستوائية
ي, وسوف تلعب املعايري صا يف موارد رأس املال عىل املستو العاملّواخلالصة أننا نشهد تقل. املطلوب

ويبدو أن نزعة تسييس االقتصاد العاملي . ّالسياسية دورا أكثر أمهية يف القرارات املتصلة بالتمويل الدويل
 .اد تسارعادّوتوزعه عىل أساس املناطق سوف تز

 ّومن املحتمل أيضا أن تبقى مشكلة الديون عامل كبح لنمو التجارة الدولية, كام أهنا سوف تشجع عىل
فعىل مد عقد سبعينيات القرن العرشين خلقت عملية . انتشار قو السياسات احلامئية, القوية أصال

تداول العمالت األوروبية القابلة للتحويل حافزا كينيزيا يف االقتصاد العاملي, وهو ما استفاد منه 
ّاملصدرون األمريكيون بصورة خاصة قا يف الكساد, كان للمشرتيات ّإذ بينام كان العامل املتطور آنذاك غار. ّ
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ّلة بالديون أثر حمفز يف االقتصاد الدويلّاملمو ّواستخدمت الدول املدينة أموال البرتول املقرتضة عرب سوق . ّ
ّالعمالت األوروبية يف رشاء البضائع األمريكية, بينام اشرتت الواليات املتحدة صادرات البلدان املتطورة 

ّا, واشرتت هذه الدول بدورها البرتول, وهبذا عادت األرصدة إىل سوق ّ نموّاألخر والبلدان األقل
ّوخالل ثامنينيات القرن العرشين أد اإلحجام املتزايد عن إقراض العمالت . العمالت األوروبية

األوروبية القابلة للتحويل إىل إضعاف هذا احلافز النقدي العاملي, كام كان هلذا اإلحجام أثره يف كساد 
 .اد العاملي برمتهاالقتص

  للهيمنة األمريكيةالياباينعم ّالد

Japanese Subsidization of American Hegemony 

ّترافق قيام سوق العمالت األوروبية القابلة للتحويل وبداية نشوء مشكلة الديون العاملية مع تطور ثالث 
الثانية, أال وهو التبادل التارخيي يف ّغري عادي يف حقل التمويل الدويل يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية 

فقد كان هذا االنقالب املايل حتوال يف العالقات السياسية . املراكز املالية بني الواليات املتحدة واليابان
ّودخلت كل منهام ألسباب خاصة هبا يف عالقة أصبحت . واالقتصادية بني القوتني الرأسامليتني املسيطرتني

 .امن الرئيس للهيمنة األمريكيةاليابان يف سياقها الض
ن انتهت احلرب العاملية األوىل حتى كانت الواليات املتحدة قد حلت حمل بريطانيا العظمى كأبرز دولة إما 

ّوقد تعزز هذا التفوق املايل يف فرتة ما بني احلربني العامليتني, وبحلول هناية احلرب العاملية . دائنة يف العامل
وعىل الرغم من الضعف الذي اعرت مركزها املايل . ّات املتحدة القوة املالية املهيمنةالثانية أصبحت الوالي

خالل سبعينيات القرن العرشين فقد حافظت الواليات املتحدة عىل موقعها املايل املسيطر حتى أيام إدارة 
ّبصفتها الدولة ريغان بعد ذلك, وخالل ثامنينيات القرن العرشين, حلت اليابان حمل الواليات املتحدة 

ّومل يسبق يف تاريخ التمويل الدويل أن حدث مثل هذا التحول املثري خالل . ّالدائنة والقوة املالية املسيطرة ّ
 . عىل اإلطالقّة قصرية نسبيا إىل هذا احلدّمد

ّومتكنت بفضل فائضها التجاري . ّ أصبحت اليابان أهم مصدر لرأس املال يف العامل١٩٨١ويف عام 
, ١٩٨٥ مليار دوالر عام ٥٣ ىل إىل ما يزيد ع١٩٨٣ مليار دوالر عام ٣٥والذي ارتفع من حوايل الضخم, 
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 ١٧٫٧ ىلومل تكن تدفقات اليابان اخلارجية الصافية تزيد ع. ّمتكنت من االرتقاء برسعة بصفتها قوة مالية
 مليار دوالر, ٤٩٫٧ّ, لكنها كانت قد قفزت بعد عام واحد عىل نحو مثري إىل ١٩٨٣مليار دوالر عام 

 ,The New York Times, April 27, 1986) .١٩٨٥ مليار دوالر عام ٦٤٫٥لتصل إىل رقم مدهش قدره 

p.16) . جمتمعة عندما كانت األخرية يف ذروة "أوبك"ّوكان هذا الرقم األخري أكرب من تدفقات دول منظمة 
 كانت موجودات اليابان ١٩٨٦ام وبحلول ع ).F−٧, صفحة ١٩٨٦ أغسطس ٣١املرجع السابق, (الغنى 

وكانت .  مليار دوالر لتجعل منها أكرب دولة مقرضة يف العامل١٢٩٫٨اخلارجية الصافية قد ارتفعت إىل 
 The) مليار دوالر ٥٠ مليار دوالر, وموجودات أملانيا ٩٠موجودات بريطانيا العظمى اخلارجية الصافية آنذاك 

Japan Economic Journal,June 7, 1986, p. 13) .كان وضع املوجودات األمريكية  نفسهاوخالل الفرتة 
 .الصافية يقرتب من الصفر

 أواسط ثامنينيات القرن "أوبك"ّ القول إن إمجايل االستثامرات اخلارجية لدول منظمة ّورغم أنه يصح
ودائع العرشين كان أكرب بنسبة ملموسة فإن هذه االستثامرات كانت موضوعة بصورة رئيسة عىل شكل 

هذا يف حني كان قسط كبري من . مرصفية وبذلك كان يعاد تداوهلا من قبل املصارف التجارية الغربية
إننا "بالقول  االستثامرات اخلارجية اليابانية عىل شكل سندات, وكام وصف مسؤول مرصيف ياباين الواقع

 ,Globe and Mail Report on Business Magazine, April 1986) "نسيطر عىل أموالنا سيطرة مبارشة

p. 28) .ع هذه ّوتتمت.  العرشة األوىل يف العامل, هي يابانيةة من أصلّذلك أن أكرب أربعة مصارف, وكذلك ست
ّاملصارف وغريها من املؤسسات املالية, وكذلك احلكومة اليابانية, بنفوذ كبري يف طريقة الترصف بمد خرات ّ

وأواسط . ّ التمويل الدويل وعىل كيفية توزيع رأس املال هائلة حقااليابان الضخمة, وقد أصبحت سلطتها عىل
ّثامنينيات القرن العرشين اختارت كربيات املؤسسات املالية اليابانية وضع قسط كبري من استثامراهتا عرب البحار 

 .)١٢(يف سندات اخلزانة األمريكية

                                                           
ّد أن املؤسسات املالية اليابانية قد استثمرت يف الواليات املتحدة بسبب تفاضل أسعار الفائدة وغري ذلك من ّرغم أنه يف حكم املؤك) ١٢(

 .ون, كام بينت جتارب املايضع هبا اليابانيّاعتبارات السوق, فإننا جيب أال ننكر السلطة االستنسابية التي يتمت
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د بدأ أوائل سبعينيات القرن العرشين عندما ّكان هذا التحول البارز يف موقع اليابان التجاري واملايل ق
 ألسعار النفط, بخفض استهالكها من النفط بصورة حادة, "أوبك"ّقامت اليابان, عىل أثر زيادة منظمة 

باإلضافة إىل ذلك . وبتوسيع صادراهتا لتغطية زيادة كلفة الطاقة, وبزيادة رسعة ارتقائها لسلم التكنولوجيا
ّيتميز هبا االقتصاد الياباين يف فائض التجارة واملدفوعات الكبري الذي حققهة ّعدة ّفقد سامهت سامت هام ّ .

) أواسط ثامنينيات القرن العرشين% ١٨والبالغ حوايل (ات املرتفع ّدخارّوتشمل هذه السامت معدل اال
ّيضاف إليه معدل االستثامر املحيل املنخفض, واإلنتاجية العالية للصناعة اليابانية, والتح ّول أواسط ّ

 ,Yoshitowi)ّ املوجه نحو التصدير ّسبعينيات القرن العرشين نحو سياسة االنكامش االقتصادي والنمو

ّوكانت البنية غري العادية لتجارة اليابان, واملتمثلة يف تصدير منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة . (1985
هناية املطاف املستفيد الرئيس من حال عالية واسترياد سلع غري معاجلة, كانت تعني أن اليابان هي يف 

. ّالتخمة واهنيار أسعار الغذاء والنفط والسلع األخر الذي حدث خالل ثامنينيات القرن العرشين
 .ازين مدفوعاهتاو يف جتارة اليابان وم"هيكليا"ّوأفرزت هذه التطورات فائضا 

 أواسط ثامنينيات القرن  يفقد أصبحتولو استخدمنا اللغة املاركسية ألمكننا القول إن اليابان كانت 
ة االستهالك وفائض رأس ّ يعاين من املشاكل التقليدية املتمثلة يف قلّ النموّالعرشين اقتصادا رأسامليا تام

ن من إجياد ّة البضائع الضخمة التي تنتجها معامله, كام مل يتمكّيّفهو مل يكن قادرا عىل استيعاب كم. املال
ّة االستهالك وهبوط معدل ّعىل أن أسباب قل. جة لفائض رأس املال املرتاكم لديهّاستخدامات حملية منت

ّالربح يف االستثامرات املحلية مرتبطة بالسياسات اليابانية الداخلية أكثر من ارتباطها بالقوانني احلتمية 
عليه لكان من فلو كانت مصالح احلزب الديمقراطي الليربايل احلاكم عىل غري ما هي . حلركة الرأساملية

ونظرا لعدم استعدادها إلجراء . م رأس املال هذا لتحسني نوعية حياة اليابانينياستخداالسهل 
ص فيها من هذه ّ تتخل"مستعمرة"اإلصالحات الداخلية الالزمة فقد كانت الرأساملية اليابانية بحاجة إىل 

ريكا التي كانت آنذاك ختترب النظريات  املطلوب يف أم"منفذ الفوائض"ووجد اليابانيون . الفوائض املالية
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 تقع عىل اجلانب اآلخر من املحيط "منطقة رشاكة الرخاء اليابانية"االقتصادية الريغانية; وهكذا كانت 
 .)١٣(اهلادئ ويف أمريكا الرئيس ريغان

نت الواليات كا. ل إىل دولة مدينةّل إىل دولة دائنة كانت الواليات املتحدة تتحوّوبينام كانت اليابان تتحو
ّض له مركزها االقتصادي الدويل فسجل ّ يف كبح مجاح التدهور الذي تعر١٩٨١املتحدة قد نجحت عام 

 مليار دوالر, وكانت إيراداهتا الصافية العائدة إىل البالد من االستثامرات ٦٫٣حساهبا اجلاري فائضا قدره 
ّنت عىل كل حال آخر سنة حتقق فيها أمريكا ; عىل أن تلك كا) مليار دوالر٣٤(اخلارجية قد بلغت الذروة 
 كان ١٩٨٥وبحلول عام . (Council of Economic Advisers, 1986, p. 366) فائضا يف احلساب اجلاري
ة ّ معاكسا, وكانت الواليات املتحدة قد غدت دولة مدينة خالصة ألول مرىذ منحّهذا الوضع اإلجيايب قد اخت

م من املصارف األمريكية بصورة ّ هبط اإلقراض اخلارجي املقد١٩٨٤ و١٩٨٢وما بني عامي . ١٩١٤منذ عام 
واقرتضت الواليات . (Emminger, 1985, p. 9)   مليارات دوالر١٠ مليار دوالر إىل حوايل ١١١ة من ّحاد

لت عجزا ّسجنفسه ويف العام ). ٧املرجع السابق, صفحة ( مليار دوالر ١٠٠ ما يقرب من ١٩٨٤املتحدة عام 
وبحلول هناية !  مليار دوالر ملصلحة اليابان٣٤ مليار دوالر, منها ١٠٨٫٣ريا غري مسبوق عرب التاريخ قدره جتا

 كانت الواليات املتحدة قد أصبحت أكرب دولة مدينة يف العامل, إذ كانت قد اقرتضت من اخلارج ما ١٩٨٥عام 
 . عىل جمموع ديون الربازيل بكاملها مليار دوالر خالل ذلك العام وحده, وهو مبلغ يزيد١٠٠ عىليزيد 
مليار ) ١٢٠(و ) ١٠٠(أواسط ثامنينيات القرن العرشين كانت الواليات املتحدة تقرتض ما يرتاوح بني  و

. ّدوالر صافية كل عام, كام زادت األرصدة األجنبية من األوراق املالية الرسمية األمريكية بمعدالت كبرية
قبيل إىل أنه بحلول هناية ذلك العقد من املمكن أن يصل الدين اخلارجي وأشارت تقديرات االقرتاض املست

 من مخس سنوات, كان البلد األغنى يف العامل قد عكس ّوهكذا, وخالل أقل. األمريكي إىل تريليون دوالر
 .(Drobnike, 1985, p. 1)ّ قرنا كامال, وأصبح الدولة ذات املديونية األكرب يف العامل ّه استمرّمسار توج

ّا السبب املبارش هلذا التحول التارخيي يف الوضع املايل للواليات املتحدة فيكمن يف السياسات الرضيبية ّأم
كان اخلفض الكبري يف الرضائب, والذي مل يواكبه خفض متمم يف نفقات . والنقدية التي اتبعتها إدارة ريغان

                                                           
 .صا ممتازا عن الروابط االقتصادية املتنامية عرب املحيط اهلادئّ ملخ(Calder, 1985)يعرض ) ١٣(
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وخلق هذا العجز بالتايل حافزا نقديا أو . انيةّحتادية, قد أد إىل عجز ضخم ومستمر يف امليزاحلكومة اال
خرات األمريكية غري الكافية ّلكن املد.  أقل, لالقتصاد العامليّكينيزيا قويا لالقتصاد األمريكي, وإىل حد

كانت تعني أن الواليات املتحدة مضطرة إىل متويل عجز امليزانية من خالل اقرتاض مبالغ كبرية من أسواق 
ّ فصاعدا أد الدوالر املبالغ يف قيمته والزيادة يف أسعار الفائدة إىل عجز ١٩٨١وبدأ من عام . املال العاملية ّ

 .جتاري أمريكي ضخم, وإىل تفاقم أزمة الديون العاملية بصورة شديدة
أي بعد ما ( منها ّلقد كان ما استتبعته املرحلة الثانية من السياسات االقتصادية الريغانية فعال كنتيجة ال بد

 .E)جريالد كوريغان . وكام أشار أي. له الدائنون األجانبّانتعاشا اقتصاديا يمو) ّجاءت به من كساد حمفز

Gerald Corrigan) ق ّإننا نعتمد اعتامدا حيويا عىل تدف" رئيس بنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك
صف عجز امليزانية, أو ما يزيد عىل ل حاليا بطريقة مبارشة أو غري مبارشة نّخرات األجنبية التي متوّاملد
ّوأصبحت السياسات االقتصادية التوسعية, واالستثامر . (New York Times, Nov. 7, p. D1) "ذلك
 وتعزيز القدرات العسكرية غري املسبوق, والتي أقدمت عليها إدارة ريغان, −ضاّوإن يكن خمف − ّاملحيل

 .خرها ممكنة ألن متويلها جاء من دول أّأصبحت كل
ّبعض الدول العربية املنتجة : خري العامل وهمّكانت أكرب ثالثة مصادر لرأس املال هذا هي فوائض مد

وأملانيا الغربية, وكذلك اليابان التي ) وعىل رأسها اململكة العربية السعودية(ّللنفط أعضاء منظمة أوبك 
 ما ١٩٧٦من سندات اخلزانة طوال عام إذ يف حني مل يتجاوز إمجايل مشرتيات اليابان . كان هلا دور خاص

 وحده ١٩٨٦مليار خالل شهر أبريل من عام ) ١٣٨(مليون دوالر, فإن هذا الرقم وصل إىل ) ١٩٧(قيمته 
(The New York Times, July 28, 1986, p. D-6) . مليار دوالر استثمرهتا اليابان ) ٨١٫٨(ومن أصل

ّدوالر نحو السندات, وخاصة إصدارات اخلزانة مليار ) ٥٣٫٥(هت ّتوج) ١٩٨٥(يف اخلارج عام 
كان اليابانيون أواسط ). ١٦, الصفحة ١٩٨٦أبريل,/  نيسان٢٧املصدر السابق, عدد . (األمريكية

مليار دوالر, ) ١٢٠(و ) ١٠٠(مون جزءا كبريا من املبلغ الذي يرتاوح ما بني ّثامنينيات القرن العرشين يقد
 عام, كام كانوا يستثمرون مبالغ كبرية يف األصول األمريكية ّتقرتضه كلوالذي كانت احلكومة األمريكية 

ّقات الرأساملية اليابانية يف االقتصاد األمريكي ملا متكنت إدارة ّولوال ضخ هذه التدف. عىل اختالف أنواعها
ات بأكرب عملية توسيع للقدرنفسه ريغان من تنشيط االستهالك الداخيل األمريكي والرشوع يف الوقت 
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قات رأساملية خارجية الضطرت ّولو مل تكن هناك تدف. العسكرية عرفها التاريخ األمريكي يف وقت السلم
ّة, أو إىل السامح بزيادة سعر الفائدة املحلية ووضع ّاإلدارة إما إىل خفض النفقات العسكرية بصورة حاد

 .هناية لالزدهار االقتصادي
اين يف نجاح برنامج الرئيس ريغان االقتصادي والدفاعي من خالل ويمكننا تقدير مد أمهية التمويل الياب

ّ كان رفض أملانيا الغربية دعم الدوالر واسترياد ١٩٧٩ففي شهر أكتوبر من عام . مقارنته مع حادثة سبقته
ّالتضخم األمريكي عامال حاسام يف جعل الواليات املتحدة تغري سياستها االقتصادية الداخلية وتتحو ّ ل ّ

ب ذلك يف حال ّمدادات النقدية, وتسبوقام االحتياطي الفيدرايل بتقليص اإل. ّياسة نقدية متشددةنحو س
ة األوىل يف فرتة ما بعد احلرب التي تدخل ّوكانت تلك املر. الكساد, ما ساعد عىل انتخاب رونالد ريغان

وكان هذا . بة لضغوط خارجيةفيها الواليات املتحدة تغيريا رئيسا يف سياستها االقتصادية الداخلية استجا
ومنذ ذلك احلني فصاعدا أصبحت . االنقالب يف احلقل االقتصادي بمثابة هناية للهيمنة األمريكية

 .)١٤(الواليات املتحدة بحاجة إىل دعم اليابانيني املايل
ليف األسايس  أملانيا الغربية بصفتها احلّت حملّبحلول أواسط ثامنينيات القرن العرشين كانت اليابان قد حل

فاستثامر اليابانيني ملدخراهتم . للواليات املتحدة, والسند املايل للهيمنة االقتصادية والسياسية األمريكية
ّولفائض مدفوعات دولتهم الضخم يف الواليات املتحدة دعم الدوالر, وساعد عىل متويل إنشاء البنية 

ى عىل الرتاجع االقتصادي النسبي ّك أنه غطواألهم من ذل. العسكرية, كام ساهم يف رخاء األمريكيني
ّومكنت املساعدة املالية اليابانية الشعب األمريكي, لبعض الوقت عىل األقل, من تأجيل . للواليات املتحدة

ّقيامه باملهمة الصعبة املتمث ة تعيش حالة انحسار; أال وهي ّ قوّل املشكلة التقليدية التي تواجه كلّلة يف تقبّ
استعادة حال التوازن االقتصادي والسيايس ما بني قدرهتا من جهة والتزاماهتا من جهة أخر حتديد كيفية 

(Gilpin, 1981, p. 187). 

                                                           
ّال عن اجلهود اهلادفة للتحكم بمعدالت الفائدة نحو حتديد أهداف للنموّكان هذا التغيري بالتحديد حتو) ١٤(  النقدي بغية فرض ضوابط أشد ّ

إىل أن املوعد املناسب هلذا التغيري يف ) مايكل بلومينتال(وقد أشار وزير اخلزانة األمريكي السابق ..... ...ّت املالية ومعدل الفائدةعىل املؤونا
ّوقد أد اخلوف من التدافع عىل الدوالر إىل زيادة يف سعر . ١٩٧٨املوقف االقتصادي األمريكي هو قبل ذلك بسنة, أي يف شهر نوفمرب  ّ

 .وإىل تباطؤ االقتصاداخلصم, 
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ّخذ الدوالر ّوهكذا, وبحلول أواسط ثامنينيات القرن العرشين, كان النظام النقدي واملايل العاملي الذي يت
ّذلك أن الدوالر املبالغ يف قيمته بصورة . ال الياباين بعيد مغطى بضامنة رأس املّأساسا له قد أصبح إىل حد

ّكبرية كان سيرتاجع, وربام اهنارت قيمته, بسبب السياسات االقتصادية إلدارة ريغان لوال هذا الدعم املايل 
) أومتار إيمينجر(ص بشؤون املصارف املركزية ّ عنوان دراسة املرصيف األملاين البارز املتخصّولعل. الياباين

(Otmar Emminger) ْقوة الدوالر املقرتضة" وهو ١٩٨٥املنشورة عام ّ" (The Dollar’s Borrowed 

Strength)هذا العنوان قد صور الواقع بكلّ, لعل ّ  .ةّ دقّ
كان السبب الرئيس لتدفق رأس املال الياباين هذا نحو سندات اخلزانة األمريكية الزيادة احلادة يف الفارق ما 

ا يف ّدة احلقيقية األمريكية واليابانية; إذ كان اليابانيون قد جعلوا رأس ماهلم مفتوحا وحرّبني معدالت الفائ
 ,Caleder, 1985)فرتة تزامنت تقريبا مع التخفيضات الرضيبية والعجز يف امليزانية اللذين شهدهتام أمريكا 

p. 607- 608) .بل إن العالقة السياسية .  حالّلكن معدالت الفائدة املتفاوتة ال حتكي القصة كاملة عىل كل
ّالتي كانت تزداد رسوخا ما بني أمريكا بزعامة رونالد ريغان واليابان بزعامة ياسوهريو ناكاسوين كانت  ّ

ّوقد تعززت هذه الرشكة العاملية . ني إىل االستثامر يف الواليات املتحدةيف اليابانّا يف تلهّبالتأكيد عامال هام
 ّالتكافلية بني واليات متحدة تعيش عىل ما يتجاوز إمكاناهتا بكثري, ويابان تشتداملتنامية بفضل املصالح 

 .ر لدهياّحاجتها إىل أسواق ومنافذ خارجية لفائض رأس املال املتوف
ّكانت اخلطوط القانونية للعالقات املالية اخلاصة بني أمريكا واليابان قد وضعت يف التقرير الذي أصدرته 

 حول حترير وتدويل النظام املايل الياباين "ّالدوالر اليابانية األمريكية − جلنة الني" ١٩٨٤يف شهر مايو عام 
(Yoshitomi, 1985, p. 18) . زيارة الرئيس ريغان إىل طوكيو يف شهر ّوكانت هذه اللجنة قد شكلت لد

حياز الني غري ورغم أن الغاية املعلنة هلذه اللجنة وتوصياهتا كانت تصحيح وضع ان. ١٩٨٣نوفمرب عام 
املالئم فقد كان جوهر االتفاقية ومغزاها مها فتح األسواق املالية اليابانية, وتأمني فرص أكرب لوصول 

كام أهنا سامهت يف زيادة دور الني عىل . الواليات املتحدة والبلدان األجنبية األخر إىل رأس املال الياباين
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ّاملستو الدويل وعج مايل رئيس, ومن حركة االنتقال نحو نظام نقدي ثالثي لت من ظهور طوكيو كمركز ّ
 .)١٥(ّقائم عىل الدوالر والني واملارك األملاين

 وأرست قاعدة ١٩٣٦عت عام ّ التي وق"االتفاقية النقدية الثالثية"جاءت هذه االتفاقية, والتي تشبه 
ظمى, جاءت نتيجة ضغوط أمريكية التعاون املايل ملرحلة ما بعد احلرب بني الواليات املتحدة وبريطانيا الع

 -Fukushima, 1985, p. 31)عىل اليابانيني ليفتحوا أسواقهم املالية وجيروا إصالحات معينة يف اقتصادهم 

ويبدو أنه كانت لد الواليات املتحدة دوافع عديدة ملامرسة الضغوط عىل اليابان لفتح أبواب نظامها . (32
قانونية املفروضة عليه, إذ اعتقد األمريكيون أن زيادة استخدام الني عىل املايل ورفع القيود التنظيمية وال

عوا أن خيرس ّ إىل زيادة سعر رصفه, وبالتايل تناقص الصادرات اليابانية, وتوقّتؤديّاملستو الدويل سوف 
ّع هبا بفضل انخفاض كل من معدالت فوائده وّجمتمع األعامل الياباين مزايا املنافسة التي يتمت كلفته ّ

ّخرات اليابانية املحلية الضخمة أمام املؤسسات ّالرأساملية, كام كانت حتدوهم الرغبة يف فتح أبواب املد ّ
ع بميزة تنافسية يف حقل ّ إدارة الرئيس ريغان تعتقد أن الواليات املتحدة تتمتتوكان. )١٦(املالية األمريكية
, وأن املنافسة األمريكية يف حقل املال واخلدمات )يعكام كان حال اليابان يف حقل التصن(اخلدمات املالية 

 ,Mc Rae)ّصلة به سوف متكن الواليات املتحدة من إعادة إرساء التوازن االقتصادي بني البلدين ّاملت

1985, p. 21- 22) . ومن هنا كانت االتفاقية عامال أساسيا يف سياسات إدارة ريغان جتاه اليابان, ويف طريقة
 .ز املايل األمريكيمعاجلتها للعج

 اليابانية, حيث تم رفع الضغوط التي –أثبتت االتفاقية فعاليتها يف ضامن استقرار العالقات األمريكية 
ّكانت متارسها الواليات املتحدة عىل اليابان لزيادة الدور العسكري الذي تلعبه األخرية, كام شددت إدارة 

ا كانت اليابان والواليات املتحدة قد وضعتا األساس وهبذ. ريغان من معارضتها للترشيعات احلامئية
ّلعالقة خاصة تعكس نقاط القوة التي متلكها كل منهام وكذلك اهتامماهتا السياسية وكام أشار بيرت دراكر . ّ

                                                           
 . هلذه االتفاقيةادّ جي حتليال(Frankel, 1984)ّيمثل ) ١٥(
ّقات الرأساملية اليابانية نحو اخلارج سوف تؤدي ّكان السبب الذي جيعل أعضاء بارزين يف إدارة الرئيس ريغان يعتقدون أن زيادة التدف) ١٦(

 .دينيا ملعظم االقتصاّإىل ارتفاع قيمة الني كان لغزا حمري
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(Peter Drucker) فقد كانت العالقة االقتصادية بني أمريكا واليابان أواسط ثامنينيات القرن العرشين 
كان العنرص األساس هو أن الواليات . (Wall Street Journal, Oct. 11, 1985, p. 28)ة عالقة غري عادي

وكان حجم هذا الوضع . املتحدة كانت تقرتض عملتها هي من اليابانيني, وكذلك من جهات أخر
إذ ألول مرة تتمكن دولة مدينة من حتقيق مكاسب يف ". ّومغزاه حالة غري مسبوقة يف التمويل الدويل

املرجع  ("ّاب رأس املال ويف حساب املتاجرة اخلاصني هبا عىل السواء بفضل خفض قيمة عملتهاحس
ّفمن خالل خفض قيمة الدوالر صادرت الواليات املتحدة عمليا وشطبت جزءا كبريا من ). السابق

ّالديون املرتتبة عليها, وربام كان هبوط قيمة الدوالر ما بني شهر ّقد أد  ١٩٨٦ ومارس ١٩٨٥ مارس يّ
ّأتاح خفض قيمة الدوالر نفسه ويف الوقت . احلقيقة إىل خفض هذه الديون بنسبة تصل إىل الثلثيف 

 .ّللواليات املتحدة استعادة أسواق كانت قد خرسهتا بسبب قيمة الدوالر املبالغ فيها بصورة مفرطة
ىل أهم سوق لصادراهتم ّمن خالل إعادة إقراضهم الدوالرات لألمريكيني كان اليابانيون حيافظون ع

. من وظائف اليابانيني مرتبطا بالصادرات% ١٠ويقطعون دابر البطالة داخل بالدهم; إذ كان ما يزيد عىل 
ّوكان معدل الطلب داخل البالد متدن يا بسبب االمتناع عن حتفيز االقتصاد عن طريق زيادة عجز امليزانية ّ

 كانت ستنجم عنه آثار خطرية عىل الصناعات وخسارة السوق األمريكية. الذي كان كبريا أصال
وقد كان اخلارسون الفعليون واملحتملون يف هذا الشكل . ّاالسرتاتيجية وصناعات التكنولوجيا املتقدمة

ة عىل الربح هم عىل السواء املنتجون األمريكيون, الذين خيرسون أسواقهم ملصلحة ّمن السياسة املبني
ّاملصدرين اليابانيني, واملدخ  .ون دوالرات خمفضة القيمةّرون املقتصدون اليابانيون, الذين سيتلقّ

 اليابانية عىل املد القصري فإن آفاقها طويلة –ّورغم الفوائد التي حتققها هذه العالقة التكافلية األمريكية 
ر من ّفمن غري املؤكد أن تتمكن الواليات املتحدة والبلدان املتقدمة األخ. املد تنطوي عىل إشكاالت

كانت بريطانيا العظمى . حتمل الضغوط التي سيسببها هلا الفائض التجاري والرأساميل الياباين اهلائل
ّوالواليات املتحدة قد انتقلتا قبل ذلك من وضع الدولة املدينة إىل وضع الدولة الدائنة عرب معدل تراكم  ّ ّ

ّهذا باستثناء األثر الذي خلفته  (ت لعرشات السننيّلرؤوس األموال منخفض عموما, وعىل فرتة امتد
يضاف إىل ذلك أهنام, كاقتصادين دائنني, أيضا ). احلرب العاملية األوىل عىل مركز الواليات املتحدة

لت ّوباملقابل كانت الرسعة التي حتو. ن للصادرات الصناعية من االقتصادات األخران رئيسيامستورد
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 ين أمراة, وحجم تدفقاهتا الرأساملية الضخمة نحو اخلارج كانهبا اليابان من دولة مدينة إىل دولة دائن
وفضال عن ذلك, .  رسعة وحجامّ املعتاد, وهو ما فرض عىل االقتصادات األخر تغيريات ال تقلانيفوق

ّفإن بنية اقتصاد اليابان كمستورد للمواد اخلام ومصدر للمنتجات الصناعية قد أضافت عبئا جديدا يت صل ّ
فعىل الرغم من أن توافق االقتصادات الصناعية .  كاهل الواليات املتحدة وأوروبا الغربيةبالتوافق عىل

ّالناجح مع الدور االقتصادي اجلديد لليابان عىل املستو الدويل سوف يعتمد يف هناية املطاف عىل العودة 
ّإىل حتقيق معدل عال للنمو وات اليابان الواسعة  االقتصادي العاملي, فإن رسعة السري التي فرضتها خطّ

 . مزاياها النسبية وبنية جتارهتا سوف تبقى سببا لإلجهاد الشديد مهام كانت الظروفّنحو األمام فيام خيص

 األمريكية, من قوة اليابان )*("حزام الصدأ"ّت املخاوف بصورة كبرية, وخاصة فميا يعرف بمنطقة ّواشتد
وشعر األمريكيون بالقلق من حقيقة مفادها, . القرن العرشينالتجارية واملالية املتعاظمة خالل ثامنينيات 

مل تعد سياراتنا وحدها هي التي تصنع يف اليابان, "ني باقتصاد األعامل ساخرا, أنه ّكام قال أحد املختص
 ,Wall Street Journal, Feb.24, 1986)"ا, وعىل نحو يزداد يوما بعد يومّولكن معدالت الفائدة أيض

p.1) . حني الحظ آخرون حقيقة مفادها أن قسام متزايدا من األوراق املالية والعقارات وغري ذلك هذا يف
ونقلت صحيفة . ّمن األصول املادية األمريكية قد أصبحت يف أيدي اليابانيني أو غريهم من األجانب

ألمريكي , عن وزير اخلارجية ا٢٤د, ويف صفتحها ١٩٨٦ فرباير ١٢رك تايمز يف عددها الصادر يوم يونيو
نه إذا ريض العامل بأن يسمح لليابانيني بتقديم جزء إأعتقد أنه بوسع املرء أن يقول ": جورج شولتز قوله

ولكن هذا ليس . خرات بحيث ينتهي هبم األمر وقد امتلكوا املزيد واملزيد, فال بأس يف ذلكّكبري من املد
ياسات التي اتبعتها إدارة الرئيس ّن السأوفات الوزير أن يضيف . "ّتوجه الواليات املتحدة عىل األقل

 .ّريغان هي التي أدت إىل هذا الوضع املؤسف
ّومع ذلك, ورغم أن البعض عرب عن القلق من واقع العجز التجاري وعجز امليزانية أواسط ثامنينيات 

 سوق ّ مؤرشاتتفقد كان. القرن العرشين فقد كان هناك إمجاع عام عىل التفاؤل يف الواليات املتحدة

                                                           
حزام الصدأ هو االسم الذي يطلقه األمريكيون عىل الواليات الشاملية الرشقية والواليات الغربية الوسطى التي تراجعت صناعاهتا ) *(

 .)املرتجم. (الثقيلة
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أما . ّاألوراق املالية آخذة يف الصعود, كام أعلنت إدارة الرئيس ريغان أنه تم القضاء عىل بالء التضخم
بالنسبة للمشكلة طويلة األمد واملتمثلة يف حجم الدين املرتاكم واهلائل ملصلحة اليابانيني وغريهم من 

جهة نظر أحد كبار املسؤولني السابقني الذي  التعبري عن مشاعر التفاؤل يف وّالدائنني يف اخلارج فقد جتىل
ّ, أي أن الواليات املتحدة سوف ختفض قيمة الدوالر "إننا ببساطة نعيد عقارب الساعة إىل الوراء": قال ّ

وبحسب الرئيس السابق ملجلس املستشارين . ّوحتقق فائضا جتاريا تستطيع بفضله تسديد الدين
 فإن الواليات املتحدة ستحتاج إىل فائض (Martin Feldstein, 1986, p. 4)االقتصاديني مارتن فيلدشتاين 

 .د ديوهنا اخلارجية املرتاكمةّ, كي تسدّ عدةمليار دوالر سنويا, ولسنوات) ١٠٠(يف ميزاهنا التجاري يقارب 
ّب مثل هذا التحول يف املوقف التجاري األمريكي بمشاكل كبرية للدول األخرّوسوف يتسب ذلك أن . ّ

ّا االنقالب يف التجارة العاملية سوف يستدعي بالرضورة خفضا كبريا يف قيمة الدوالر يرافقه ارتفاع مثل هذ
وقد علمت التجارب السابقة كال من اليابانيني ودول أوروبا الغربية أن . يف أسعار العمالت األخر

ويتطلب . ّبطالة املحليةّيعارضوا بقوة أي ارتفاع يف أسعار عمالهتم ملا لذلك من عواقب عىل معدالت ال
ّاألمر عىل األقل قدرا كبريا من التعاون الدويل حول سياسة االقتصاد الكيل إذا أردنا جتنب رصاع جتاري  ّ

 .وقد متت مناقشة آفاق مثل هذا التعاون يف الفصل اخلتامي من هذا الكتاب. مدمر عىل األرباح
ن عقارب الساعة يمكن أن تعاد إمسار معاكس والسياسات يمكن أن توضع يف  وتكشف الفكرة القائلة إن

إىل الوراء تكشف مد ثقة االقتصاديني وصناع القرار األمريكيني الكبرية باملفهوم الليربايل حلال التوازن 
ففي عامل االقتصاديني األمريكيني النظري يمكن أن يصح تطبيق املعادالت يف االجتاهني; إذ . يف السوق

ّد تغيري إشارة أحد املتغريات من زائد إىل ناقص, أو من ناقص إىل زائد, أو تغيري سعر ّيعتقد هؤالء أنه بمجر
وبطريقة مشاهبة . ة أو تلك, فإن هذه احلركة التارخيية يمكن أن توضع يف االجتاه املعاكسّوكمية هذه املاد

بت به إدارة ريغان ّلذي تسبّيعتقد الكثريون بأن األرضار التي حلقت باالقتصاد الدويل نتيجة عجز امليزانية ا
 .ّيمكن أن تعالج ببساطة من خالل تغيري سعر واحد فقط; هو سعر رصف الدوالر

وتتجاهل هذه النظرة املفرطة يف التفاؤل إىل املأزق الذي واجهته الواليات املتحدة أواخر ثامنينيات القرن 
ألمريكي واالقتصادات العاملية األخر ّ عددا من التغريات اهليكلية التي طرأت عىل االقتصاد ا,العرشين

ن استرياد مبالغ ضخمة من رؤوس إويكفينا القول هنا . والتي سنناقشها بالتفصيل يف الفصل التاسع
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ّاألموال األجنبية, وما استتبعه ذلك من زيادة يف قيمة الدوالر, كانت له آثاره العميقة طويلة األمد عىل 
ة يف االقتصاد األمريكي عىل نحو دائم, كام ّملركز التنافيس لقطاعات هامر اّأوال, ترض. االقتصاد األمريكي

ّشوهت بنية االقتصاد برمته  ّ(Emminger, 1985, p. 17) . ثانيا, إن تسديد الديون اخلارجية اهلائلة
ودفعات الفوائد املرتبطة هبا سوف يمتص قسام كبريا من موارد أمريكا املنتجة لسنوات عديدة قادمة, ومن 

ّشأن هذه النفقات أن تؤدي إىل انخفاض كبري يف مستو املعيشة لفرتة طويلة, حتى ولو تم  تقليص ّ
وثالثا, إن تفضيل األمريكيني املكتسب حديثا للبضائع األجنبية, وتوسيع . النفقات الدفاعية بنسبة كبرية

ثرية كانت الواليات ّالطاقات االنتاجية للدول األخر, قد أجهزا عىل القسم األعظم من صناعات ك
املتحدة تتمتع فيها يف يوم من األيام بامليزة التنافسية; وسيتطلب األمر قيام الواليات املتحدة بتطوير 
. منتجات وصناعات جديدة إن أرادت أن تستعيد, ولو جزئيا, موقعها التنافيس السابق يف أسواق العامل

ّوسوف تكون مهمة وضع توج ّيف االجتاه املعاكس مهمة شاق عن التصنيع ّهات التخيلّ  .)١٧(ة وباهظة الكلفةّ

  وآفاقه املستقبلية(Nichibei) اقتصاد نيشيبي

The Nichibei Economy and Its Prospects 

ّ أد العجز النقدي الذي تسب بت به إدارة ريغان والدورة االقتصادية العاملية النامجة عنه, كام هو موضح يف ّ
ومع هبوط الواليات املتحدة إىل مركز املدين . ّري جذري يف االقتصاد السيايس الدويلّ, أديا إىل تغي٢الشكل 

ّالدويل, ومع ما نجم عن ارتفاع قيمة الدوالر من تسارع عملية التخيل عن تصنيع االقتصاد األمريكي,  ّ
قتصاد القائم ; وهو اال"اقتصاد نيشيبي"استخدم اليابانيون فائض ميزان مدفوعاهتم اهلائل يف متويل بناء 

ورغم أن االخرتاق االقتصادي الياباين لالقتصاد . عىل زيادة التكامل بني االقتصادين األمريكي والياباين
األمريكي بدأ قبل ذلك بمدة طويلة, فإن سياسات إدارة ريغان دفعت هبذا التغيري اهليكيل قدما إىل األمام 

ية يف االقتصاد األمريكي, وتوسيع شبكة التحالفات ذلك أن تكثيف االستثامرات اليابان. وزادت وتريته

                                                           
األمريكي بسبب ن رؤوس األموال والنواحي األخر لالقتصاد ي تقييام رصحيا لألرضار التي تعرض هلا تكو(Feldstein, 1986)م ّيقد) ١٧(

 .السياسات االقتصادية لتلك اإلدارة
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ّبني الرشكات األمريكية واليابانية, والتطورات املتصلة بذلك جعلت من اقتصاد نيشيبي العالقة 
 .االقتصادية األساسية يف العامل
 هي ّ اقتصاد نيشيبي وما ينطوي عليه بالنسبة لالقتصاد السيايس الدويلجيادإن العواقب طويلة املد إل

وعىل كل حال فإن هناك أسئلة كثرية يمكن طرحها فيام خيص . أمور ال يمكن التنبؤ هبا يف هذه املرحلة
ّ االقتصادات األخر, وخاصة فيام يتعلق بالسؤال السيايس األسايس حول من ستكون يفاستقراره وتأثريه 

ن مصالح قوية يف كل من إ بالقول  بصورة مؤثرة(Kent Calder) ّوكام رد كينت كالدر. له السيطرة عىل من
الواليات املتحدة واليابان تفضل استمرار وتعزيز الرشاكة, لكن هناك أيضا أسبابا ذات شأن للشقاق 

فخالل ثامنينيات القرن العرشين كانت جمموعات قوية يف كال البلدين بحاجة . (Calder, 1985) واخلالف
 .ستستمر هذه العالقة املفيدة للطرفنيولكن مل يتقرر بعد إىل متى . بعضإىل بعضها 

