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 7" سورة إبراهيم "آية                                

 متنان هلل سبحانه وتعالى على ما أنعمه على من فضله وكرمه ما مكننيبعد الشكر واإل
 ،هذه من إنجاز أطروحتي

 

 الشكر والعرفان بجزيلأتقدم 
 عبد ربه العنزي، /لدكتورلألستاذ ا

 

 على صدري ما حييت.  رسالتي والذي أعتبره وساماً اإلشراف على  لقبوله 

 حترام لكل منواإل متنانبالشكر واإل مكما أتقد
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 لما بذلوه العلوم السياسيةوبرنامج  ،وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، العليا

 .وما يبذلوه من عطاء دائم لخدمة العلم والبحث العلمي

ي، ليقتاي "مي وماجدة" على وقوفهم جانبي ودعمهم كما أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان ألغلى ما أملك شق
 كذلك الشكر موصول والمحبة لجيراني وأصدقائي على محبتهم ودعمهم المستمر لي.
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 الملخص
 

إعادة و  ستعادتها لمكانتهااوذلك من خالل  ،العالمعتبارًا في ا ى أن تكون الدولة األكثر أهمية و تسعى الصين إل
 تحاولو  ،دبلوماسي( وغيرهو  ،جتماعيإ ،سياسي ،قتصاديإ ،حيث نرى أن للصين تأثير )تاريخيعتبار لها، اإل

العالم وفق  دول  أن تلقي الضوء على عامل مهم من العوامل التي جعلت الصين تؤثر على مختلف الدراسة
البعد  ةوأهمي الدراسة للتعرف على تأثير سعتو أال وهو البعد الثقافي،  ،سياساتها الخارجية تجاه النظام الدولي

كتب عرض وتحليل عدد كبير من األدبيات والوتم  ،الثقافي في السياسة الخارجية الصينية تجاه النظام الدولي
إبراز  لعب دورًا هامًا فيفي في السياسة الخارجية الصينية الثقان البعد أإلى الدراسة وتوصلت  ،ذات العالقة

ورئيسة  ة ركيزة هامةيالمفاهيم الثقافية والحضار  تشكل، حيت دوليًا في النظام الدولي الراهن الصين كقوة فاعلة
 الثقافة الصينية في إطار نشاط السياسة تتضمنارجية تجاه العالم الخارجي، كما في سياسة الصين الخ

، فية للنظام الدوليمن الصين قوة مساهمة في تشكيل الخارطة الثقا تجعلالخارجية الصينية المقومات التي 
ها ، باإلضافة إلى نجاحاريًا وثقافيًا في النظام الدوليستطاعت الصين أن تبرز كقوة ناعمة فاعلة حضوقد ا

 تواجد في كل مكان، وتغيير صورتها المشوهة والضبابية التي رسمها الغرب لها، كذلك تحسين عالقتهاالفي 
صبحت أما مريكا الجنوبية، كأفريقيا و إ قامة مشاريع تنموية وتعاونية مع الدول النامية فيإسيا، و آبجيرانها في 

ات التي قد تقلل من وتيرة الصعود الدراسة بعض التحدي توضحكما ، طب سياسي فاعل في الشئون الدوليةق
لى إ ، هذا باإلضافةوموضوع األقليات واإلثنيات ،ومبادرة الحزام والطريق ،الصيني والتي تضم التلوث البيئي

رورة توصي الباحثة بض، وبناًء على النتائج التي تم التوصل إليهاموقف أمريكا وحلفائها من الصعود الصيني، 
حياء إفي دراسة العالقات الدولية، كما تدعو إلى اإلستفادة من النموذج الصيني في اإلهتمام بالبعد الثقافي 

افته كتجربة رائدة تستحق الدراسة، وذلك بتبني إستراتيجية تهدف إلى تطوير الثقافة وتطوير وتسويق ثق
اء فنية في أنحوإتخاذ خطوات عملية تشمل إنشاء مراكز ثقافية، إقامة مهرجانات ثقافية ومعارض  ،الفلسطينية