ورغم أن االعتامد عىل التمويل الياباين وغريه من التمويل اخلارجي عىل هذا النحو كان حيويا لالقتصاد 
ّاألمريكي وللمركز الدويل للواليات املتحدة عىل املد القصري, فإن استمرار ذلك عىل املد الطويل 

وهلذا جتد الواليات املتحدة نفسها حمارصة . ة ويقوي اليابانينيسوف يزيد من ضعف الواليات املتحد
ّلكن توفر . فهي من ناحية حتتاج إىل رأس املال اخلارجي لتمويل العجز يف ميزانيتها. ضمن حلقة مفرغة

ّرأس املال األجنبي يؤدي من ناحية أخر إىل ارتفاع قيمة الدوالر, وهذا ينقص القدرة التنافسية لالقتصاد  ّ
ْثم إن االقتصاد املضعف يزيد بدوره من احلاجة إىل رأس املال . مريكي ويضعف قاعدته الصناعيةاأل

ويتجىل أكرب . ّاألجنبي, ليؤدي نزيف دفعات الفوائد إىل مزيد من الضعف يف قدرة االقتصاد التنافسية
 ّصناعية قد تتآكل إىل حداألخطار يف مثل هذه احلالة يف أن قدرة االقتصاد األمريكي التنافسية وقاعدته ال

 .ّيتعذر معه عكس مسار عملية الرتاجع االقتصادي
ّاليابانية اخلاصة, وخيشى كثريون −كام ثارت الشكوك أيضا عىل اجلانب الياباين حول العالقة األمريكية

وقد بدأ عدد من الزعامء السياسيني واالقتصاديني . هناك من حركة ارجتاعية سياسية أمريكية مفاجئة
التساؤل عام إذا كان يف مصلحة اليابان عىل املد الطويل متويل الرخاء األمريكي ومتويل قوة هيمنة دولية ب

 "معهد نومورا لألبحاث"ّوقد عرب تقرير صادر عن . هلا مصاحلها التي ختتلف عن مصالح اليابان
(Nomura Research Institute) ابان بوسعها أن تستفيد ّاملعروف بنفوذه, عرب عن الرأي القائل إن الي
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 سؤال نويف معرض اإلجابة ع. بصورة أفضل من قوهتا املكتسبة حديثا ومن دورها املستجد كمركز مايل
ّعام ينبغي أن يكون عليه دور مركز طوكيو املايل الدويل يف املستقبل, حدد التقرير أربعة أهداف هامة ّ: 

 .مليات التمويل واالستثامر بالني ينبغي أن تكون سوق طوكيو السوق األساسية لع,أوال
ّ, ينبغي أن تصبح طوكيو موقع متويل هام للرشكات متعددة اجلنسيات واحلكومات واملؤسسات ثانيا ّ

 . العابرة للحدود
, ينبغي أن تكون رابعا. ّ, ينبغي أن تكون طوكيو مركزا للمعلومات املتعلقة بإدارة املحافظ الدوليةثالثا

ّلدويل األسايس ملنطقة غرب املحيط اهلادئ بحيث تقوم بدور قناة لتوجيه األموال التي طوكيو املركز املايل ا
 .يتم تبادهلا عىل املستو العاملي نحو األسواق اإلقليمية

, ينبغي أن تكون طوكيو مصدرا يقدم أفكارا مبتكرة يف احلقل املايل, ويساهم يف توزيع املخصصات خامسا
 واخلالصة أن (Nomura Research Institute, 1976 b, p. 179) "ورة فعالةاملالية عىل مستو العامل بص

ّاليابان ينبغي أن تعزز موقعها بصفتها القوة املالية املهيمنة ألرسع مناطق العامل نموا, وأال تكتفي بمجرد  ّ ّ
 .تقديم الدعم للهيمنة األمريكية

بح أحد املراكز املالية الرئيسية يف العامل, فكيف  أداء اليابان عىل ما كان عليه يف املايض لتصّفإذا استمر
ّستستخدم القوة التي تصاحب هذا الدور? وكيف ستكون عالقاهتا مع املركزين املاليني الرئيسني اآلخرين 
 ?ّالقائمني يف لندن ونيويورك? وهل ستستمر اليابان يف دعم الدوالر, أم أهنا ستتحالف مع أوروبا الغربية

(Mc Rae, 1985, p. 18) ويف عرص تناقص فيه رأس املال يف العامل هل سيستخدم اليابانيون مواردهم 
ّوا قيادة العامل الثالث املثقل بالديون, أم لتعزيز عالقاهتم مع االقتصادات املتقدمة األخر, أم, ّاملالية ليتول

 املحيط اهلادئ? هل كام يلمح معهد نومورا لألبحاث, ليقتطعوا ألنفسهم جمال نفوذ اقتصادي يف منطقة
سيقومون بتمويل تنمية الصني أم سيبرييا السوفياتية? ومهام تكن القرارات التي سيتخذها اليابانيون بشأن 
استخدامهم لقوهتم املالية املتزايدة فستكون هلذه القرارات أمهيتها بالنسبة ملستقبل النظام االقتصادي 

 .ّوالسيايس الدويل
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. ثامنينيات من القرن العرشين استخدام مواردهم املالية لدعم الواليات املتحدةر اليابانيون أواسط الّقر
وجاء ذلك ألسباب جتارية من جهة, هبدف تأمني سوق للصادرات اليابانية, وألسباب تتصل بجاذبية 

ولكن عىل املد الطويل نر أن االهتاممات واملصالح . الفائدة األمريكية املرتفعة من جهة أخرأسعار 
ّالسياسية هي التي ستحدد مد استعداد اليابان لالستمرار يف تقديم الدعم املايل للهيمنة والرخاء 

ّل القوة ّ إحد املشاكل السياسية والنفسية يف أن مثل هذه العالقة من شأهنا أن حتوّوتتجىل. األمريكيني
ومع ذلك فإن ضغوط .  الياباينن اليابان مقابل رأس املالعالعسكرية األمريكية إىل قوة مرتزقة تدافع 

الواليات املتحدة عىل اليابانيني كي يأخذوا عىل عاتقهم حصة أكرب من العبء الدفاعي قد قوبلت باستياء 
وما مل يتم إرساء العالقات السياسية واألمنية األوسع بني احلليفني عىل أساس . )١٨(شديد من قبل اليابانيني

 . الروابط التي جتمعهام إىل ما ال هنايةّن تستمرأكثر ثباتا فلن يكون من املرجح أ

 اخلامتة

ّربام كان التمويل الدويل أكثر أوجه االقتصاد السيايس الدويل إثارة للخالف وعرضة لالنتقاد, بد ّ  من ءاّ
ّ سبب اإلمربيالية واحلرب العاملية وصوال إىل االنتقادات التي وجهتها ّبأنه) متويل النخبة(ـ هتام لينني لا
لقد تسببت . ّلبلدان األقل نموا خالل ثامنينيات القرن العرشين إىل املصارف الدولية واملساعدات الرسميةا

األزمة التي واجهها النظام املايل العاملي يف ثالثينيات القرن العرشين يف اهنيار االقتصاد العاملي خالل 
ّوهاهي مشاكل ديون الدول األقل. "الكساد الكبري"  مع هناية القرن العرشين لتهدد العامل بأزمة ا تعودّ نموّ

ّمالية يمكن أن تؤدي إىل اهنيار االقتصاد العاملي, وزيادة حد  .ّة التوجهات االقتصادية القوميةّ
كان األول ظهور سوق . وقد شهدت فرتة ما بعد احلرب ثالثة تطوارات تارخيية يف النظام املايل العاملي

وكان . ّتحويل, األمر الذي أضعف سيطرة السياسة الدولية عىل النظام املايلبية القابلة للوالعمالت األور
الثاين ظهور أزمة الديون العاملية بصورة مفاجئة أوائل ثامنينيات القرن العرشين, واملساعي التي بذلت 

                                                           
. ن رشاء اليابانيني لألوراق املالية احلكومية األمريكية يرقى إىل مستو املشاركة يف حتمل العبءإّبوسع املرء يف احلقيقة أن يرد بالقول ) ١٨(

كانت هناك أوسواء . ١٩٨٤ّالدوالر يف شهر مايو من عام  − هذا الصدد قد تراجعت بعد إبرام اتفاقية النييف ويبدو أن شكاو األمريكيني 
 .صلة واضحة لذلك أم ال, فإن العالقات األمنية واملالية بني هذين احلليفني وثيقة الروابط
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فاجئ إىل أما الثالث فكان انتقال الواليات املتحدة الرسيع وامل. ّإلعادة ترسيخ نفوذ صندوق النقد الدويل
ّوقد أد هذا التطور األخري إىل تغري يف . ّموضع دولة مدينة, وحتول اليابان إىل موضع القوة املالية الرئيسية ّ ّ

ّوتثري هذه التطورات قضايا عويصة تتصل باالستقرار املستقبيل . ّطبيعة النظام املايل, بل والسيايس, الدويل
 .ّوالعواقب السياسية للنظام املايل الدويل

ّلقد أصبحت مهمة إدارة النظام املايل الدويل عموما, ومشكلة الديون خصوصا, أكثر تعقيدا بكثري مما كانت  ّ
ّ فلسفة عدم التدخل التي سادت يف املايض, ّإذ يف ظل. (Kahler, 1985, p.p.361-362). عليه يف املايض

ت املعاناة التي ّم السوق مهام اشتدف عن الدفع والتسويات تعترب جزءا طبيعيا من نظاّكانت حاالت التخل
هذا يف حني أن هناك اليوم يف البلدان الدائنة واملدينة عىل السواء جمموعات أكرب عددا وقوة من . تسببها

وقليلون هم أولئك الذين يميلون إىل ترك مسألة . الناخبني واملؤيدين قادرة عىل الوقوف يف وجه التسويات
 .ّ فإن القضايا املالية ال تلبث أن تسيس املشكلة للسوق, وبالتايلّحل

 "بمسؤولياهتا"ة باالضطالع ّ فإن الواليات املتحدة مل تعد مهتم(Joanne Gowa)وكام أشارت جوان غووا 
وقد ختلت الواليات املتحدة . (Gowa, 1983)كقوة مهيمنة ما مل يمس ذلك مصاحلها احليوية املبارشة 

ّلنقدي الدويل, ومل تستجب إدارة ريغان ألزمة الدين إال عندما تعرض عموما عن دورها يف إدارة النظام ا
ورغم استمرارها يف لعب دور قاطرة النمو بالنسبة لبقية العامل . استقرار النظام املرصيف األمريكي للخطر

 .فإن الواليات املتحدة قد أضحت عبئا عىل كاهل النظام
بالعواقب التي يمكن أن يواجهها االقتصاد العاملي نتيجة ّ أكرب لغز يف حقل التمويل الدويل حييط ّولعل

ّحتول مركز الواليات املتحدة والدوالر يف النظام الدويل ّ ّومع ميض الوقت فإن آثار هذا التغري يف املركز, . ّ
ّوكذلك آثار ضعف الدوالر, سوف تبدل بالتأكيد من تصورات أمريكا ملصاحلها وعالقاهتا مع البلدان  ّ ّ

هلا بالرضورة من حتقيق فائض يف التصدير كي متول ومن ثم ّفالواليات املتحدة كدولة مدينة ال بد. األخر ّ
ّتسدد ديوهنا, ولكن ال يسع املرء إال أن يتساءل ما الذي ستصدره أمريكا وإىل من, خاصة عىل ضوء  ّ ّ

ذلك أنه يف عامل .  كثرية أخر اهلادفة للربح واملوجهة نحو التصدير التي اعتمدهتا بلدانّاسرتاتيجيات النمو
ّمؤلف من املجموعة األوروبية التي تزداد انغالقا, واليابان التي تتسم بكون نزعتها الطبيعية السترياد 
ّالبضائع املصنعة ضعيفة جدا وبوجود حواجز عالية فيها أمام دخول منتجات زراعية أمريكية كثرية, يف عامل 
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فقد تباطأت التجارة األمريكية مع . يات املتحدة أسواقا للتصديركهذا ليس من الواضح أين ستجد الوال
ّالدول األقل نموا, والتي توسعت برسعة خالل سبعينيات القرن العرشين, إثر ظهور أزمة الديون; يف حني  ّ

وبينام تتكيف الواليات املتحدة مع . فرضت قيود عىل التجارة مع دول الكتلة السوفياتية ألسباب سياسية
ّا اجلديد كدولة مدينة, فإن عالقاهتا مع هذه الدول ومع غريها من العنارص االقتصادية الفاعلة ال دوره

 .ّيمكن إال أن تتغري بالتأكيد
ّلقد أد سوء إدارة أمريكا لشؤوهنا الداخلية اخلاصة وللنظام املايل العاملي إىل انتقال قسط كبري من  ّ

ّوقد كانت القوة املالية القيادية يف العامل تتوىل تارخييا . اتق اليابانينيّمسؤوليات القوة املالية املهيمنة إىل ع
صات رأس املال عىل املناطق والصناعات التي ستستخدمه عىل النحو ّتوزيع خمص: مسؤوليتني رئيستني مها

ريطانيا وقد أحسنت ب.  بحيث تقي النظام أزمة مالية"مقرض املالذ األخري"ّاألكثر فعالية, والقيام بمهمة 
العظمى أداء هذا الدور خالل القرن التاسع عرش, وكذلك فعلت الواليات املتحدة لبعض الوقت خالل 

ّولسوف يعتمد مستقبل االقتصاد الدويل . واآلن جاء دور اليابان يف موضع القيادة املالية. القرن العرشين
 .ّديه بمهارة أم الل هذا عىل ما إذا كانت اليابان سوف تتوىل هذا الدور و تؤّاملتحو
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 يّحتول االقتصاد السيايس العامل

The Transformation of the Global Political Economy 

كان العرص االقتصادي املمتد ما بني هناية احلرب العاملية الثانية وثامنينيات القرن العرشين أحد أبرز 
ّبناء التي شهدها عقد اخلمسينيات كان هناك معدل نمو فبعد فرتة إعادة ال. العصور يف التاريخ البرشي

وتضاعف الناتج القومي يف العامل ثالث . اقتصادي غري مسبوق خالل عقد الستينيات وأوائل السبعينيات
حقول ّوازدادت أمهية الرتابط االقتصادي الدويل يف . مرات عىل مد الفرتة التي امتدت حوايل أربعني عاما

ّ ما أد إىل ظهور تكهنات ونظريات ,ّت النقدية واالستثامر اخلارجي بمعدل مل نشهده من قبلالتجارة والعالقا
وتبنى الليرباليون مقالة مفادها أن البرشية آخذة يف . ّحول العواقب املحتملة هلذه التطورات عىل املد الطويل

 .تها االقتصادية والسياسيةّاالندماج يف اقتصاد سوقي عاملي تفقد فيه الدولة واحلدود الوطنية أمهي
ن حل منتصف ثامنينيات القرن العرشين حتى كان حلم الليرباليني هذا بقيام اقتصاد عاملي آخذ يف اوما 

ّاالتساع تنظمه سوق حتكمها قوانينها الذاتية قد حتطم إذ كانت الظاهرة املستجدة التي عرفت بالركود . ّ
ّ منخفض وبطالة متفشية ومعدل تضخم مؤلف من ّل نموّوهي مزيج من معد − (stagflation)ّوالتضخم  ّ ّ ّ
ّ كانت قد حلت يف السبعينيات حمل النمو−مرتبتني وتبع ذلك انخفاض كبري .  االقتصادي الرسيع واملستقرّ

ّيف معدل النمو ّوكانت االنجازات التي حققتها .  االقتصادي العاملي خالل ثامنينيات القرن العرشينّ
رير التجارة قد أخذت تتآكل بسبب انتشار احلواجز غري املتصلة بالتعريفات وكذلك جوالت متتالية لتح

ّأشكال شتى من السياسات االقتصادية احلامئية, كام كان النظام النقدي الدويل يف حالة من الفوىض, بسبب 
ا ّ نموّتصادات األقلبينام تعرض استقرار البنية املالية العاملية ملخاطر مشاكل الدين اهلائلة التي كانت االق

 .ّوهكذا بدأ الرتابط االقتصادي الدويل تراجعه املستمر عىل جبهات كثرية. تواجهها
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ّوقد شغلت جهود فهم وتفسري هذا االنقالب الذي ال يصدق لتوجهات املصائر االقتصادية العاملية وما 
 العلامء واملسؤولني التنفيذيني ّينطوي عليه ذلك بالنسبة ملستقبل االقتصاد السيايس الدويل, شغلت أذهان

ورغم كثرة النظريات والتفسريات املتعارضة التي غطت خمتلف . يف قطاع األعامل, واملسؤولني احلكوميني
ّألوان الطيف األيديولوجي بدءا من املنظرين أصحاب التوق عات العقالنية عىل اليمني وانتهاءا باملاركسيني ّ

ّا بصورة أساسية عىل أسلوبني للتحليل; ومها املوقف التأزمي واملوقف ّعىل اليسار فإن املراقبني توزعو
ّورغم أن املحللني الذين يمكن أن يصنفوا ضمن أصحاب هذا املوقف أو ذلك بصورة مطلقة هم . البنيوي

 .ّقلة, فإن باإلمكان التمييز بني جمموعتني متباينتني
ات عنيفة ناجتة عن سلسلة من الصدمات خارجية ن االقتصاد العاملي تلقى رضبإّاملوقف التأزمي يقول 

ّمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي, (املنشأ, وعن إدارة اقتصادية غري مسؤولة 
١٩٧٧.((OECD)   ّوتشمل هذه التطورات اخلارجية الكارثية األثر التضخمي حلرب فيتنام, والزيادتني ّ ّ

ورغم أن . , والعجز يف امليزانية األمريكية)١٩٨٠ −١٩٧٩ و١٩٧٤ −١٩٧٣(الضخمتني يف أسعار النفط 
أو ) ة كل قرنّالتي حتدث مر(ّأنصار هذه املدرسة يف التفكري يقرون بأن بروز عدد من التوجهات القرنية 

ّطويلة املد, مثل تعاظم دور الدولة يف االقتصاد, وتراجع نمو  االنتاجية يف اقتصادات كثرية, من شأنه أن ّ
 هلام أمهية كرب تن سوء احلظ أو إخفاق السياسات كانإنشطة االقتصادية فإهنم باملقابل يقولون يعيق األ

 وأنه يمكن إصالح حاله وإعادته إىل ,١٩٧٣يف تفسري سوء أداء االقتصاد العاملي يف مرحلة ما بعد عام 
ّ االقتصادي املستقر وغري التضخمي من خالل سياسات أكثر تنورا ووّمسار النمو عندها تبدأ من . عياّ

 .جديد مسرية زيادة الرتابط االقتصادي
ّوعىل النقيض من هذه النظرة املعتدلة بعض اليشء ير أصحاب املوقف البنيوي أن تغريات سياسية 

ّة عديدة قد بدلت بنية وطريقة عمل االقتصاد الدويلّواقتصادية وتكنولوجية هام ويقال إن هذه . ّ
ّا بني الرتاجع النسبي لالقتصاد األمريكي والتغريات الكبرية التي طرأت عىل ّالتطورات, التي ترتاوح م

ومن عواقب هذه . ل جذري يف سامت االقتصاد العامليّبت يف حتوّظروف العرض والطلب, يقال إهنا تسب
ّالتغريات اهليكلية أنه سوف يكون من الصعب, إن مل يكن من املستحيل, العودة إىل مستويات النمو ّ ّ 
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ن من إجياد ترتيبات جديدة ّقتصادي املرتفعة والرتابط العاملي اللذين شهدنامها يف املايض ما مل نتمكاال
 .إلدارة االقتصاد العاملي

 من ,فمن جهة. ّه اخلاصةني مزاياقف من هذين املوّوكام هو احلال يف معظم املناظرات من هذا القبيل فإن لكل
ّ مع السياسات املتهورة خالل سبعينيات القرن العرشين أد املؤكد ان تضافر األحداث سيئة الطالع

ة, ولسوف يكون من احلمق فعال ّبالفعل إىل جعل االقتصاد العاملي ينحرف عن مساره السليم بصورة حاد
ومن جهة أخر سيكون . اإلحياء بأن اخليارات السياسية السليمة ال يمكنها أن تعيده إىل مساره من جديد

ّ التغريات اهليكلية العميقة التي كانت قد طرأت بحلول أواسط ثامنينيات القرن العرشين, من العبث جتاهل ّ
ّولكي يستوعب املرء مغز هذه التطورات . ّوالتي من شأهنا أن جتعل هذه املهمة عسرية عىل نحو استثنائي

ّلنجاح املتميز الذي حققه له من البدء بدراسة األسباب األساسية ل ّبالنسبة لالقتصاد السيايس الدويل ال بد ّ
ّاقتصاد ما بعد احلرب, وكيفية تأثر هذه األسباب بالتغريات اهليكلية وهبذه الطريقة فقط يمكن وضع منظور . ّ

ّهلذه القضايا وإدراك كيف أن جمموعة من العوامل التأزمية واهليكلية قد أفرزت املشكلة االقتصادية العاملية ّ. 

 ّتصاد السيايس الدويليف االقالبنيوية ّالتغريات 

Structural Changes in the International Political Economy 

. يمكن أن تعز أسباب األداء غري العادي لالقتصاد العاملي يف فرتة ما بعد احلرب لثالث سامت رئيسة
كانت هذه . طلباألوىل البيئة السياسية املواتية, والثانية وجود عوامل عرض جمدية, والثالثة هي زيادة ال

وللسبب نفسه . , يف احلقيقة, هي التي جعلت السياسة االقتصادية ناجحة إىل هذا احلدالبنيويةّالتغريات 
ّأدت التغريات التي طرأت عىل هذه الظروف  ّاعتبارا من سبعينيات القرن العرشين أدت إىل تعقيد البنيوية ّ

 .قتصاد السيايس العاملي املعارصةّاملهمة السياسية اهلادفة إىل التغلب عىل مشاكل اال
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 صعود وانحدار اهليمنة األمريكية

The Rise and Decline of American Hegemony 

ّالواليات املتحدة من احلرب العاملية الثانية بصفتها القوة االقتصادية والعسكرية املسيطرة أو  خرجت
عية األخر خالل احلرب أحد أسباب صعود وكان تدمري االقتصادات الصنا. ّاملهيمنة يف النظام الدويل

ومن هذا املنظور كانت الطبيعة اآلمرة والناهية . أمريكا إىل هذا املوضع الرفيع الذي ال ينافسها عليه أحد
, ومقدر هلا أن ترتاجع يوما ما مع "غري عادية"للقيادة األمريكية يف السنوات األوىل بعد احلرب طبيعة 

ب يف انتشار آمال اقتصادية زائفة ّلكن هذا الوضع املصطنع تسب. ر لعافيتهااستعادة االقتصادات األخ
وكبرية عىل نحو غري طبيعي يف أوساط الشعب األمريكي استمرت رائجة حتى ثامنينيات القرن العرشين, 

كام أن هذه اآلمال شجعت . ف مع االنحدار االقتصادي والسيايس أمرا بالغ الصعوبةّوجعلت التكي
ّت املتحدة عىل أن تأخذ عىل عاتقها التزامات دولية, األمر الذي ثبط مهالواليا ة حلفائها عن تقديم ّ

ّمسامهات مناسبة للحفاظ عىل النظام السيايس واالقتصادي الدويل, وهي التزامات كانت تتجاوز قدراهتا 
 .)١(عىل املد الطويل

ات املتحدة ملتزمة بإحياء االقتصاد الليربايل ة أوزارها كانت الوالينيوعندما وضعت احلرب العاملية الثا
وبالتايل فإن الروابط السياسية واألمنية بني الواليات املتحدة . ّالدويل وذلك ألسباب اقتصادية وسياسية

رت اإلطار السيايس الذي متكن اقتصاد السوق الليربايل ّوحلفائها األساسيني يف أوروبا الغربية واليابان وف
ومن أجل املحافظة عىل متاسك هذا التحالف كانت الواليات . مل من خالله بسهولة نسبيةالعاملي من الع

ّاملتحدة وحلفاؤها عىل السواء مستعدين بصورة عامة للتغايض عن مصاحلهم الضيقة قصرية املد يف سبيل 
 .خري اجلميع

وألول . االقتصادية العامليةّوفرت زعامة أمريكا وإطار هذا التحالف أساسا راسخا وآمنا لتنمية العالقات 
ّوأدت املبادرات األمريكية يف حقل . مرة عىل اإلطالق كانت كل االقتصادات الرأساملية حلفاء سياسيني

                                                           
 .تقييم ممتاز هلذه التكاليف (Oye, Lieber, and Rothchild, 1983)يف الفصل األول من كتاب ) ١(
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ّوقام الدوالر مقام أساس للنظام النقدي الدويل, يف حني . التجارة إىل جوالت متتابعة لتحرير التعريفات ّ
مريكا, سهلت عملية أ املبارشة والتكنولوجيا, والتي وردت من ّسهلت املساعدات اخلارجية واالستثامرات

ّالتطوير الرسيعة لالقتصادات املتقدمة, وكذلك القتصادات معي ّومهام يكن من أمر, ربام تكون . اّ نموّنة أقلّ
 .ّأكرب مسامهة قدمتها أمريكا ملسرية إحياء وإنجاح االقتصاد الليربايل الدويل هي مسامهة سياسية ونفسية

ّفقد أخذت الواليات املتحدة عىل عاتقها عبء الدفاع عن الديمقراطيات الصناعية بحيث مكنت 
ّاألوروبيني الغربيني, وكذلك اليابانيني بصورة خاصة, من تركيز جهودهم ومواردهم عىل التنمية 

ا من ووفرت اهليمنة األمريكية بيئة مواتية أطلقت قو العرض والطلب من خالهلا عرص. االقتصادية
 . الذي مل يسبق له مثيل, وكذلك اقتصادا دوليا منفتحا بشكل متزايدّالنمو

 قرنا كامال فإن عرص اهليمنة األمريكية مل يستمر ألكثر من ّوعىل عكس مفهوم السالم الربيطاين الذي امتد
ذي شهدته وبدأ أفوله مع االنتقال إىل ما سيصبح سياسات كينيزية مفرطة, ومع التصعيد ال.  عقودةبضع

وبحلول أواسط ثامنينيات ذلك القرن أضحى الدليل عىل . ينيات القرن العرشينّاحلرب الفيتنامية يف ست
إذ يف أوائل مخسينيات القرن العرشين كانت . (Ilgen, 1985)الرتاجع النسبي لالقتصاد األمريكي جليا 

لعامل, مصدر ما نسبته أربعون باملائة تقريبا الواليات املتحدة, التي كان يقطنها ستة باملائة من جمموع سكان ا
ة الواليات املتحدة كانت انخفضت بمقدار ّكانت حص ١٩٨٠من إمجايل الناتج العاملي; ولكن بحلول عام 

ويف حني . (Oye and Gilpin, 1986, p. 14)النصف لتصل إىل ما يعادل اثنني وعرشين باملائة تقريبا 
 ما بعد احلرب العاملية الثانية مبارشة ثالثني باملائة من صادرات العامل أنتجت الواليات املتحدة يف فرتة

أما .  إىل ما ال يزيد عىل ثالثة عرشة باملائة١٩٨٦ّاملصنعة فإن حصتها كانت قد انخفضت بحلول عام 
حادة من ّاالنتاجية األمريكية والتي بقيت تتقدم مثيالهتا يف بقية دول العامل ملدة عقود, فقد تراجعت بصورة 

ّسنويا يف يف السنوات األوىل بعد احلرب العاملية الثانية إىل معدل منخفض عىل نحو % ٣ّمعدل نمو قدره 
ومع . (Sawhill and Stone, 1984, p. 73)سنويا خالل سبعينيات القرن العرشين % ٠٫٨اليصدق قدره 

ّخاصة اقتصادات اليابان وأملانيا الغربية ّختلف انتاجية أمريكا وراء انتاجية االقتصادات املتقدمة األخر, و
ّوالدول املصنعة حديثا, أصبح اقتصادها أقل قدرة عىل املنافسة وانخفض مستو املعيشة يف أمريكا . ّ

كانت الواليات املتحدة تتخلف عن اآلخرين من حيث التشكيل الرأساميل, . اء ذلكّانخفاضا كبريا من جر
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ساعا من ّ, وذلك ضمن ميدان يزداد ات)أي رأس املال البرشي(د العاملة ّوالتقدم التكنولوجي, ونوعية الي
ة تنافسية ّجهة املواد اخلام, التي كانت عىل مد تارخيها مصدر قومن وحتى . املتنافسني الصناعيني

ومل حتتفظ الواليات . (Rosenberg, 1977)ّأمريكية, كان االكتفاء الذايت األمريكي منها يتناقص باستمرار 
ّملتحدة بيشء من نقاط القوة التي كانت يف السابق تتفوا  الزراعة ّق فيها عىل اجلميع باستثناء ما خيصّ

ّوصناعات تقنية متقدمة معي وبحلول أواسط الثامنينيات كان مركز (Maddison, 1982, p. 41). نةّ
 .)٢(اجعا كبرياّ مستو آخر من مستويات القوة االقتصادية ترّالواليات املتحدة قد تراجع يف كل

ّ عىل التحول يف مركز االقتصاد األمريكي عىل املستو العاملي ألول مرّوقعت األحداث التي تدل ة عام ّ
ّفخالل تلك الفرتة فقدت الواليات املتحدة التحكم أوال بالنظام النقدي العاملي إثر اهنيار بريتون . ١٩٧٣

ّوودز والتحول إىل املعدالت املرنة, وثانيا بسوق ويف حني كان العمل احلاسم يف احلالة .  الطاقة العامليّ
ّاألوىل هو رفض أملانيا الغربية االستمرار يف دعم الدوالر الذي كان يواجه املتاعب, وقرارها تويل مهام 
ّقيادية نقدية أكرب يف املجموعة األوروبية, فإن العمل احلاسم يف احلالة الثانية جاء من طرف منظمة 

ا, وللمرة األوىل يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية, انكمش الرخاء االقتصادي وسياسة وهكذ. "أوبك"
 .ّاالقتصاد الكيل األمريكيان, وبصورة جذرية, بسبب أعامل قامت هبا حكومات أجنبية

لسياسية وبحلول أواسط ثامنينيات القرن العرشين كان املركز القيادي املهيمن الذي احتلته أمريكا, والبيئة ا
وعىل الرغم من أن الواليات .  إىل حد بعيدالقتصاد العاملي الليربايل, قد تآكالارها ذلك ّاملواتية التي وف

ّاملتحدة بقيت القوة االقتصادية والعسكرية املسيطرة فإن تراجعها النسبي ترك آثارا عميقة يف الدور الذي 
ّتصاد الدويل, وكذلك يف عالقاهتا مع االقتصادات كان باستطاعتها أن تلعبه, أو أهنا ستلعبه, يف االق

ومع انحسار . وتركت مشاكل يف االقتصاد العاملي يف جماالت التجارة واملال والديون دون حلول. األخر

                                                           
ورغم أن هذا كان صحيحا باملعايري . ين أنكر عدد من الكتاب وجود أي تراجع يف قوة الواليات املتحدةأواسط ثامنينيات القرن العرش) ٢(

ن النفوذ األمريكي كان ال يزال إوبدا أن هؤالء الكتاب كانوا يقولون . املطلقة فإن الرتاجع كان أمرا غري قابل للرد أو الشك باملعايري النسبية
 .يرهم يرض ببقية دول العاملنه يف تقدإأقو من الالزم, و
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ّقوة الواليات املتحدة أضحت سياساهتا أكثر تركيزا عىل الذات, وأدت إىل زيادة حاالت الرصاع بني  ّ
 .ن األخرالواليات املتحدة والبلدا

ّالقوة " بحرب فيتنام مرورا بوالية الرئيس ريغان كانت الواليات املتحدة قد أصبحت أقرب إىل ءاوبد
 استعدادا إلخضاع ّ, األقل(John Conybeare, 1985) تعبري جون كونيبري ّ, ولو عىل حد"امليهمنة الضارية

 أكثر فأكثر إىل استغالل مركزها ن ذلك, أخذت متيلمّمصاحلها اخلاصة ملصالح حلفائها, وهي بدال 
وحتولت السياسة االقتصادية األمريكية, يف نظر كثري من غري . ّاملهيمن ملصلحة غاياهتا اخلاصة ضيقة احلدود

وقوبل استغالل أمريكا ملركزها االقتصادي املسيطر . األمريكيني, من اإلمهال احلميد إىل اإلمهال اخلبيث
ا االقتصاديني, ومع ذلك فإن هؤالء الرشكاء أنفسهم كانوا غري قادرين أو غري باستياء متزايد من قبل رشكائه

 .قة احلدودّة أكرب من مسؤوليات إدارة النظام, وكانوا يسعون وراء أهدافهم القومية ضيّ حصّراغبني بتويل
ة عىل وزادت السياسات التي اتبعتها إدارة ريغان من رسعة تدهور املركز االقتصادي للواليات املتحد

ّورغم تشديد إدارة ريغان عىل االقتصاد الذي يتناول جانب العرض وعىل رفع معدل . املد الطويل
ّخرات الوطنية واالستثامر املحيل, فإن كال العنرصين شهدا تراجعا حادّاملد ا عىل مد والية هذه اإلدارة, ّ

ما بني عامي . )٣(لق غري مسبوقيف حني وصلت نسبة الدين إىل الناتج القومي اإلمجايل إىل مستو مق
 مليار دوالر أو أكثر إىل هبوط ٢٠٠ّ أدت رضورات متويل عجز امليزانية السنوي البالغ ١٩٨٥ و١٩٨٠

ّباملائة, وخالل الفرتة نفسها سجل معدل املدخرات ) ١٢(إىل ) ١٧(ّمعدل املدخرات األمريكية بام يقارب 
باملائة, بل ويف بعض األحيان ) ٤( العاملية الثانية ليصل إىل الشخصية انخفاضا قياسيا لفرتة ما بعد احلرب

ّوباملقابل بقي معدل املد. (إىل ما دون ذلك  باملائة, ووفقا لبعض التقديرات ٢٠خرات اليابانية أقرب إىل ّ
 ٢٠٠ت موازنة هذا االنخفاض يف املدخرات الوطنية, والبالغ حوايل ّوقد مت).  باملائة٣٠فإنه وصل حتى 

 .ّر دوالر سنويا, من خالل خفض االستثامر املحيل, واالقرتاض اخلارجيمليا

                                                           
ها يف بعض املجتمعات األخر, فقد كانت هلا داللة أكرب نظرا ألمهية وحجم  إليرغم أن هذه النسبة مل ترتفع إىل املستويات التي وصلت) ٣(

 .االقتصاد األمريكي يف العامل
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فهو من . (Feldstein, 1986, p. 2- 3) كام أن عجز امليزانية كان يعني هبوطا كبريا يف الرتاكم الرأساميل
 الفائدة وحال دون دخول أسعارّخرات الوطنية أد إىل رفع ّخالل امتصاصه ألكثر من نصف إمجايل املد

باملائة من الناتج ) ١٧٫٥(ّخفض معدل تراكم رؤوس األموال من حوايل  ّالستثامرات املحلية; إذ إنا
أما أثر هذا االنخفاض يف تراكم رؤوس . ١٩٨٥باملائة عام ) ١٦٫٢( إىل ١٩٧٩القومي اإلمجايل عام 

مليار دوالر سنويا  ١٦٠خسارة " تريليون دوالر, فكان ١٫٦ّاألموال اخلاصة عىل املد البعيد, والبالغ 
 أدنى لالنتاجية, ويف ّلت عواقب هذا الرتاكم املنخفض يف نموّومتث). ٣املصدر السابق ص ("وإىل األبد

. تسارع خطى تراجع تصنيع االقتصاد األمريكي, ويف مستو معيشة سيكون أدنى بصورة كبرية مستقبال
االقرتاض من اخلارج استهلك ومن خالل دفع رضائب أدنى خالل ثامنينيات القرن العرشين, و

ّاألمريكيون أكثر من السابق, لكنهم سيضطرون إىل دفع احلساب عىل شكل ارتفاع يف الرضائب, وعودة 
 .ّللتضخم, أو من خالل األمرين معا, وهذا هو االحتامل األقرب

 للتخفيض وخالفا لنظرية جانب العرض التي اعتمدهتا إدارة ريغان فقد استجاب أفراد الشعب األمريكي
وترافق االنتعاش االقتصادي برتاكم الدين . خراهتمّالرضيبي بزيادة االنغامس يف الديون بدل زيادة مد

 ١٩٨٠إذ ما بني عامي . اخلاص والعام واخلارجي, بل إن هذا الدين كان يف الواقع قوة دافعة هلذا االنتعاش
 تريليون دوالر, وخالل عام ٨٫٢يون إىل  تريل٤٫٣د من ّ تضاعف تقريبا إمجايل الدين غري املسد١٩٨٥و

بأكثر من اإلمجايل , هذا يف حني مل يرتفع الناتج القومي ١٩٨٤ كان عليه عام ّباملائة عام) ١٥( ازداد بنسبة ١٩٨٥
 (Leonard Silk)  وقد رسم ليونارد سيلك(The New York Times, April 30, 1986, p. D2) باملائة ٢٫٣

 :رية قائالهذه احلالة بعبارات مث
د يف الواليات املتحدة بأكثر من الضعف خالل السنوات السبع املاضية, إذ ّازداد إمجايل الدين غري املسد"

وبينام كان . ١٩٨٤تريليون دوالر هناية عام ) ٧٫١( إىل ١٩٧٧تريليون دوالر هناية عام ) ٣٫٣(ارتفع من 
جه صعودا بزيادة ّك الفرتة كان الدين اخلاص يت مليار دوالر خالل تل٧٥٤الدين الفيدرايل يتزايد بمبلغ 

وخالل فرتة السنتني املاضيتني وحدها ازداد إمجايل الدين غري املسدد بحوايل . تريليون دوالر) ٢٫٣(قدرها 
ّ كان إمجايل الدين العام واخلاص يزداد بمعدل ١٩٨٤وخالل الربع األخري من عام . تريليون دوالر) ١٫٥(

وخالل العام املايض اقرتضت . دوالر أمريكي, وذلك للمرة األوىل يف التاريخسنوي قدره تريليون 
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مليار دوالر لتمويل عجزها, يف حني أضاف قطاع األعامل اخلاص ) ١٩٨٫٨(احلكومة الفيدرالية مبلغ 
 .(The New York Times, Sep. 4, 1985, p.D2) مليار دوالر إىل ديوهنام) ٥٣٥(والعائالت مبلغ 

) ٢(ات اخلمس األوىل من والية إدارة الرئيس ريغان اقرتب الدين القومي من مستو الل السنوخ
 قد يصل إىل ما ١٩٩٠وبحلول عام . (The New York Times, Sep 22, 1985, p.E5)تريليون دوالر 

فائدة ّباملائة من الناتج القومي اإلمجايل, ولو اعتمدنا معدالت ال) ٤٠(تريليون أو ما يعادل ) ٢٫٣(يقارب 
مليار دوالر, وبحلول ) ٢٠٠(, فإن مدفوعات الفوائد ستكون قد ازدادت بمقدار ١٩٨٦السائدة عام 

. (Feldstein, 1986, p. 2)باملائة من رضائب الدخل الشخيص ) ٤٠( من شأهنا أن تستحوذ عىل ١٩٩٠
وبلغ مستو . ن قبلوكانت الواليات املتحدة بذلك ترهن مستقبلها إىل درجة مل يعرفها تاريخ العامل م

الدين اخلاص والعام واخلارجي الذي يدين به الشعب األمريكي, ونفقات خدمة هذا الدين, وبكلامت 
د االستقرار النقدي للواليات ّ هيد"مستو غري مسبوق"رئيس بنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك, 

ال دول أخر كانت يف طور االنحدار وكام سبق أن حدث يف ح. (Corrigan, 1985)املتحدة وبقية العامل 
 يف االستهالك وقصور طيف املايض, فإن الواليات املتحدة كانت قد أطلقت العنان لنفسها جلهة اإلفرا

 .االستثامرات ملدة أطول من الالزم
 املنتجة ّخرات الوطنية, باإلضافة إىل املواد اخلام والتكنولوجيا واملهارات البرشية, تشكل املواردّوبام أن املد

ألي اقتصاد فإن احتامالت مواجهة عواقب سلبية طويلة املد هلذا اإلرساف من جانب الشعب األمريكي 
فقد كان األمريكيون يستهلكون مصدر ثروهتم القومية وكذلك مصادر ثروات . أصبحت تثري القلق

عرون بالقلق من أن وبدأ االقتصاديون يش.  وضعها يف استثامرات منتجة منجمتمعات أخر أيضا, بدال
دفعات الفوائد التي تسدد للجهات الدائنة سوف تقحم الواليات املتحدة يف حلقة مفرغة لن يكون 

ا ستضطر للغوص أبعد من أي ّ نموّبإمكاهنا اخلالص منها بسهولة; ذلك أهنا مثل الكثري من البلدان األقل
ذا كان معنى ذلك أن تزيد دفعات الفوائد فإ. وقت مىض يف الديون بغية خدمة دفعات الفوائد املرتاكمة

ة للجهات اخلارجية يف هناية املطاف عن إيرادات الصادرات وغريها من اإليرادات اخلارجية ّاملستحق
ويل خدمة الدين, وسوف يصعب عىل الواليات املتحدة مفسوف يصبح من الرضوري اقرتاض املزيد لت
 .سيايسبالفعل أن توقف مسار انحدارها االقتصادي وال
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 األخرية من القرن العرشين وجدت الواليات املتحدة نفسها حمارصة ما بني التزاماهتا فرتة العقودخالل 
الكثرية من جهة وقوهتا املرتاجعة من جهة أخر, وهو وضع تقليدي تواجهه أي قوة مهيمنة يميل نجمها 

ّومع توسع القوة العسكرية ا. (Gilpin, 1981, p. 187) األفول إىل لسوفياتية كانت الواليات املتحدة قد ّ
أخذت عىل عاتقها نفقات متزايدة هبدف املحافظة عىل مركزها السيايس والعسكري املهيمن, كام كان ظهور 

االحتكارات االقتصادية السابقة يف جماالت الطاقة والتكنولوجيا  منافسني صناعيني جدد, وخسارة
ّومع تراجع معدل النمو . واليات املتحدة عىل متويل هيمنتهاقد أضعفا قدرة النفسه والزراعة يف الوقت 

ّاالقتصادي وانخفاض معدل االدخارات الوطنية كانت الواليات املتحدة تعيش, وتدافع عن التزامات ّ, 
ولكي توازن الواليات املتحدة ما بني التزاماهتا وقوهتا فإهنا ستضطر يوما .  بعيدّبام يتجاوز مواردها إىل حد

 إجراء مزيد من التخفيضات يف التزاماهتا عرب البحار, أو خفض مستو معيشة األمريكيني, أو تقليل ما إىل
ويف غضون ذلك, كانت اهليمنة األمريكية مهددة . االستثامر الداخيل املنتج حتى إىل أبعد مما فعلت سابقا

 .(Hace, 1981)رة ّباحتامل مواجهة أزمة نقدية مدم
 عىل انحدارها وتأجيل خياراهتا الصعبة وذلك من خالل ّدة لبعض الوقت من التسرتّمتكنت الواليات املتح

ي ّفخالل حرب فيتنام واجهت إدارة الرئيس جونسون التحد. استغالل مركزها االقتصادي املهيمن
ّبطباعة الدوالرات وإغراق العامل بالسيولة الفائضة; وقد فعلت إدارة الرئيس نيكسون اليشء نفسه بغية 

ّوكانت نتيجة هذه التجاوزات التضخم الكبري الذي . فيز االقتصاد وبالتايل ضامن إعادة انتخاب الرئيسخت
ويف ثامنينيات القرن العرشين قامت إدارة الرئيس ريغان بتمويل البنية . قىض أخريا عىل نظام بريتون وودز

د األمريكي, من خالل العسكرية الضخمة التي أقامتها, واالنتعاش االقتصادي الالفت لالقتصا
وكان أكثر املتحمسني القتصاد العرض هم . ّاض من اخلارج, وخاصة املساعدة املالية من اليابانينيرتقاال

هلام الديون, يمكن أن ّوحدهم الذين كانوا يعتقدون أن هذه اهليمنة, وهذا الرخاء االقتصادي, اللذين متو
ّفقد مكن الدور الد. ا إىل ما ال هنايةّيستمر ّويل للدوالر الواليات املتحدة من متويل عجزها التجاري ّ

 يوم احلساب يف هناية املطاف ّوسوف حيل. الضخم ومركزها العاملي من خالل اللجوء إىل رهن مستقبلها
 .عندما يطالب مقرضو أمريكا بالتسديد
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بقى دائنوها عىل ثقتهم ين املرتاكم عىل كاهل الواليات املتحدة ال يتسبب بأية مشاكل رشيطة أن يّإن الد
 استعدادا ّعىل أنه إذا ما أصبح دائنو أمريكا اخلارجيون أقل. بقدرهتا واستعدادها للتسديد يف هناية املطاف

ّبكثري لتمويل العجز يف ميزانية أمريكا, وكذلك مستورداهتا املفرطة ومركزها الدويل فعندها سوف تواجه 
وأحد هذه اخليارات . (Dorbnik, 1985)و جمموعات مركبة منها , أّ عدةالواليات املتحدة خيارات قاسية

ّهو العمل عىل خفض قيمة الدوالر بنسبة كبرية هبدف تأمني فائض تصدير وتسديد الديون, وسوف نناقش 
ّوهناك مقاربة أخر تتمثل يف رفع معدل الفائدة جلذب رأسامل . الصعوبات التي حتيط هبذا احلل الحقا ّ

ّل عجز امليزانية, وسيؤدي ذلك إىل هبوط كبري يف االستثامرات املحلية, ويلقي عىل عاتق إضايف كاف لتموي ّ
واخليار الثالث . االقتصاد األمريكي أعباء فوائد متزايدة برسعة, ويزيد من تفاقم املشكلة عىل املد الطويل

ّ السلع, وهذا  من عمليات تصدير رؤوس األموال واستريادّهو فرض ضوابط عىل العملة هبدف احلد
 آخر هو أنه يمكن بيع املزيد ّومع ذلك هناك حل. سوف يقيض عىل ما تبقى من عنارص نظام بريتون وودز

من األصول األمريكية املنتجة, كالرشكات األمريكية واألرايض الزراعية والعقارات وما متلكه أمريكا يف 
 عىل هذا "بيع أمريكا"وقد كانت عملية ّالرشكات متعددة اجلنسيات وكذلك التكنولوجيا األمريكية, 

ت فسوف تعني حتى خسارة ّالنحو قد بدأت بحلول أواسط سبعينيات القرن العرشين, وهي إذا استمر
 . ّاملزيد من موارد أمريكا املولدة للثروة

ّيضاف إىل ذلك أن بوسع الواليات املتحدة, من خالل مزيج من عمليات خفض قيمة العملة, والتضخم, 
ّقليل من وزن العملة, أن متتنع يف الواقع عن تسديد ديوهنا; وهذا االحتامل األخري سوف يؤدي إىل والت

أرضار سياسية كبرية جدا يف عالقات أمريكا مع دائنيها الرئيسيني املتمثلني باليابان وأملانيا الغربية وبعض 
نه إذا كان املرء مدينا إنه القول املأثور ّهناك بالطبع أيضا اخليار الذي يتضم. ّالدول العربية املصدرة للنفط

بمبلغ صغري كان املدين حتت رمحة الدائن, ولكن إذا كان املرء مدينا بالكثري فإن خطر امتناع املدين عن 
وباختصار فإن التخلص من الرتكة املالية التي . التسديد يضع بني يدي املدين وسيلة ضعط هامة عىل الدائن

ريغان االقتصادية قد جيرب الواليات املتحدة عىل اعتامد بعض اخليارات االستثنائية خلفتها سياسة الرئيس 
 .الصعبة فعال
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ّمتثلت مأساة جتربة االقتصاد الريغاين يف كونه فشل يف معاجلة الصعوبات األساسية التي واجهت الواليات 
 التي تفرضها احلكومة عىل فهو مل خيفف بصورة جذرية من املطالبات. املتحدة, بل إنه زاد يف تفاقمها

 بنقل حوايل ١٩٨٥ و١٩٨٠وعوضا عن ذلك قامت إدارة الرئيس ريغان ما بني عامي . االقتصاد املنتج
) باستثناء الضامن االجتامعي( باملائة من الناتج القومي اإلمجايل من خمصصات اإلنفاق غري الدفاعية ١٫٥

 .(Feldstein, 1986, p. 7)صورة أساسية عىل العجز إىل خمصصات الدفاع دون أن يكون لذلك أثر جوهري ب
 بعيد, ّوقد جعلت تلك اإلدارة حل مشاكل الواليات املتحدة اهليكلية طويلة املد أمرا أكثر صعوبة إىل حد

ّكام أهنا خلفت وراءها إرثا مرهقا, وذلك بسبب إعاقتها ملهمة التكي ّ ف مع الظروف االقتصادية ّ
 .(Keohane, 1984 b, p. 37).ّاملتغرية

يف  (Carlo Cipolla) يظهر حال الواليات املتحدة خالل ثامنينيات القرن العرشين ما اعتربه كارلو سيبوال
ّدراسة مقارنة له عن تراجع القوة اإلمربيالية املظاهر التقليدية للقوة السياسية واالقتصادية اآلخذة  ّ

 ,Cipolla), والصعوبات يف ميزان املدفوعات ّوهي فرض الرضائب املفرطة, والتضخم املزمن: باألفول

1970, p.13) . ورغم الصيحات التي أطلقها بعض أصحاب النبوءات السيئة فإن الرخاء املزيف الذي
 أخفت عن أفراد الشعب األمريكي حقيقة وضعهم الفعيل, وكذلك "معجزة ريغان االقتصادية"جلبته 

تها من تقدير املعنى ّن البالد برمّومل تتمك. ر فحسبحقيقة كوهنم يتمتعون بالرخاء بأموال شعوب أخ
ولكي توقف .  لعجز امليزانية واملضامني بعيدة املد التي ينطوي عليها ذلك بالنسبة للمجتمعيالتارخي

 . للواليات املتحدة من حل ثالث مشاكل كبرية للغايةّتراجعها االقتصادي والسيايس ال بد
تحدة, كام أسلفنا, هي تسديد ديوهنا اخلارجية الضخمة املرتاكمة, وهو ما ّإن املهمة األوىل للواليات امل

مليار دوالر سنويا, ولسنوات عديدة, بغية خدمة هذه الديون ) ١٠٠(يتطلب فائضا جتاريا مقداره حوايل 
(Feldstein, 1986, p. 4) . وكام أشار وليام برانسون, فإنه لكي حيدث هذا سيكون من الرضوري أن

, وهي ١٩٨١ّقيمة الدوالر بالنسبة إىل العمالت األخر إىل ما دون املستو الذي كان عليه عام تنخفض 
األول هو . وهناك سببان هلذا الواقع. لت الواليات املتحدة فيها فائضا يف حساهبا اجلاريّآخر سنة سج

مة الصافية من حقيقة مفادها أن الواليات املتحدة قد أصبحت بلدا مدينا, وفقدت إيراداهتا الضخ
 هلا من حتقيق فائض جتاري كبري بام يكفي للتعويض عن تلك اإليرادات التي ّوال بد. االستثامر اخلارجي
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ّوالسبب الثاين هو اآلثار الضارة طويلة املد للدوالر ذي القيمة .  تأمني خدمة ديوهناكفقدهتا, وكذل
ّصورة حادة كهذه بإذكاء شعلة التضخم من ّد خفض قيمة الدوالر بّوهيد. (Branson, 1986)املرتفعة 

ّجديد بقوة, كام أنه سيؤدي إىل زيادة انخفاض مستو املعيشة يف أمريكا; وأي من هاتني النتيجتني تنطوي 
أين " خطوة جتارية هجومية أمريكية سوف تطرح بالطبع السؤال ةّكام أن أي. عىل مضامني سياسية خطرية

. "?من هي تلك التي ستزحيها الصادرات األمريكية لتحل حملهاستوجد أسواق التصدير, وصادرات 
 .ويمكن هلذه اخلطوة أن تفجر رصاعا جتاريا شديدا

ا املجموعة الثانية من املهام التي تواجه الواليات املتحدة فهي قلب مسار عملية تفكيك الصناعات ّأم
ورغم أنه كان ال . )٤(ا القائم عىل التصديرّوالرتاجع الكبري يف معدل االنتاجية, وإعادة بناء اقتصاد أمريك

ّمفر من بعض التقليص يف اقتصاد أمريكا الصناعي يف مواكبة التحول نحو اخلدمات فإن عجز امليزانية 
ّأن الزيادة يف قيمة الدوالر بّ إىل انخفاض االستثامر املحيل; وتفيد التقديرات ياّوأسعار الفائدة املرتفعة أد

من % ١٣ّ, قد أدت إىل انخفاض نسبته %٦٠ريغان األوىل, والتي وصلت إىل ما نسبته خالل والية الرئيس 
يضاف . (Branson, 1986, p. 3) مليون فرصة عمل ٢٫٦ يف جماالت التصنيع, أو ما يعادل عاملةإمجايل ال

ردة, وقد ّإىل ذلك أن ارتفاع قيمة الدوالر جعل أذواق املستهلكني األمريكيني تتحول نحو البضائع املستو
ّ للطلب املحيل إىل البلدان األخر النمو االقتصادي املحيل, وأد إىل قصور يف "الترسب"أضعف هذا  ّ ّ

ّاالستثامر يف املشاريع الصناعية األمريكية, كام شجع البلدان األخر, وخاصة اليابان والبلدان املصنعة  ّ
وللتعويض عن ذلك . ع فيها بميزة نسبيةّتتمتحديثا, عىل إنتاج بضائع كانت الواليات املتحدة فيام مىض 

ّب األمر من الواليات املتحدة زيادة رسعة االستثامر املحيل بغية حتديث مصانعها, وعكس مسار ّسيتطل
 .تراجع االنتاجية, واستحداث صناعات جديدة لألسواق الداخلية وأسواق التصدير

اريا وتقيم اقتصادا أكثر قدرة عىل املنافسة, ال بد هلا من ّثالثا, وبانتظار أن حتقق الواليات املتحدة فائضا جت
ذلك أن اعتامد . مقاومة الضغوط املتصاعدة من جانب العامل واملنتجني األمريكيني املطالبني باحلامية

ّف كحل للصعوبات االقتصادية التي تواجه أمريكا لن يؤدي إال إىل ّالسياسات احلامئية بدل التعديل والتكي

                                                           
 .ّتأثرت آرائي حيال هذه القضايا تأثرا شديدا بآراء زمييل وليام برانسون) ٤(
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ّوقد أضحت هذه املهمة أكثر صعوبة ألن الدوالر القوي . عة االنحدار عىل املستو القوميزيادة رس ّ
ّشجع عىل توسع ضخم يف الطاقات الصناعية واإلنتاج الزراعي خارج أمريكا  ّا أد إىل تفاقم مشكلة ممّ

وكل .  حديثا تراجع للمركز الذي بلغتهّالفوائض العاملية وخلق مصالح تصديرية خارجية سوف تقاوم أي
 .هذا يعني أن تنسيق برنامج للتعديل االقتصادي يف مرحلة ما بعد ريغان سيكون أمرا بالغ الصعوبة بالفعل

نه من خالل تغيري السياسة املتبعة يمكن إعادة إوخالفا للرأي الذي طرح يف الفصل السابق, والقائل 
أمريكا جلهة التجارة واملدفوعات فقد بدأ عقارب الساعة إىل الوراء, وإعادة إرساء حالة توازن وضعية 

 متسائلني عام إذا كان ,عدد من االقتصاديني األمريكيني بالشعور بالقلق أواسط ثامنينيات القرن العرشين
ّفهم خيشون من أن يكون الدوالر املبالغ يف قيمته قد تسبب يف تدهور شديد يف املركز . هذا ممكنا حقا

يف قدرة الواليات املتحدة عىل  )*("ختلفية" أن هناك ّالصناعة األمريكية إىل حدالتنافيس لقطاعات كبرية من 
وقد يكون من شأن آثار ذلك عىل . ة طويلة كهذهّمعاجلة األرضار النامجة عن انزياح أسعار الرصف ملد

مة ة طويلة بعد أن يكون قد تم خفض قيّفع به نحو األسفل وملدّ يف الدّاالقتصاد األمريكي أن تستمر
ّالدوالر, ولربام ال يكون باإلمكان أن يستعيد عافيته التام ّ  .(Baldwin and Krugman, 1986)ة ّ

هذا التدهور احلاد يف مركز الواليات املتحدة االقتصادي املالزم هلذا الواقع سوف جيربها عىل االختيار 
وهي إن مل تعد . ثامر, والدفاعاالستهالك, واالست: الصعب ما بني االستخدامات التالية لثروهتا الوطنية

قادرة عىل االقرتاض اخلارجي لتمويل نفقات هيمنتها أو رخائها الداخيل فسوف تكون مطالبة بخفض 
ّاستهالكها املحيل, والتقليل من التشكيل الرأساميل إىل أبعد مم أو خفض التزاماهتا  /ا هو عليه احلال, وّ

وباختصار جيب إعادة ختصيص . اطق أخر بصورة كبريةالعسكرية يف أوروبا الغربية ورشق آسيا ومن
النفقات القومية هبدف استعادة التوازن ما بني املوارد القومية من جهة واألهداف القومية من جهة أخر. 

ّأد الرتاجع النسبي للهيمنة األمريكية إىل تقويض خطري لإلطار السيايس املستقر الذي قام عليه توسع  ّ
 الليربايل يف مرحلة ما بعد احلرب, بحيث برزت سياسات محائية متزايدة, وحالة من عدم االقتصاد العاملي

وال تبدو إمكانيات إرساء أساس سيايس جديد, وإعادة تنشيط . االستقرار النقدي واألزمة االقتصادية

                                                           
 .)املرتجم. (التخلفية هي يف علم املغناطيسية نزعة املادة إىل البقاء يف حالة ما) *(
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مهيمنة جديدة قد له لنا التاريخ أن االنتقال إىل قوة ّويوحي ما سج. هات الليربالية, إمكانيات مرشقةّالتوج
ويف العرص النووي يبدو . (Gilpin, 1981) ما أسميته يف موضع آخر بحرب اهليمنة عترافق عىل الدوام م

ّ ملشكلة الزعامة االقتصادية اآلفلة مستحيال حلسن احلظ, ومع ذلك فليست هناك أي آلية "احلل"هذا 
. ّ دور الزعامة االقتصاديةّني بارزين لتويل مرشحّواضحة أخر للتغيري بني أيدينا, كام أنه ليس هناك أي
 فإنه خالل السنوات روكام الحظ تشارلز كندلربغ. ّونادرا ما تنهار األنظمة االقتصادية الدولية دفعة واحدة

ّاألخرية من القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين حافظت قو القصور الذايت عىل الرتتيبات االقتصادية 
ّة للهيمنة الربيطانية, وذلك لفرتة امتدت طويال بعد أن كانت تلك القوة قد أخذت التي كانت مالزم

والواقع أنه كانت هناك فرتة قاربت اخلمسني عاما ما بني إعادة توكيد التوجهات االقتصادية . باالنحسار
 .املية األوىل واالهنيار النهائي للتجارة العاملية ولقاعدة الذهب خالل احلرب الع١٨٧٠الوطنية بعد عام 

جلأت الواليات املتحدة ورشكاؤها االقتصاديون األساسيون خالل أواخر سبعينيات وأوائل ثامنينيات 
تة للمحافظة عىل بقايا األنظمة االقتصادية التي أقيمت بعد أن ّالقرن العرشين إىل ترتيبات بديلة مؤق
تعديالت التي اعتمدت مرحليا هلذه الغاية وحافظ االتفاق عىل ال. وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها

ومتثل اخلطر خالل الثامنينيات وما بعدها يف إمكانية أن . عىل عنارص األنظمة التجارية والنقدية واملالية
ّتؤدي أزمة اقتصادية أو سياسية إىل حتطيم األنظمة متزايدة الضعف التي كانت مرتبطة باهليمنة األمريكية 

لواليات املتحدة مل تعد قادرة عىل إدارة األنظمة الواهنة يف فرتة ما بعد احلرب بمفردها, وبام أن ا. املرتاجعة
ّل يكمن يف توجيه األنظمة املتجددة وإنجاز التعاون الدويل ّ املفضّوهي لن تفعل ذلك, فإن احلل

(Keohane, 1984 a). 
 الظروف  عىلالعاملية إىل جانب اعتامدهأما إن كان مثل هذا احلل التعاوين ممكنا أم ال فيعتمد عىل الظروف 

ّفهنا أيضا قضت التغريات اهليكلية عىل العوامل املواتية التي شهدهتا العقود األوىل . األمريكية الداخلية
ّلفرتة ما بعد احلرب, وأضعفت القو املنارصة للتعاون الدويل, وعرضت للخطر استمرار وجود اقتصاد  ّ

ّمن دراسة التحول الذي اعرت ظروف العرض والطلب كي نستوعب هذه  لنا ّوال بد. عاملي ليربايل
 .ّالتطورات االقتصادية ومغزاها بالنسبة الستمرار نظام اقتصادي دويل ليربايل
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 ّالتغري يف ظروف العرض

The Change in Supply Conditions 

ّري كثريا بحلول ثامنينيات كان العديد من ظروف العرض املواتية التي شهدهتا فرتة ما بعد احلرب قد تغ
إذ مل يقترص األمر عىل أن هذه االقتصادات مل . ّ االقتصادات املتقدمةّالقرن العرشين, عىل األقل فيام خيص

العامل "تعد متلك إمدادات من العاملة الرخيصة, بل إهنا يف بعض احلاالت اضطرت إىل استرياد 
و . اخلارجي املبارش يف االقتصادات ذات األجور املنخفضة, أو اللجوء إىل اسرتاتيجية االستثامر "الضيوف

ّأد النقص العاملي يف رأس املال إىل ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية, وبالتايل انخفاض معدالت النمو أما . ّ
من الناحية اإلجيابية, وبالنسبة للبلدان املستوردة عىل األقل, فإن العامل شهد أواسط ثامنينيات القرن 

ّين حالة إغراق بالبرتول وغريه من السلع تعود بعض أسباهبا إىل إجراءات احلامية املتخذة, وإىل العرش
ولكن هذا . (Larson, Ross and Williams, 1986). ّخفض حمتويات البضائع املصنعة من املواد اخلام

ّعة, وخاصة يف النفط, كان أيضا أحد عواقب سياسات النموّالناتج الفائض عن الس ّاملقيد التي اتبعتها  ّ
حكومات كثرية, ومل يكن يمثل فقط انقالبا يف حالة العرض التي كانت قد تسببت يف الركود العاملي عام 

ّ; ذلك أن حكومات كثرية كانت قد استبدلت خفض مستويات البطالة ومعدالت النمو االقتصادي ١٩٧٣
إلشارة فإنه مع استمرار عملية تصنيع وكام سبقت ا. ّمقابل ختفيضات يف نسبة التضخم وكلف الطاقة

ة أخر يف وقت ما خالل ّا قد يتجاوز الطلب العاملي عىل النفط كميات العرض مرّ نموّالبلدان األقل
 .ات القرن العرشينيتسعين

فعىل . ّ اجلانب األكثر إشكالية يف ظروف العرض هو التغري الذي اعرت الوضع التكنولوجيلقد كان
ص تكنولوجية جديدة يف حقول استثامر احلواسيب, والتكنولوجيا احليوية وحقول الرغم من وجود فر

ّمتقدمة أخر, يبقى من املشكوك فيه إىل حد ّ بعيد أن تؤدي هذه إىل استعادة معدل النموّ  االقتصادي ّّ
ل كبرية ّوأد هذا الوضع غري العادي إىل بناء آما. العاملي غري املسبوق الذي شهدته مرحلة ما بعد احلرب

ا مميف حتقيق مستو معيشة يرتقي باستمرار وبرامج للرعاية االجتامعية واسعة القاعدة يف اقتصادات كثرية, 
 .ف أكرب صعوبةّجعل عملية التوافق والتكي



 

 

٤٤٠ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

بيني واليابانيني يف ووبالنسبة لألور(ّت هناية احلرب كان هناك يف خمابر االقتصادات املتقدمة ّعندما حل
كم مرتاكم ضخم من التقنيات القابلة لالستغالل, وبالتايل من فرص )  ذاتهّمريكي بحداالقتصاد األ

ّويف حني كان القرن التاسع عرش قد شهد انتشارا تدرجييا مطردا للتقانات الصناعية إىل . )٥(االستثامر املتاحة
وهي احلرب  −ن وكل القو التصنيعية الرئيسية فإن الكوارث الثالث الكرب التي شهدها القرن العرش

 بعيد انتشار التقانات من ّ كانت قد أعاقت إىل حد− العاملية األوىل, والكساد الكبري, واحلرب العاملية الثانية
 وجدوكان من شأن هذه التقانات أن ت. املخرب إىل السوق, ومن الواليات املتحدة إىل أوروبا الغربية واليابان

وهي السيارات وااللكرتونيات وغريها : صادي يف فرتة ما بعد احلربالقطاعات الرائدة يف االزدهار االقت
ّمن السلع االستهالكية املعمرة ّا القوة الدافعة للنمو غري املسبوق الذي بدأ أواخر ستّأم. ّ ينيات القرن ّ

العرشين فقد تولدت من اجلهود التي بذلتها هذه االقتصادات للوصول إىل أقىص احلدود التي انتهت إليها 
عرشينيات القرن منذ  ه كانت الواليات املتحدة قد بلغت− كام هو احلال يف حقل السيارات−التقانات, 
ّوقد شكلت عمليات استغالل التقانات اجلديدة ونرش التقانات األمريكية يف البلدان املتقدمة . العرشين

خلمسينيات والستينيات ّاألخر مسامهات رئيسة يف معدل النمو االقتصادي الرسيع الذي شهده عقدا ا
وقد سامهت هذه احلالة التكنولوجية العرضية . (Lewis, 1978 b, p. 156). ن من القرن العرشيناالالحق

ّمسامهة كبرية يف التوسع الرسيع للتجارة الدولية  . ويف التخفيف من تصادم املصالح االقتصادية,ّ
. يون من إقامة عالقات اقتصادية تكامليةّومتكنت الواليات املتحدة ورشكاؤها االقتصاديون األساس

ت الواليات املتحدة تفوقها التكنولوجي فاتبعت اسرتاتيجية اقتصادية تقوم أساسا عىل تعقب دورة ّواستغل
ّاملنتج, أوال من خالل التجارة ومن ثم من خالل االستثامر اخلارجي املبارش من قبل رشكاهتا متعددة 

با الغربية واليابان اسرتاتيجية للتجارة اخلارجية أصبحت يف العام ول أوربعت دوّوباملقابل ات. اجلنسيات
 . يقودها التصديرّ بعد أزمة النفط األوىل اسرتاتيجية نمو١٩٧٣

وكان من نتائج تضاعف املنتجات الناجم عن ركام التقانات املتبقية وختصص الرشكات أن بدأت التجارة 
ّنتجات ضمن القطاع الصناعي الواحد, بدأت متيز التجارة القائمة ضمن الصناعة ذاهتا, أي عملية تبادل امل

                                                           
 . أمهية الوضع التكنولوجي غري العادي الذي كان سائدا بعد احلرب العاملية الثانية(Rostow, 1993)  يناقش) ٥(
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زيادة موازية يف الوقت نفسه يف كل من الصادرات "ّوانطو توسع التجارة عىل . ّبني البلدان املتقدمة
 Blackhurst, Marian, and)"والواردات ضمن كل قطاع من القطاعات الصناعية الرئيسية عىل حدة

Tulmir, 1977, p.11) ومل يتم التخيل عن قطاعات صناعية كاملة, ألن التخصص القومي حتقق أساسا من ّ ّ
 بغية االستفادة من وفر احلجوم, وبالتايل كان عدد اخلارسين ّخالل تركيز رشكات منفردة عىل منتجات أقل
عينيات القرن  حتى أواسط سبّوهذا الوضع, الذي استمر. املطالبني باحلامية من املنافسة األجنبية قليال

ف, كام شجع عىل خفض مستو احلواجز التجارية ّة مشكلة التوافق والتكيّف من حدّالعرشين, خف
 ).املرجع السابق(

ّومع اختفاء كل من النفط الرخيص والتجمعات الكبرية من اليد العاملة املستثمرة بصورة قارصة تباطأت 
 أن ّوال شك. (Bruno and Sachs, 1985) العرشين  االقتصادي خالل سبعينيات القرنّاإلنتاجية والنمو

ّاستكامل عملية اللحاق بركب التقانات كان أيضا أحد عوامل تراجع معدل نمو  اإلنتاجية يف البلدان ّ
ّالصناعية املتقدمة كاف ّوبالنسبة للواليات املتحدة بصورة خاصة فإن انتشار عنارص تفوقها التكنولوجي . ةّ
نتيجة تراجعا يف قدرهتا التنافسية عىل الصعيد االقتصادي, إىل جانب خسارهتا لريع يف اخلارج استتبع بال

ّاالحتكار الذي كان قد حافظ هلا عىل معدالت أرباح عالية عىل نحو غري طبيعي, وعىل نمو  يف األجور ّ
ّوقد أدت اجلهود التي بذهلا العامل يف كل. احلقيقية  الستعادة خسائر با الغربية والواليات املتحدةو من أورّ

ّالدخل التي تسببت هلم هبا الزيادات العاملية يف أسعار الغذاء والطاقة أدت إىل تفاقم الضغوط التضخمية  ّ
 .عىل هذه االقتصادات, وإىل جعل سياسات إدارة الطلب صعبة بدرجة استثنائية

وفرض . لسياسات احلامئيةبا االقتصادية إىل إطالق قو فاعلة تتبنى اوّوأد انقالب حظوظ أمريكا وأور
إغالق حدود التكنولوجيا, وتضييق الفجوة التكنولوجية ما بني الواليات املتحدة وبقية العامل, إن مل نقل 

 إذ مع احتدام املنافسة اليابانية, واالنتقال املستمر للميزة النسبية يف .يات جديدةّردمها بالكامل, فرض حتد
ّ الذي حققته االقتصادات املتقدمة يف مرحلة ما بعد احلرب مع ّافعة للنموّلدّجمال التقانات التي كانت القوة ا ّ

 مهددة ,انتقاهلا إىل البلدان حديثة التصنيع عادت التجارة بني القطاعات الصافية املختلفة تفرض نفسها
. يةّبذلك كل القطاعات الصناعية يف عدد من البلدان املتقدمة وحمرضة عىل اعتامد السياسات احلامئ
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ّوطرحت هذه التطورات أمام البلدان املتقدمة السؤال عن أين ستوجد صناعات النمو  املستقبلية, وكذلك ّّ
 . الناشئةّ عنه أمهية وهو أي دولة أو دول ستكون يف الطليعة يف قطاعات النموّالسؤال اآلخر الذي ال يقل

 القيود عىل إدارة الطلب

The Limitations on Demand Management 

ر املوارد ّكان وجود طلب قوي وفعال يف مرحلة ما بعد احلرب عامال مكمال للبيئة السياسية املواتية ولتوف
ّوقد لعبت الثورة االقتصادية الكينيزية والسياسات احلكومية اخلاصة بإدارة . وفرص االستثامر بكثرة

 إدارة الرئيس ّا من مرحلة تويل واعتبار.الطلب لعبت فيام بعد دورا حاسام يف حتفيز النمو االقتصادي
ّينيات القرن العرشين جعلت سياسات احلكومة األمريكية التوسعية جلهة االقتصاد الكيل ّكينيدي أوائل ست ّ

ّ عىل وجه اخلصوص سهل ١٩٧٣وبعد عام .  االقتصاد العامليّجعلت من االقتصاد األمريكي قاطرة نمو
 . االقتصادي لرشكائها السياسيني واالقتصادينيّ يف أمريكا وكذلك مستورداهتا النموّالنمو

ّ التي تبنت بموجبها االقتصادات املتقدمة السياسات الكينيزية "ّتسوية الليربالية املتأصلة"وقد أمكن اعتامد  ّ
ّاخلاصة بإدارة الطلب وأقامت دولة الرفاه ألن األنظمة الدولية املتعلقة باملال والتجارة, والتي وضعت يف  ّ

ّرة بعد احلرب, التزمت الفصل ما بني احلقلني املحيل والدويل يف صنع السياساتّاملبكالفرتة  فحتى أواخر . ّ
 كان بمقدور البلدان منفردة أن تتبع سياسات داخلية إلدارة الطلب كانت ّينيات القرن العرشين عىل األقلّست

ّ مطالب ناخبيها املحليني وتعزيز كان بوسع احلكومات تلبية. بعضعن  كبري معزولة جزئيا بعضها ّإىل حد
فرص استخدام اجلميع من خالل سياسات حتفيز الطلب وبرامج الرعاية دون التضحية بالتزامها باقتصاد 

ّوشكل االنسجام ما بني استقاللية االقتصاد املحيل من جهة ومعايري النظام االقتصادي الدويل . دويل مستقر ّ ّ
وكام الحظ . ّا من عوامل استقرار النظام السيايس واالقتصادي الدويلالليربايل من جهة أخر عامال رئيس

 .)٦( خارجها(Smith) يف داخل البالد وسميث (Keynes) سأحد العلامء يف هذا الصدد, كان هنا كيني

                                                           
ّ الداخل وسياسة إطالق احلرية وعدم التدخل عىل مستو  هذه الصورة للتناقض بني دولة الرفاه يف(James Mayall)يرسم جيمس مايول ) ٦(

 .ّالعالقات الدولية
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ينيات القرن العرشين بدأ الرتابط االقتصادي املتزايد بوضع هذا احلل ملسألة التناقض ما بني ّوخالل ست
قات ّوجعلت التدف. (Kenen, 1985, pp. 634-36)ّل الداخيل واملعايري الدولية موضع االختبار االستقال

ّاملتزايدة من البضائع والنقود ورؤوس األموال عملية الفصل ما بني املجالني الداخيل والدويل عملية أكثر 
ّصادات الكلية عامال أكثر وكان من شان زيادة انفتاح االقتصادات الوطنية أن جعلت ترابط االقت. صعوبة

وكان مزيج من مطالب .  باآلخرين بصورة وثيقةّأمهية, كام أن السياسات االقتصادية لدولة ما أخذت متس
املجتمع املتزايدة من احلكومة, وتراجع استقاللية سياسات احلكومات الوطنية, والتشابه املتزايد بني خمتلف 

ّفالدول كانت تعيش يف عامل مرتابط . عل فعله يف تقويض أسس النظاماالقتصادات الوطنية, كان هذا املزيج يف
ّبصورة متزايدة, لكنها بقيت تترصف وكأن حاهلا مل يكن كذلك  ّ(Cooper, 1985, p. 1200- 1213). 

انضباط : ّ يعتمد عىل عوامل اقتصادية وسياسية واجتامعية خاصة"ّتسوية الليربالية املتأصلة"كان نجاح 
ّ وخاص, معدل نمواقتصادي عام واضطرت احلكومات ملقاومة .  عال يف االنتاجية, وظروف عرض مواتيةّ

 من ّوكان ال بد. ّإغراء التالعب بسياسات االقتصاد الكيل خدمة للمصالح الوطنية أو ملصالح أنصارها
موعات كبح مجاح املطالب التي تفرضها عىل كاهل االقتصاد قطاعات األعامل واالحتادات العاملية وجم

 .ّاملصالح اخلاصة
 السيطرة التي أحرزهتا احلكومات متارس خيشى, مل يكن (Schumpeter)ولسوء احلظ, وكام كان شومبيرت 

ّويف حالة كل اقتصاد تقريبا, خاصة يف أوروبا الغربية . ّالديمقراطية عىل النظام النقدي املحيل بضبط النفس
. ّ واخلاصة إىل ما هو أبعد بكثري من قدرة االقتصاد عىل تلبيتهّوالواليات املتحدة, ازدادت املطالب العامة

وازدادت النفقات االجتامعية التي ترصفها احلكومات الوطنية برسعة فاقت بكثري رسعة زيادة الناتج 
وارتفعت نسبة الدين العام إىل الناتج القومي . (OECD The Observer, Jan. 1984). القومي اإلمجايل
وقد . (The Economist, June 14, 1986, p. 67). الت منذرة باخلطر يف كل اقتصاد تقريباّاإلمجايل بمعد

ّأد اتباع سياسات نمو ّ كينيزية بغية خفض معدل البطالة, وما تبع ذلك من ارتفاع باألجور احلقيقية, ّ
وتزايد الدين ) حدةوبرامج الدفاع يف حالة الواليات املت(ّوالتوسع الكبري يف برامج اخلدمة االجتامعية 

ّ أد هذا كل,العام  .ّه إىل ترسيخ حالة من االنحياز التضخمي يف هذه االقتصاداتّ
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وألقت عملية . ّوكانت العاقبة طويلة املد هلذه التطورات هي التخفيف من فعالية سياسات إدارة الطلب
 ألقت أخريا أعباء ثقيلة عىل ,تفعةتوسيع الدين العام, واملستويات العالية للرضائب, واألجور احلقيقية املر

ّودفعت النزعة التضخمية القوية التي قامت داخل االقتصاد ببعض احلكومات .  اقتصاد تقريباّكاهل كل ّ
 التقييدي; إذ قامت احلكومات بكبح اقتصاداهتا خشية إطالق نوبات جديدة من ّإىل اتباع مسار النمو

ملي طويل األمد الذي شهدته سبعينيات وثامنينيات القرن ونجم عن ذلك الكساد العا. ّالتضخم الشديد
ورغم أن ختفيف أسعار الطاقة وسلع أخر أواسط الثامنينيات خفف بعض هذه الضغوط . العرشين

 .ّالتضخمية إال انه بالتأكيد مل يقض عىل هذه الضغوط متاما
ّثمة متطل  أن تكون ّإذ ال بد. دية كينيزيةّبات متعددة لتحقيق نجاح طويل املد من خالل سياسات اقتصاّ

ة ال ّي; جيب أن تكون مستعدرّباع سياسات اقتصاد كيل معاكسة لالجتاه الدوّاحلكومات مستعدة الت
أن تكون لتخفيض الرضائب, وتسجيل عجز يف امليزانية, وحتفيز االقتصاد يف فرتات الكساد فحسب, بل 

ّيزانية وختفيف الضغوط التضخمية يف اقتصاد مفرط أيضا لزيادة الرضائب, وتسجيل فائض يف املّمستعدة 
 من ستينيات القرن العرشين, سجلت عجزا يف امليزانية ءاومع ذلك فإن الواليات املتحدة, وبد. ّالتوسع

وجيب أن تكون . (Calleo, 1982, p. 156). ألسباب سياسية داخلية خالل كل مراحل الدورة االقتصادية
مناوبة ما بني العجوزات والفوائض يف ميازين مدفوعاهتا بغية تأمني استقرار ة أيضا للّاحلكومات مستعد

فالواليات املتحدة, وألسباب . النظام النقدي العاملي, لكن حتقيق هذا أيضا حمفوف بصعوبات بالغة
ل فوائض ّ, وهناك اقتصادات تسج١٩٥٩ل عجزا كل عام تقريبا منذ عام ّاقتصادية وأمنية, ما برحت تسج

هاهتا التجارية الربحية ّوذلك بسبب توج) يف امليزانية(تزال متانع يف إعادة تقييم عمالهتا ومواجهة عجز وال 
ّوأخريا جيب أن يكون بإمكان معدل األجور أن ينخفض . وخوفها الشديد من تفيش البطالة داخل بالدها

ط; لكن فرتة ما بعد احلرب قد متيزت إضافة إىل قدرته عىل االرتفاع, أو عىل األقل أن يرتفع بصورة معتدلة فق
ّبمعدالت أجور حقيقية ترتفع بصورة مستمرة تقريبا مع حماوالت احلكومات خفض معدالت البطالة ّّ. 