 متفرقة من العالم، وغيرها من الوسائل التي تساعد على تسويق ثقافتنا الفلسطينية.
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The Abstract 
China seeks to be the most important country in the world by regaining its place 

and re-considering it. China has an impact (historical, economic, political, social 

and diplomatic,,,etc). The study attempts to shed light on an important factor that 

helped China to influence various countries in the world and its foreign policy 

towards the international system, namely the cultural dimension. Since there is 

shortage of Arabic studies dealing with the cultural dimension in the field of 

international relations; This study sought to know the impact and importance of this 

cultural dimension in China's foreign policy towards the international system. This 

study viewed and analyzed a large number of literature and books, and found that 

the cultural dimension of China's foreign policy plays an important role in 

highlighting China as an active international force in the current international 

system. Cultur and cultural concepts constitute an important pillar of China's foreign 

policy towards the outside world. The Chinese culture has the ingredients that 

make China able to contribute to the formation of the cultural map of the 

international system. China has been able to emerge as a smooth, and culturally 

efficient force in the international system, in addition to its success in being 

everywhere, changing its distorted and foggy image as well as improving its 

relationship with its neighbors in Asia, and developing developmental and 

cooperative projects with developing countries in Africa and South America. , China 



 ذ
 

has become an active political pole in international affairs. The study also shows 

some of the challenges that may reduce the pace of China's rise, which includes 

environmental pollution, the initiative of the belt and the road, the issue of minorities 

and ethnicities, in addition to the position of America and its allies of the Chinese 

rise, The researcher recommends the need to take care of the cultural dimension 

in the study of international relations, and calls for benefiting from the Chinese 

model in the revival, development and marketing of culture as a pilot experience 

worth studying, to help adoption of a strategy  aimimg  to develop the Palestinian 

culture and making practical steps including establishment Palestinian culture 

centre and carrying culture exhibitions and seminars in other countries and 

worldwide  to help spreading and marketing the Palestinian culture.  
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 المقدمة

ن مكانة مليه إ، وما وصلت الدولية مي قوة الصين وفعاليتهاكاديمية تناواألدبيات األ تناولت الكثير من الدراسات
قوة  عزيزسباب التي ساهمت في تحول المقومات واألوقد تباينت التحليالت لها وزنها في النظام الدولي،  بارزة

 أن مكانتها تعود للمقومات ن الصينيالكتاب والباحثين والمهتمين بالشأبعض  حيث يجادلالصين ومكانتها، 
السياسي، وهناك من تناول البعد  اهنظامسباب سياسية تعود لطبيعة أل اخر يرجعهوالبعض اآل قتصادية،اإل

في توظيف السياسية الصينية لهمت صناع القرار والنخبة مة التي أاوالحضاري كأحد المقومات الهالثقافي 
 العامل الثقافي في صنع السياسة الخارجية في عالقاتها الدولية.

د تم وق، الستةفي القارات  هاتواجد وتعزيزنتشار الثقافة الصينية إمدى في كل األحوال، ال يمكن التغافل عن 
 حينما أطلق ياً وقد توج هذا الجهد الصيني عالم ،هميةالكثير من األب وأكاديمياً  وسياسياً  عالمياً إ متابعة هذا البعد 

  2016لليونسكو في  حصاءلمعهد اإل تقرير فيو  م الثقافي الصيني،هو العا 2016أن عام الغربي  عالماإل
في  اً عالميول أنها تحتل المركز األ، كما ثقافياً  الواليات المتحدة األمريكيةالصين تفوقت على أشار إلى أن 

جابية في ينتشار للثقافة الصينية أحد العوامل اإلالتفوق واإلن أو  ،)األفالم والموسيقى( تصدير المواد الثقافية
 . (UNESCO, 2016: P33) لتصبح أحد القوى الفاعلة والمؤثرة في النظام الدوليها سياسة صعود

أثير تدى ملا الخارجية، وإدراك قادتها السياسيين عد الثقافي في سياستهبنطالقًا من قناعة الصين بأهمية الإو 
نشر لالالزمة  مكانات المادية والبشرية والعلميةد خصصت الصين كل اإل، فقالعالميةقافة في دعم مكانتها الث

ذلك تبنت  قومن أجل تحقي. العالميالثقافة الصينية أكثر على المشهد الثقافي  لظهور كبيراً  تكون دافعاً لثقافتها 
سها ساأستمدت إ وأداة دبلوماسية اً ستراتيجيإ عنصراً  الثقافةعتبرت إ ستراتيجية ثقافية إ 1988عام في  الصين