كان العامل اجلديد يف مرحلة ما بعد احلرب, وهو العامل الذي ميز هذه الفرتة عن العرص الليربايل الذي 
ب األجر احلقيقي املرتفع ّوتسب. ّستمر ملعدل األجور احلقيقيةشهده القرن التاسع عرش, هو االرتفاع امل

ّ أو بالتضخم الذي تدفعه الكلفة, وكان هذا يعني أن مستويات "لولبية أجور وتكاليف"بـالناجم عن ذلك 



 

 

٤٤٥ 
 مركزاخلليج لألبحاث حتول االقتصاد السيايس العاملي :الفصل التاسع  

 .(Lewis, 1980a, p.p. 430- 31) )٧(ّتضخم متصاعدة أضحت أمرا رضوريا خلفض مستو البطالة يف البالد
.  عواقب هذا الضغطحدإّلتضخم العاملي, والذي ناقشناه يف الفصل الرابع, يف جزء منه كان ظهور ا

ّباع سياسات كينيزية غري تضخمية ومستقرّبات السياسية التّوبإجياز نقول إن املتطل ة دوليا مل تكن موجودة ّ
 .ّال عىل املستو الداخيل وال عىل املستو الدويل

 فإن النجاح األويل الالفت (Kerry Schott) عامل االقتصاد كريي شوت وكام ناقش األمر عىل نحو مقنع
ب توزيع معني ّينيات القرن العرشين إنام كان بسبّللنظر للسياسات الكينيزية ولدولة الرفاه أوائل ست

ّلكن هذا الوضع املالئم تغري يف سياق عرص ما . (Schott, 1984, ch3)للسلطة يف املجتمعات الرأساملية 
 التنظيامت النقابية واألحزاب ّذلك أن نمو. اه الطبقة العاملة ودولة الرفاهّ احلرب مع انتقال السلطة باجتبعد

ّالسياسية املستندة إىل القوة العاملة, والتزايد الرسيع يف حجم القطاع العام, وتوسع برامج العمل  ّ
ّاالقتصادي للدولة كل ذلك أد إىل حتول يف التوازن املحيل للق ّ  .ّوة السياسية واالقتصاديةّ

ّلت النتيجة غري املقصودة هلذا التحول السيايس يف كلّومتث  االقتصادات الرأساملية تقريبا يف ارتفاع ضخم ّ
ّباع سياسات توسعية وتضخمية ّ اتّوتم. ّ اإلنفاق العام وزيادة دور الدولة يف االقتصادّلألجور احلقيقية, ويف نمو ّ

وعىل مد معظم تلك الفرتة كان العجز األمريكي يف . ّض معدالت البطالةلترسيع خطوات النمو وخف
د السبيل للسياسات املوجهة للتصدير التي كان يتبعها حلفاؤها, ويتيح هلم بالتايل تكديس ّاملدفوعات يمه

ّفوائض التجارة واملدفوعات, لكنه أد يف الوقت . ن وودزّ إىل تضخم عاملي أرض رضرا شديدا بنظام بريتو نفسهّ
ّوعىل املستو الداخيل والدويل زرع اقتصاد السوق بذور خرابه بنفسه من خالل إعادة توزيع السلطة داخليا 

 .(Schott, 1984)ّا أد إىل تقويض األسس السياسية املواتية التي كان يقوم عليها ّمم ,ودوليا
ّاخلاصة والدولة يف الواليات ّأدت إعادة توزيع السلطة ملصلحة الطبقات العاملة وأصحاب املصالح  ّ

با الغربية إىل قيام اقتصاد عايل الكلفة تعوزه املرونة وتفتقد فيه أدوات اإلدارة االقتصادية واملتحدة وأور
ّوأدت مقاومة املصالح القوية . فعاليتها بصورة متزايدة) وهي السياسات الرضيبية والنقدية(الكينيزية 

                                                           
وقد كان . ّأي املبادلة بني التضخم والبطالة, انتقل نحو اليسار وازدادت نسبة البطالة الطبيعية) منحنى فيليبس(بعبارات أكثر تقنية, انتقل ) ٧(

 .ّ مناقشة غري تقنية مثرية لالهتامم هلذا التطور(Calleo, 1982, p.37)ويعرض . نيزيةهلذه احلقيقة مضامينها العميقة بالنسبة للسياسات الكي
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 أمرا صعب املنال, وخلقت والتكيفنسبية إىل جعل تنفيذ سياسات التوافق اجلديدة للتغيريات يف امليزة ال
ف ّ احلكومات إىل نقل نفقات التكيّومالت كل. (Olson, 1982)ب الرشايني الصناعية ّحالة من تصل

 .االقتصادية إىل جرياهنا
ّفض معدل األرباح ّومع ارتفاع األجور احلقيقية برسعة أكرب من رسعة زيادة إنتاجية القوة العاملة انخ

(Blackhurst, Marian and Tumlir, 1977, p.45), بدوره إىل تثبيط مهة قطاع األعامل عىل االستثامرّمم ّا أد .
ّأ به ماركس من أن هبوط معدالت األرباح يف االقتصادات الرأساملية املتقدمة وما يستتبعه ّا تنبّوعىل الرغم مم ّ

ّيني لالستثامر سوف يرتافق مع إفقار الطبقة العاملة, فإن هذه التطورات ذلك من غياب احلافز لد الرأسامل
 Paul)وكام أورد بول سامويلسون . كانت يف الواقع نتيجة إعادة توزيع السلطة والثروة ملصلحة الربوليتاريا

Samuelson)ّصة ينتهي به فإن الرأساميل يف سياق حماولته إنقاذ وزيادة أرباحه اخلا"ه عىل ماركس ّ يف معرض رد
 .(Heertje, 1973, p.48):  نقل ذلك عنه يف"األمر إىل القضاء عىل إمجايل األرباح ملصلحة العامل

ّ, من خالل تأكيدها عىل سياسات التدخل ودولة الرفاه الكينيزية, كانت "ّتسوية الليربالية املتأصلة"كانت 
, مدير (Jacques de Larosiere) زيريووكام الحظ جاك دي الر. ّضحية للنجاح الذي حققته هي ذاهتا

, فإن الطلب االقتصادي العاملي كان مدفوعا بقوة يف ١٩٨٥ّصندوق النقد الدويل, يف شهر مارس من عام 
وبعد اهنيار نظام أسعار الرصف الثابتة أوائل سبعينيات القرن . مرحلة ما بعد احلرب بسياسة نقدية مفرطة

 "قدي بصفته نسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجايل يف العامل بمجملهتضاعف تقريبا العجز الن"العرشين 
(de Larosiere, 1982, p.1) .جزئيا عن اللجوء إىل ةورغم أن صدمات العرض والكساد كانت مسؤول 

ّمتويل العجز يف االقتصادات املتقدمة واالقتصادات األقل ا عىل السواء, فإن السبب الكامن وراء ذلك ّ نموّ
 :زيريوبكلامت الرو. "ثورة من اآلمال اآلخذة باالرتفاع"كان 

ّينبغي البحث عن السبب األسايس حلاالت انعدام التوازن النقدي يف املواقف املتغرية جتاه الدور املالئم "
ّفعىل مد العقود األخرية تغريت النظرة إىل . ّاع السياسة لتلك املواقف املتغريةّللحكومة ويف استجابة صن

ففي حني كان الفكر السائد يف العصور املاضية األكثر بساطة . ّ عىل احلكومة أن تقوم به تغريا كبرياّعنيما يت
ّحيرص دور احلكومة بعدد قليل من املهام املحددة جيدا, فإن هذا الدور قد توسع خالل السنوات األخرية  ّ

ضامن  −ادة توزيع املداخيل, دإع −ه, جّحتفيز نمو −استقرار االقتصاد, ب −أ: ّتوسعا كبريا ليشمل
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تقديم سلع −ّاحليلولة دون زوال املؤسسات املعتلة وغري الرابحة, و −خل وفرص العمل, هـّمستويات الد
 .")٣املصدر السابق, ص(تنظيم عدد ال حيىص من األنشطة األخر  −نة بأسعار مدعومة, زّوخدمات معي

ّ هذا التوسع احلكومي أثر تضخمي, كام أنه أد إىل كان هلذا االرتفاع الضخم يف الرضائب هبدف متويل ّ ّ
ّالتضخم, "ّواشتملت آثار هذه التطورات عىل . (de Larosiere, 1982, p.6)تدين الفعالية االقتصادية 

ّواختالل توازن ميزان املدفوعات, وارتفاع معدالت الفائدة, وسوء ختصيص املوارد, وانخفاض معدالت  ّ
وبحلول ثامنينيات ). ٨−٧املصدر السابق, الصفحتان  (", وأخريا التوتر االجتامعي, وتفيش البطالةّالنمو

ّالقرن العرشين كانت املشكلة االقتصادية األساسية يف البلدان املتقدمة قد حتو ال كبريا من عدم ّلت حتوّ
ن إىل اخلطر ل يف الكساد الكبري الذي شهدته ثالثينيات القرن العرشيّكفاية الطلب عىل الشكل الذي متث

ّل يف أن حتفيز االقتصاد سيؤدي إىل التضخم وارتفاع معدالت الفائدةّاملتمث ّ ومل يعد علم االقتصاد . ّ
ّالكينيزي ودولة الرفاه مها احلل, بل كانا قد أصبحا جزءا من املشكلة, وذلك عندما أضحى التضخم, 

 .ته تقريباّرموبصورة متزايدة, مشكلة نموذجية يبتىل هبا العامل الرأساميل ب
ّ يمكن أن يؤدي إىل ما يسم"ّتسوية الليربالية املتأصلة"إن إضعاف  دولة الرفاه ليه املاركسيون أزمة رشعية ّ

ّ وتتمثل مشكلة رأساملية الرفاه, كام تنب.(Oconnor, 1973)الرأساملية   Michal)أ املاركيس ميشال كاليكي ّ

Kalecki)يف أهنا ستكون تضخمية إىل حد ,ّ يد بسبب مساعي السياسات الكينيزية وسياسات الرفاه  بعّ
وقد جادل بالقول إن سياسات االستخدام الشامل . (Kalecki, 1943)ّالرامية إىل خفض معدالت البطالة 

ّمن هذا القبيل ستؤدي إىل حاالت ركود مدب ّرة بصورة متعمدة توضع هبدف خفض معدالت األجور ّ
ّالستخدام والتضخم, أو ما يسمى منحنى فيليبس, فإن احلكومات ب املبادلة ما بني اّوبسب. دوريا ّ

 ."دورة اقتصادية سياسية"الديمقراطية ستكون مطالبة باتباع ما أطلق عليه الحقا 
ّ ملشكلة االنحراف التضخمي لالقتصاد املختلط أنه ال حيقق سو نجاح جزئي"احلل"وقد أثبت هذا  ّ .

ّة عىل األقل, عن معدالت تضخم غري مسبوقة وعن ّولو ملدفاحلكومات الديمقراطية غضت الطرف,  ّ
 تراكم ديون ضخمة, وعندما أمكنها ذلك نقلت نفقات سياساهتا إىل كاهل جمتمعات أخر(Ruggie, 

1982, p.p. 413- 15) .كبري إىل أن الواليات ّويعود سبب نجاح هذه السياسة الكينيزية العاملية إىل حد 
ّوقد أد حتو. ّ باملركز التجاري وبوضعية املدفوعات اخلاصني هباّاملتحدة مل تكن معنية ل الواليات املتحدة ّ
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ّمن دولة دائنة إىل دولة مدينة يتعني عليها خدمة ديوهنا ومن ثم تسديد هذه الديون يوما ما, أد إىل تغري يف  ّ
 حماولتها نقل مشكلة ّن ثمّفهناك خطر دخول الدول يف رصاع جتاري عنيف عىل أسواق العامل وم. هذا الوضع

ّال بد من التعاون الدويل وتنسيق سياسات االقتصاد الكيل. البطالة إىل اقتصادات أخر  عنرصان , ومهاّ
وال بد من وضع معايري دولية لتأمني التوافق . جوهريان إن نحن أردنا جتنب املزيد من سياسات إفقار اجلريان

 .حكومات الوطنية الساعية لتحسني مركزها التصديريسياسات الصدامية املحتملة للالما بني 
. ّإن الفوىض السياسية للنظام االقتصادي الدويل تتعارض مع اإلدارة السياسية للنظام االقتصادي الداخيل

ّإذ كيف يمكننا أن نوفق بني عامل مؤلف من دول رفاه تتمت ّ  منها وراء مصاحلها ّع باالستقالل تسعى كلّ
ة التي كثريا ما تكون متعارضة من جهة, وبني اقتصاد عاملي مرتابط ال توضع فيه مبادئ ّاالقتصادية اخلاص

رأساملية الرفاه موضع التطبيق من جهة أخر? فال توجد حكومة دولية تقوم بتعويض أولئك الذين ال 
ّخمية, ّمناص من تعرضهم للخسائر عىل طريق التقدم االقتصادي, وبإدارة الطلب العاملي بطريقة غري تض

ّوعىل مد القسم األعظم من فرتة ما بعد احلرب قامت القوة املهيمنة األمريكية . أو تقديم املنتجات اجلامعية
فإذا . (Keohane, 1984 a, pp. 37- 38)الة وجعلت النظام يعمل بنجاح ّ مهام احلكم هذه بصورة فعّبتويل

 لنا من إرساء أساس سيايس جديد للنظام االقتصادي ّأردنا جتنب قيام رصاعات ما بني القو الرأساملية ال بد
ّالدويل, والتوص  .ل إىل حلول للمشاكل التي تطرحها رأساملية الرفاهّ

 مشكلة املرحلة االنتقالية

The Transition Problem 

ّخلقت التغريات اهليكلية يف الزعامة االقتصادية, ويف ظروف العرض وإدارة الطلب بيئة جديدة ال بد ّ ّ 
وقد أضعف الرتاجع .  لالقتصاد العاملي من التالؤم معهاّسياسة االقتصادية أن تعمل ضمنها وال بدلل

النسبي لالقتصاد األمريكي مد االلتزام األمريكي بنظام اقتصادي دويل ليربايل, كام أنه أفرز عنرصا 
ّجديدا من عدم اليقني غري التوقعات وأد إىل مزيد من احلذر حيال االستثامر ات طويلة األجل ّ

صناعات النمودّوفرض اخلوف املتعاظم من التضخم, إىل جانب استنفا. والنشاطات االقتصادية األخر ّ 
, فرض قيودا جديدة عىل احلدود )ّعىل األقل بالنسبة للبلدان املتقدمة(التي شهدهتا مرحلة ما بعد احلرب 
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تيل فور; ذلك أن جتاوز هذه احلدود يمكن أن يشعل  االقتصادي العاملي لفرتة املستقبل املنظّالعليا للنمو
ّوقد أدت هذه القيود . (Cooper, 1982, p.106)ّزيادة يف أسعار الطاقة, أو يعيد النفخ يف جذوة التضخم 

املفروضة عىل النمو االقتصادي العاملي إىل حالة يمكن أن تكون وضعية تعادل بال ربح وال خسارة حمتملة 
لعاملي, ورغم أنه من املمكن القتصاد أو اثنني من االقتصادات الرئيسية اتباع سياسة بالنسبة لالقتصاد ا

ّاقتصاد كيل تقوم عىل حتفيز الطلب فإن ذلك قد يكون أمرا تضخميا وحمبطا إىل حد ّ  كبري إذا أرادت كل ّ
 .(J. Williamson, 1983, p. 399)ّاالقتصادات الرئيسية أن تتوسع يف آن واحد معا 

فع باجتاه زيادات األجور احلقيقية وتأمني استخدام ّ اجلمع بني اآلمال التي أحيتها دولة الرفاه, والدّلقد أد
ّكامل القوة العاملة, وتعاظم بناء القوة العسكرية يف فرتة والية إدارة ريغان, أد اجلمع بني هذه العوامل  ّ ّ

وقد . ل ثامنينيات القرن العرشين بنسبة كبريةإىل جتاوز حجم الطلب املمكن إمكانات االقتصاد العاملي خال
كان بني عواقب ذلك ارتفاع يف أسعار الفائدة العاملية احلقيقية, وزيادة اعتامد السياسات احلامئية, إىل جانب 

 من الواليات املتحدة ورشكاؤها االقتصاديون أنفسهم يف ّوهلذا السبب جيد كل. ّضغوط تضخمية قوية
ىل تنسيق سياساهتم بغية حل مشاكل العرض والطلب, ولكن إىل التعاون, وإقوي وضع حيدوهم فيه حافز 

 .ّىل حماولة حل مشاكلهم الداخلية اخلاصة عىل حساب اآلخرينإىل اخلداع وإحيدوهم فيه أيضا حافز قوي 
عالقات التي  بمرحلة انتقال هامة من املعايري والّجيد االقتصاد العاملي يف ثامنينيات القرن العرشين نفسه يمر

. يشتمل عليها نظام بريتون وودز نحو شكل آخر من أشكال التنظيم واألداء للعالقات االقتصادية العاملية
ّ غري املتوازنة لالقتصاد العاملي أن قوضت اإلطار السيايس والظروف ّلقد كان من شأن مسرية النمو

ادة انفتاح وترابط االقتصاد العاملي عىل ّاالقتصادية التي كانت تفيض إىل معدل اقتصادي رسيع, وإىل زي
 . األخرية الثالثةمد العقدين أو العقود

ّوعىل الرغم من أن هذه التغريات اهليكلية والقيود اجلديدة عىل السياسة االقتصادية وعىل النمو قد طالت 
متيل عملية جدولة با الغربية حيث وّبآثارها كل االقتصادات تقريبا فإهنا تفعل فعلها بصورة خاصة يف أور

ّيضاف إىل ذلك, وكام أكد رئيس الوزراء الفرنيس . ّاألجور إىل إبقاء األجور يف مستو عال وتضخمي
با الغربية خالل ثامنينيات القرن العرشين قد والسابق ريمون بار, أن امليزانيات الوطنية ملختلف دول أور

, وأن فوائد الدين العام باهظة; وهذا يفرض قيدا تقريبا من الناتج القومي اإلمجايل% ٥٠بلغت ما يعادل 
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با الغربية عن حتفيز وّوقد أد امتناع دول أور. (Pierre, 1984, p.5)صارما عىل السياسة النقدية 
  اعتامدااقتصاداهتا خالل ثامنينيات القرن العرشين إىل جعلها تعتمد عىل صادراهتا إىل الواليات املتحدة

 .اسة بصورة متزايدة حيال البضائع املستوردةّبية حسوادات األوركبريا, كام جعل االقتص
ّبيني الغربيني فإن جتربتهم مع التضخم, وورغم أن اليابانيني ال يعانون من األعباء كام هو حال األور

وعجوزات ميزان املدفوعات الكبرية, وعجوزات امليزانية الوطنية خالل سبعينيات القرن العرشين 
ّوقد مكنهم خفض األجور احلقيقية وغريه من التعديالت التي تلت ذلك من . ط النقديعلمتهم االنضبا
ّحتقيق معدل نمو كام .  غري عال باملقاييس العاملية, رغم أنه منخفض جدا باملعايري اليابانية ملا بعد احلربّ

 القائم عىل تعرض اقتصادهم أيضا ملرحلة انكامش نسبي, وأصبحوا يعتمدون اعتامدا كبريا عىل النمو
وقد استكملت االسرتاتيجية االقتصادية اليابانية من خالل . ّالتصدير, وخاصة إىل السوق األمريكية

تصدير مبالغ ضخمة من رؤوس األموال إىل الواليات املتحدة ودول قليلة أخر. 
 وذلك بفضل ,وىلّحقق االقتصاد الريغاين نجاحا كبريا جدا خالل النصف األخري من والية الرئيس ريغان األ

عوامل داخلية قائمة يف االقتصاد األمريكي نفسه, وكذلك بفضل عوامل دولية; ومل تكن األخطار الكامنة 
% ٣٫٨ إىل ١٩٨٠عام % ١٢٫٤ّوكان خفض نسبة التضخم من . ّبعودة االهنيار التضخمي قد زالت بالرضورة

ّوترافق معدل . (Drobnick, 1985, p. 9)عه ّ قد حتقق عىل حساب ركود شديد فرض عىل العامل بأمج١٩٨٣عام 
ومل ينج االقتصاد الريغاين من . ّ مع معدل بطالة جتاوز املعتاد"املعتدلة"ّ االقتصادي املرتفع ونسبة التضخم ّالنمو
 ,Sawhill and Stone)ّى فيليبس وعملية املبادلة التي ال بد منها ما بني التضخم والتباطؤ االقتصادي نمنح

 .ىل أن األهم من ذلك هو أن االقتصاد الريغاين استفاد من ظروف عرضية طارئةع. (1984
با ويف املقام األول كانت األجور احلقيقية يف الواليات املتحدة, كام كان حاهلا يف اليابان وبخالف وضع أور

ذي ل بخفض الرضائب الّالغربية, قد انخفضت انخفاضا كبريا بحلول احلافز النقدي الضخم واملتمث
بعت ّثانيا, وكام سبقت اإلشارة, فقد ات. ّ إضعاف تأثريه التضخمي املحتملّ, وبذلك تم١٩٨١شهده العام 

ّا سمح للواليات املتحدة باتباع سياسة توسعية إىل حدّمم ,ديةياالقتصادات األخر سياسات تقي  ّمت بعيد; وّ
وكان من عواقب ارتفاع قيمة . (Marris, 1984, p. 22)ّكبح الطلب العاملي اإلمجايل والضغوط التضخمية 

ّالدوالر, وركود االقتصادات األخر أن حظيت الواليات املتحدة بأسعار متدن ية نسبيا للطاقة وللسلع ّ
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ّوثالثا, متكنت الواليات املتحدة من متويل عجز ميزانيتها احلكومية الضخم . ّاألخر واملستوردات املصنعة
أسعار الفائدة, وذلك من خالل االقرتاض من أسواق املال العاملية, ولو مل ّواحليلولة دون ارتفاع معدل 

ّيكن ذلك ممكنا ألد ارتفاع سعر الفائدة الالزم لتمويل عجز امليزانية إىل خنق النمو والواقع .  االقتصاديّ
 الذي يميل رون اخلارجيون حتت راية االقتصاد الريغاين واالقتصادّأن ما عاشته الواليات املتحدة واملصد

 . إنام كان ازدهارا مموال بالديون يدفعه حافز نقدي كينيزي قوي"جانب العرض"إىل 
 بعيد عىل تراكم ديون هائلة وعىل ضخ رأس املال من بقية ّ االقتصادي إلدارة ريغان إىل حد"النجاح"اعتمد 

 اليابانيني كانوا عنرصا ال ّوسواء جاء ذلك من خالل تفاهم رصيح أو من جمرد ترتيب ضمني فإن. دول العامل
أما النفقات . رون اآلخرون منهاّغنى عنه يف متويل فورة االزدهار االقتصادي التي استفادوا هم واملصد

ّاملالزمة لالرتفاع الناتج يف قيمة الدوالر ويف أسعار الفائدة العاملية العالية فقد فرض معظمها عىل كاهل 
ا, وعىل قطاعات كبرية من الصناعة ّ نموّة يف البلدان األقلينت املداملستهلكني غري األمريكيني, واجلها

د هؤالء املنتجني األمريكيني املترضرين خالل ثامنينيات القرن العرشين, ومطالبتهم ّوشكل متر. األمريكية
 .ينيل خطرا عىل التحالف االقتصادي الغريب القائم بني إدارة ريغان والدائنني اليابانّبسياسة محائية, شك

إذ عىل الرغم . ت ذاهتادّ بدا أن القوة الدافعة وراء فورة االزدهار االقتصادي قد استنف١٩٨٦وبحلول عام 
ّة مرتاجعان, وتضخم وأسعار فائدة متدنيان, ّزانييدوالر وعجز م –من جمموعة عوامل اقتصادية مواتية 

ّ فقد كان معدل نمو−وأكالف طاقة منخفضة انخفض بصورة كبرية اعتبارا من  االقتصاد األمريكي قد ّ
ّوقد كانت أسباب هذا التحول املفاجئ موضع نقاش مكثف, لكنها تشمل بالتأكيد . أواسط الثامنينيات ّ

ب الطلب األمريكي إىل اخلارج وتراكم خمتلف أنواع ّاإلرث الذي خلفه االقتصاد الريغاين نفسه, مثل ترس
 االقتصادات الوطنية, وانتقال االقتصاد العاملي إىل وتكييف ومهام تكن األسباب فإن مسرية توافق. الديون

ّقاعدة جديدة ستكونان معقدتني ما مل يتم وضع معدالت النمو  االقتصادي األمريكية والعاملية عىل مسار ّ
 .االجتاه املعاكس
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 اخلامتة

 للعالقات االقتصادية ّكانت عواقب هذه التغريات اهليكلية يف االقتصاد السيايس العاملي عميقة بالنسبة
د أهنا ستجعل حل مشكلة الديون العاملية واندماج البلدان النامية يف االقتصاد العاملي ّومن املؤك. والسياسية

ّوتبعث هذه التطورات شبح احلروب التجارية وانتشار السياسات احلامئية إذ . ّأمرا صعبا بصورة خاصة
ة تستند إىل التصدير, كام أهنا حتاول تصدير البطالة إىل ّتتبع الدول اسرتاتيجيات نمو تنافسية شديد
ّوربام كان أخطر ما يف األمر هو املضامني املنذرة بالسوء . ّاالقتصادات األخر, ومحاية صناعاهتا اخلاصة

 .ّالتي تنطوي عليها هذه التغريات اهليكلية بالنسبة للعالقات بني الواليات املتحدة وأوروبا الغربية واليابان
 الذي "مأزق السجني"ّفإذا فشلت هذه البلدان الرئيسية يف حل املشاكل التي تطرحها هذه التطورات فإن 

 .شهدته ثامنينيات القرن العرشين يمكن أن يتدهور نحو رصاع اقتصادي وسيايس خطري
ّلقد أدت التغريات اهليكلية إىل ما يطلق عليه املاركسيون  ّالدويل ال بد يف االقتصاد السيايس "تناقضات"ّ  من ّ

ها من قبل الواليات املتحدة ورشكائها االقتصاديني األساسيني إن أردنا لالقتصاد العاملي الليربايل أن ّحل
فإذا . ّ هي مشكلة الزعامة السياسية واالقتصاديةّب احللّواملشكلة األوىل التي تتطل. يبقى عىل قيد احلياة

 للمرء من ّ, فال بد"ما بعد اهليمنة" يوهني, اقتصادا يمكن وصفه بـكان االقتصاد العاملي, كام يقول روبرت ك
. (Keohane, 1984a)ّ الزعامة األمريكية للنظام االقتصادي الليربايل ّ حملّأن يتساءل عن من وما الذي سيحل

ملي هنيار االقتصاد العااّهل ستكون قوة مهيمنة أخر, أم شكال ما من أشكال اإلدارة اجلامعية, أم ربام 
به عملية إعادة توزيع األنشطة ّ تتطلالذي االقتصادي والتكيفالليربايل? واملشكلة الثانية هي التوافق 

ّفهل ستتمكن االقتصادات . ّاالقتصادية عىل مستو العامل, والتحول نحو قطاعات صناعية قيادية جديدة
ّمكن من التحول إىل أنشطة اقتصادية ّاملتقدمة التي تفقد اآلن ميزهتا النسبية يف صناعات قائمة, هل ستت ّ

جديدة, وهل ستتوىل القو االقتصادية الناشئة املسؤوليات املطلوبة منها إن أردنا القتصاد دويل ليربايل أن 
هل . ّ للتعارض املتزايد بني االستقاللية الداخلية واملعايري الدوليةّيعمل بكفاءة? واملشكلة الثالثة هي إجياد حل

 . يف الداخل وسميث يف اخلارج, أم أن أحدمها سينترص عىل اآلخر?ستوفيق ما بني كينيمن املمكن ال
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 االقتصادي وتعارض االستقاللية والتكيفّصلة بالزعامة والتوافق ّوعندما نمعن النظر هبذه القضايات املت
ّحدد ما الذي سيحل, ّالداخلية مع املعايري الدولية, عىل النحو الذي سيتم يف الفصل العارش, من املهم أن ن

ّ األنظمة الدولية التي قامت يف فرتة ما بعد احلرب والتي تستند إىل مبادئ الليربالية يف ّ, حملّأو يمكن أن حيل
 هذه القضية خالل ثالثينيات القرن ّر حلّعندما تعذ. ّ والدولة األوىل بالرعاية,ّعدم التمييز, والتعددية

يبقى علينا أن ننتظر لنر ما إذا كان بوسع الواليات املتحدة ورشكائها . العرشين اهنار االقتصاد العاملي
 .االقتصاديني تسيري األمور عىل نحو أفضل
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 النظام االقتصادي العاملي الناشئ

The Emergent International Economic Order 

. ته وتشغيله بنجاح, يتطلب ممارسة قيادة سياسيةيفرتض هذا الكتاب أن خلق اقتصاد دويل ليربايل, وصيان
ّإذ جيب أن تكون هناك آلية من حسن التدبري تقدم بعض األشياء اجلامعية كالعملة املستقر ة, وتشجع ّ

ّوكثريا ما يكون يف العالقات االقتصادية الدولية حوافز قوية لالحتيال عىل حساب . األسواق املنفتحة
 .إىل قيادة سياسية لتأدية دور اإلداري أو الرشطيفاعلني آخرين, وهناك حاجة 

تسوية الليربالية (ّبأنه  (John Ruggie) ومن املفارقات أن دولة الرفاه احلديثة, وما وصفه جون روغي
ْففي عامل تعترب فيه احلكومات مسؤولة .  األدنىّ قد زادا احلاجة إىل قائد, بدال من ختفيضها إىل احلد)املنغرسة

د عن رفاه شعوهبا, يصبح اإلغراء طاغيا التباع سياسات تفيد مواطني املرء عىل حساب بشكل متزاي
ّر املتأصل بني اقتصاد عاملي قائم عىل مبادئ السوق من جهة, واقتصادات حملية ّفالتوت. املجتمعات األخر ّ

 .املامرسات االقتصاديةب تنسيقا مكثفا بني السياسات الوطنية وّ يتطل,ّل الدولة من جهة أخرّقائمة عىل تدخ
وابتداء من ستينيات . وعىل مد عقود عديدة, مارست الواليات املتحدة هذه القيادة أو املسؤولية املهيمنة

ّوأخريا فإن التغريات اهليكلية يف رشوط العرض . ّالقرن العرشين, صارت هذه املهمة أصعب فأصعب
دة لتقديم القيادة, قد جعلت االقتصاد الليربايل والطلب, وكذلك تناقص قدرة واستعداد الواليات املتح

 .ّالدويل يتدهور بشكل خطري
, وآخرون فإن لد اهليمنة االقتصادية ميال قويا (Charles Kindleberger) كيندلربغر زوكام الحظ تشارل

 أو خرّا تدّ كانت تستهلك أكثر مم١٩٥٩فمنذ عام . لتقويض نفسها; ومل تكن الواليات املتحدة استثناء
 عىل اإلنفاقبام يف ذلك (فاالستهالك املفرط يف القطاعني اخلاص والعام . تستثمر يف اقتصادها نفسه

غري أن الواليات املتحدة, . قد أضعف االقتصاد األمريكي كثريا) ّالشؤون العسكرية والسياسة الدولية
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ا ّائع واخلدمات أكثر بكثري ممّبسبب موقعها املتميز يف االقتصاد العاملي, استطاعت أن تستورد من البض
ّصدرت, ومتكنت من متويل حاالت العجز املزمن يف ميزان مدفوعاهتا عن طريق تصدير الدوالرات  ّّ

واالقرتاض من البلدان األخر. 
إن التذبذبات العنيفة يف االقتصاد األمريكي, وخطر انتشار احلامئية, واعتامد النمو االقتصادي األمريكي 

 املستورد, كل ذلك يشري إىل أن القيادة االقتصادية للواليات املتحدة قد ضعفت كثريا يف عىل رأس املال
 القيادة األمريكية ّا للحلول حملّفام الذي يقدر عىل احللول أو يكون مستعد. ثامنينيات القرن العرشين

 اآلخذة باألفول, وعىل أي أساس يمكن احلفاظ عىل االقتصاد العاملي?
. بة هلذه األسئلة تبحث الصفحات التالية يف القضايا التي نوقشت يف ختام الفصل التاسعللعثور عىل أجو

املتداعية إىل نظام اقتصادي  (Bretton Woods) ّفإذا أريد حتقيق االنتقال من مؤسسات نظام بريتون وودز
يا األساسية يف دويل أكثر استقرارا, فإنه جيب حل املشاكل التي ناقشها الفصل األول باعتبارها القضا

 ّوينبغي حل) ٢ (ينبغي التغلب عىل مصاعب القيادة السياسية,) ١ (أي أنه. ّاالقتصاد السيايس الدويل
ّينبغي استحداث وسيلة للتوثيق يف الرصاع املتنامي بني األنظمة الدولية ) ٣(ف, وّمشكلة التكي

ّواالستقالل الذايت املحيل ّ. 

  مشكلة القيادة السياسية

The Problem of Political Leadership 

ثبات أو بيان أن القيادة السياسية مطلوبة يف الواقع لنجاح عمل اقتصاد عاملي ليست هناك بالطبع طريقة إل
ّفمعظم االقتصاديني, وخاصة املتمسكني باملذهب النقدي يدافعون بالتأكيد عن الرأي املعاكس . ليربايل

يقدم (After Hegemony) ْويف كتاب بعد اهليمنة . ْندما ترتك وشأهناالقائل إن األسواق تعمل بأفضل طريقة ع
ّ التعددية يمكنهام النجاح يف ة قوية بأن التعاون أو اإلدارةّحج (Robert Keohane, 1984a) روبرت كيوهني
 هذه ّولسوء احلظ فإن التجربة التارخيية التي يتعني عىل املرء أن يعتمد عليها بالرضورة حلل .غياب اهليمنة

 .ة القيادة املهيمنةّفاالعتبارات التارخيية والنظرية املناقشة يف هذا الكتاب تدعم حج. حقا القضية هي شحيحة
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ّا إلخضاع مصاحله االقتصادية الذاتية القصرية األجل ملصاحله ّغري أن القائد املهيمن ينبغي أن يكون مستعد
كانت الواليات املتحدة متيل إىل فعل ذلك ألسباب و. ّ لالقتصاد الدويللمصلحة الكربلطويلة األجل و

 ذغري أن الواليات املتحدة بدأت من. سياسية وأمنية بالدرجة األوىل أثناء جزء كبري من فرتة بريتون وودز
ّينيات القرن العرشين تستخدم النظام بصورة متزايدة ألغراضها الذاتية املحددة بطريقة أضيق ّأواخر ست ّ

ّكثري من متاعب االقتصاد العاملي يف ثامنينيات القرن العرشين عن هذا التغري يف السياسة ولقد نجم . اقاطن
ة القيادة املهيمنة غري حاسمة, وعىل املرء أال يستبعد ّ فعىل الرغم من كون حج,وباختصار. األمريكية

ّإمكانية القيادة التعددية, فإنه من غري املحتمل أن يتمك من البقاء بدون هيمنة ليربالية ن اقتصاد عاملي ليربايل ّ
 .ملتزمة باحلفاظ عليه

 ّومع التناقص النسبي للهيمنة األمريكية, هل تستطيع اإلدارة اجلامعية وتنسيق السياسة احللول حمل
ّالواليات املتحدة كأساس سيايس لالقتصاد العاملي الدويل الليربايل? لقد أصبحت اإلدارة التعددية وتنسيق  ّ

ّ ألن السياسات الوطنية غري املنسقة قد أدت إىل نتائج اقتصادية مل تكن هي نيا يبدو رضوريالسياسة عىل م
فمنذ منتصف سبعينيات القرن العرشين نجمت حاالت . ّالفضىل للتشغيل السلس لالقتصاد الدويل

التذبذب وعدم االستقرار االقتصادي عن فشل الواليات املتحدة ورشكائها االقتصاديني يف تنسيق 
دة لتنسيق السياسة أو القواعد التي حتكم ّة املؤيّغري أنه يمكن أيضا طرح احلج. سياساهتم االقتصادية

 .)١(السياسيات االقتصادية الوطنية أيضا عىل مستو أكثر تعميام
 عىل املرء أن يدفع ثمن ّ متوازن بصورة تلقائية ألنه يتعنيّويف السوق التنافسية احلقيقية, يمكن إجياد حل

ّنة تتساو التكاليف والفوائد, ويكف الفاعل عن ّوعند نقطة معي. ّحلصول عىل املزيد من بضاعة ماا
غري أن عملية التوازن هذه ال توجد بالرضورة يف جمال السياسة ألن االقتصاد . ّاحلصول عىل بضاعة حمددة

ّريات اهليكلية احلديثة يف فالتغ. قد يكون قادرا عىل احلصول عىل الفوائد بدون دفع تكاليف مساوية هلا
ّصادم املتزايد بني األولويات املحلية واملقاييس الدولية زادت احلوافز الكتساب املرء ّاالقتصاد العاملي والت ّ

                                                           
وافق ّتال درجة عالية من – سواء ّ عىل حد–بان ّرغم أن االقتصاديني يتجادلون يف املزايا النسبية للقواعد يف مقابل التنسيق, فإهنام يتطل) ١(

االقتصادية الكرب السيايس بني القو. 
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ّويف عامل تزداد فيه قسوة القيود عىل املعدل العاملي للنمو االقتصادي, . املزايا لنفسه عىل حساب اآلخرين
وقد يتبع فاعل قوي سياسة فيها فائدة . بطالة واتباع سياسات مؤذية للجريانهناك إغراء عميق لتصدير ال

هي احلال يف هولقد كانت هذ. كبرية لنفسه, بينام يتم حتويل تكاليف تلك السياسة إىل اقتصادات أخر 
و غري أن االحتامل األق. بخصوص السياسة النقدية األمريكية والسياسة التجارية اليابانيةعدة مناسبات 

ّهو أن حماولة دولة ما لالحتيال وحتسني موقعها النسبي ستؤدي إىل نتيجة أقل من فضىل للجميع بسببب  ّ ّ
 مثل سياسة احلامئية(سياسة انتقام تأيت من دول أخر .( 

  ّاحلاجة إىل القيادة التعددية

The Need for a Pluralist Leadership 

ّالدويل حاجة إىل قيادة تعددية وتنسيق السياسة, وأدت التغيريات ّلقد نجمت عن الطبيعة املتغرية لالقتصاد  ّ ّ
ويف البداية, كان االقتصاديون يعتقدون أن االقتصاد . اهليكلية إىل حتويل دور السوق والسياسة االقتصادية

 −ق السعري ّللتدف (Hume) العاملي حلبة كاملة للمنافسة حتكمها عمليات توازن تلقائية مثل آلية هيوم
ّوبعد ذلك, ومع اهنيار االستقالل الذايت بسبب تغيريات مثل مقاومة األجور ألي حركة نحو . العيني

ّ تطوير نظرية السياسة االقتصادية وتطبيقها عىل ما كان يفرتض بأنه ّمت. وصعود دولة الرفاه األسفل, ْ
ستطيع احلكومات أن جتعل باع قواعد سياسة مفروضة, تّاقتصادات منعزلة; وكانت النظرية تعتقد أنه بات

ّل وتنجح يف حتقيق التوازن املحيل واالنسجام الدويل معا عماألسواق ت ّ(H. Johnson, 1972, p. 409) ,
ّومع تزايد االعتامد املتبادل بني االقتصادات الوطنية, والتحول . غري أن النظرية انطبقت عىل اقتصاد وحيد
ّمة ما متس بالرضورة رفاه جمتمعات أخر, ولذلك تزيد احلاجة إىل بيئة أكثر اسرتاتيجية, فإن أعامل حكو ّ

 .ّإىل التعاون الدويل
ّإن التنافس يف السياسة بني احلكومات الوطنية إمكانية دائمة الوجود يف اقتصاد عاملي مؤلف من دول 

ّمستقلة ولكن ض ّفنجاح حكومة ما يف حتقيق أغرا.  بعض بشكل متبادلعىل شديد االعتامد  بعضهاّ
ّإن البت يف أي.  أغراض سياسة حكومات أخر, وكثريا ما فعليفسياستها قد يؤثر سلبا  ياسات ّ السّ

ّولكنه يتقر. ستنجح يعتمد جزئيا عىل تركيب االقتصاد وعىل حكمة السياسات نفسها ر أيضا من خالل ّ
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ّالقوة النسبية واملهارات السياسية للدول,  ّ(Bergsten, Keohane and Nye, 1975, p.23). فالعوامل 
 .ّر النتائج االقتصادية وطبيعة العالقات االقتصادية الدوليةّاالقتصادية والسياسية معا تقر

ّإن سياسة االقتصاد الكيل هي أفضل حلبة يمكن أن حيدث ضمنها التنافس يف السياسة, وجيب أن حيدث 
 عىل الرصاعات حول السياسة ففي املايض, كان االقتصاديون يركزون ببساطة. فيها تنسيق السياسة

 (Bergsten, Keohane and Nye 1975, p. 24)ّالتجارية; فوجدوا احلل للرصاع يف مذهب التجارة احلرة 
ىل أسعار الرصف, إّومع اشتداد االعتامد املتبادل, ازدادت أمهية سياسة االقتصادات الكلية بسبب تأثريها 

ىلإوكام لوحظ آنفا, فإن االنتقال من أسعار الرصف الثابتة . ّواملتغريات االقتصادية األساسية األخر 
 رسم يف عمل االقتصاد العاملي وأثره يفّسعار مرنة, واندماج األسواق املالية الدولية, قد أثرا تأثريا عميقا أ

ربني ّوأدت التدفقات املالية الكثيفة بسبب أسعار الفائدة املتفاوتة, وسلوك املضا. ّسياسة االقتصاد املحيل
. ّوحاالت انعدام األمن السيايس إىل تقليص االستقالل النقدي املحيل, وسببت أسعار رصف متذبذة

 .وغريت قدرة االقتصادات الوطنية عىل املنافسة
ّواعتبارا من منتصف ثامنينيات القرن التاسع عرش, أصبحت األنظمة الدولية املالية والنقدية والتجارية 

فالسياسات االقتصادية الكرب وتفاعالهتا . ها بصورة منعزلةإليمن املمكن النظر شديدة التداخل, ومل يعد 
غري أن العاقبة العكسية هلذا الوضع .  املوازين التجاريةيفهلا تأثري أكرب بكثري من تأثري السياسات التجارية 

ّما فإن الدول راحت ترد ّهي أنه ملا كانت لألنظمة املالية الدولية أسواق وطنية مندجمة عىل نحو أكثر إحكا ّ
 .عىل ذلك بزيادة مستو احلامئية التجارية

ّفالنزاع التجاري الشديد واخلطري بني اليابان والواليات املتحدة يف منتصف ثامنينيات القرن العرشين كان 
وكان واضحا كذلك أن عوامل أخر مثل نزعة . ّسببه األسايس اخلالفات يف سياسة االقتصاد الكيل

 −  كام أظهرت دراسة موثوقة–ولكن . ية اليابانية وطبيعة االقتصاد الياباين غري الليربالية هلا أمهيتهااحلامئ
 مليار دوالر وأكثر يف ثامنينيات القرن ١٥٠فقد كانت معظم حاالت العجز التجاري األمريكي البالغة 

ّعجز امليزانية وسياسات االقتصاد الكيل ّالعرشين نامجة عن الدوالر األمريكي املبالغ يف قيمته كثريا, نتيجة ل
ّشديد التوسع يف إدارة ريغان, وخاصة يف وقت كانت فيه اليابان وبلدان أخر تت ّ بع سياسات تقييدية ّ
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(Bergsten and Cline, 1985). وكانت نتيجة هذا التنافر اخلارق للعادة يف سياسات االقتصاد الكيل هي ّ
 .ز يف ميزان املدفوعات يف تاريخ العاملأعظم حاالت العجز التجاري والعج

ّإن مهمة تنسيق السياسة, كمهمة القيادة املهيمنة, هي تقديم القيادة, والبضائع اجلامعية التي يتطلبها  ّ
ّففي املجال الدويل, تشمل هذه املسؤوليات . أكان وطنيا أم دولياسواء التشغيل الكفؤ ألي اقتصاد, 
تجارية وإعادة توزيع الدخل بواسطة املساعدة اخلارجية والربامج املتصلة هبا, استقرار العالقات النقدية وال

ّفطوال فرتة ما بعد احلرب, كانت مؤسسات  (Whitman, 1944) وتنظيم وضبط حاالت إساءة االستخدام
ّ إال أن.بريتون وودز, مدعومة بقوة الواليات املتحدة, تقوم هبذه املهام من حسن اإلدارة يات  إرادة الوالّ

إن تنسيق السياسة مطلوب لتجنب املنافسة . املتحدة وقدرهتا عىل تقديم هذه البضائع اجلامعية قد تضاءلت
 .ّيف التجارة والسياسات الصناعية واالقتصادية الكلية بني القو االقتصادية املسيطرة
وبة وتعقيدا عىل نحو ويف الوقت نفسه الذي صار فيه تنسيق السياسة رضوريا, أصبح هذا التنسيق أكثر صع
ّال هناية له بسبب انتشار القوة دوليا, وبروز بيئة اسرتاتيجية, واألمهية املتزايدة الت . ّألولويات املحليةاساع ّ

, إىل درجة أكربة ّيميفالروابط بني جماالت السياسة, كالتجارة والنقود والسياسة النقدية صارت وثيقة ومح
 ّوال شك. (R. Baldwin, 1984, p.45)ظمة االقتصادية وليس ضمنها فقطا أوجب تنسيقا أكرب عرب األنّمم
 .(Cooper,1985)اإلطالق ّ أن التجديد يف النظرية ويف السياسة مطلوب إذا أريد للتنسيق أن يتحقق عىل يف

 The"" ّيف كتابه امليلء بام ينذر بتطورات يف املستقبل واملعنون (Richard Cooper) وكام كتب ريتشارد كوبر

Economy of Interdependence (1968) )فإن االندماج املتزايد يف االقتصاد )اقتصاد االعتامد املتبادل ,
عدم كفاية أدوات السياسة, وحاالت التضارب املحتمل يف أهداف السياسة, : العاملي يثري املشاكل التالية

نيني بتكييف أدوات السياسة ذات األبعاد وانعدام الكفاءة الدينامية النامجة عن قيام صانعي السياسة الوط
ّوالتأثريات الدولية القوية بطريقة غري منس ّومنذ أن ألف كوبر . (J. Williamson, 1983, p. 3818)قة ّ

 .ت املشاكل بسبب ازدياد االعتامد املتبادل يف التجارة واملال وجماالت أخرّكتابه, اشتد
ّتها يف االضمحالل نتيجة لعدد كبري من التغريات اهلامة, مثل ّلقد أخذ استقالل السياسة املحلية وفعالي ّ
ّز القوة االقتصادية بأيدي فاعلني قادرين عىل إرغام التكاليف ّاالندماج العاملي لألسواق املالية, وترك
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ويف املجاالت التي مل تعد فيها . (Padoa - Schioppa, 1983)واألجور عىل االرتفاع, وتدويل التجارة 
 الوطنية قادرة عىل ممارسة السيطرة, صار تنسيق السياسة بني احلكومات رضوريا بصورة متزايدة ّالدول
ّ أفقيا عرب األنظمة الدولية, أم  أكان املشاكل التقنية لتنسيق السياسة, سواءّوسوف يكون حل. كذلك
ّ بني مستويات السياسة املحلية والدولية من التحد,عموديا ّ   تقديرّتصاد, هذا عىل أقليات الكرب لعلم االقّ

(Cooper 1985). 
ّغري أن املشكلة األساسية يف تنسيق السياسة واإلدارة التعددية ليست هي تأصل الرغبة فيها أو إمكانية  ّ

فتنسيق السياسة يتطلب استعداد احلكومات الوطنية . تطبيقها تقنيا, بل هي غياب الغايات املشرتكة
ويشري تاريخ . لسياسة لكيان صانع للتقارير هو أكرب من تلك احلكوماتإلخضاع استقالهلا يف القضايا ا

 إىل أن عدد القو االقتصادية الكرب املستعدة لقبول النوع املطلوب من ١٩٧٥القمم االقتصادية منذ عام 
ة ّكام أنه ليست هناك أدل. (Butnam and Bayne, 1984) تنسيق السياسة كان قليال, إن وجد عىل اإلطالق

افية عىل استعداد القادة االقتصاديني الرئيسيني لقبول إصالح األنظمة االقتصادية املوجودة, وهو ك
ّاإلصالح الذي يدافع عنه كتاب عديدون باعتباره يشكل حلوال ملشاكل األنظمة النقدية والتجارية 

ادية العاملية ال يشري إىل ّياسات واملواقف املتغرية للمراكز الثالثة للقو االقتصّص السّإن تفح. ّالدولية
 .)٢( ميل يذكر لدهيا لقبول مسؤوليات القيادة االقتصاديةّوجود أي

ّوقد ظلت الواليات املتحدة يف ثامنينيات القرن العرشين حمجمة عىل وجه اخلصوص عن إخضاع سياساهتا 
ف ّ أمريكا يف الترصّستمرّفعىل الرغم من تزايد اعتامدها عىل االقتصاد الدويل, ت. االقتصادية إلرشاف دويل

مل تبذل أمريكا . وكأهنا اقتصاد مغلق أو القائد الذي يتعني عىل اآلخرين مجيعا أن يتبعوه بصورة تلقائية

                                                           
ّ ذكر آنفا, فإن حمتو وحمددات التجارة, وغريها من األنواع األخر من السياسة التجارية ليست اهتامما أساسيا هلذا الكتاب, بل لقد كام) ٢(
ورغم أن تركيب االقتصاد . ّ حرص الرتكيز يف القضايا التي حددها الفصل األول باعتبارها هي القضايا املركزية لالقتصاد السيايس العامليّتم
ّلسيايس العاملي وعمله عنرصان حمددان هاما ان وواضحان يف تقرير السياسات التجارية ألمم معينة, كام هي احلال يف السياسة اخلارجية وأنامط ّ
ر ب النظّالسياسات االقتصادية يتطل....ّر كثرية من سياسات الدول, فإن رشح السياسات اخلارجية والتجارية واالستثامرية وما شاهبها منخأ

 تتجىل أمثلة ممتازة عليها يف ةّوتتضمن األدبيات ذات الصلة حتليالت للسياسة واالقتصاد السيايس للتجار. ّيف العوامل والظروف املحلية لد كل أمة
 .(R.Baldwin (1985), Destler (1986), Aggarwal, Keohane and Yoffie (1986))أعامل 
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جهدا يذكر لوزن آثار قراراهتا عىل اآلخرين أو ملشاورة أولئك اآلخرين حول مبادرات السياسة الكرب .
ر عىل أسعار الفائدة العاملية, ّبأثرها املدم  النقدية إلدراة ريغان,وكان أبرز األمثلة عىل ذلك بالطبع السياسة

 . ومشكلة الديون العاملية
ّوبالنسبة لألوروبيني الغربيني واليابانيني, كان تنسيق السياسة يعني جلم سياسات أمريكا اخلاصة باالقتصاد 

ّغري أن إدارة ريغان قد فرست ذلك بأنه يعني أن عىل األورو. ّالكيل بيني الغربيني واليابانيني أن يصلحوا ّ
دوا اإلصالحات ّوعليهم أن حيفزوا اقتصاداهتم ويقل). ّفجوة النمو( ّخذوا إجراءات لسدّاقتصاداهتم, ويت

ّذهتا الواليات املتحدة حتت راية اقتصاد جانب العرض, وبذلك يزيلون العقبات املحلية املعيقة ّالتي نف
 .(Nau, 1985) االقتصادي ّللنمو

 بحلول منتصف ثامنينيات القرن العرشين كان األمريكيون قد أخذوا ينفرون مما اعتربوه سياسات 
ّوممارسات غري عادلة لرشكائهم االقتصاديني, وصاروا أقل فأقل استعدادا ملامرسة القيادة االقتصادية مع . ّ

وكام . ثانية هو السياسة الرسمية التزام الواليات املتحدة بتحرير التجارة بعد احلرب العاملية الّذلك ظل
 فعلت يف جولة طوكيو, فقد ضغطت الستمرار ختفيض احلواجز التجارية واستئصال املامرسات التجارية

ّوكانت الواليات املتحدة ترغب عىل وجه اخلصوص يف إحداث تغريات كرب يف التجارة ). غري املنصفة(
وضغطت الواليات املتحدة أيضا .  مبالغ دعم التصديرالزراعية, وال سيام فتح السوق الياباين, وإزالة

) أنامط الدعم املختلفة, وسياسات الرشاء احلكومية وما شابه( إلصالح السياسات الصناعية اخلارجية
ورغم وجود نكسات خطرية, مثل احتكار سوق ). األعامل املرصفية, واالتصاالت, الخ( وحترير اخلدمات

, ١٩٨٦غاء نظام األفضليات املعمم ألقل البلدان نموا, وكالمها حدث يف عام املواد شبه املوصلة وقرار إل
فقد كان املوقف الرسمي إلدارة ريغان هو مقاومة سياسات احلامئية ومتابعة هدف االتفاق العام بشأن 

ز ّ اخلاص بإجياد نظام جتاري متعدد األطراف قائم عىل عدم التميي)الغات (التعريفات اجلمركية والتجارة
 . وعىل قواعد عاملية حتكم العالقات التجارية

ّعم السيايس ملوقف التجارة احلرة هذا كانت تقوضه اآلثار االقتصادية لسياسة ّوكانت املفارقة أن الد
ّاالقتصاد الكيل لإلدارة األمريكية, وإضعافها لربامج الرفاه املحلية ّوأدت املغاالة يف قيمة الدوالر النامجة . ّ ّ

يزانية إىل تشجيع طوفان من الواردات وأرغمت الصناعة األمريكية عىل أن تنتج يف اخلارج عن عجز امل
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 ّنات تلك الصناعة واملنتجات املرسلة إىل األسواق األمريكية واألجنبية عىل حدّأعدادا أكرب فأكرب من مكو
ّوجودة ولكنها صارت فصناعة السيارات األمريكية التي كانت هلا مكانة عظيمة ذات يوم مل تعد م. سواء

إن نزع الصفة الصناعية عن قطاعات . ّبدال من ذلك خليطا من األجزاء املستوردة املكونة لتلك السيارات
أما الزراعة . يا قو تفضل احلامية االقتصاديةّ قد غذ,ة من االقتصاد األمريكي, والبطالة املتزايدةّهام

ّرهتا معدالت سعر الفائدة ّ فقد دم,ّ التجارة احلرةّاألمريكية, التي ظلت زمنا طويال حصنا من حصون
ض الفالحون األمريكيون ألزمة ديون يف الوقت نفسه الذي كانوا ّ يف قيمته; وتعرّاملرتفعة والدوالر املغاىل

ّفكان عىل السياسات املحلية لإلدراة إما أن تعكس مسارها, وإما أن . فيه خيرسون أسواقا تقليدية خارجية ّ
ّقني العامني مل ّيبدو أن القادة السياسيني واملعل انكو. يوم إىل الرضوخ للضغوط احلامئية املتزايدة تضطر ذات

أن األسباب بوجادل بعضهم . ّيفهموا العالقة بني سياسة االقتصاد الكيل األمريكية والعجز التجاري
. السياسات التجارية األوروبيةالرئيسية وراء العجز التجاري األمريكي هي السلوك الياباين غري الالئق أو 

وما ييل هو بيان . ّومل يدرك إال قليلون منهم أن عجز امليزانية األمريكية كان هو املسؤول األويل األسايس
 :خمترص هلذه العالقة ذات األمهية احلاسمة

ّإن سياسة االقتصاد الكيل متس وهلام أن أ.  العجز التجاري عن طريق اثنني من قوانني احلساب االقتصاديّ
 جيب متويله بواسطة , أي نقص املدخرات بالنسبة للطلب عليها يف الداخل,النقص الصايف يف مدخراتنا

ق ّ اخلارج, وثانيهام أن عجز حساباتنا يعادل صايف رأس املال املتدفيفّصناديق يتم توليدها إما يف الداخل أو 
 نفقاألجانب من بيعنا بضائع وخدمات إذا مل يوهذا معناه ببساطة أن املال الذي حيصل عليه . من اخلارج

ّ منا, فال بدتعىل رشاء بضائع وخدما العقارات, والسندات املالية, وسندات [ ه عىل رشاء أصولناإنفاقمن  ّ
 .زينةاخل

ّوحسب معدالت أسعار الرصف والفائدة السائدة, فإنه إذا كان استعداد الناس للبيع والرشاء, واالقرتاض 
ْ متناسب مع هاتني املعادلتني, فسوف تتغري األسعار حتى تستعاد التوازناتواإلقراض, غري ّ . 

العجز يف (ّخرات الوطنية ألن نقص االدخار يف القطاع العام ّ املدتعاين الواليات املتحدة من نقص كبري يف
ق ّتتدفأن ا إىل وهذا يرفع أسعار الفائدة عندن. خرات القطاع اخلاصّيتجاوز صايف مد) امليزانية االحتادية



 

 

٤٦٣ 

 مركزاخلليج لألبحاثالنظام االقتصادي العاملي الناشئ : الفصل العارش  

 ّوهذا بدوره يرفع قيمة الدوالر ويزيد عجزنا التجاري بكمية مساوية. ّأموال أجنبية كافية لسد الفجوة
(Avinash Dixit) , يف(The New York Times, July 15, 1985, p.A18) 

ا هبذه املعادلة وبلغة اصطالحية أكثر, فإن العالقة بني عجز امليزانية والعجز التجاري يمكن التعبري عنه
 :املتطابقة الكينـزية البسيطة

 −الواردات(  = )ّخرات اخلاصةّ املد–ّإمجايل االستثامر املحيل اخلاص ( +  الرضائب− االنفاق احلكومي
 ) الصادرات

صايف االقرتاض = العجز التجاري وهذا بدوره يساوي =  خراتّاالستثامر مطروحا منه املد + عجز امليزانية
 .األجنبي

بت به إدارة ريغان لنفسها إىل حد كبري, فقد رشعت ّ تسبئاّوبغض النظر عن حقيقة كون العجز التجاري شي
 −١: ّتلك اإلدارة باتباع سياسة ترغم البلدان األخر, والسيام اليابان, عىل أن حتل ألمريكا مشاكلها وأن

غري أن هذه .  اقتصاداهتا نفسها حتفز−٣.  تقيم مصانع إنتاج يف الواليات املتحدة−٢. تفتح أسواقها
ّ املوجه نحو التصدير ّداما مبارشا برتكيز أوروبا الغربية واليابان عىل النموطصااالسرتاتيجية اصطدمت 

ة ّوهكذا سارت السياسات األمريكية عىل نحو معاكس مبارشة ملصالح هام. ّوخوفها من جتدد التضخم
 . حللفاء الواليات املتحدة

افقة عىل الرغبة يف االقتصاد العاملي الليربايل املنفتح, فإن طيفا واسعا من الرأي العام وبالرغم من املو
ّاألمريكي كان يعتقد يف منتصف ثامنينيات القرن العرشين أن رشكاء أمريكا االقتصاديني والسيام اليابانيني 

  والدعم للصادرات يف استخدامهم للحواجز أمام الواردات"ون أدوارهم بشكل منصفّيؤد"مل يكونوا 
(R. Baldwin, 1984a.) .البضائع ّويف السابق كانت أمريكا تتسامح مع التمييز األورويب والياباين ضد 

األمريكية, باعتباره رضوريا إلحياء تلك االقتصادات وتعزيز عالقات التحالف; غري أن املطالبة بإجراءات 
ّاذ موقف أكثر هجومية إزاء ّ, مشرية إىل رضورة اخت بدأت تتزايد يف ثامنينيات القرن العرشين"تبادلية"

البلدان األخر. 
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ة ّتكتفي بفرض رسوم مضاد أن عىل الواليات املتحدة أالبع كثري من األمريكيني جيادلون رشفقد 
 املامرسات األجنبية غري املقبولة فحسب, بل إن عليها أيضا أن تقيم استمرار ّوإجراءات مماثلة ضد

وح عىل االستجابة الفعالة للحكومات األجنبية ملطالب الواليات املتحدة يف انفتاح ليربايل اقتصادها املفت
ة بدهيية ظاهرة عىل ّفقد اعتقد أولئك األمريكيون أن حاالت عدم التوازن التجاري األمريكي هي أدل. أكرب

 لألعامل األجنبية, وليس جتارة غري عادلة, ولذلك فإهنم يريدون تطبيق مبدأ التبادل عىل النتائج الفعلية
ذلك أن زيادة االعتامد االقتصادي املتبادل, مشفوعا باهلبوط . فقط عىل إزالة احلواجز اخلارجية الرسمية

. النسبي القتصاد الواليات املتحدة كان آخذا يف إحداث تغيري أسايس يف سياساهتا االقتصادية اخلارجية
ونغرس, اسرتجعت السياسات التجارية اجلديدة مفهوم التبادل ّويف حماولة الستباق ترشيع محائي يسنه الك

 . ّاملحدد الذي كان مرتوكا يف السابق
ّ التطبيق بشكل كامل, فإن إعادة التفسري اهلامة هذه ملفهوم التبادل سوف تستتبع عودة ما أطلق عليه ّفإذا تم

 ,Conybeare) ثينيات القرن العرشينكونيبري اسم السياسات التجارية األمريكية املفرتسة الضارية يف ثال

1985, p.408)  تستخدم الواليات املتحدة نفوذها ١٩٣٤فبموجب قانون اتفاقية التجارة املتبادلة لعام ,
باع ّوبدال من ات). ٣٧٨املصدر السابق, ص, (االقتصادي لكسب ميزة يف الرتتيبات االقتصادية الثنائية 

ّومبدأ األمة األوىل بالرعاية, ). الغات(ّلعامة بشأن التعرفات والتجارة التبادل غري املرشوط وفق االتفاقية ا
ّ فيه تبادل امتيازات أو تنازالت حمددة بني ّتبع سياسة التبادل املرشوط, الذي يتمّفإن الواليات املتحدة ست

طراف ويف مثل هذه املفاوضات تكون قوة األ. دولتني أو أكثر, ولكن دون أن متتد لتشمل أقطارا أخر
 .  النسبية ذات أمهية حاسمةةالفاعل

ّبتعدة عن تعدد األطراف والتوجموكانت هذه احلركة بني جمموعات أمريكية قوية  ّتعدد "ه نحو ما سمي ّ
ف عن إخضاع مصاحلها االقتصادية ملصاحلها السياسية ّ تعني أن الواليات املتحدة ستتوق"رّغاألطراف املص

ّتعدد األطراف املصغر ينطوي عىل تغريات معينة يف أهداف "وجه التحديد فإن وعىل . واألمنية بعيدة األمد ّ
 :السياسة األمريكية, هي

ّأن تقوم البلدان األخر باتباع املامرسة األمريكية بتفكيك دولة الرفاه وإزالة التدخل احلكومي, والتوجه 
 .ّرسات املحليةّكرب بني الرشكاء التجاريني يف املؤسسات واملامأبذلك نحو انسجام 
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ّأن املؤسسات األمريكية ينبغي أن يكون هلا وصول إىل األسواق اخلارجية يعادل وصول املؤسسات  ّ
 .األجنبية إىل السوق األمريكية

ولتحقيق هذه الغايات ينبغي عىل الواليات املتحدة أن تستخدم نفوذها االقتصادي وأشكال نفوذها 
 . ةحد  قطاع عىلّاس كلاألخر يف املفاوضات الثنائية عىل أس

ّوكان من العوامل الكرب يف السياسة التجارية األمريكية التدهور املطرد يف حتالف التجارة احلرة يف فرتة ما 
ّبعد احلرب, حيث بدأت احلركة العاملية املنظمة, والصناعات املتحس سة من الواردات, وأقسام كبرية من ّ

وقام احلامئيون اجلدد والداعون إىل مثل تلك . جه نحو احلاميةّت الوسطى ت–الواليات الرشقية والغربية 
ّالسياسة الصناعية بحث الواليات املتحدة عىل الرد  باملثل عىل القيود األجنبية عىل الواردات, ودعم ّ

وقد تفاقمت هذه املشاعر . "غري املنصفة" الصناعي وغريه من املامرسات "االستهداف"الصادرات, و
اد أواخر السبعينيات, وما تاله من انعدام القدرة التنافسية للمنتجات األمريكية يف كثريا بسبب كس

ّوعالوة عىل ذلك فان الثورة التكنولوجية املستمرة واألمهية . ّالثامنينيات بسبب ارتفاع قيمة الدوالر
لتي هلا تطبيقات ا) احلواسيب ووسائل االتصال ومعاجلة املعلومات(ّاجلديدة ملا يسمى التقنيات املزدوجة 

وصار شعار دعاة . ّعسكرية وأمهية جتارية كذلك قد أدت إىل املطالبات بحامية هذه الصناعات الناشئة
 . "ّالتجارة املنصفة وليس التجارة احلرة"احلامية اجلدد هو 

ذا هّورغم استمرار توافق وطني داعم لتعددية األطراف وحرية التجارة يف منتصف الثامنينيات, فقد تآكل 
فعىل الرغم من اخلطب األمريكية . ّالتوافق بشكل خطري, وطوقته اهتاممات سياسية واقتصادية وأمنية

ّالداعمة للتجارة احلرة واالنفجارات الغاضبة عىل سياسات احلامية األوروبية واليابانية, فإن ما هو أهم هو 
نت يف الواقع معادلة للقيود التي يفرضها أن القيود األمريكية عىل الواردات األجنبية يف قطاعات كثرية كا

ّرشكاء أمريكا التجاريون أو أشد منها, مثل فرض حصص عىل استرياد املنسوجات, والسيارات, وسلع 
ّففي قطاع صناعي بعد آخر راحت الواليات املتحدة تنـزلق بعيدا عن التزامها بالتجارة احلرة يف فرتة . أخر

ّاسة التجارية األمريكية إىل دعم املصالح التجارية واالقتصادية املحلية التي فقد انتقلت السي. ما بعد احلرب
ّهبا التجارة احلرة, وابتعدت عن دورها املعز تّأرض  .(R. Baldwin, 1984, p.1)ز لعالقاهتا األمنية العاملية ّ
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 التجارة, وذلك يف , حدث ابتعاد اكرب حتى من االبتعاد األمريكي عن االلتزام بتحريرأوروبا الغربيةويف 
 عىل عكس الواليات املتحدة, مل تكن يف ,غري أن أوروبا. (Hine, 1985)منتصف ثامنينيات القرن العرشين 

لون دائام ترك األمور للتقدير ّ ملتزمة بفضائل حرية التجارة; فقد كان األوروبيون الغربيون يفض قطاحلقيقة
يدان حترير مرية بدال من القواعد العاملية والنهج العاملي يف اإلداري واتباع هنج تفضييل يف العالقات التجا

 ويف الثامنينيات أضيفت مهوم جديدة وشديدة (Whitman, 1977, p.29)التجارة كام يفضله األمريكيون 
 . إىل هذا الرأي املائع امللتبس يف حرية التجارة

ّولية الليربالية ومكاسب الرفاه املحلية لفرتة ّأن عليهم أن خيتاروا بني الدبويشعر عدد متزايد من األوروبيني 
الم ّد السّ فهم يعتقدون أن انفتاح اقتصاداهتم هيد(Keohane, 1984 b, pp.34-35)ما بعد احلرب 

ذلك أن التكاليف االجتامعية . ّاالجتامعي والسيايس الذي حققته دولة الرفاه يف فرتة ما بعد احلرب
ْغري املتسارع يف امليزة النسبية, والسيام كلفة البطالة اجلامعية الكبرية, ترجح ف مع وترية التّوالسياسية للتكي ّّ

ويعتقد كثريون أن اليابان والبلدان حديثة التصنيع قد أقامت إيقاعا . ّبثقلها عىل كفة الفوائد االقتصادية
ّملعدل التنافس يتجاوز بكثري معدل التكيف االجتامعي واالقتصادي الذي يبدي األور وبيون استعدادا ّ

وقد صاغ املفكرون األوروبيون نظريات . ولذلك تعترب سياسة احلامية رضورية. (Hager, 1982) إلجرائه
 . )٣((Kahler, 1985) وتغطية تراجعهم عن حترير التجارة راقتصادية ومذاهب الفتة للنظر متاما لتربي

 ذات التقنية العالية, واألجور املنخفضة ي املزدوج للواليات املتحدة واليابان يف الصناعاتّإن التحد
ّلألقطار احلديثة التصنيع يف الصناعات التقليدية يشكل هتديدا ملركز األوروبيني االقتصادي وملكاسب 

ّفاملزيج املكون من األجور احلقيقية املرتفعة, واهلياكل االقتصادية غري املرنة, والتدخل . رفاههم االجتامعي
فوا مع التغيريات يف امليزة ّل من الصعب عىل األوروبيني بشكل استثنائي أن يتكياحلكومي املستفيض جيع

ّفالبطالة املحلية وصلت إىل مستويات مل يسبق هلا مثيل يف فرتة ما بعد احلرب, . (Patterson, 1983)النسبية 
 كثري من األسواق وباإلضافة إىل ذلك, فإنه بفقدان .)٤( االقتصادي هبوطا خطرياّوهبطت اإلنتاجية والنمو

                                                           
 .يبون الرأي األورا مّ جزءا هام(Strange, 1985c)متثل ) ٣(
 . حتليال جيدا جدا ملشاكل أوروبا الغربية االقتصادية(lindbeck, 1985)م ّيقد) ٤(
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بيون الغربيون وديثة التصنيع, انسحب األوراحلاخلارجية نظرا لصعود املنافسة من اليابان والبلدان 
با قد شاخت وتناقصت أمهيتها كمصادر و أورّكت نموّالصناعات التي حر إذ إن. منكفئني عىل أنفسهم

ية بتجربة قاسية من نزع الصفة الصناعية ت اقتصادات أوروبا الغربّ مر١٩٧٣ ومنذ عام . االقتصاديّللنمو
 . (Linder, 1986, p.108)عنها 

فبعد أن قام األوروبيون بدور رائد يف املرحلتني األوىل والثانية من الثورة الصناعية, تنبه وعيهم بصورة 
ير ويف هذه الظروف تزايد اعتبار التحر. حادة إىل أن موقع التجديد العاملي التقني صار خارج أوروبا

التجاري متنافرا مع احلفاظ عىل دولة الرفاه, ومع بقاء الصناعة األوروبية, ومع اجلامعة االقتصادية 
ْاألوروبية نفسها; وعىل سبيل املثال فإن الضغوط األمريكية لتغيري السياسة الزراعية املشرتكة قد اعتربت 

 الرتاجع إىل ما وراء جدران احلامية للسوق ولذا فقد نشأ اجتاه نحو. هتديدا ألحد األعمدة املركزية للجامعة
التقسيم "يه األوروبيون ّاألوروبية املشرتكة وحواجز التجارة الوطنية, يف بعض احلاالت, كرد عىل مايسم

 فالنسبة املئوية االمجالية لتجارة اجلامعة األوروبية اخلاضعة للسيطرة أعىل من "ّالدويل اجلديد للعمل
ل يف صادرات اليابان والبلدان احلديثة ّ وبالتايل فإن ما نجم من حتو.مريكية أو اليابانيةمثيالهتا يف التجارة األ

ّالتصنيع إىل الواليات املتحدة قد زاد الضغط يف تلك السوق كثريا, وحرض النزعة احلامئية األمريكية ضد ّ 
 . اليابانيني عىل نحو أكرب

النكفاء إىل عىل ايب ومكانته يف العامل قد شجعت االجتاه الغريب يب الغروّكام أن الطبيعة املتغرية للتكامل األور
ّالقرن العرشين راح التكامل االقتصادي املحكم ألعضاء اجلامعة الستةويف الربع األخري من . الداخل ْ 

 مع انضامم ,)"أوروبا الكرب"(ل إىل احتاد فضفاض نسبيا الثنتي عرشة دولة ّيتحو) "با الصغروأور"(
 وباإلضافة إىل ذلك, فإن الروابط االقتصادية املتنامية بني اجلامعة االقتصادية األوروبية .جلنوبيةالطبقة ا

ّوالرابطة األوروبية للتجارة احلرة, وتوسع التجارة مع دول الكوميكون واتفاقيات لومي قد شكلت كتلة  ّ
ة يف عملية االندماج ورغم وجود مشاكل خطري. اقتصادية جديدة عىل نطاق كبري ترتكز عىل اجلامعة

حصصا متزايدة من صادرات بعض  بعضهم والتكامل فإن أعضاء اجلامعة االقتصادية األوروبية يأخذ
(The Economist, June 1986, p.50) . 
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وكام ذكر أحد أبرز االقتصاديني الفرنسيني فإنه نظرا للمشاكل االقتصادية القاسية يف أوروبا الغربية فقد تم 
ل بعض القيود النظامية املخططة دوليا عىل الواردات يف بلدان خمتارة لدهيا نواقص هيكلية يف إدخا" اقرتاح

ا عىل ّ رد"التجارة العادلة"كتان تتحدثان عن يوبينام بدأت األمر. (Malinvaud, 1984) "جتارهتا اخلارجية
ون الغربيون يفكرون بأسلوب ي التجاري القادم من اليابان والبلدان احلديثة التصنيع بدأ األوروبيّالتحد

ّ فقد صار التنسيق يف السياسة الدولية بالنسبة إليهم يعني إزاحة الليربالية ليحل."التجارة املخططة" ها ّ حملّ
سواق تتفاوض عليها املراكز الثالثة الكرب ّتركيز احتكار األسواق الدولية وإبرام اتفاقيات لتقاسم األ

 . ّللقوة االقتصادية
ّ والنزعة احلامئية القطاعية يف أوروبا الغربية معناه أن املؤسسات األمريكية "ّالتجارة املنظمة"ّإن توسع  ّ

 عليها أن تكسب الوصول إىل هذه السوق املغلقة نسبيا عن طريق آليات مثل ّواليابانية وغريها يتعني
وروبيون الغربيون أن حيموا وقد حاول األ. االستثامر األجنبي, واملشاريع املشرتكة وتراخيص التكنولوجيا

ّأسواقهم وصناعاهتم املحلية ضد املنافسني األجانب من خالل وسيلة احلامية القطاعية, مع إرغام أولئك 
 فيه أن هذه ّا ال شكّومم. عىل تقاسم تقنيتهم ورأسامهلم االستثامري) اّكام تفعل أقل البلدان نمو(املنافسني 

 يف تسييس ّىل مشاكلها االقتصادية وختلفها التكنولوجي سوف تستمرب عّاالسرتاتيجية األوروبية للتغل
 . عالقاهتا التجارية

. ّإن أوروبا املغلقة واألكثر اعتامدا عىل االكتفاء الذايت سترتك آثارا عميقة عىل مستقبل االقتصاد العاملي
 التجارة العاملية ّم عوامل نموفاالنفتاح النسبي واحليوية احلركية للسوق األوروبية املشرتكة كانا من بني أه

ّذلك أن أوروبا الغربية, بصفتها مستوردة للبضائع املصنعة, كانت مسامها كبريا يف . يف فرتة ما بعد احلرب
اسرتاتيجيات النمو املوجه نحو التصدير لد البلدان احلديثة التصنيع ومشاركتها املتزايدة يف االقتصاد 

ّاقص نزعتها إىل استرياد البضائع املصنعة فإن أثر ذلك لن يقترص عىل ا وتنوبومع انغالق أور. ّالدويل
 ليشمل تشجيع نزعات إقليمية أكثر يف ّاإلرضار بالبلدان احلديثة التصنيع وغريها من البلدان, بل إنه سيمتد

يف ففي منتصف ثامنينيات القرن العرشين يبحث املرء عن دور أكرب ألوروبا . ّاالقتصاد السيايس الدويل
 .(Lewis, 1981, p.24)ّقيادة االقتصاد الدويل فال جيد منه شيئا 
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طبيعة  إذ إن. حني مساوين ألوروبا يف العجز عن القيام بدور اقتصادي قياديّكام كان اليابانيون مرش
 استرياد –ذلك أن تركيبتهم التجارية . ةّاقتصادهم قد جعلت من املستحيل عليهم حتمل مسؤوليات هيمني

ّ األولية وتصدير السلع املصنعة املواد موا سوقا كبرية لصادرات ّقد جعلت من غري املحتمل أن يقد −ّ
ل هام بعيدا عن ّن اليابان من إحداث حتوّفام مل تتمك. البلدان الصناعية كام فعلت بريطانيا وأمريكا

ّاسرتاتيجيتها االقتصادية الضاغطة لتقليل الطلب املحيل ملصلحة النمو املوج حو التصدير, فلن يكون ه نّ
 وكام يقدر كثري ." االقتصاديةّآلة النمو"باستطاعتها إزاحة الواليات املتحدة عن مكانتها العاملية بصفتها 

 .ن اليابان ال تستطيع يف احلقيقة أن متارس دورا قياديا عامليا بال قوة عسكريةإ ف.من اليابانيني أنفسهم
(Fukushima, 1985) . ,فإن مجاهري ٢٠٠٠ر عن اليابان يف عام ّوكام ورد يف تقرير مؤثوعالوة عىل ذلك 

 ليست مهيأة – السياسية, والثقافية, واالجتامعية والتعليمية –ّالشعب الياباين, وكذلك أنظمة اليابان املحلية 
 وحتى حيني ذلك الوقت, فإن اليابان تر أن دورها .(Japan Times, 1983)ّبعد ملهام القيادة الدولية 

 . هاّ حملّيكمل اهليمنة األمريكية بدل أن يقتلعها ليحل
ّوطيلة معظم فرتة ما بعد احلرب, حتقق نجاح الفت للنظر السرتاتيجية اليابان االقتصادية يف متابعة دورة 

ّفوجدت عالقة متتامة بني اسرتاتيجيتها التجارية . دا عىل منحنى القيمة اإلضافيةو والتحرك صعاإلنتاج
 بينها ةّويف الثامنينيات, أد ردم الفجوة التكنولوجي. ة االستثامر األجنبي للواليات املتحدةواسرتاتيجي

ّوبني الواليات املتحدة, مشفوعا بتغيريات هيكلية نوقشت آنفا, إىل وضع اليابان يف موضع النزاع مع 
 ّاقتصادات متقدمة أخر(Calder, 1985, p.609) .يف مستويات أعىل فأعىل ومع اشتداد املنافسة اليابانية 

هلم إلغراق   اليابانيني"استهداف" من التكنولوجيا, تزايد قلق األمريكيني واألوروبيني مما اعتربوه
وراح كثري من األمريكيني واألوروبيني .  االبتكارات األمريكية"ورسقة"أسواقهم بالبضائع اليابانية 

غربية للحصول عىل مركز املسيطر يف احلقبة اجلديدة من ّينظرون إىل اليابانيني عىل أهنم يتحدون القو ال
 . ّاالقتصاد السيايس الدويل

ومل . "املشكلة اليابانية" يثري أسئلة مقلقة حول "جابان انك") رشكة(ي االقتصادي الصادر عن ّوبدأ التحد
ه احلالة الطبيعية ّيتسامح إال قليل من األوروبيني والشعوب األخر مع ماراح اليابانيون أنفسهم يعتربون

ر ّوكانت اليابان يف الواقع تستورد أقل وتصد.  أي الفائض التجاري اهلائل يف ميزان مدفوعاهتم–لألشياء 



 

 

٤٧٠ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

ّ وعالوة عىل ذلك فإنه رغم مدائح اليابان اخلطابية لتعددية األطراف وجلامعة .أكثر من الناحية النسبية
ّادرات املصنعة القادمة إليها من جرياهنا ّبطء للص بمل تفتح أسواقها إال  فإهنا,حوض املحيط اهلادئ

اسرتاتيجياهتا ذاهتا يف إقامة تصنيع مبكر والرشوع يف التصدير إىل  بعواّفشجعتهم عىل أن يت. اآلسيويني
ّواالستريادية تشدد  ومع انغالق أوروبا الغربية راحت سياسات اليابان التصديرية. الواليات املتحدة

 . زع إىل فرض احلامية عىل نحو متزايدْاألمريكية, وتثري ردود فعل تنضغطها عىل السوق 
ن عنرصا واحدا , أ(Martin Feldstein) وقد اعتقد كثري من املراقبني األجانب, كام ذكر مارتن فيلدشتاين 

ّمن املشكلة عىل األقل كان هو معدل املد سة ل من سياّخرات املرتفع لد اليابان, وعدم استعدادها للتحوّ
 ذلك أن سياسة .(Feldstein, 1985)ّ املوجهة نحو التصدير إىل سياسة مبنية عىل الطلب املحيل ّالنمو

ّة ونقصا يف االستهالك املحيل قد أرغام البضائع اليابانية عىل اخلروج إىل السوق العاملية ّاقتصادية كسادي
 االقتصادي لالقتصادات ّهام يف النمو, ومنعا االقتصاد الياباين من اإلس)ّوالسيام السوق األمريكية(

يف عدم التوازن التجاري, واالحتكاك "ّفجوة النمو"وكانت . األخر هذه من األسباب الكرب 
االقتصادي بني اليابان وبلدان أخر . 

فمع تزايد عدد . ّضوا للوم بسبب حصافتهم وكفاءهتمّومن جهة أخر فإن اليابانيني يعتقدون أهنم قد تعر
ّ الكبار يف السن بمعدل رسيع, عليهم أن يدالسكان وقد اعتربوا أن . وا االستهالك احلايلبتخروا ويكّ

ّر أكرب, والسياسات االقتصادية التوسعية, وتناغم اهلياكل ّالشكاو األجنبية, والضغوط من أجل حتر
ّاالقتصادية املحلية, موج  الشكاو هو أن اليابان قد ّ قيم يعتز هبا اليابانيون, وأن الدافع وراء تلكّهة ضدّ

 . ّفازت يف املنافسة االقتصادية العاملية, وهي تلعب اللعبة حسب قواعد نظام الغرب الليربايل الدويل
 Saburo)ّفمن خالل ما سامه سابورو أوكيتا . ّوتنبع قوة اليابان من الدرجة العالية من التوافق املحيل فيها

Okita) "فقد وجدت اليابان طريقة أكثر فاعلية للتوفيق ,بني العامل واإلدارة, أي الوالء "الوالء للرشكة 
ّبني الطلب املحيل لإلنصاف واألمن وبني احلاجة الدولية إىل الكفاءة والقدرة التنافسية أكثر مما فعل  ّ

ّ عىل تعديل التضخم, ومرونة اقتصادهم قد مكنتهم من رسم اخلطوات وضبط نيفقدرة الياباني. الغرب
 . ع لبقية أنحاء العاملااليقا
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ّإن اخلالفات االقتصادية بني اليابان ورشكائها االقتصاديني ليست جمرد نزاعات اقتصادية; بل إهنا نامجة عن 
من  ويشكو آخرون. ّصدام ثقايف بني جمتمعات لدهيا أولويات وطنية, وقيم اجتامعية, وهياكل حملية خمتلفة

بينام يشري . خراهتم عىل حتسني حياهتمّ ويرفضون إنفاق مد"زرائب أرانب"أن اليابانيني يقيمون يف 
ّوهناك خطر دائم من أن النزاع . "مزرعة" وإىل أمريكا باعتبارها "متحفا"اليابانيون إىل أوروبا باعتبارها 

 . ّاالقتصادي بني اليابان ورشكائها التجاريني, وخاصة الواليات املتحدة, يمكن أن يتدهور إىل نزاع سيايس
ضعف  اإلضافة إىل ذلك, فإن املعجزة االقتصادية اليابانية حتتوي عىل جوانب قصور خطرية, ونقاطوب

واحلقيقة أن اليابان لدهيا . وانكشاف حمتملة جتعل من الصعب عىل اليابان أن متارس قيادة اقتصادية أكرب
يه لد منافسيها فاألجور فيها مرتفعة بالقياس إىل ما هي عل. كثري من خصائص االقتصاد الناضج

وهي . زف مواردهاْالصاعدين من بني البلدان حديثة التصنيع, وسكاهنا الطاعنون يف السن عبء يستن
قة نسبيا ّه نحو التصدير, وعىل السوق األمريكية, وعىل سلسلة ضيّ موجّمعتمدة أكثر من الالزم عىل نمو

اع قيمة الني تتسبب يف إحداث البطالة; كام أن ارتف. لكرتونيات والسياراتمن القطاعات املصدرة كاإل
ومع . واألمهية املتزايدة لتصدير رؤوس األموال سوف تتطلب إجراء تغيريات كرب يف االقتصاد الياباين

. ذلك فإن هناك مصالح قوية يف الزراعة وقطاعات أخر تقاوم التكيف يف االقتصاد واالنفتاح األكرب
ّوغريها قد حدت من قدرة احلكومة اليابانية عىل تكييف اسرتاتيجيتها ذلك أن السياسات الرضيبية واملالية 

فإذا أريد لليابان أن . ّاالقتصادية من نمو موجه نحو التصدير إىل احلفز املحيل واسترياد البضائع األجنبية
ك ّتؤدي دورا قياديا أكرب يف االقتصاد العاملي وأن تقلل الصدام االقتصادي بالبلدان األخر فإن ذل

 . (Calder, 1985)سيتطلب تعديال هيكليا كبريا يف االقتصاد الياباين 
وهذا (ّوكام ورد يف توصية تقرير اللجنة االستشارية للتعديل االقتصادي اهليكيل من أجل التنسيق الدويل 

ه نإ, ف١٩٨٦يف خريف عام  (Nakasoni) الذي رفع إىل رئيس الوزراء ناكاسوين) عنوان مثري لالهتامم حقا
جه إىل الداخل وإىل زيادة الواردات من أجل تقليل ّ املتّل إىل سياسة من النموّ عىل اليابان أن تتحوّيتعني

فقد أشار ما سمي بتقرير مايكاوا. الصدام مع البلدان األخر (Maekawa) ب ّإىل أن هذا بدوره يتطل
ة توجيه االقتصاد الياباين وإزالة الفائض ّإن مهمة إعاد. ّحتوالت أساسية يف جتارة اليابان وهيكلها الصناعي

ّالضخم يف جتارهتا اهليكلية ومدفوعاهتا مهمة هائلة, وسوف تستغرق وقتا طويال قبل أن تبدأ يف إظهار 
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ب صربا أكرب عىل السلوك االقتصادي الياباين من جانب رشكاء اليابان التجاريني أكثر مما ّنتائج, وهي تتطل
 . كان عليه احلال حتى اآلن

 آفاق تنسيق السياسة

The Prospects for Policy Coordination 

ّعند حلول منتصف ثامنينيات القرن العرشين, كانت اخلالفات االقتصادية والسياسية بني مراكز القوة 
ّاالقتصادية الثالثة قد جعلت قدرة اإلدارة املتعددة وتنسيق السياسة عىل إنقاذ االقتصاد الليربايل العاملي 

ّ واحد من تلك املراكز يستغل النظام ألغراضه الضيقة, وليس أي منها ّفكل. ايض شيئا بعيد االحتاملامل ّ
ورغم أن الواليات املتحدة قد .  بإخضاع أغراضه الوطنية لألهداف األكرب املرتبطة بتنسيق السياسةّمهتام

 ألزمة الديون, ١٩٨٢ أغسطس عة يف بعض املناسبات, كام يف استجابتها يفّمارست قيادهتا بصورة متقط
ّمسؤولياهتا اهليمنية ّإهنا قد ختلت عن ّ لتخفيض قيمة الدوالر, ف١٩٨٥واملحاولة الفعالة نسبيا يف سبتمرب 

ومل تكن أوروبا الغربية وال اليابان يف مركز يمكنهام . ّالسابقة إال عندما يكون هناك مساس مبارش بمصاحلها
 .  مل هتتام بالقيام بذلكّمن شد هذا الرتاخي, كام أهنام

ّورغم النداءات من أجل إحداث إدارة متعددة األطراف, فإن دور الواليات املتحدة يف إدارة االقتصاد 
ّالدويل ونجاح تنسيق السياسة قد بقي هام  Robert) ورغم أن وصف روبرت كيوهان. اساّا وحسّ

Keohane, 1984a)  قد يبدو مناسبا, فقد بقيت قوة أمريكا "ما بعد اهليمنة"ّللثامنينيات بأهنا عقد 
فالواليات املتحدة تبقى أكرب اقتصاد منفرد وواحدا من . االقتصادية وثقلها يف جمال املساومة كبريين
ض ملنافسني أقوياء ومعادين هلا عىل األغلب من كل ّفلم تتعر. االقتصادين األكثر حركة وحيوية يف العامل

وعىل . ة لربيطانيا العظمى اآلخذة يف اهلبوط يف ثالثينيات القرن العرشيناجلوانب كام كان احلال بالنسب
 حلفاؤها معتمدين عليها من أجل أمنهم, فلن يكون هلم خيار يذكر سو اتباع القيادة  دامالعكس, فام

 . رةّاألمريكية مهام كانت متعث
تى اآلن, ال يوجد بديل يف منتصف ح ومع انقسام أوروبا الغربية, وعدم جاهزية اليابان للقيادة االقتصادية

ورغم أن اإلطار السيايس للنظام القائم عىل اهليمنة . ور املركزي املنوط بالواليات املتحدةّالثامنينيات للد
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) ولو كان مدعوما بتمويل أجنبي(ّفالدوالر .  كبريّ قائام متامسكا إىل حدّاألمريكية قد ضعف كثريا, فإنه ظل
 ّوالسوق األمريكية تبقى هي األكرب, وهي السوق التي تسعى كل. ّلنقدي الدويلبقي هو أساس النظام ا

ورغم أن القيادة التكنولوجية للواليات املتحدة قد اختفت يف بعض . األمم األخر إىل الوصول إليها
أمنهم ّورشكاؤها التجاريون الكبار إما حلفاء هلا أو معتمدون عليها يف .  تزال كبريةالاملجاالت, فإهنا 

 ّ اهليمنة األمريكية املرتاجعة, ينبغي أن يظلّ آخر األمر حملّومهام كان النظام الذي سيحل. العسكري
 . للواليات املتحدة صوت بارز يف البت فيه

ن تشغيل ّ التوصل إىل قرارات السياسة الوطنية التي متكّومن الصعب حتى يف أفضل الظروف أن يتم
ويف فرتة انتقالية كالعقود األخرية من القرن العرشين, فإن هناك . قتصاديةالسوق من تسوية العالقات اال

حاجة إىل قوة كبرية وحافزا قويا للتغلب عىل اهلياكل املقاومة, وإلحداث التعديل يف احلقائق االقتصادية 
 مثل , لعبت الواليات املتحدة(Bretton Woods)ففي االنتقال إىل نظام بريتون وودز . اآلخذة بالظهور

ّكانت الواليات املتحدة متلك أم ال متلك القوة واحلافز للتغلب عىل اخلالفات اهليكلية أ وسواء .هذا الدور
يربايل يف هناية القرن فإن ذلك يبقى يف علم الغيب الذي ننتظر لب تآكل النظام الّواملصالح املتنازعة التي تسب

 . حه لنا املستقبلّأن يوض
ّقتصاد العاملي حتت شعار عدم التدخل يف حرية العمل التجاري; غري أن ذلك قد لقد قاد الربيطانيون اال

وكانت اهليمنة . ّثبت أنه غري مرض مع تزايد مطالب املجتمع من الدولة بعد احلرب العاملية األوىل
 املنطوي  وقد اهنار هذا احلل الوسط.ّزي واألعراف الدوليةياألمريكية تقوم عىل التوفيق بني االقتصاد الكين

ّيربالية مع دخول التضخم الدويللعىل ال ّ فحلت حمل,ّ ّه ترتيبات خاصة ومؤقّ  . تة مرتبطة بالقمم االقتصاديةّ
 ّ املشكلة الفكرية والسياسية للتوفيق بني العاملة الكاملة والنموّن االقتصاديون من حلّوما مل يتمك

 االستقاللية فإن أية أمة أو جمموعة حتاول حتقيق ّاالقتصادي وبني التضخم املنخفض يف اقتصاد عاملي شديد
املشكلة,  (Richard Cooper)وكام وصف ريتشارد كوبر . )٥(ّتنسيق السياسة ستجد ذلك مهمة صعبة جدا

ّ الدولة املستقلة الطيفصادم بني القو الضاغطة باجتاه االندماج يف االقتصاد العاملي وّفإن الت ّ اردة لذلك ّ

                                                           
 . حلهاّ املشاكل النظرية التي يتعنيّلالطالع عىل Cooper, 1985, pp. 1213-14انظر ) ٥(
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ّ أحد املواضيع املركزية يف العالقات الدولية املعارصة فهو يثري مشكلة من سيتعاون مع االندماج قد أصبح
ذه املشكلة, إما عن طريق شكل من أشكال القيادة ه ّ فإذا مل يكن من املمكن حل.من, وألي غرض

األمر عىل دة أو من خالل التعاون بني القو االقتصادية املسيطرة, فإن السياسة سوف تنترص يف آخر ّاملوح
ك ّ ويف أسوأ احلاالت تفك, ارتباط االقتصادات الوطنيةّ فك– عىل األقل –االقتصاد وتكون العاقبة 
 . (Cooper 1985, pp. 1220-21)االقتصاد الليربايل العاملي 

ّيف أوائل فرتة ما بعد احلرب, كانت الزعامة السياسية تقوم عىل التعاون األمريكي والربيطاين; وكانت تلك 
ت صالبتها بتجربة احلرب العاملية ّ قد بدأت يف فرتة ما بني احلربني العامليتني, واشتد"ّالعالقة اخلاصة"

وأعادت تأسيس االقتصاد العاملي  نكلو ساكسونية بصياغة نظام بريتون وودزالثانية فقامت القو األ
لتها واالبتعاد عن األمريكيني  أرغم الضعف االقتصادي بريطانيا عىل ختفيض عم١٩٦٧ ويف عام .الليربايل
 وطيلة حرب . بريطانيا العظمى كأقو رشيك وداعم اقتصادي للواليات املتحدةّت أملانيا الغربية حملّوحل

ّفيتنام ومع دخول عقد سبعينيات القرن العرشين, دعم األملان اهليمنة األمريكية بتخزين الدوالرات ورشاء 
ّالكلفة التضخمية التي تكبّسندات احلكومية األمريكية وأدت ال ّدها األملان من هذه العالقة اخلاصة اجلديدة ّ

 فأخىل األملان بدورهم .١٩٧٩ وإىل تصدعها آخر األمر يف عام ١٩٧٣إىل إضعاف هذه العالقة يف عام 
 . موا بعد ذلك األرضية املالية الداعمة للهيمنة األمريكيةّمكاهنم لليابانيني, الذين قد

هي عالقة ] Nichibei [بي آنفا باقتصاد نيشيّالتي وضعتّ اليابانية اخلاصة, و–مريكية إن العالقة األ
ضعيفة غري واضحة املعامل تدفعها حاجة الواليات املتحدة إىل استرياد كميات كثيفة من رأس املال الياباين 

رباح مرتفعة عىل نحو لتمويل عجز امليزانية األمريكية, واستخدام اليابانيني السوق األمريكية كمصدر أل
ّاستثنائي وحل ملشكلة البطالة املرتفعة التي حيتمل أن تصبح خطرية يف الصناعات املحلية اهلامة وبديال ّ 

 . ه نحو التصديرّ املوجّإلصالحات بعيدة املد القتصاد شديد االعتامد عىل النمو
, كام أشار واإلنتاج التجارة, والتمويل, ا يثري القلق أن التكامل اآلخذ يف االتساع بني االقتصادين يفّومم

قات السلبية ّحلقة مفرغة من حاالت العجز يف امليزانية, والتدف" قد أطلق (Kent Calder)كنت كالدر 
. (Calder, 1985, p. 621) "...ع الصفة الصناعية عن أمريكازْ تن,لرأس املال, وانعدام التوازن التجاري

ض لتهديد ّض نفسه بمرور الوقت, ويتعرّفإن هذا الرتكيب اهلش سيقوصحيحية تخذ إجراءات ّوما مل تت
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 اليابانية والضعف –متزايد بفرض احلامية التجارية النامجة عن التوترات االقتصادية والسياسية األمريكية 
 وهذه نسخة حمدثة من مأزق تريفني ,ّاألسايس لنظام نقدي عاملي قائم عىل أساس الدوالر املدعوم يابانيا

(Triffin) الذي ينطوي عىل نزاع حمتوم بني استمرار تقديم اليابان للسيولة األمريكية وثقة السوق 
لة يابانيا قد تنهار ذات يوم, وتنهار معها إمكانات ّ ولذا فإهنا تشري إىل أن اهليمنة األمريكية املمو,ّبالدوالر

 .  نظام سيايس دويل مستقرروظه
ة أخر ّ تثري مر, عموما,ّ خصوصا, ومشكلة القيادة التعددية, الياباين–فالتحالف االقتصادي األمريكي 

 مشكلة ّأيمكن للقو الرأساملية أن حتل: املسألة التي طرحتها من قبل املناقشة بني لينني وكاوتسكي وهي
ّالتعاون ّيف الفرتة املعارصة تشجع ة ّ األمنيروابطهاب الرصاع? فعىل الرغم من أن ّالتنمية املتفاوتة وتتجن

ني ّ غري أن,فإنه ال يمكن بالتأكيد استبعاد الرصاع نتيجة صعود تلك االقتصادات وهبوطهااالقتصادي 
سأعدل الصياغة املاركسية باملجادلة بأن مصدر املشكلة موجود يف املطامح السياسية املتنافسة ومصالح 

 فعندما تقوم عملية التنمية .ةّليسامّالدول املتضاربة أكثر من وجوده يف القوانني احلتمية حلركة الرأ
ّض بذلك األسس السياسية لالقتصاد العاملي الليربايل, تصبح مهمة ّعادة توزيع السلطة وتقوإاالقتصادية ب

ّف مع هذا التحول يف عالقات السلطة وإجياد أساس جديد للتعاون ّالقو االقتصادية املسيطرة هي التكي
 مشكلة ّها االقتصاديني عىل حلئوإن قدرة الواليات املتحدة ورشكا (Keohane, 1984b, p.3c-37) ّالدويل
 . ّف هذه هلا أمهية حاسمة ملستقبل النظام االقتصادي الدويلّالتكي

 فّمشكلة التكي

The Adjustment Problem 

ف املستمر ّ تسهيل التكي– أو عىل األقل جيب أن يكون –إن الغرض األسايس من تنسيق السياسة هو 
ّقتصادات الوطنية مع التغريات يف امليزة النسبية وعىل نحو أكثر عموما مع التطورات األخر املقرتنة لال ّ

ّوهذه املهمة يف اجلزء األخري من القرن العرشين تستتبع إجياد . ّباالقتصاد الدويل العاملي اآلخذ يف الظهور
 ّوالتنمية إن كان ألقل(ون, واالستثامر, األنظمة وجتديدها يف ميادين التجارة, واملال, والطاقة, والدي

 عليها أن تأخذ ّوهذه األنظمة املستصلحة, التي مل يتم البت فيها بعد, يتعني). ّا أن حتقق ما تريدّالبلدان نمو
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ّ, التحوالت العميقة يف املوقع العاملي لألنشطة االقتصادية, والقيود اجلديدة مجلة أموريف احلسبان, من بني 
 أكانت قائمة عىل قواعد موضوعة ثابتة أم عىل  سواء,إن صياغة أنظمة جديدة. ات االقتصاديةعىل السياس

ّن يف قلب ما يسمى عملية التكيكمّتنسيق السياسة, كي حتكم العالقات االقتصادية الدولية, ت  .فّ
ّف من التغريات الكثيفة يف األسعار والتغريات اهليكلية التي حوّوتنشأ مشكلة التكي ّ االقتصاد العاملي ففي لت ّ

 عن أسعار ّف االقتصادي الزما بسبب ازدياد كلفة الطاقة والتخيلّسبعينيات القرن العرشين صار التكي
ّ أما يف الثامنينيات فقد نجم التكيف عن الزيادة الضخمة يف قيمة الدوالر وما تبعها من ختفيض .الرصف الثابتة

لميزة النسبية, والصعود الرسيع لقو صناعية جديدة لعاملي مط الّنالّقيمته, وعن التحول املستمر يف 
(Blackhurst , Marian and Tumlin, 1977, pp.1-2) االقتصاد العاملييفّ وقد أثرت كل هذه التطورات  . 

 فقد بذل اليابانيون .)٦(ومل تكن نتائج اجلهود املبذولة إلجراء هذه التكيفات مرضية عىل نحو خاص
لكن الواليات املتحدة  و(Ikenberry, 1986) ون جهدا متناسقا لتقليل اعتامدهم عىل النفطواألملان الغربي

الذي قدرت قيمته (من جهة أخر قد بذلت جهدا أقل بكثري لتخفيض استهالكها اهلائل للنفط املستورد 
ّريات العميقة ف مع التغّ وكام رأينا آنفا فقد كانت هناك مقاومة للتكي.)١٩٨٥ مليار دوالر يف عام ٥٥ـب

ّالتي حدثت يف األنظمة النقدية واملالية والدولية, فأعطيت أفضيلة للرتتيبات اخلاصة وباستثناء اليابان, . ّ
وأملانيا الغربية, وبعض البلدان الصناعية األصغر كالنمسا والسويد وسويرسا, فقد فشلت معظم 

فكانت  (Katzenstein)ة ية يف امليزة النسبيّاالقتصادات يف مواجهة التحدي الذي أوجدته التحوالت العامل
 . ّأبرز استجابة لصعود قو صناعية جديدة هي النزوع إىل احلامئية التجارية

ّف مع التحوالت العميقة احلادثة يف امليزة النسبية وتغري مواقع األنشطة التجارية هي ّ مشكلة التكيّإن ّ
ّود الفعل عىل تلك التغريات فإن غرض التكي فبينام هتدف احلامية إىل تأخري رد.مشكلة معقدة ف هو حتويل ّ

له فيها ميزة تنافسية إىل الصناعات التي له فيها مثل  قاعدة املجتمع االقتصادية من الصناعات التي مل تعد

                                                           
 Katzenstein, 1984)ّلتغري االقتصادي, كام يوضح كانت االقتصادات األوروبية الغربية األصغر من بني أنجح البلدان يف التكيف مع ا) ٦(

and 1985). 
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ّ غري أن هذه املهمة ينبغي أن تتواءم مع التغريات احلديثة الكرب يف طبيعة االقتصاد السيايس .هذه امليزة ّ
 . ويلّالد
 بني الواليات املتحدة واملركزين اآلخرين لالقتصاد العاملي "ّفجوة نمو"ّأول هذه التغريات هو نشوء  و

(Marris, 1985) ففي منتصف ثامنينيات القرن العرشين مل تعد الواليات املتحدة قادرة عىل االستمرار يف 
 قد تباطأ كثريا يف عهد إدارة ريغان الثانية ّالنمو ذلك أن , لبقية بلدان العاملّأن تكون اآللة األساسية للنمو

ّ عليها أن حتقق فائضا يف جتارهتا ومدفوعاهتا مرّا يتعنيينفأمريكا باعتبارها بلدا مد د ّة أخر كي تسدّ
ّل كثريا إذا كان معدل النموّف سيسهّ وبام أن التكي.دائنيهال  فقد كان من املهم أن , االقتصادي العاملي أعىلّ

 . ّأملانيا الغربية واليابان معا سياسات أكثر توسعا بكثريتتبع 
ّفبالنسبة ألملانيا يشكل  .ّغري أن كال من أملانيا الغربية واليابان قد أحجمتا عن االضطالع هبذه املسؤولية

ّحفز االقتصاد املحيل هتديدا بتجدد التضخم, نظرا ملعدالت األجور العالية والسياسات الرضيبية, وعوامل ّ ّ 
ع أن تقوم باملهام ّأما اليابان فباعتبارها دائن العامل اآلخذ يف الصعود برسعة فقد كان من املتوق. أخر

غري أن . ت عنها الواليات املتحدة, وأن تستورد مزيدا من سلع البلدان األخرّاالقتصادية التي ختل
قبول اليابان هلذا الدور التقليدي كدائن الرتكيب اهليكيل للتجارة واالقتصاد اليابانيني يزيد يف عدم احتامل 

 قيام أملانيا الغربية واليابان كليهام بإزالة العقبات ّ مشكلة فجوة النموّب حلّولقد تطل. وقائد اقتصادي
ّاملحلية أمام النمو  . ّ االقتصادي بمعدالت أعىلّ

ّأما التطور املهم الثاين فهو التحول الرسيع اجلاري يف موقع األنشطة الص فقد . ناعية واالقتصادية العامليةّ
ّأد النمو املتفاوت يف االقتصادات الوطنية إىل حتول مركز االقتصاد العاملي من حوض املحيط األطليس 

فمع صعود اليابان وبلدان آسيا حديثة التصنيع برسعة انطالق الشهب, . نحو حوض املحيط اهلادئ
وباإلضافة إىل ذلك فإن . إىل هبوط نسبي) رشقي والغريببشطرهيا ال(ّتعرضت الواليات املتحدة وأوروبا 

ّالتصنيع املستمر للربازيل والصني وغريمها من البلدان النامية الكبرية قد بدأ حيدث تغيريا يف التقسيم الدويل 
 . ف تضخيام كبرياّمت مشكلة التكيّ فكانت نتيجة هذه العملية زيادة كثيفة يف الصناعة العاملية ضخ,للعمل
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ّ حدث يف التحوالت السابقة من فرتة اقتصادية إىل أخر فإن القطاعات الرائدة يف نصف الثا فإنه كاموث
 ّ مل تعد هي املصادر الكرب للنمو,القرن املايض, أي السيارات واملواد االستهالكية الدائمة وما شاكلها

ها ببطء اخلدمات, ّ حملّحيها وحتلفمثل هذه الصناعات تز. ّ عىل األقل يف االقتصادات املتقدمة,وللعاملة
ّتوسعة النمومفهذه الصناعات . والتقنيات احليوية وصناعات املعلومات  . آخذة يف اكتساب أمهية متزايدةّ

 إىل "كثيفة الطاقة"ّوقد وصف أحد الكتاب هذا التحول وصفا مالئام بقوله إنه انتقال من الصناعات 
  .(Sayle, 1985, p.40) "كثيفة املعرفة"الصناعات 

ف أن حيدث بسالسة, ولالقتصاد العاملي أال يتدهور إىل رصاع اقتصادي, فإن املطلوب من ّفإذا أريد للتكي
ّ فاالتفاقية العامة بشأن .(Young, 1982)عتيق الطراز   نظام بريتون وودزّ حملّاألنظمة اجلديدة أن حتل

ّدة يف هذه املؤسسات كانت ّملبادئ املتجسوا(IMF) ّوصندوق النقد الدويل (GATT) التعرفات والتجارة
تقوم عىل أساس االفرتاض بأن السوق هي التي تقرر من ينتج ماذا وأين; وأن التكيف مع قو التغيري 

 وقدم هذا االفرتاض املبدأ املرشوع لقواعد عدم التمييز واملعاملة .تبع منطق السوقياالقتصادي سوف 
ّتفاقية العامة بشأن التعرفات والتجارة وكام ورد آنفا فقد صار االعتامد د يف االّمما هو متجس, لخإ ,الوطنية

ّعىل السوق شيئا غري مناسب وال وارد عىل نحو متزايد يف عامل من التدخل احلكومي, وامليزة النسبية 
العشوائية, والتفاعل االسرتاتيجي فإذا كان ملا يشبه النظام االقتصادي الليربايل أن يبقى بعد هذه 

ب رصاع احتكاري مركنتييل, فإن املطلوب هو إجياد أنظمة جديدة هلا مبادئ ّالتغيريات, وإذا أريد جتن
 . جديدة تضفي عليها الطابع الرشعي

ذت بعض اخلطوات لصياغة أنظمة جديدة متوائمة مع احلقائق االقتصادية ّ كانت قد اخت١٩٨٦ويف عام 
 برزت من جولة طوكيو للمفاوضات التجارية هي جهود إجيابية  فالقوانني العديدة التي.ّاآلخذة يف التغري

ّ غري أن انتشار احلواجز غري اجلمركية والنزعة ;نحو إقامة أساس جديد لنظام اقتصادي ليربايل عاملي مستمر
االحتكارية لقطاع اقتصادي بعد آخر من املنسوجات إىل النفط إىل الفوالذ هي أمثلة أقل جدارة باملديح عىل 

ّنظمة الدولية اجلديدة اآلخذة يف التشكلاأل  وتكثر االقرتاحات يف ثامنينيات القرن العرشين عىل األنظمة .ّ
ّكي تعالج قضايا االستثامر الدويل, ومشكلة الديون ونقل التكنولوجيا, والقضايا النقدية وحشد من 

املواضيع األخر . 
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ّفالنظام يشكل .  خطوة يف االجتاه الصحيحّثل متوهذه األنظمة اآلخذة يف الظهور واملقرتحات اإلضافية,
دت البلدان ّغري أن أهم املواضيع, كام أك. التوقعات فعال ويسهل التعاون ويضفي استقرارا عىل العالقات

. ّ هو البت يف أي املصالح قد تستفيد من هذا النظام,ا يف مطالباهتا بنظام اقتصادي دويل جديدّ نموّاألقل
 اهليمنة األمريكية ّ حملّلتحالواليات املتحدة يعتربون التأكيد األمريكي عىل أنظمة جديدة لفكثري من منتقدي 

 فإىل أي حد متثل األنظمة .عىل االقتصاد العامليّاآلفلة, يعتربونه بحثا عن أساس جديد للسيطرة األمريكية 
ّ العامة? أم هل هي جمرد لبوس جديد يةالعاملية شيئا من املصلحة اجلامعي ّغطي مصالح خاصة معيّ   نة?ّ

ّفكثريا ما ضاعت النقطة البسيطة اخلاصة بكون األنظمة متثل جتمعات للمصالح يف وسط النقاش حول 
 فإنه ال ّوكام كان كاوتسكي سيالحظ بال شك. (Strange1982)ّاإلدارة التعددية وبقاء النظام الليربايل 

ّالستمرار يف حكم العالقات االقتصادية الدولية; فقد يكون ّيكفي أن تظهر األنظمة الدولية أهنا قادرة عىل ا
 ما إذا كان  عىل فام يريد املرء معرفته ال يقترص ببساطة"االستعامر األقىص"النظام جتسيدا ملا أطلق عليه اسم 

 ذلك إىل معرفة اآلثار التوزيعية وغريها لنظام معني عىل رفاه األمم ّنظام ما موجودا, بل يتعد
قد يكون  (Aggarwal, 1985)  فام يعتربه شخص ما نظاما يضفي االستقرار.عات الوطنية وقوهتاواملجمو

 . (Strange, 1982)عند شخص آخر شيئا خمتلفا اختالفا كليا 
ّوبام أن النظام االقتصادي الدويل يف منتصف ثامنينيات القرن العرشين هو يف حالة انتقال من جمموعة من 

ر بدرجة كبرية من خالل ّنظمة ينبغي أن تتقر جمموعة أخر, فإن حمتويات هذه األّاألنظمة الدولية إىل
 وينبغي أن يقوم حتليل حصيلة مثل هذه .املفاوضات واملساومات فيام بني القو االقتصادية العظمى

 عىل تلك االقتصادات املسيطرة أن تتغلب ّيات التي يتعنيّاملفاوضات عىل النظر يف الصعوبات والتحد
 د? ّفام هي احتامالت قيام نظام جتاري متجد. ّام يف جمال التجارة الدوليةّعليها, وال سي

قات ّر التدفّف يف جوهرها هي مشكلة ترك السوق تقرّمشكلة التكيأن  االقتصاديون الليرباليون ير
ألساسية للمنسوجات,  فبانتقال امليزة النسبية يف الصناعات ا.التجارية واملوقع العاملي لألنشطة االقتصادية

با و يتعني عىل الواليات املتحدة وأور,والفوالذ والسيارات إىل اليابان, والحقا إىل البلدان احلديثة التصنيع
ّ هذا التطور بحامية صناعاهتا اآلخذة يف اهلبوط, بل عليها أن تتحوةقاومعدم مالغربية  ل بدال من ذلك إىل ّ

 كالصناعات واخلدمات ذات التقنية ,, حيث تكمن ميزهتا النسبيةالقطاعات الصناعية اآلخذة يف الظهور
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ّ وباإلضافة إىل ذلك فإن عليها أن تطبق قوانني طوكيو وتتجنب إغراء نزوع الدولة .يل املثالب عىل س,العالية
ّإىل التدخل واالنغامس يف سياسة االسرتاتيجية التجارية غري أن هناك عقبات ذات طبيعة سياسية 

 .ف شديد الصعوبةّ الليربايل ملشكلة االنتقال والتكيّ جتعل هذا احللواقتصادية
 امف مع اهلبوط املفاجئ يف رفاههّكيّتال عىل الواليات املتحدة وأوروبا الغربية ّففي املقام األول, يتعني

تصادات ّ فعىل مد فرتة طويلة بعد احلرب العاملية الثانية ظلت التجارة والعاملة يف هذه االق.االقتصادي
 بالغذاء والطاقة ّع بام يقارب االحتكار يف الصناعات األساسية وبرشوط جتارية مفيدة فيام خيتصّتتمت

ّوبمعدل إنتاجية ونمو وصارت األرباح واألجور احلقيقية عالية نسبيا باملقارنة . له مثيل  اقتصادي مل يسبقّ
ّة ازدهار كاذب يف السلع كثيفة العاملة التي وبعد احلرب صار لد الواليات املتحد. مع املعيار التقليدي

ّ ولقد أد قيام (Branson 1980, p.59) الالحق يف اإلنتاجية ّرفعت األجور احلقيقية باملقارنة مع النمو
ل امليزة النسبية يف الصناعات كثيفة ّاليابان والبلدان حديثة التصنيع بكرس احتكار الواليات املتحدة وحتو

ّ يف البلدان املتقدمة والقيود اجلديدة عىل النمواإلنتاجيةلك البلدان وهبوط  تةصلحالعاملة مل ,  االقتصاديّ
فإما أن تنخفض األرباح واألجور احلقيقية انخفاضا : ّ إىل فرض مأزق عىل معظم االقتصادات املتقدمةّأد

أو  (J. Williamson 1983, p.396). نحو غري طبيعي  مستو البطالة فيها مرتفعا عىلّكبريا أو أن يظل
ّ معدل البطالة يف هذه االقتصادات املتقدمة قد ارتفعّبعبارة أكثر تقنية فإن ّوباختصار فإن معدل نمو. ّ ّ 

ا كان ّعات اقتصادية أعىل بكثري ممّ قد خلق توق١٩٧٣األرباح واألجور اخلارق للعادة يف الفرتة السابقة لعام 
 Bruno) ّ يف هذه االقتصادات نزعة قوية نحو التضخمأنشأيقه, و قادرا عىل حتق١٩٧٣اقتصاد ما بعد عام 

and Sachs, 1985) الفعل يف القطاعات الصناعية األكثر تأثرا هبذا اهلبوط النسبي واملطلق يف ّفكان رد 
ي املنافسة األجنبية وأن تنحي ّف, بل حاولت أن تغلق الباب يف وجه حتدّالرفاه االقتصادي أهنا مل تتكي

 .  عىل احلكومات األخر"غري املنصفة" مة يف املامرساتبالالئ
ّ فقد أدت الثورة اخلرضاء وغريها من نواحي ;ل الزراعة أصعب مشكلة سياسية يف التكيف االقتصاديّومتث

ّ وباإلضافة إىل ذلك فإن الدوالر املرتفع القيمة قد ; الزراعي إىل فائض عاملي يف األغذيةاإلنتاجّالتقدم يف 
; وحتى الواليات املتحدة زادت وارداهتا من يندي وعىل صعود مصدرين جداإلنتاجّ التوسع يف ع عىلّجش

األغذية التي كانت هلا فيها تقليديا ميزة نسبية وزادت حاالت انعدام االستقرار يف األسواق املالية العاملية 
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زعا شديدا عىل أسواق التصدير ّمن تفاقم املشكلة الزراعية فكانت عاقبة هذه التطورات فوائض كثيفة وتنا
 .ثري مصاعب اقتصادية كربيّف األسواق العاملية مع هذه التغريات اهليكلية يف الزراعة سوف ّولذا فإن تكي
ّفنمو . ّالبلدان حديثة التصنيع مشكلة أخرل يف اليابان وّي االقتصادي املتمثّلت طبيعة التحدّولقد شك

ّالتجارة العاملية بني ّت املتقدمة يف السنوات املبكرة فيام بعد احلرب كان يقوم إىل حد االقتصاداّ  كبري عىل ّ
وكان هذا . نتاج وعىل امتالك احتكارات معينةاإلّالتجارة فيام بني الدول الصناعية وعىل االبتكار الرسيع يف 

 سواء ّنتاج عىل حدإلّالنوع من التجارة يميل إىل التوازن بني االقتصادات املتقدمة وإىل إفادة مجيع عوامل ا
التجارة تؤذي  القائلة إن (Stolper - Samuelson) صامويلسون فكان بذلك يعاكس إعامل نظرية ستولرب

نامي الرسيع لليابان والبلدان ّ غري أن الت.(Helpman 1984 , P.362)نتاج النادر مثل العاملة عامل اإل
ت التجارة بالعمل األمريكي ّ الوضع, بحيث أرضّحديثة التصنيع كمصدرين للبضائع املصنعة قد غري هذا

 . سة من الواردات يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربيةّبالفعل وكذلك بالصناعات املتحس
ّوكان استمرار حلول التجارة بني القطاعات الصناعية حمل التجارة بني الدول الصناعية يف الدول الصناعية  ّ

ّه حمق كثري من القطاعات الصناعية يف ثامنينيات القرن العرشين معنا  ة نظرية ستولربّمع زيادة كبرية يف صحّ

فمثال, بام أن صادرات اليابان مكونة  (Keohane, 1984 B, p.34) وانطباقها عىل رفاه العمل صامويلسون
ّبدرجة كبرية من سلع مصنعة مرسلة إىل اقتصادات متقدمة أخر يات  وبام أن هذه الصادرات تقوم عىل عمل,ّ

 فإن صعود ,ف واردات اليابان بصورة رئيسية من األغذية واملواد األوليةّجتديد خمفضة للكلفة, بينام تتأل
ّاليابان االقتصادي يشكل هتديدا خطريا للعاملة والتجارة يف عدد من القطاعات الصناعية يف بلدان أخر. 

ّكام أن البلدان حديثة التصنيع تشكل حتد ّقتصادات املتقدمة, بام فيها اليابان نظرا لقدرهتا يا جديدا جلميع االّ
لت إليه التكنولوجيا, واسرتاتيجية لسعر الرصف جتعل ّعىل اجلمع بني العاملة الرخيصة وآخر ما توص

فعن طريق ربط عمالهتا . ّصادراهتا املصنعة شديدة القدرة عىل املنافسة يف األسواق األمريكية وغريها
 مركزها التنافيس كثريا, بينام فقدت نّالني حتس يف الوقت الذي ارتفع فيه سعرّبالدوالر عندما انخفض 

ح هذه النسخة من املشكلة ّواليشء يوض. ّالواليات املتحدة ميزهتا النسبية النامجة عن الدوالر املخفض
 The New York)لكرتونيات والسيارات املحرية أفضل من الصعود املفاجئ لكوريا اجلنوبية كمصدر لإل

Times, August 31, 1986, p.1) إن هذه العوامل التنافسية وقيود الصادرات الطوعية املعادية لليابان 
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 ففي .جتعل رشكات السيارات األمريكية واليابانية تنقل جزءا كبريا من إنتاجها إىل البلدان احلديثة التصنيع
 ّن مل تزد عمالهتا قوة إزاء الدوالر كان ما يقارب من نصف العجز التجاري األمريكي مع بلدا١٩٨٦عام 

(The Economist, August 2, 1986, p. 55) . 
 هي االيقاع الرسيع خلطوات اليابان, نظرا لرتكيب جتارهتا ,فّ مشكلة التكيّوهناك عقبة أخر تعيق حل
لعادة بني  إن الرتابط اخلارق ل. وصعودها املستمر عىل سلم التكنولوجيا,واملرونة الالفتة يف اقتصادها

كة يف منتجات التقنية ّ تركيز اليابان عىل حتقيق ميزة نسبية حيوية متحرّ املوارد يفرسّالعمل عايل اجلودة وشح
 بمقدار (Gary Saxonhouse)فحسب تعبري كاري ساكسوهناوس  (Saxonhouse 1983, p.273) العالية

ني, ّ عىل نحو أرسع من رشكائه التجاريّيعية يف النموما يستمر االقتصاد الياباين الكبري, الفقري يف املوارد الطب
فا ّوهذا بدوره سيفرض تكي. م أن ذلك سينطوي عىل حتول يف هيكله التصديريّفإنه يكاد يكون من املحت

وبام أن صادرات اليابان ). ٢٧٩ص املصدر السابق نفسه,(هيكليا عىل رشكاء اليابان ومنافسيها التجاريني 
ن وارداهتا بشكل رئييس من مواد أولية غري جمهزة ختلق فرص عمل يف ّة القيمة بينام تتكون من سلع عاليّتتكو

ورغم أن . ف كرب, فتسبب سخطا عميقاّاخلارج قليلة نسبيا فإهنا تفرض عىل البلدان األخر مشكلة تكي
ّتزايد قيمة الني يف منتصف ثامنينيات القرن العرشين قد ثلم حدة حافز التصدير اليابا ين فإن االنخفاض يف ّ

  .ّأسعار النفط وغريه من السلع يستمر يف كونه من العوامل الكرب يف تضخيم حجم الفائض التجاري الياباين
ك صناعتهم ّ وحتر"االستباقي"ف اهليكيل, واسرتاتيجيتهم يف االستثامر ّقة عىل التكيّإن قدرة اليابانيني املتفو
 ورغم أن عجز أمريكا التجاري مع أوروبا وكندا . التكيف كثريا يعقد مشكلة,الرسيع إىل تقنيات أعىل

 فعىل عكس أملانيا . حادة عىل نحو خاص بالنسبة للواليات املتحدة"املشكلة اليابانية" فقد صارت ,أسوأ
 فقد تركزت .تاجر معهمتر أهم حتى من اليابان فإن اليابان ليس هلا جريان كبار ّالغربية التي هي مصد

 بعض يفر ّات ولذا فقد كان لصادراهتا تأثري مدمّلكرتونييف جماالت قليلة كالسيارات واإلصادراهتا 
اسة وباإلضافة إىل ذلك فقد بدأت الواليات املتحدة واليابان تتنافسان يف كثري من جماالت ّالقطاعات احلس

ّج اليابان يتمتع بالدينامية يف اقتصاد عامل إن اندما.التقنية العالية نفسها ّ ّي يعاين من تباطؤ يف النمو ّ
ّاالقتصادي قد سبب مشاكل حمرية لبلدان أخر ّ. 
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ّلقد أظهرت اهلياكل االجتامعية واالقتصادية تصلبا كبريا يف قدرهتا عىل التكيف مع هذه التطورات ّ ّ ّّ فقد . ّ
ورغم أن هذه مج الرفاهية واهلياكل االقتصادية  األجور, وبرايفّنشأت مقاومة قوية للتأثريات املحتملة 

 ّة عىل نحو خاص يف أوروبا الغربية والواليات املتحدة فقد ظهرت حتى يف اليابان كردّاملقاومة كانت هام
ّف كان رد الفعل يف الغالب األعم من احلاالت ّفبدال من التكي. فعل عىل صادرات البلدان حديثة التصنيع

ر االقتصاديون يف هنج إجياد حلول إمجالية وتوازن ّكنزعة جديدة إىل احلامئية والسياسة الصناعية وبينام يف
ّعاملي فإن احلكومات واملصالح اخلاصة تفكر فيام يتعل ة بالدرجة األوىل ّنيّق بقطاعات حمددة ولذا فإهنا معّ

 . بمسألة من ينتج ماذا من املنتجات
ّ ولكن مع التحول إىل ّويف نظام جتاري متعدد األطراف حقا جتد هذه التوترات عالجا هلا بمرور الزمن

ف تعمل ببطء أكثر مما ينبغي من خالل آلية ّجياد حلول فورية فإن عملية التكيالثنائية والضغط املتزايد إل
ّوبينام أد النمو. السوق ف ّ الرسيع لالقتصاد العاملي يف السنوات املبكرة ملا بعد احلرب إىل تسهيل التكيّ

ّاالقتصادي فإن اهلبوط يف معدل النمو  . فّ قد ثبط هذا التكي١٩٧٣ االقتصادي العاملي فيام بعد عام ّ
ّ ساكن فإن كسب مجاعة ما أو اقتصاد ما ّلقد بدأ االقتصاد العاملي الليربايل يف هبوط حلزوين; ويف وضع نمو

فالعجز عن التكيف وعن االنتقال إىل مستويات أعىل للكفاءة . هو خسارة مجاعة أخر أو اقتصاد آخر
ف أكثر صعوبة فإن مل توقف هذه احللقة املفرغة ّ االقتصادي وجيعل عملية التكيّدية يضعف النمواالقتصا

ّفإن العالقات االقتصادية الدولية ستصبح لعبة حصيلتها صفر, ويصبح الرصاع االقتصادي حمتوما 
ف مع ّاومة التكيّواخلالصة أن تركيز القوة االقتصادية والسياسية يف رشكات واحتادات ودول قادرة عىل مق

ّ االقتصادي العاملي قد حد كثريا من فاعلية عملية التكيف ورغم أن الوضع يف منتصف ّالتناقص يف النمو
ّالثامنينيات مل يكن قد تدهور إىل املستو الذي وصل إليه يف الثالثينيات, عندما أدت اهلياكل االقتصادية 

ّعظم فإن مقاومة لعبة التوازن التي تؤدهيا قو السوق  األدف إىل وقوع الكساّاجلامدة والعجز عن التكي
 فهناك مقاومة شديدة لالنتقال .كفي ملنع االنتقال السلس إىل عالقات اقتصادية عاملية جديدةيكبرية إىل حد 

 ذلك أن الرشكات واالحتادات التي , االقتصادي وقطاعات قيادية جديدةّإىل مراكز جديدة للنمو
ّ وتكافح الدول للحفاظ .حتكارية تسعى للحصول عىل محاية ضد املنافسة األجنبيةاستفادات من مواقع ا

ّعىل موقعها املتميز نسبيا يف التقسيم الدويل للعمل ّ ورغم أن املراقبني كانوا يعتقدون بأنه قد تم.ّ  ّ حلّ
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الل االقتصادي ّالرصاع التارخيي بني أعراف ومعايري االقتصاد الليربايل الدويل وبني الرغبة يف االستق
 .  فإن ذلك الرصاع عاد إىل الظهور مرة أخر,ّاملحيل

ّاملعايري الدولية يف مواجهة االستقالل املحيل ّ 

International Norms versus Domestic Autonomy 

ّبق له مثيل تدهورت تسوية الليربالية املتأصلة ملا بعد احلرب وعاد الصدام يسبعد عقود من النجاح الذي مل 
ّني االستقالل املحيل واملعايري الدولية إىل توكيد نفسه يف االقتصادات الكرب للنظام الدويلب ّ  فقد راح .ّ

الرتابط بني االقتصادات الوطنية يف التجارة, والتمويل وسياسة االقتصاد الكبري يتصارع أكثر فأكثر مع 
ّ الظهور يف املقدمة مرة أخر سؤال ّاألولويات االجتامعية واالقتصادية املحلية وبحدوث ذلك عاد إىل
ق بالتواؤم النهائي بني ّ فيام بعد يتعلنسأسايس كان قد أثاره ماركسيو أواخر القرن التاسع عرش وكذلك كي

 يعتقد بأن هذين سالقرن العرشين كان كين ويف ثالثينيات. ّرأساملية الرفاهية املحلية مع نظام عاملي ليربايل
 هذا الذي ساعد عىل وضع نظام بريتون وودز كان سّفاختار االستقالل املحيل وكينالشيئني غري متوائمني, 

 الثالثينيات سغري أنه بحلول ثامنينيات القرن العرشين فإن كين. ّؤال لفرتة أن الختياره ما يربرهاأكثر تف
 بأن الزمن قد أثبت أنه ّ ربام كان قد شعر"ّ غزهلا يف موطنها املحيلّالبضائع ينبغي أن يتم"الذي كان يعتقد أن 

 . كان عىل حق
إن تنامي الرتابط عىل نطاق عاملي قد زاد الصلة بني اهلياكل االجتامعية والسياسات االقتصادية وبني 

ّالتشغيل الناجح لالقتصاد الدويل يف عامل تؤثر فيه السياسات الرضيبي ّ  ولوائح ,ة, واألفضليات االجتامعيةّ
اكتسب الصدام . ّ األنامط التجارية والعالقات االقتصادية الدولية األخريفهاما التنظيامت احلكومية تأثريا 

ّبني االستقالل املحيل واملعايري الدولية أمهية مركزية وبينام تبدو   ذات صلة متناقصة فإن "ّالليربالية املتأصلة"ّ
 ويف حالة فشل ,ّاهلياكل املحليةتنسيق  وّزيادة تنسيق السياسة والتعاون الدويل,: احللول املمكنة األخر هي

  . ترابط االقتصادات الوطنيةّهام حركة نحو املزيد من االستقالل وفكّ حملّاخليارين األولني, حتل
ل السياسات واملواقف لد املراكز ّورغم أن حل هذه القضية لن يصبح معروفا إال بمرور الزمن فإن حتو

ّ نحو األنظمة الدولية يوحي بأن –حدة وأوروبا الغربية واليابان الواليات املت −ّالكرب للقوة االقتصادية 
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ّاألفضليات املحلية آخذة باالنتصار عىل املعايري الدولية ففي أوروبا الغربية والواليات املتحدة كانت . ّ
ّجتمعات جديدة من املصالح واملؤسسات آخذة بالتوجه إىل تركيز أعظم عىل املصالح االقتصادية املحلية  ّ

ويف هذه األثناء رشعت مطالب الرشكاء االقتصاديني . ّنزع التوكيد عن املعايري الدولية وتنسيق السياسةو
فبسبب دور اليابان اهلام اآلخذ يف الربوز يف . من اليابان رشعت تثري خماوف جديدة تقلق الشعب الياباين

 . ّ لألنظمة العاملية أمهية خاصةي الذي متثلهّ والتحد"املشكلة اليابانية"االقتصاد العاملي, تكتسب 
ا عىل شكاو رشكائها ونتيجة نجاحها ّ رد–ففي منتصف ثامنينيات القرن العرشين كانت اليابان 

زوع إىل احلامئية وصارت يف الواقع أبرز ّيف تغيري سياساهتا شديدة الن  قد رشعت–االقتصادي نفسه 
نيني االقتصادية, رشعوا يف فتح أسواقهم املغلقة تقليديا ومع تزايد قوة اليابا. املدافعني عن حرية التجارة

وعند منتصف ثامنينيات القرن العرشين كان . ّوإرخاء قبضة سيطرة بريوقراطية الدولة عىل االقتصاد
صلة بمصنوعاهتم, أقل البلدان ّاليابانيون قد أصبحوا, عىل األقل من حيث حواجزهم الشكلية املت

 . عا إىل احلامئيةّالرأساملية املتقدمة نزو
. ذها اليابانيون مل تكن كافية لرشكائهمّومع ذلك, فقد كان من الواضح أن إجراءات التحرير التي اخت

با الغربية وحتى البلدان اآلسيوية ضغوطها عىل اليابان من أجل املزيد من وفشددت الواليات املتحدة وأور
ّق بني املؤسسات واملامرسات اليابانية وبني مؤسسات التحرير, وممارسة قيادة اقتصادية أكرب وإجراء تنسي ّ

ة للمجتمع ّكبار رشكائها التجاريني وممارساهتم وقد أثارت هذه الضغوط اخلارجية للتحرير مشاكل حاد
 . الياباين وقادته

 يعني "التحرير"فقد كان . حتتل تفسريات خمتلفة ملصطلح التحرير مركز اجلدل بني اليابان ومنتقدهيا
أي ببساطة ) الغات(ّا تطبيق املبادئ واألهداف األساسية لالتفاقية العامة حول التعرفات والتجارة ّديتقلي

معاملة (ّ إعطاء املؤسسات األجنبية ,ّ وحتت ظروف خاصة,إزالة القيود اخلارجية الرسمية عىل التجارة
غري أن هناك بلدانا أخر تر . هاّأي معاملتها وكأهنا مؤسسات وطنية, وبالتايل بطريقة ال متييز في) وطنية

يا ّفشكلت املطالبات بالتحرير حتد. أن هذا التفسري غري كاف يف حالة اليابان, نظرا لطبيعة االقتصاد الياباين
 . ّامت احلساسة املتأصلة يف الثقافة اليابانية وعالقاهتا االجتامعية وهيكلها السيايسّللس
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ذلك أن وجود عالقات غري . ص بطرق ال حرص هلاّو مقسم ومتخصفاالقتصاد الياباين عايل التنظيم, وه
ّ مؤسسات ّحتىّال دخول مؤسسات أجنبية بل وّرسمية قديمة الرسوخ, وهياكل مؤسسية, يعيق بشكل فع

ّوعىل سبيل املثال, كام لوحظ آنفا فإن القطاع املايل, رغم أنه قد بدأ يتغري يف سبعينيات وثامنينيات . يابانية
ّعرشين, فقد كان شديد التجزئة, بحيث ظلت املؤسسات املالية اليابانية حمصورة يف رشائح ضيالقرن ال ّ قة ّ

ّنسبيا من السوق; تعمل حتت سيطرة حكومية حمكمة متارسها وزارة املالية, التي تقاوم دخول املؤسسات 
ن النمط الياباين يف  وكام لوحظ كثريا فقد كا.ّاألجنبية أو املؤسسات اليابانية األخر مقاومة رشسة

 . يابانيةّ حتى مّأكانت أجنبية أسواء  "خارجية"سة ّ أية مؤسّدضقطاعات اقتصادية كثرية هو التمييز 
رشاء البضائع "ل إحجام ياباين عن ّوعالوة عىل ذلك, ففي مجيع القطاعات االقتصادية تقريبا, شك

ية البالغة للعالقات الشخصية فضال عن وجود  والشبكات املتداخلة للرشكات اليابانية, واألمه"األجنبية
 .لت عقبات كأداء يف وجه االخرتاق األجنبي لالقتصاد الياباينّ هذه كلها شك,حواجز غري رسمية عديدة

 .ّويبدو أن بعض منتقدي اليابان األشد قسوة يعتقدون أن اللغة اليابانية نفسها تشكل حاجزا غري تعريفي
ّويعتقد كثريون أنه يكفي أن يترصف . ني أهم القيود عىل الدخول إىل السوقثم إن نظام التوزيع هو من ب

 . ةّاالقتصادي زاعاتّاليابانيون كاألمريكيني أو األوروبيني كي تزول الن
 فبينام يفكر الغربيون من .كام يظهر أنه لد الغربيني واليابانيني تفسريات حلرية التجارة خمتلفة متاما

, "االنفتاح"ملشاركة الكاملة يف االقتصاد الياباين, تفكر اليابان من منطلقات  وا"األنصاف"منطلقات 
 فاليابانيون يعتقدون اعتقادا جازما أهنم .حمافظة عىل اهلياكل التقليدية وعدم االعتامد الزائد عىل الواردات

فبسبب هذه . , بينام يعتقد منتقدوهم بالدرجة نفسها من اجلزم بنقيض ذلكدون دورهم حسب القواعّيؤد
ّة, يعترب األمريكيون وغريهم أن مبدأ االتفاقية العامة حول التعرفات والتجارة اخلاص ّاحلواجز الثقافي

وبدال من ذلك جيادل . باملعاملة الوطنية ليس ضامنا كافيا لزيادة إمكان وصول أكرب إىل األسواق اليابانية
ّ يف ممارسات اليابان التجارية ومؤسساهتا  من الرضوري إجراء إصالح جذري كبريّبأنهاملنتقدون 
ّ وأن املطلوب هو تنسيق أكرب للمؤسسات والترصفات اليابانية مع مؤسسات البلدان األخر ,االقتصادية ّ
إزالة احلواجز التجارية غري الرسمية واخلارجية بتكتفي   ومن الناحية الفعلية فإن عىل اليابان أال.وترصفاهتا
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 وقد انعكس .ّ تصبح جمتمعا ليرباليا باملفهوم الغريب لألسواق احلرة املفتوحة للجميعبل إن عليها أيضا أن
 .هذا املوقف يف مطالبة الواليات املتحدة لليابان بقدر أعظم من املعاملة باملثل

ورغم أن هذه الضغوط كانت حتتوي بال شك عىل عنرص كبري من السخط عىل نجاح اليابان االقتصادي, 
وكام علق .  أم ال"بشكل منصف"ّيضا من قلق حقيقي أصيل عام إذا كانت اليابان تؤدي دورها فإهنا تنشأ أ

جزءا كبريا عىل وجه اخلصوص من املصلحة يف تناغم املامرسات االقتصادية "كاري ساكسوهناوس فإن 
ّاملحلية باسم الشفافية كان الد شديد النجاح وغري افع إليه هو الرغبة يف التأكد من كون االقتصاد الياباين ّ

 .Saxonhouse n. d) "الليربايل من الناحية التقليدية يتنافس بشكل عادل منصف مع رشكائه التجاريني

p.29) . ال يكفي أن تكون هناك عدالة, بل جيب ّففي القضايا االقتصادية الدولية كام يف املجاالت األخر
 اهلياكل ة املتبادل ازدادت أمهية مسائل مرشوعيرؤية تطبيق هذه العدالة ومع تزايد الرتابط االقتصادي

 ويظهر أن من الرضوري تنسيق السياسة يف القضايا االقتصادية الكرب يف ,واملامرسات الوطنية أمهية
 . )٧(ّزئيةالقضايا االقتصادية اجل

ّغربية يف النجاح االقتصادي الياباين هتديدا عىل نحو خاص ألوتر املجتمعات الليربالية ال ّنه أول جمتمع ّ ّ
ّفبينام تقوم املجتمعات الغربية عىل أساس اإليامن بالكفاءة . املنافسة ّغري غريب وغري ليربايل يتفوق عليها يف

ّاملتفوقة للسوق احلرة والنزعة الفردية, فإن السوق والفرد يف اليابان ليسا مستقلني نسبيا ّ ّّ ّ ّ ّّ , بل إهنام منغرسان ّ
 .(Calleo and Rowland , 1973 , p. 205) ية ونظام اجتامعي غري ليربايلبعمق يف ثقافة غري ليربال

صل ّنتشار إىل بلدان أخر فيام يتاالّإن اإلدراك األمريكي هلذا الرتكيز االقتصادي يف يد الدولة وتداعيات 
باستمرار وجود اقتصاد ليربايل دويل قد عربت عنه مالحظة شديدة الداللة أبداها ريموند فرينون 

(Raymond Vernon)  سوق, والتخفيض التدرجيي للحواجز ّ بلد إىل كلّمفهوم حرية وصول كل" بأن 
التجارية, وانفتاح أسواق رأس املال قد خدمتنا جيدا نظرا هليكلنا الداخيل السيايس واالقتصادي, ومركزنا 

حة اإلبقاء عىل هذا النظام إن كل تفضياليت وكل قيمي جتادل ملصل.  فصاعدا١٩٤٥يف العامل اعتبارا من عام 

                                                           
ّأن اشتداد الرتابط يف املجال االقتصادي العاملي قد زاد أمهية الرشعية املتصورة للمامرسات ) (Stephen Krasner الحظ ستيفن كراسنر) ٧(

 .ّاملحلية



 

 

٤٨٨ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

 بدرجة معينة من وحدة … ولكن املرء يالحظ الطريقة التي نظمت هبا اليابان نفسها ممكنة,أطول مدة 
وينظر املرء إىل الطريقة التي .  من السهل املبالغة فيها, ومع ذلك ينبغي عدم إغفاهلا أو جتاهلها,اهلدف

ّتستخدم فيها مشاريع الدولة إىل حد ّ من قبل الدول الصناعية األخر واآلن.. ماّىل حدإ – ما ّ  من قبل ّ
ّ وعند مالحظة هذه األشكال املتنوعة من التدخل يف تشغيل آليات .البلدان النامية استخداما كبريا جدا

ختار ّ علينا أن نّ إذا كان يتعنيّالسوق أجد نفيس مدفوعا باستمرار وعىل مضض إىل العودة إىل السؤال عام
ّمن العالقات واملبادئ الدولية التي تعكس عاملا هو يف الدرجة الثانية من األفضلية من وجهة جمموعة 
وما مل  .(Vernon quoted in Cunnings, 1984, PP.39-40)...  إن علينا أن ننظم أنفسنا بطريقة ما,نظرنا
ن العالقات االقتصادية ّث تناغم أكرب يف املواقف واملؤسسات, والسياسات بني اليابان ورشكائها, فإحيد

 . )٨(ستصبح أصعب بالتأكيد
ا من املجاالت تتناسب ل مسؤولية يف التجارة, والتمويل وغريمهّأن عىل اليابان أن تتحمباد ّولقد جادل النق

ّ يف أن تقترص استجابتها عىل جمرد تكييف سياساهتا ّمع قوهتا االقتصادية اجلديدة, فهي ال تستطيع أن تستمر
 اخلارجية ورغم أن هذه العاطفة قد تم التعبري عنها يف الواليات املتحدة بصوت عال ويف مع الضغوط

اليابان عىل ّرد وكام لوحظ آنفا فإن .  أقل فإهنا قد ظهرت يف بلدان آسيوية كذلكّأوروبا الغربية إىل حد
جال هلا ملزيد من فساح املإلمطالب رابطة شعوب جنوب رشقي آسيا والبلدان اآلسيوية احلديثة التصنيع 

ّالوصول إىل االقتصاد الياباين كان حث تلك البلدان عىل حماكاة تصنيع اليابان املبك ر وعىل تصدير سلعها ّ
كثيفة العاملة إىل الواليات املتحدة بدال من اليابان وبالنسبة للجريان اآلسيويني ذوي العجز التجاري اهلائل 

 .نية وممارسة أكرب للقيادة مصدر سخط كبريمع اليابان كان رفضها فتح السوق اليابا
 إىل زيادة املصالح املراهن ,ّوأدت هذه الضغوط اخلارجية من أجل التناغم, واملعاملة باملثل وممارسة القيادة

ا ّعليها يف الرصاعات االقتصادية بني اليابان ورشكائها التجاريني وصار الصدام مع الواليات املتحدة حاد
 عىل ّ وبينام مال األوروبيون الغربيون إىل الرد.نتصف ثامنينيات القرن العرشينعىل نحو خاص يف م

                                                           
سلسلة مرتبة من  (Hindley, 1982-83)وهينديل  (Hager, 1982), وهاغر  (Calleo And Rowland, 1973, ch.8)م كل من كاليو وراولند ّديق) ٨(

 .ّاآلراء حول التناغم املحيل للهياكل االقتصادية
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 بإغالق أسواقهم يف وجه بضائع اليابان فإن الضغوط األمريكية لالنفتاح وحتويل "املشكلة اليابانية"
يد حتى ّزاعات االقتصادية إىل املستو السيايس بحيث تعرضت للتهدّاملجتمع الياباين نفسه قد رفعت الن

 . الروابط السياسية بني البلدين
 فمن جهة, فإن تلبية هذه الطلبات يستدعي .وقد وضعت هذه الضغوط األمريكية اليابان يف مأزق خطري

 وهي تقاليد يعتربها ,قيام اليابانيني بتغيري كثري من القيم االجتامعية واألساليب التقليدية التي يعتزون هبا
د ببطالة عالية ّالتحرير هيد. ّ لالنسجام االجتامعي املحيل واالستقرار السيايسكثريمنهم ذات أمهية حاسمة

يف قطاعات كثرية, ويستلزم تغيريات هيكلية كرب يف االقتصاد, وكام قال رجل أعامل تنفيذي ياباين 
إىل ترقى ] يف وجه الواردات[الطلبات األجنبية بخصوص حواجز اليابان غري التعرفية " ّبحامس عنيف فإن

ليست هناك إمكانية لتلبية "دا أنه ّ مؤكد واستطر,"مستو إثارة اعرتاضات عىل تركيب اليابان االجتامعي
 .(Sayle, 1985, p.39)  مقتبس يف"هذه الطلبات

نا من جمتمعات فيها تركيز عىل نظام ّفهل يستطيع اقتصاد دويل ليربايل أن يبقى طويال إن مل يكن مكو
ّفتوحة للجميع ونزعة مقيدة نحو التدخل من جانب الدولة? يتصور االقتصاديون األسعار, واألسواق امل ّ ّ

 فامدامت أسعار الرصف صحيحة فإن ;الليرباليون املجتمعات كصناديق سوداء تربط بينها أسعار الرصف
ة فإن غري أنه مع تزايد اندماج االقتصادات الوطني. ما جيري داخل الصندوق األسود ال يعترب شديد األمهية

. سابقاّما تفعله الدول داخل الصندوق األسود للتأثري يف العالقات االقتصادية صار أهم بكثري مما كان 
ورغم أن هذا املوضوع يف الثامنينيات ذو صلة أشد ما تكون مبارشة باليابان والصدام بني نظامها االجتامعي 

 John)ك نسبة إىل جون لو[ (Lockean) وبني النظام األمريكي اللوكي (Confuscian) وشيويسفالكون

Locke) ,فإنه ينطبق أيضا عىل البلدان احلديثة التصنيع ]١٧٠٤–١٦٣٢ الفيلسوف التجريبي الربيطاين 
با الغربية ويف سائر أنحاء وة يف أورّ الصناعات املؤممّواالقتصادات االشرتاكية للكتلة الرشقية, وعىل نمو

ّ, واألساليب اجلديدة لتدخل الدولة, ووجود املؤسسات املحلية التي إن دخول السياسة الصناعية. العامل ّ ّ
 . )٩(ّتعمل بحد ذاهتا كحواجز غري تعرفية, قد أصبحت حتديات رهيبة للنظام االقتصادي الدويل الليربايل

                                                           
 .ّتتزايد األمهيةواحدا من أوائل معاجلي هذا املوضوع  (Jacob Viner, 1951) ّيف مناقشة ظهور جتارة الدولة, كان جاكوب فاينر) ٩(



 

 

٤٩٠ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

ّويف عامل شديد االستقالل مؤلف من اقتصادات قوية غري ليربالية فإن مبادئ االتفاقية العامة حول  ّ
ّ اخلاصة بعدم التمييز, واملعاملة الوطنية, ومعاملة البلدان األوىل بالرعاية قد ال )الغات(عرفات والتجارة الت

ّوإذا مل حيدث تناغم بني املامرسات االقتصادية الوطنية واملجتمعات املحلية فقد تضطر . تعود مالئمة
 إن السؤال عام .ية وممارسات غري جمدية دفاعا عن نفسها, إىل اعتامد سياسات صناع,املجتمعات الليربالية

ّ عىل املجتمعات اخلاضعة لتدخل الدولة أن تصبح أكثر ليربالية, وعىل املجتمعات الليربالية أن ّإذا كان يتعني
ّ أن اهلياكل املحلية ال هتم يف احلقيقة, قد صارت –ّ كام يؤكد معظم االقتصاديني –ّل الدولة, أو ّتزيد من تدخ
ّبة لتقييم املشكلة التي يطرحها الرصاع املتأصل بني االستقالل املحيل واملعايري الدوليةمركزية بالنس ّ ّ . 

 ية قطاعيةئوإقليمية اقتصادية ومحا ,تنافس جتاري مركنتييل:  نظام خمتلط

A Mixed System: Mercantilistic Competition, Economic Regionalism, 
and Sectoral Protectionism 

ّصف ثامنينيات القرن العرشين شهد االقتصاد الدويل الليربايل الذي أرسيت قواعده يف هناية احلرب يف منت
ّ املتعلقة التجارة قد انقلب إىل عكسه, أما مبادئ بريتون وودز  فامليل إىل حترير.ّالعاملية الثانية حتوالت هامة

فمع اهنيار . ت لتحل حملها الثنائية والتمييزّلتعددية والوضع غري املرشوط للبلد األحق بالرعاية فقد أزحيبا
الرصف وغريها من القضايا أسعار أسعار الرصف الثابتة أبرزت املصالح املتناقضة صدامات شديدة حول 

ّالنقدية بني االقتصادات املتقدمة فإزاحة الواليات املتحدة لتحل  ومشكلة ,ها كقوة مالية مسيطرةّ اليابان حملّ
 . ارت أسئلة مقلقة حول القيادة واستقرار النظام املايل العامليالدين العاملية أث

 إذ . اآلراء ختتلف كثريا حول أمهيتها ومغزاهاّك يف حقيقة هذه التغيريات إال قليلون فإنّورغم أنه ال يتشك
  واستمرارية األغراض املشرتكة بني القو"ّتغريا حتكمه املفاهيم"ّيعتقد البعض أن هذه التطورات تعكس 

 وأنا منهم, فيعتقدون أن ,أما املراقبون األقل تفاؤال). (Ruggie, 1948, pp. 412– 13االقتصادية املسيطرة 
ّهذه التغريات هي استجابات ألفول اهليمنة تسببها املصالح الوطنية املتباعدة بني البلدان املتقدمة  ونتيجة .ّ

ّللتغريات اهليكلية العميقة يف التوزيع الدويل للقو ّ  ,ة, ويف ظروف اإلمداد والعرض ويف فاعلية إدارة الطلبّ
 . ّفإن النظام االقتصادي الليربايل الدويل آخذ يف االنحسار والرتاجع برسعة
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ّويمكن مالحظة بعض االجتاهات أو التطورات اهلامة فتنامي التنافس التجاري املركنتيل هيدد بزيادة الن ّ زعة ّ
ّن بعض جوانب القيادة األمريكية وقو القصور الذايت التارخيي االقتصادية القومية; وحتى اآلن فإ

 وهناك أيضا اجتاه نحو ,ب الرصاع قد جعلت عواقب هذا الوضع أكثر اعتداالّواملصلحة املشرتكة يف جتن
فإغالق أوروبا الغربية والتعزيز االقتصادي ألمريكا الشاملية . قليمية يف االقتصاد العاملياإلّالنزعات 
ّمنطقة حوض املحيط اهلادئ كلها إشارات يف هذا االجتاه وعالوة عىل ذلك فقد قويت النزعة وصعود 

نة, واحلصول عىل أسواق ّاحلامئية عند القطاعات; ذلك أن الرغبات املتناقضة لألمم حلامية قطاعات معي
 أنه ال يمكن البت ورغم. زعة اجلديدة للحامئية تشجيعا قوياّأجنبية يف هذه الصناعات نفسها قد شجعت الن

ية القطاعية آخذا يف ئقليمية واحلام منها, فإن هناك نظاما خمتلطا من القومية واإلّيف مد األمهية النسبية لكل
 . ّوالليربالية املتعددة األطرافز احللول حمل نظام بريتون وود

 ّ املركنتيل املشتدالتجاريالتنافس 

Intensified Mercantilistic Competition 

ّ أول عامل يشري إىل اشتداد التنافس التجاري املركنتيل هو تزايد دور الدولة والقوة االقتصادية يف ّإن ّ
يايس ّيف استخدام نفوذها الس) ّوخاصة الكبرية منها(ّفقد رشعت الدول . ّالعالقات االقتصادية الدولية

فالصدام بني الرتابط . ّية الدوليةواالقتصادي بشكل واسع لزيادة مكاسبها النسبية من األنشطة االقتصاد
ّاالقتصادي وبني االستقالل املحيل كثريا ما جيري حل ه بصورة متزايدة ملصلحة االستقالل بدال من الرتابط, ّ

.  من تأثرياته يف االستقالل الوطنيّمم تريد فوائد هذا األخري يف الوقت الذي تسعى فيه للحدرغم أن األ
درهتا عىل إدارة قي بّ دون أن تضح,اّرة, ونظاما نقديا مستقرّللتجارة املتحرفهي تريد البضائع اجلامعية 

ّائدها الذاتية إىل احلدوّفكانت النتيجة تنافسا متزايدا بني الدول لزيادة ف. ا بنفسها كام تراه مالئامهتاقتصادا ّ 
 .  األدنىّاألقىص, وتقليل تكاليف الرتابط العاملي املتبادل إىل احلد

ّلثاين الذي يعزز النوالعامل ا  ونظرا لعوامل .ةّسواق العامليزاع التجاري املركنتيل هو الرصاع املتنامي عىل األّ
ّمثل القيود املحلية عىل النمو ّ االقتصادي عىل شكل أجور مرتفعة وضغوط تضخمية, ومشكلة الديون ّ

ّالعاملية وحاجة معظم البلدان املستمرة إىل استرياد الطاقة, فإن كل مم تقريبا تتبع تنمية موجهة نحو  األّ
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 هذه الضغوط عىل أسواق التصدير نظرا ّوسوف تشتد. التصدير وسياسات هجومية لتوسيع صادراهتا
حلقيقة أنه ألول مرة يف فرتة ما بعد احلرب أصبح يتعني عىل الواليات االنقالب املركز املايل األمريكي و

وينعكس هذا الرصاع التقليدي املركنتيل الكالسيكي . ا الضخمّاملتحدة أن حتقق فائضا تصديريا لتسدد دينه
 . ّسواق عىل شكل مصادمات حول التجارة وسياسات االقتصاد الكيل وغريهاعىل احلصص يف األ

فهيكل التجارة . زعة املركنتلية أيضاّي املتمثل يف اليابان والبلدان حديثة التصنيع حيفز النّإن التحد: ثالثا
ّدل التغري الذي مل يسبق له مثيل يف ميزة اليابان النسبية يزيد الضغوط عىل االقتصادات اليابانية, ومع ّ

دا عىل سلم التكنولوجيا, فإهنا تفرض تكاليف وك اليابان والبلدان حديثة التصنيع صعّفبينام تتحر. األخر
فالنجاح . امئيةباهظة عىل كاهل االقتصادات األخر, وبذلك حتفز مقاومة قوية ومطالبات بفرض احل

كة استطاعت أن تدير توافقا اجتامعيا وتضع أهدافا ّلة حمنّة متدخّالياباين يعكس وجود دولة جتارية مركنتلي
ع دوال أخر عىل تقليد اليابان ّ وهذا نجاح يشج.اقتصادية وتزيد القدرة التنافسية الشاملة القتصادها

 . ّوتطوير سياسات تدخلية خاصة هبا
ّارية املركنتلية التي ولدهتا هذه التطورات تعد بأن تكون خمتلفة يف غرضها وأسلوهبا عن زعة التجّفالن

فخالل الفرتة املركنتلية األوىل كان اهلدف هو احلصول عىل . سع عرشاّأسالفها يف القرنني الثامن عرش والت
أما . لتصدير وكانت الوسيلة املستخدمة لذلك هي الفائض املخصص ل,ميزة مماثلة ألغراض عسكرية

زعة التجارية املركنتلية يف القرن التاسع عرش فكان التعجيل بالتصنيع عن طريق احلامئية وغريها ّغرض الن
 , ويف العقود األخرية من القرن العرشين فإن اهلدف هو عىل األقل البقاء يف األسواق العاملية.ياساتّمن الس

دوهم بتنفيذ ما أطلق ّابانيون ومقليبعة هذا اهلدف قام ال ويف متا.ويف احلالة الفضىل حتقيق تفوق اقتصادي
 وهكذا فإن مثال نجاح اليابان .)١٠(اسرتاتيجية التنمية القابلة للمنافسة (Ronald Dore) عليه رونالد دور

ّوالبلدان حديثة التصنيع خيطو خطوة أخر بالتحول يف عالقة السوق والدولة إىل النتيجة املنطقية التي تنبأ  ّ
ّ فعن طريق سيطرة الدولة احلديثة عىل .لة للحرب العاملية األوىلّكمحص (Schumpeter) ا شومبيرتهب

ّ حتاول هذه الدولة أن توجه االقتصاد وتشكله لتحقيق هدفها األسايس, سواء ,رةّالرافعات االقتصادية املؤث ّ

                                                           
 ., يف جامعة برنستون١٩٨٦ فرباير ٥هذا االصطالح يف حمارضة ألقاها يف  (Ronald Dore) استخدم رونالد دور) ١٠(
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 تفوق جمتمعها صناعيا وتقنيا –يابان ّأكان متابعة احلرب أم تعزيز الرفاهية املحلية أو كام هي احلال يف ال
ّونتيجة هلذا التغيري يف عالقة الدولة واالقتصاد تصاعدت أمهية شكل جديد من التنافس التجاري املركنتيل  ّ

 .Giersch, 1984, p) تنافس السياسة (Herbert Giersch) ه االقتصادي األملاين هربرت غريشّهو ما سام

 هناك حافز قوي للحكومات كي تتالعب وتناور بالسياسات االقتصادية ,ويف هناية القرن العرشين (106
 فتكتيك اليابان يف االستثامر االستباقي والرتاجع .خلدمة مصاحلها االقتصادية والسياسية وما يتصل هبا

ه ّ األمم بالتوجّض له كلّ واإلغراء الذي تتعر" املرشوطعامل باملثلّالت"األمريكي نحو أفكار سابقة ختص 
ّ التطورات يف ثامنينيات ّ إن.ها أمثلة عىل مثل هذه السياسات املتنافسةّ كل,إىل سياسة اسرتاتيجية للتجارة

ّالقرن العرشين, مثل صعود النزعة احلامئية اجلديدة وانتشار السياسات الصناعية ودعم احلكومات 
د سياسات تفيدها ذاتيا عىل حساب ّ الدول العتامادّلرشكاهتا املتعددة اجلنسيات توضح هذا امليل عند فر

اقتصادات أخر . 
ّفكيف ستؤثر النزعة التجارية املركنتلية, كشكل جديد من التنافس بني الدول,  ّ ّ  العالقات االقتصادية يفّ

ّوالسياسية الدولية? وهل تتنافس األمم عىل أساس فردي مثال أم هل ستنشأ التكتالت االحتكارية التي  ّ
لت ّقت األمم سياساهتا االقتصادية وشكّ? وإذا نس"ةياسّاحتادات الس" (Giersch, 1984, p.106)ها ّسام

قليمية االقتصادية الناجم عن تآكل النظام اإل إن صعود ?حتالفات اقتصادية فمن سيشرتك فيها, وألي غاية
ّاالقتصادي الليربايل الدويل قد يقد  .  هذه األسئلةنم بعض األجوبة عّ

  لفضفاضةالكتل اإلقليمية ا

Loose Regional Blocs 

ّإن صعوبات القيادة التعددية ومقاومة كثري من االقتصادات املتقدمة للتكي ّ  وبروز ,ف االقتصاديّ
ّاألفضليات املحلية, هتد . ّد بإحداث املزيد من االنحالل يف وحدة النظام االقتصادي الليربايل الدويلّ

ع االقتصاد العاملي ّففي ثامنينيات القرن العرشين يتجم. وحيتمل أن تنتج عن ذلك كتل إقليمية فضفاضة
ّيون والقضايا النقدية والتجارية وكذلك اهلموم األمنية املتغرية ّد أن الدّومن املؤك. عىل طول ثالثة حماور

 . ب انقساما كامالّسوف حتدث مزيدا من التباعد بني أقاليم االقتصاد العاملي ولكن ينبغي أال تسب
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وسوف يشمل . ع اإلقليمي يف االقتصاد العامليّامعة االقتصادية األوروبية إحد بؤر التجمّوتشكل اجل
ّالنظام املتمركز حول أوروبا اجلامعة املوسعة والدول األوروبية املحيطية, وكثريا من املستعمرات األوروبية 

. فط يف الرشق األوسطّوستشكل بال شك عالقات وثيقة مع الكتلة الرشقية, وبعض مصدري الن. السابقة
ّ فإن هذه الكتلة يمكن أن تكون مكتفية ذاتيا, فيام عدا الطاقة وبعض السلع املعي,وكام لوحظ آنفا  ويف .نةّ

ويف عامل . ّأوائل ثامنينيات القرن العرشين كانت قد حققت درجة عالية من الوحدة النقدية وتنسيق السياسة
سة, تستطيع أوروبا الغربية األوثق اندماجا أن تواجه ّقتصادية املسييتزايد فيه انعدام اليقني والعالقات اال

 .ّالواليات املتحدة, واليابان, ومراكز القوة االقتصادية الناشئة مواجهة أكثر كفاءة
 يف الوقت الذي ازداد ,وقد رشعت الواليات املتحدة يف جذب جرياهنا يف الشامل واجلنوب إىل ترابط أوثق

 وعىل الرغم من أن هذه احلقيقة .ين الكندي واملكسيكي يف اقتصاد الواليات املتحدة ادفيه اندماج االقتص
 وتتزايد هذه العالقات مع فقدان . فإن كندا هي أكرب رشيك جتاري للواليات املتحدة,ال حتظى باهتامم كبري

 مستورد للنفط والواليات املتحدة هي اكرب. كندا املفاجئ ألسواقها األوروبية يف فرتة ما بعد احلرب
 ّلت الرشكات األمريكية متعددة اجلنسيات املنطقة الواقعة إىل اجلنوب من هنر ريوّ وقد حو.املكسيكي

 وترسل املكسيك نسبة مئوية متنامية ."الالإقليمي"نتاج إىل أحد املواقع الرئيسية لإل (Rio Grande) غراند
 بام فيها بعض ,وض الكاريبي قد ربطت تلك املنطقة كام أن مبادرة ح,من صادراهتا إىل الشامل من حدودها

 – وجتدر املالحظة .أقسام أمريكا الوسطى وشاميل أمريكا الالتينية, ربطا وثيقا أكثر بالواليات املتحدة
 أن الواليات املتحدة قد أقامت ترتيبات اقتصادية فضفاضة مع املعتمدين عليها سياسيا –باإلضافة إىل ذلك 

ثم إن . , وكوريا اجلنوبية, وتايوان, كذلك مع العربية السعودية بشكل مؤقت حالياإرسائيل: وأمنيا
ّزهتا التحوالت يف األنامط التجارية, واالستثامر األجنبي, والتدفّقليمية قد عززعات اإلّالن كام . قات املاليةّ

تويل الواليات يون قد أعطت قوة إضافية لقو االستقطاب وألسباب اقتصادية وأمنية ّأن مشكلة الد
 . ّا لنصف الكرة الغريب املحيط هبا, ولفلك اقتصادي أكرب مل يتحدد بعدّاملتحدة اهتامما متزايدا وخاص

وهو . ها تبلورا, فهو حوض املحيط اهلادئ أو اهلادئ اآلسيويّقليم الثالث اآلخذ يف النشوء, وهو أقلأما اإل
وتشمل هذه املنطقة رابطة شعوب . ني يف رشق آسيايتمركز بشكل أسايس حول اليابان ورشكائها التجاري

سرتاليا, وكندا, ونيوزيلندا, أ, و)إندونيسيا, والفليبني, وماليزيا, وسنغافورة, وتايالند(جنوب رشقي آسيا 
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)  سنغافورة–ة أخر ّ مر–كوريا اجلنوبية, وهونغ كونغ, وتايوان ثم (والبلدان اآلسيوية حديثة التصنيع 
ّكام أن الواليات املتحدة, وخاصة ساحلها الغريب, قد أصبحت مشاركا كبريا . كا الالتينيةوأقساما من أمري

 ذلك أن جتارة أمريكا مع أمم املحيط اهلادئ قد سبقت جتارهتا األطلسية ,قليم االقتصادييف هذا اإل
تجارة ّوراحت تتوسع بصورة أرسع بكثري من ال. وتفوقت عليها يف منتصف سبعينيات القرن العرشين

 . األمريكية مع باقي أنحاء العامل
 ا وأبرزها يف العاملّويف ثامنينيات القرن العرشين صار حوض املحيط اهلادئ أرسع األقاليم التجارية نمو

(Linder 1986, ch, 1) . وكان ; تضاعفت نسبة صادراهتا إىل صادرات العامل١٩٨٢ و١٩٦٠فبني عامي 
 وهي أكثر املناطق .)١٤املصدر السابق نفسه, ص(ّجمال البضائع املصنعة ّهذا التوسع الفتا للنظر أكثر يف 

ّعا باالكتفاء الذايت يف السلع واملصنوعات ورؤوس األموال القابلة لالستثامرّالثالث متت  أكثر ّغري أن. ّ
ّالتطورات لفتا لألنظار فيها هي أن مع بقية جتارهتا نمو  بصورة أرسع حتى من نمتجارة ضمن اإلقليم, ّ التّ

قتصادات وانفتاحها ّ االقتصادي املحيل وتكامل االّزعة اإلقليمية من عمل النموّوكانت هذه الن. العامل
ل من ّوباإلضافة إىل ذلك, راحت هذه التجارة ضمن اإلقليم تتحو. (Krause, 1984, pp. 5- 7)النسبي 

 .(Patrick, 1983, p. 1) لفعلّسلسلة من العالقات الثنائية إىل شبكة جتارية متعددة األطراف با
ته داللة عىل تزايد أمهيته يف صياغة مستقبل االقتصاد يقليم حوض املحيط اهلادئ وحيوإإن يف حجم 

 ٤٠وقد ازدادت نسبة الناتج اإلمجايل األطليس من . (Hofheinz and Calder 1982)ّالسيايس الدويل 
مجايل ة اإلقليم من الناتج العاملي اإلّوارتفعت حص. ١٩٨٢ يف املائة عام ٦٠ إىل حوايل ١٩٦٠باملائة يف عام 

باملائة, كام ارتفعت نسبة ذلك الناتج اإلمجايل إىل الناتج الوطني  ٢٥ باملائة إىل حوايل ١٦يف الفرتة نفسها من 
ات ويف ثامنيني. (Linder, 1986, p. 10) باملائة ٥٠ باملائة إىل أكثر من ١٨اإلمجايل للواليات املتحدة من 

العاصمة اإلليكرتونية ) اليابان, تايوان, وكوريا اجلنوبية( الرشقية – آسيا الشاملية أصبحتالقرن العرشين 
 نسبة كبرية من االستثامر األجنبي األمريكي والياباين حيث كانت ,ّللعامل, وقد انعكس هذا التطور جزئيا

إن مركز جاذبية االقتصاد العاملي ينتقل حقا من ": ّوكام قال اقتصادي أورويب متميز. املبارش يف تلك املنطقة
ّوكام حدث يف التحوالت الكرب السابقة ملواقع ). املصدر السابق ("حوض األطليس إىل حوض اهلادئ

 .ّاألنشطة االقتصادية العاملية, فإن العواقب االقتصادية العاملية, هلذا التطور ستكون عميقة
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. ة تنتظر اإلجابةّ غري واضحة, وال تزال هناك أسئلة هامّلية تظلغري أن شكل اإلقليم وعالقاته الداخ
 قادرين عىل – الواليات املتحدة واليابان –وأوهلا وأمهها ما إذا كان العمالقان االقتصاديان يف هذا اإلقليم 

لتوتر  مسألة اّ حلّوالسؤال الثاين هو كيف سيتم. ّأن يظال رشيكني متقاربني أم سيصبحان غريمني متعاديني
 عامل التكامل لد اليابان والبلدان زايا مّفرغم أن. بني التكامل والتنافس يف اقتصادات آسيا الرشقية

ّ يمكن أن تؤدي إىل تقسيم عمل ذايت ,ورابطة شعوب جنوب رشقي آسيا اآلسيوية احلديثة التصنيع
بعض عىل نحو متزايد يف جمال  يف التنافس مع  بعضهان هذه االقتصادات أيضا آخذإاالكتفاء يف اإلقليم ف

ّالسلع والبضائع املصنعة يف السوق األمريكية وغريها من األسواق وأما السؤال الثالث فهو ما إذا كانت . ّ
ّاليابان ستامرس قيادة اقتصادية عن طريق إجراءات مثل فتح أسواقها لسلع جرياهنا املصنعة, أو تصدير 

 هذه األسئلة وما نإن اإلجابات ع. ها من اإلقتصادات اإلقليميةفائضها الرأساميل الضخم إىل الصني وغري
 .قتصاد العاملي األوسع مكانة هذا اإلقليم يف االيفا ّ تأثريا هامّتؤثريشاهبها س

قليميا للعمل متثل اليابان إّ نمط العالقات التجارية واالستثامرية اآلخذ يف التطور خيلق تقسيام ّنإ
. ستهالكية ومستوردي املواد األوليةّفاليابان هي أبرز مصدري السلع اال. يهزوالواليات املتحدة مرتك

بعض; كام تتزايد أمهية الصادرات  ىلإّوالسوق األمريكية هي العنرص احليوي الذي يشد املنطقة بعضها 
. التينيةّاألمريكية من رؤوس األموال والسلع العالية التقنية إىل البلدان النامية يف حوض اهلادئ وأمريكا ال

 باملائة إىل ٤٠ا إىل الواليات املتحدة من ّ البلدان نموّ ازدادت صادرات أقل١٩٨٥ و١٩٨٠وفيام بني عامي 
مريكية  أخذت تلك البلدان ثلث الصادرات األ١٩٨٥مجايل الواردات األمريكية, ويف عام إ باملائة من ٦٠

(The New York Times, October, 1985, p.d1) .رات األمريكية إىل منطقة املحيط اهلادئكام أن الصاد 
مجايل إ باملائة من ٢٥ باملائة إىل حوايل ١٣ من حوايل ١٩٨٣ و١٩٦٠قد تضاعفت تقريبا فيام بني عامي 

 .(Linder, 1986, p. 78) الصادرات
قطاب تاالساه نحو االجتوأوهلا هو . وملنطقة اهلادئ عدد من املشاكل املحتملة التي قد تثبط التنمية فيها

ّري السلع من بلدان رابطة شعوب ّقتصادات الصناعية يف آسيا الشاملية الرشقية ومصداالالثنائي بني 
 "معهد بحوث نومورا" ّجنوب رشقي آسيا; فاملجموعة األوىل سابقة للثانية يف الصادرات ويف النمو

(Nomura Research Institute, 1986, p. 19) .قليم اإلألعضاء اآلسيويني يف وثانيها هو االعتامد الزائد ل



 

 

٤٩٧ 

 مركزاخلليج لألبحاثالنظام االقتصادي العاملي الناشئ : الفصل العارش  

ّعىل السوق األمريكية باعتبارها آلتهم للنمو االقتصادي; فهم ال يشكلون حتى اآلن كتلة هلا ديمومتها 
ّ معدل النموطّالذاتية, كام أن هبو ّوأما .  املنطقةيف, له تأثري كسادي ١٩٨٦ األمريكي, كام حدث عام ّ

قرار السيايس يف رشق آسيا منذ انتهاء احلرب الفيتنامية قد ال يستمر; املشكلة املحتملة الثالثة فهي أن االست
ّفكثري من األنظمة املحلية ليس مستقر ّالكرب ا كام أن املحيط اهلادئ مركز الحتكاك متزايد بني القو .
 . دئ واعدا بشكل كبري فإنه ينبغي عدم إغفال مصاعبه الكبريةاوهكذا وعىل الرغم من كون حوض اهل

 كام أن عضوية األقاليم تتداخل ;دود هذه األقاليم الثالثة املتالمحة جزئيا غري واضحة, ومليئة باملنافذإن ح
ّوخاصة بني قواها  وتبقى العالقات التجارية واملالية وغريها من العالقات املامثلة قوية بني األقاليم,

ز وآخذة يف املزيد من الربوز مع انتشار الكرب, ومع ذلك فإن هناك خطوطا حدودية فيام بينها قابلة للتميي
ّزعة احلامئية والتغريات األخر يف االقتصاد العاملي ويف منتصف ثامنينيات القرن العرشين يتميز نمط ّالن ّ

 . ّالتجارة الدولية بشكل بارز بالتجمعات اإلقليمية
 من ّي سوف تستبعد بال شكه نحو نزعة إقليمية أكرب يعني أن رشائح كبرية من اجلنس البرشّوهذا التوج

بعد  , كام أن عددا من بلدان أوروبا الرشقية,فاالحتاد السوفيايت يقع خارج هذه األقاليم. االقتصاد العاملي
 لن تندمج إال ,يون يف السبعينيات حتت ضغط االحتاد السوفيايتّل بالدّفشل اسرتاتيجية التصنيع املمو

وغريه من بلدان أمريكا الالتينية ) لخإوبريو,  جنتني, وتشييل,األر(ا املخروط اجلنويب ّ أم.بشكل جزئي
 نفصال عن فإهنا كام يبدو آخذة يف اال,التي كانت قد اندجمت يف االقتصاد العاملي يف القرن التاسع عرش

شا وهو آخذ يف الغوص يف أعامق اليأس ّوقد صار جزء كبري من إفريقيا السوداء مهم (Gall, 1986)النظام 
ر حتى اآلن أين ستقع الصني, واهلند, والربازيل يف آخر األمر, وهي أمم ّومل يتقر. ادي والسيايساالقتص

ّزعات اإلقليمية سيكون مؤلفا من ّ فهناك خطر عظيم من أن عاملا تتزايد يف اقتصاده الن.ذات إمكانات هائلة
 .املجتمعات الساخطة النافرةعدد قليل من اجلزر ذات االزدهار النسبي وسط بحر عاملي هائج من الفقر و
ّثم إن تعاظم النزعة اإلقليمية يف االقتصاد العاملي يشكل هتديدا للصح ّ ة االقتصادية للقو االقتصادية ّ

 فإنه , إذا أريد لنظام السوق أو النظام الرأساميل أن ينمو ويزدهر, فكام جادل هذا الكتاب.املسيطرة نفسها
يها ّ كام يسم"قوانني حركة رأس املال"ّففي النظام املغلق, تؤدي . اخلارجّيتعني عليه أن يتجه بتوسعه إىل 

 وعند النظر إىل األمر من . إىل التهديد بحدوث ركود اقتصادي وتكنولوجي مع مرور الزمن,املاركسيون



 

 

٤٩٨ 

 مركزاخلليج لألبحاث وليةدللعالقـات ال االقتصاد السيايس

 تام ّهذه الزاوية فإن احتامل نمو صناعات التقنية العالية الناشئة يف املستقبل قد ال يمكن أن يتحقق بشكل
إن كلفة تنمية هذه التقنيات ونطاقها يستلزمان توليد مستو من الطلب . إال يف اقتصاد عاملي حقا وفعال

م وليام ّوقد قد .(Murakami and Yamamura 1984)ليس ممكنا إال يف سوق عاملية متكاملة االندماج 
له  ملمكنة يف اقتصاد عاملي صار وصفا جيدا هلذا الصدام بني املكاسب الساكنة ا(William Cline)كالين 

إن هناك أثرا : ّ واملكاسب احلركية من التقدم التكنولوجي يف اقتصاد دويل أكرب وأكثر انفتاحا,طابع إقليمي
أي االنتقال إىل ميزة نسبية عشوائية واملتاجرة [قد يكون خطرا لنهج التحليل املستحدث يف هذا امللحق 

وعة واسعة من البلدان قد أوتيت من املوارد والعوامل, والتكنولوجيا  جممّنأل فنظرا] ضمن صناعة واحدة
ّغري املتميزة بصفة عامة ف  ّفرغم كل. ّن ذلك يؤدي إىل تآكل األسس التقليدية ملزايا الرفاهية من التجارةإّ

 ّند كليشء فإن األرباح من التجارة ترتاكم للطرفني كليهام بسبب الفرق بني التكاليف النسبية للمنتجات ع
ومع التشابه فيام أوتيت من عوامل وموارد وتكنولوجيا فمن غري املحتمل أن تكون هذه الفوارق . منهام
وهذا االعتبار من شأنه أن يوحي بأن .  كام أن اخلسائر من نقص التجارة لن تكون كبرية أيضا,كبرية

ّمن هذا النوع النامجة عنتكاليف الرفاهية   ولكن هذا االستدالل خطر, .الية تقليص التجارة لن تكون عّ
ليس ألنه يوجه دعوة مفتوحة للمصالح احلامئية فحسب, بل أيضا ألنه قد يتجاهل تأثريات رفاهية 

 حتى لو كانت , من أجل حتقيق التغيري التكنولوجيةنافسة مرتبطة بوفر احلجوم وضغط املّاقتصادية هام
 . (Cline , 1982 A , P.40)سبية حمدودة تكاليف الرفاهية الساكنة املرتبطة بالتكاليف الن

  احلامئية القطاعية

Sectoral Protectionism 

م والرشاكات التحالفية عرب احلدود الوطنية, و احلجاتروامية التي يمكن كسبها من وفينإن الفوائد الد
االحتادات وتقاسم التكنولوجيا كانت توحي يف ثامنينيات القرن العرشين بأن احلامئية القطاعية, أي 

ّاالحتكارية الدولية, والسيام يف الصناعات واخلدمات ذات التقنية العالية  ستكون أيضا من املالمح املميزة ,ّ
فبدال من ختفيضات  (Patrick and Rosovsky, 1983, P.IV) ّلالقتصاد الدويل الناشئ اآلخذ يف الظهور
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 نحو متزايد يف التفاوض عىل ترتيبات ثنائية ّالتعرفة اجلمركية متعددة األطراف, سترشع احلكومات عىل
ّتعكس التحول بعيدا عن التعددية والتبادل غري املرشوط إىل الثنائية والتبادل املرشوط ّ . 
فينود آغاروال ه ّسام وبالطبع, فإنه ليس هناك يشء جديد يف احلامئية القطاعية واالحتادات االحتكارية, أو ما

(Vinod Aggarwal)) فقد كانت األمم منذ زمن طويل حتمي قطاعات . "امئية الليرباليةاحل" )١٩٨٥
 كام يشري إليها – غري أن العنرص اجلديد هو األمهية املتزايدة .بية واليابانيةونة كالزراعة األورّاقتصادية معي

 وعىل . قطاع عىل حدةّ للتفاوض حول حصص السوق عىل أساس أخذ كل–زعة احلامئية اجلديدة ّصعود الن
نجحت   قد)الغات(ّعكس ذلك فإن اجلوالت املختلفة لالتفاقية العامة حول التعرفات والتجارة 

بالتفاوض عىل تنازالت متبادلة عرب القطاعات الصناعية قائمة عىل اعتبارات تتعلق بالفائدة أو امليزة 
 .ازل بلد آخر يف قطاع آخر وعىل سبيل املثال فإن تنازال من بلد ما يف أحد القطاعات قد يقابله تن;سبيةّالن

 . ى املنتجنيّ هو اقتسام أو احتكار قطاع واحد بني شت, من ناحية أخر,ولكن هدف احلامئية القطاعية
. وقد أصبحت املفاوضات التجارية األمريكية واليابانية أبرز تعبري عن هذا التحرك نحو احلامئية القطاعية

بني  عدة ذات التوجه السوقي, التي جرت عىل مد أعوامّففيام يسمى مناقشات القطاعات االنتقائية 
واشنطن وطوكيو, حاولت الواليات املتحدة أن ختفض احلواجز اليابانية التنظيمية, والتعرفية وغريها من 

كرتونيات اإللحواجز االسترياد يف قطاعات االتصاالت, واألجهزة الطبية, واملواد الصيدالنية, و
 ١٩٨٦ن أبرز نتائج هذه املناقشات قرار اليابان والواليات املتحدة املتخذ عام وكان م. ومنتجات الغابات

زعة احلامئية اجلديدة من الصناعات التقليدية ّفكان ذلك أول بسط للن. الحتكار صناعة املواد شبه املوصلة
 فبسبب األمهية ّومهام كانت مزايا هذا العمل بالذات. كالفوالذ والسيارات عىل منتجات التكنولوجيا العليا

االقتصادية واحلساسية السياسية هلذه اخلدمات والقطاعات ذات التقنية العالية فإن أي مقاربة غري مقاربة 
نطوي بدون شك عىل صعوبة غري ت أن امناقشات القطاعات االنتقائية ذات التوجه السوقي كان من شأهن

 .عادية عىل نحو استثنائي
مهية احلامئية القطاعية أن التقنيات اجلديدة املرتبطة بالثورة التكنولوجية ّومن األسباب املهمة الزدياد أ

املعارصة, مثل الاليزر واحلاسوب, واهلندسة احليوية لن تستطيع حتقيق إمكاناهتا يف اقتصاد عاملي مرشذم 
 .من الطلب املقيد املحدود
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الفوالذ, والكهرباء, (صناعية الثانية  مل يكن من املمكن إحداث تنمية كاملة لتقنيات الثورة الّكام أنهو
إال يف السوق القارية الكبرية للواليات ) لخإ ...ّوالسيارات, والسلع االستهالكية الثابتة ذات الديمومة

وهذه . ب أيضا وجود سوق عاملية ضخمةّاملتحدة, فإن استغالل تقنيات الثورة الصناعية الثالثة سوف يتطل
 . من أسواق وطنية وإقليمية منغلقة نسبياّ مكونقليميةإملي له صبغة إمكانية قد حيبطها اقتصاد عا

 وقد تزايدت أمهية .كام أن طبيعة الثورة التكنولوجية املعارصة تشري إىل أن احلامية القطاعية ستكون سائدة
 ّدور العلم األسايس لتوليد هذه التقنيات ونرشها وهذه التقنيات اجلديدة ليست متخصصة بقطاع حمدد يف

ّغالب األحوال, وليست جمرد منتج جديد, ولكنها تشكل عمليات جديدة ومتتد ّ ّ  زمان ّ تأثرياهتا إىل كلّ
وب سفاحلا. ّلتؤثر يف الصناعات التقليدية واحلديثة عىل حد سواء وكل جماالت االقتصاد,لتشمل ومكان 

 . إدارة املكاتبمثال أصبح يغري كل جوانب احلياة االقتصادية من الزراعة إىل الصناعة إىل
 كبرية احلجم واسع النطاق  حجوم كام أن تطوير هذه التقنيات األحدث باهظ التكاليف يقتيض وفر

وهذا يعني أن من غري املحتمل أن . تطلب أسواقا كبرية باجلملة كي يمكن استهالك تكاليف التطويريو
ك مراكز كثرية للتجديد وسوف وسيكون هناك بدال من ذل. يوجد قائد تكنولوجي واضح كام يف املايض

 وإن أمهية هذه التقنيات لثروة املجتمعات الوطنية وقوهتا, واستقالهلا تعني أن .تنترش لتكنولوجيا برسعة
زعة ّويرتبط صعود احلامئية القطاعية مع الن .)١١(دها يف التكنولوجياوكل دولة سرتغب يف احلفاظ عىل وج
ّشت يف الفصل السادس, أي ميل الرشكات متعددة اجلنسيات إىل غزو ّاجلديدة إىل تعدد اجلنسيات التي نوق

والسبب األكرب هلذا االستثامر األجنبي املبارش املتقاطع أو املتبادل قد بينه .  الداخليةاآلخر منها ألسواق ّكل
اعات عالية التقنية كاحلواسيب, ّصنيف مثل هذه ال" :(Kenichi Ohmae)ورشحه كينييش أومهاي 

رتونيات االستهالكية وأجهزة االتصاالت, مل تعد اخلطوات الرسيعة يف تطوير املنتجات وجتديدها واإللك
ضافة إىل ذلك, فنظرا ألن وباإل. ّتسمح للمؤسسات برتف اختبار السوق الوطنية قبل التفتيش يف اخلارج

مر فإن عىل ّة بحسب ثقافاهتم وهي يف حالة تغري مستّتفضيالت املستهلكني ختتلف اختالفات خفي

                                                           
لالهتامم حول  نات مثريةّ تكه(The Economist, Aug23, (1986))  وجملة االيكونوميست(Maddison,1982) من ماديسون ّم كلّيقد )١١(

 .العالقات التكنولوجية بني القو االقتصادية القيادية
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ّ وتستجيب عىل الفور للتغري يف اجتاهات األسواق –ّالرشكات أن تفهم األذواق املحلية فهام محيام عن قرب 
دين يف و رضوريا ألن املوجّ وهو يشري أيضا إىل أن االستثامر املبارش سيظل.(Ohmae 1985) ."واألسعار

ة إىل ذلك فإن الرشكة إذا مل تكن عاملة يف مجيع  وباإلضاف.زعة احلامئيةّالداخل لدهيم مناعة أكرب ضد الن
ّاملتصلة نة نحتقيق طلبات املصانع املمك"قليمية الثالثة لالقتصاد العاملي فلن تكون قادرة عىل اإلاملراكز 

زعة احلامئية اجلديدة وبروز املشاريع املشرتكة عرب ّإن الن. ّكي تتمكن من تغطية نفقاهتابوفورات احلجم 
 .نية وأمثاهلا هي انعكاسات للحركة نحو احلامئية القطاعيةاحلدود الوط

فهي متكنها من إبقاء األسواق األجنبية . ابة للحكوماتّ هذه الظروف صارت احلامئية القطاعية جذّويف ظل
 ّوهكذا يتم.  وطنيا يف القطاع حضورااخلية وتثبتّمفتوحة بينام حتتفظ ببعض السيطرة عىل أسواقها الد

وبذلك تكسب احلكومات . رة ضمن الصناعة الواحدة بدال من التجارة بني صناعات خمتلفةتشجيع التجا
 . رّمزايا الرتابط االقتصادي بدون تكبد النفقات املرافقة للنظام التجاري الليربايل التام التحر
يز, فإهنا تبدو هي ورغم أن احلامئية القطاعية تبتعد عن التأكيد الليربايل عىل الكفاءة االقتصادية وعدم التمي

ورات احلجم ورغبة احلكومات يف امتالك ما تعتربه عاملة عالية وصناعات فالطريقة الوحيدة لتلبية حاجة و
فاالقتصادات ذات القدرة عىل املساومة, أي ذات األسواق الداخلية الكبرية, .  سواءّاسرتاتيجية عىل حد

ة, ستكون هي الرابحة الكرب عن طريق احلامئية ورؤوس األموال املتاحة, أو االحتكارات التكنولوجي
 . القطاعية

 يف طبيعة الصناعات التي ستحرك النمو االقتصادي يف ّتّويف منتصف ثامنينيات القرن العرشين يتعذر الب
ّالبلدان املتقدمة يف الفرتة القادمة وال يف مد هذه الصناعات, ويتعذر أيضا التنب ّ ؤ بالبلد أو البلدان التي ّ

 قائد تكنولوجي واضح مثل بريطانيا – كام حدث يف املايض – فهل سيكون هناك .تكون رابحة أو خارسةس
 كام أشري إليه آنفا بني اقتصادين أو –العظمى أو الواليات املتحدة أم هل سيتم اقتسام هذا الدور القيادي 

زعات ّاعية إىل جانب النن احلامئية القطإومهام كان جواب هذا السؤال ف. (Maddison, 1982) أكثر
ّة للنظام االقتصادي الدويل املتغريّة واإلقليمية ستكون سمة هامّالتجارية املركنتلي  ففي عدد كبري من .ّ

بقيود طوعية عىل الصادرات  ّالقطاعات االقتصادية, تتميز األسواق العاملية يف منتصف الثامنينيات
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 وتتزايد أمهية االتفاقات الثنائية والتبادل املرشوط . متبادلواتفاقات تسويقية نظامية واستثامر أجنبي مبارش
 . ّر العالقات االقتصادية وحتدد نوعيتهاّكأشياء تقر

ّ التوتر املتأصل بني اقتصاد عاملي ليربايل ّ اقتصادا دوليا يقوم عىل احلامئية القطاعية قد يساعد عىل حلّإن
ّ ومن خالل تشجيع املشاريع الدولية املشرتكة وإقامة (Buzan, 1983, p.145)ّونظام الدولة الالمركزية 

ّ وخلق مصالح متداخلة بني مراكز القوة ,ّعالقات بني الرشكات متعددة اجلنسيات ذات اجلنسيات املختلفة
ّزعات املتأصلة يف نظام أسبغ عليه الطابع ّ تعد احلامئية القطاعية بمجاهبة الن,االقتصادية الكرب الثالثة

 . د بزعزعة االستقرارّ نحو نزاع هيدقليمياإل
ّء لالقتصاد العاملي ما هو اجلزء من صفقات االقتصاد الدويل الذي سيحكمه التنافس ىويف التشكيل الناش

ّالتجاري املركنتيل, أو النزعة االقتصادية اإلقليمية, أو احلامئية القطاعية? ويف الوقت الراهن ال يزال من املبك ر ّ
من املمكن موازنة هذه العنارص الثالثة بنجاح يكن وما يمكن قوله هو أنه ما مل .  الذي سيسود يف االجتاهّالبت

ّد أن يزداد خطر النزاع املركنتيل الشديد, والنّ من املؤكّنإف  . دة لالستقرارّزعة االقتصادية الوطنية املهدّ
 ,Gilpin)ملركنتلية احلميدة واخلبيثة زعة التجارية اّولقد كتبت يف مكان آخر أن عىل املرء أن يميز بني الن

1975, pp.234–235). فاحلميدة منها تستتبع درجة من احلامئية للحفاظ عىل قيم املجتمع ومصاحله; فهي 
ّن املجتمع من االحتفاظ باستقالله الذايت, وامتالك صناعات ذات قيمة يف عامل يتميز بتدويل ّمتك  ,نتاجاإلّ

 فهي , من ناحية أخر,أما املركنتلية اخلبيثة. ةّ وتناقص السيطرة الوطني,ملاليةواالندماج العوملي لألسواق ا
تني ّامن عرش وفرتة ما بني احلربني العامليّز القرن الثّتشري إىل الصدامات االقتصادية بني األمم التي كانت متي

ا الثانية فهي ّ أم,دفاعيةفاألوىل . ّيف ثالثينيات القرن العرشين; وغرضها هو االنتصار عىل الدول األخر
 فإن الفرق بني (John Ruggie)وهكذا, كام الحظ جون روغي . ّإدارة حروب بني الدول بأدوات اقتصادية

فاألوىل ختدم أهدافا اقتصادية واجتامعية كالعاملة, والسيطرة . ة يكمن يف الغرض االجتامعيّشكيل املركنتلي
ّالصناعات اهلامة; أما هدف الثانية فهو تراكم القوة الوطنية  واحلفاظ عىل ,ّعىل سياسة االقتصاد الكيل ّ

 واهليمنة عىل دول أخر(Ruggie, 1982, p. 382) . 
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ّورغم أنه ال يمكن ضامن عدم تدهور اقتصاد عاملي قائم عىل املركنتلية احلميدة إىل شكل خبيث من 
ا دوال ّ احلميد كي حيتوي سلميّ املركنتيلهناك فرصة أفضل للنظام ة فإنه حسبام يقول باري بوزانّاملركنتلي

ّ فاألنظمة الليربالية تفرض استقطابا بني الدول الرأساملية والدول ذات .ذات عقائد تنظيمية خمتلفة ّ
ّالتخطيط املركزي, واملركنتلية اخلبيثة تشج ّ دولة من مجيع الدول األخر بصورة عامةّع نفور كلّ  ّ ولعل.ّ

م طريقا وسطا يستطيع فيه الفاعلون املتباعدون االتصال باآلخرين وفق رشوط ّة احلميدة تقدّاملركنتلي
زعات االقتصادية الوطنية ّ ويف عهد انتشار الن(Buzan, 1983, p.141)ه ّمتعادلة عىل امتداد جمال النظام كل

ثريها اضمحالل ّ التجاري املركنتيل احلميد للمشكلة التي يّال يستطيع املرء أن يأمل يف أكثر من هذا احلل
 . )١٢(القيادة االقتصادية

ّة املتأصلة يف امليول نحو التنافس املركنتيل, والنمنغري أنه ينبغي عدم التقليل من شأن األخطار الكا ّ زعات ّ
دة فيها تنـزع الصفة السياسية عن ّ فالليربالية واملبادئ املتجس,االقتصادية اإلقليمية واحلامئية القطاعية

ّتصادية الدولية ويمكنها محاية الضعيف ضد القو فمبدأ الدولة األوىل بالرعاية وعدم العالقات االق ّ
ّ واملعاملة باملثل غري املرشوطة تقدم شيئا هو أقرب ما يمكن إىل األساس املوضوعي للحكم عىل ,التمييز

مل يسوده تنافس ويف عا. ّ فهي تضع قيودا عىل األعامل العشوائية التحكمية.مرشوعية السلوك االقتصادي
 ما هي املعايري التي ستقود وتقيد ,ّالسياسات والتحالفات اإلقليمية, والنزوع إىل االتفاقات الثنائية

 هل ستكون هناك طلبات متزايدة كي تصبح ,العالقات االقتصادية األكثر إدارة? وعىل سبيل املثال
ت األمريكية لليابانيني بمزيد من املعاملة اقتصادات معينة أكثر شبها باقتصادات أمم أخر, مثل املطالبا

 ّباملثل وتناغم أكثر يف اهلياكل املحلية? 
 حماوالت الواليات املتحدة لفتح أسواق أجنبية وخلصخصة االقتصادات األخر, واحلفاظ عىل نظام ّإن

ّ كل ذلك باسم املبادئ الليربالية واالنسجام املحيل, قد تتكش,اقتصادي ليربايل ذلك . ئج عكسيةف عن نتاّ
ّأن ممارسة ضغوط سياسية عىل اليابانيني لتنسيق هياكلهم املحلية مع هياكل الغرب, واملطالبات العدوانية 

                                                           
ّ واملعاملة باملثل املحددة وما يشاكلها من الصيغ وبني ما "النـزعة احلامئية الليربالية"هناك خط رفيع جدا بني ما يشري إليه البعض عىل أنه  )١٢(

 .ّز االقتصاد العاملي اآلخذ يف التغريّباعتبارها خاصية متي) ّاملركنتلية احلميدة (اوأن) ١٩٨٣(يه بوزان ّيسم
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يب عىل و فاتباعها للتأكيد األور.ط البحث عن حلول أكثر متشيا مع احلقائق االقتصاديةّباملعاملة باملثل قد تثب
 وكام أشار اثنان من .ن إرغام االقتصاد الياباين عىل االنفتاحية القطاعية سيكون أفضل هلا بكثري مئاحلام

 Henry) وهنري روسوفسكي (Hugh Patrick) اخلرباء األمريكيني يف االقتصاد الياباين مها هيو باتريك

Rosovsky) م التعايش معه ّفإن احلامئية القطاعية كانت دائام شيئا تستطيع اليابان أن تتعل(Patrick and 

Rosovsky, 1983, p.iv).ك العاملي احلايل ّ فإذا عجزت احلكومات عن األخذ هبذه النصيحة فإن التحر
ّ وقد تصبح الوطنية االقتصادية املتشددة .ّزعة املركنتلية احلميدة يمكن أن يتدهور إىل مركنتلية خبيثةّنحو الن

ّ جهود الدول حللّ حملّهي العرف العاملي اجلديد الذي حيل قتصادية مع االحرتام الالزم  خالفاهتا االّ
 .  سواءّلكفاءة السوق واالهتاممات الوطنية عىل حد

ّولقد شهد العامل احلديث عىل مد القرون الثالثة املاضية تطورا متوازيا لنطاق التكنولوجيا وجمال السوق 
فت ّسعت وتكيّت ا,فورات احلجمو , ويف الوقت الذي ازدادت فيه كلفة التكنولوجيا واحلاجة إىل.ّالدولية

 Eugene)ولكن كام الحظ يوجني ستايل . وبذلك ارتفع مستو الطلب العاملي. ّاألسواق الوطنية والدولية

Staley) فإن األسواق والسياسة أثناء االهنيار السيايس واالقتصادي يف ثالثينيات القرن العرشين مل تكن ,
ات كثرية يف املايض أن تكيفت التكنولوجيا ّحدث مرفقد . يف آخر األمر بحاجة إىل التكيف مع التكنولوجيا

يف أعقاب اهنيار االمرباطورية الرومانية كيفت ويف عصور الظالم " .واالقتصاد مع السياسة يف آخر األمر
لت احلاممات ّ فوقعت الطرق الرومانية الرائعة فريسة التدهور وحتو.التكنولوجيا نفسها مع السياسة

ّزعة املحلية ّ وانتكس املجتمع عائدا إىل الن.غاين واملدرجات واملسارح إىل خرائبوالقنوات والدارات وامل
يف اإلنتاج والتوزيع, ونيس كثريا من التعليم والتكنولوجيا واألنظمة احلكومية التي كان يعرفها يف األيام 

ّ ولن يتحقق حتو(Staley, 1939, p.52) ."اخلالية  بدون إقامة ّنيات النمول الثورة الصناعية املعارصة إىل تقّ
 . إطار أكثر استقرارا لألنشطة االقتصادية

 امتةاخل

 فمن بني . صعباّإن االنتقال إىل نظام اقتصادي دويل جديد من فرتة هبوط اهليمنة األمريكية صعب, وسيظل
 اضمحالل العوامل الكثرية التي جتعل العودة إىل األيام السعيدة لعقود فرتة ما بعد احلرب مستحيلة عمليا
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 فاألهداف االقتصادية والسياسية املتناقضة جتعل من غري املحتمل حتقيق ,ّالقيادة السياسية املحددة بوضوح
ّف للتغريات يف ّمقاومة التكي إىل  واالقتصادات الوطنية متيل.ّتعاون دويل وقيادة تعددية لالقتصاد العاملي
ّ فليس هناك احتامل لعودة املعدالت العالية للنمو.قتصاديةاال امليزة النسبية ويف التوزيع العاملي للفعاليات ّ 

ّاالقتصادي إال إذا سمح لقو السوق أن تعيد حتديد مواقع األنشطة االقتصادية عىل أساس التحوالت يف 
ّ وباإلضافة إىل ذلك فإن نزوع الدول إىل وضع أولوياهتا املحلية فوق املعايري الدولية له آث.امليزة النسبية ار ّّ

 فالعودة إىل طريق التحرير االقتصادي الليربايل .خطرية عىل استمرار اقتصاد دويل فيه درجة عالية من الرتابط
مستحيلة إال إذا كانت احلكومات مستعدة إلخضاع املصالح الضيقة املحدودة القصرية األمد للهدف األكرب 

ّؤسسات املحلية واملامرسات التجارية وتنفيذ انسجام واسع بني امل,ّوهو االقتصاد الدويل املستقر ّ.  
ّ انتشار القوة االقتصادية وعودة الوطنية االقتصادية إىل الربوز يستلزم نظاما اقتصاديا دوليا شديد ّإن

 ,ّ كام أن العودة إىل تأكيد دور الدولة يف القضايا االقتصادية تعني تباطؤا.االختالف عن نظام بريتون وودز
 ورغم .يف أولية السوق بعد احلرب بوصفها الوسيلة لتنظيم العالقات االقتصادية العاملية ,إن مل يكن انقالبا

ّهناك تطورات معينة تبدو   فإن,ّمن املستحيل التنبؤ بطبيعة تفاعل الدولة والسوق يف البيئة اجلديدة نأ
 فقد . السياسةّ فقد حدث وسيحدث تسييس متعاظم للنظام االقتصادي الدويل وزيادة يف منافسة.حمتملة

زعة املحافظة اجلديدة ّ رغم إعادة إحياء الن,نتاجّتنامى التدخل احلكومي يف جماالت التجارة واملال واإل
 فإزالة القيود يف الداخل تبدو مصحوبة يف كثري من احلاالت بزيادة .وإعادة اكتشاف السوق يف بلدان كثرية

ّن إدارة أا له مغز هام ّ ومم.مة لتعزيز أهداف قوميةّصمّمحاية األسواق املحلية واملبادرات السياسية امل
 كانت يف الوقت نفسه ترفع حواجز محائية بأرسع , عندما كانت تزيل القيود عن االقتصاد األمريكي,ريغان

مما فعلته أي إدارة أمريكية أخر يف فرتة ما بعد احلرب, وتصوغ أدوات سياسة لكسب نفوذ أعظم عىل 
 . )٨٠, ص١٩٨٥ مارس, ٢جملة االيكونوميست عدد ( االقتصادات األخر

 عىل االقتصاد العاملي بينام تتكدس األنشطة اإلقليمي الطابع إسباغ هناك نزوعا متزايدا نحو ّكام أن
 ,فاالنغالق املتزايد للسوق األوروبية املشرتكة. االقتصادية العاملية حول األقطاب العديدة لالقتصاد العاملي

ل الواليات املتحدة املفهوم نحو حوض ّال الكتلة السوفياتية عن االقتصاد العاملي وحتوواستمرار انفص
ها عنارص يف هذا الرتاجع عن ّ كل, وكذلك األمهية املتزايدة لليابان والبلدان احلديثة التصنيع,املحيط اهلادئ
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 ثم إن مشكلة الديون, .ّ وهو النظام الليربايل املتعدد األطراف,اهلدف املثايل لفرتة ما بعد احلرب
ّواضطرابات النظام النقدي الدويل, والتكتل االحتكاري جلزء كبري من التجارة الدولية ّ  تدفع العامل إىل هذا ,ّ

ّ ورغم أنه من غري املحتمل أن يؤدي الترشذم املتزايد إىل اهنيار يف النظام العاملي عىل نحو .االجتاه أكثر فأكثر
 ستصبح سمة اإلقليميةزعة ّد أن النّ فإن من املؤك,القرن العرشين  ثالثينياتيعادل يف خطورته ما حدث يف

 . ّأكثر بروزا يف العالقات االقتصادية والسياسية الدولية
 ويف كثري من .(Aggarwal, 1985)إن هناك نظاما من احلامئية القطاعية أو أنظمة قطاعية آخذة يف الظهور 

ّالوطنية يف األسواق الدولية واملكان الدويل لألنشطة الدولية القطاعات االقتصادية, ستكون احلصص  ّ ّ
 "قوانني"ّمهمة املفاوضات الثنائية بني احلكومات والفاعلني االقتصاديني, بدرجة تعادل يف أمهيتها تشغيل 

ّ ذلك أن النزعة احلامئية اجلديدة, وظهور سياسات جتارية صناعية واسرتاتيجية, والدور .امليزة النسبية
ّثم إن التكتالت . ةّها قو تدفع باالقتصاد العاملي نحو احلامئية القطاعيّاملتزايد للمنافسة غري الكاملة كل

ّاالحتكارية, والقيود الطوعية عىل الصادرات, وما شاكلها من آليات القتسام األسواق أو قيام مؤسسات 
تكاملة, رغم أهنا مؤسفة, يف االقتصاد ّها يف التحول إىل سامت مّ, آخذة كلّأجنبية بتشجيع إنتاج حميل

ّومن املمكن أن اقتصادا عامليا مؤلفا من واليات متحدة أشد. ّالسيايس الدويل با و متسكا باحلامية, وأورّ
 ال يمكن إبقاؤه ,مة عىل املحافظة عىل ثقافتها التقليديةّة مكتفية بذاهتا عىل نحو متزايد, ويابان مصمّغربي

 , املتحكمة"العشوائية"ويف عامل من امليزة النسبية . مثل هذه الطرق والوسائلمتامسكا إال عن طريق 
ضامن حضور وطني قوي هلا يف الصناعات العالية التقنية اآلخذة يف النشوء وقطاعات  ّسرتغب الدول يف

قتصادية ّ وهكذا فعىل الرغم من أن التوازن النسبي للمحددات السياسية والسوقية لألنشطة اال.نمو املستقبل
سيختلف من قطاع اقتصادي إىل آخر, ومن وقت إىل آخر, فإن حصص األسواق واملوقع العاملي لألنشطة 

ّاالقتصادية سوف تتأثر تأثرا قويا باملساومة بني الدول األمم والرشكات متعددة اجلنسيات ّ ّ.  
دل بتوسيع سلطتها عىل األنشطة  الرتابط االقتصادي العاملي املتباّوإهنا ملفارقة أن تستجيب احلكومات لنمو

ّ من قو السوق, ونزوع الدولة إىل التدخل من حمددات للعالقات ّ فقد أصبحت كل.االقتصادية ّّ
 ويف هذه البيئة اجلديدة, فإن .ّاالقتصادية الدولية تزيد أمهيتها اليوم عام كانت عليه يف املايض القريب

ّالنزعات الثنائي ّ تعددية األطراف التي أوجدهتا ّت حملّ صغري حمدود قد حلّة واملتعددة األطراف بشكلّ
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كام صارت االعتبارات السياسية ذات أمهية متزايدة يف , )الغات (ّاالتفاقية العامة حول التعرفات والتجارة
 . تقرير العالقات االقتصادية والسياسة االقتصادية

 القرن العرشين قضايا عميقة من العدالة ّيثري النظام االقتصادي الدويل اجلديد يف منتصف ثامنينيات
 وسوف تعاين جمتمعات كثرية من انغالق األسواق العاملية, وسوف حتتاج .االقتصادية يف ضمري اإلنسانية

 فاالقتصاد العاملي .إىل مساعدة اقتصادية ضخمة إذا أريد هلا أن حتصل عىل أي فرصة للخالص من فقرها
م ّ كان يقد– عىل األقل – غري أنه ,ّز وعىل تعدد األطراف كانت فيه عيوبالليربايل القائم عىل عدم التميي

 . ّبالفعل فرصا اقتصادية سوف تتقلص يف اقتصاد عاملي أكثر نزوعا للوطنية
ّ النظام املختلط من الرتتيبات متعددة األطراف واإلقليمية, واحلامئية قد يثبت وقد ال يثبت أنه مستقرّإن  عىل ّ

زعة ّس ليس من الرضوري أن يعني عودة إما إىل النّومع ذلك فإن هذا العامل االقتصادي املسي. املد البعيد
القرن العرشين, أو إىل الرتابط  ّالتجارية املركنتلية اخلبيثة واحلرب االقتصادية التي سادت ثالثينيات

ّاملتوسع واحلميد نسبيا الذي ساد يف ست ّلليربالية متعددة األطراف لقد انقىض عرص ا. ينيات القرن املذكورّ
 أفضل أمل للعامل يف االستقرار االقتصادي هو شكل ّوإن. التي سادت يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية

ة فيام بني ّمنيّإن البقية الباقية من القوة والقيادة األمريكية والروابط األ. ّمن أشكال املركنتلية احلميدة
ها ّ كل, االقتصاديّر, والوعد الذي تبرش به التكنولوجيا العليا كمصدر للنموالفاعلني االقتصاديني الكبا

 فإنه يف هذه املرحلة االنتقالية من نظام , ومع ذلك.ّتقدم دعام ليشء من التفاؤل املتواضع أو املعتدل
. ّ الظهورا يفاقتصادي إىل آخر, يبدو اليقني الوحيد هو أن هناك نظاما اقتصاديا سياسيا دوليا جديدا آخذ

ق ّ واضحا من الذي سيكسب فيه ومن الذي سيخرس, وال ما ستكون عليه العواقب فيام يتعلوليس
  .باالزدهار العاملي والسالم العاملي
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 إبراهيم توفيق حسنني والفرص القيود - العراق يف الديمقراطية التحوالت

 عبداهللا أمحد عبداجلبار
ISBN : 9948-424-42-5 

ISBN : 9948-424-59-X بايامن دانيال  العراق مع للتعامل ِّسيئة أمريكية خيارات مخسة

  الوطني والتحرر اإلرهاب بني العراقية املقاومة

  إحصائية دراسة
 ISBN : 9948-432-08-8 الشيشاين بطل مراد

 ISBN : 9948-432-14-2 القالب محد موسى وحتليل دراسة ٢٠٠٤−١٩٢١ العراقي اجليش

واالجتامعية والدفاع  ً دراسات وأبحاثا علمية يف املجاالت السياسية واالقتصاديةحمكمة تنرشسلسلة  :دراسات يمنيةسلسلة 
 . تصدر باللغتني العربية واإلنجليزية.واألمن يف اليمن

التحديث ومسار البنى االجتامعية : العدد األول 
 )حالة اليمن( التقليدية

 ISBN : 9948-400-68-2 عامر عيل حسن

م املركز برتمجة ونرش جمموعة خمتارة من الدراسات والتقارير والكتب األجنبية التي تتناول مواضيع  يقو:سلسلة ترمجات خليجية
 .وقضايا خليجية

 ISBN : 9948-424-53-0 جمموعة من املؤلفنيسياسات اإلحتاد األوريب  اإلصالحات العربية وحتديات

 ISBN : 9948-424-34-4 ؤلفنيجمموعة من امل اسرتاتيجية لألمن النووي : االمـتـثـال العاملي

 ISBN : 9948-424-08-5 جمموعة من املؤلفني الرصاع الفلسطيني ـ اإلرسائييل 

 ISBN: 9948-424-82-4 جمموعة من املؤلفني )العدد الرابع(ترمجات خليجية 

 ISBN: 9948-424-81-6 جمموعة من املؤلفني )العدد اخلامس(ترمجات خليجية 

 ISBN: 9948-432-45-2 جمموعة من املؤلفني )عددالسادسال(ترمجات خليجية 



 
 ISBN: 9948-432-46-0 جمموعة من املؤلفني )العدد السابع(ترمجات خليجية 

 ISBN: 9948-432-47-9 جمموعة من املؤلفني )العدد الثامن(ترمجات خليجية 

 ISBN: 9948-432-48-7 جمموعة من املؤلفني )العدد التاسع(ترمجات خليجية 

 "أوراق ومناقشات ونتائج احللقات الدراسية املتخصصة التي ينظمها املركز يف إطارمن : أوراق املؤمترات والندوات سلسلة
ً منفردا أو بالتعاون مع مراكز بحثية رائدة, ويستضيف املركز يف هذه احللقات جمموعة من اخلرباء "برنامج الدراسات اخلليجية

ليج, وتسعى كل حلقة من احللقات الدراسية إىل حتليل ودراسة قضية من قضايا املنطقة من اجل والباحثني يف شؤون منطقة اخل
 .التوصل إىل مقاربة مشرتكة وفهم هلا, وتقديم جمموعة من التوصيات املرتبطة هبا

الرؤ والتوجهات العربية حول التدخل اإلنساين يف 
 الدول العربية

 حممد قدري سعيد
 ISBN : 9948-424-12-3 )حترير(

 