ل الخحرصت الصين من  قدو ضافة للسياسة الواقعية، باإل التقليديةنفوشوسية والثقافة الفكري من الثقافة الكو 
 السالم.و عن التعاون عالن للجميع على أنها تبحث اإل ستراتيجيةهذه اإل

وة الناعمة للصين لى تعزيز القإيهدف  توجهاً  2011 تشرين أول فيتبنى زعماء الحزب الشيوعي الصيني و 
 للصينمن خالل إصالح النظام الثقافي وذلك  ،أعقاب الطفرة اإلقتصادية في من الثقافيوالحفاظ على األ

ة الـعـجـوز إلـى تنبيه الـقـار  الذين سارعوا مثقفي الـغـرب بعضأثار مخاوف  ماوهو  وتعزيز تنمية صناعة الثقافة،
عـلـى  كبيراً  تراجعاً  لثقافات الغربيةامرحلة تشهد فيها  فينـتـعـشـت إلـثـقـافـات اآلسـيـويـة الـتـي يقظة ا من)أوروبا( 

ى قرن آسيوي الحادي والعشرون إل القرن  تحولحذر بعض قادة الغرب من كما  مـسـتـوى الـفـلـسـفـة، والـسـلـوكـيـات،
 .وثقافياً  قتصادياً إ متيازإب

بمدينة نيويورك  للفنون  (المتروبوليتان)متحف  فقد كشفوقد أثمرت جهود الصين وسعيها في نشر ثقافتها، 
ة على األزياء والموضة في الغرب، كما أعلنت المدير الكبير ير والثقافة الصينية تأثير الفن والتصو  عناألمريكية 



2 
 

أن مهرجان عيد الربيع الصيني أصبح من المهرجانات التقليدية والثقافية  "يرينا بوكوفاإ"العامة لمنظمة اليونسكو 
بيس" المالبس الصينية  مانيكانلليونسكو، وفي مقر اإلتحاد األوروبي في بروكسل تم إلباس التمثال البرونزي "

 (2016ونالين، )صحيفة الشعب اليومية أ التقليدية.

 كن أنه يمتي تناولت شتى مواضيعها، إال أنسهامات الالعالقات الدولية بالكتابات واإل بالرغم من ثراء ميدانو 
جية عد الثقافي في العالقات الدولية بصفة عامة، وفي السياسة الخار بفي المراجع التي تهتم بال اً نلمس نقص

وعية، جعل السياسة الخارجية أن الصعود الصيني المتسارع الخطى والذي يعتبر طفرة ن بيد، بصفة خاصة
في تشكيلها وخاصة العوامل هتمام العديد من الباحثين لدراستها، والبحث في العوامل التي ساهمت إ محل 

 رافقهيي ال بد أن ، رغم أن الصعود اإلقتصادهتماماتهمإ قافي بنفس األهمية في قتصادية، ولم يحظ البعد الثاإل
 صعود ثقافي.

في اإلدارة السياسية الصينية صناع القرار  تمكنكيف و مالمح الثقافة الصينية ومقوماتها،  علىالدراسة  تركز
وتحليل مضمون السياسة الخارجية الصينية  ،في عالقاتها الدوليةالبعد الثقافي في السياسة الخارجية من توظيف 

األمر الذي يقودنا نحو  ،والتركيز على الجانب الثقافي لها في خدمة مصالحها الوطنيةفي عالقاتها الدولية، 
 الثقافي مظاهر التفوق هذه الدراسة  تتناولكما قراءة واقع وأهداف هذه السياسة التي تسعى الصين لتحقيقها. 

لصين كفاعل حضاري بروز االعوامل التي أدت إلى وتوضيح  نتشاره في مناطق مختلفة من العالم،إو الصيني 
ضافة لذكر المعيقات والتحديات باإل على التحدي والمنافسة، ةقادر  ت، بحيث أصبحفي النظام الدولي الراهن

  .التي تواجه السياسة الخارجية الصينية
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 مشكلة الدراسة:

 :هوتطرح الدراسة سؤااًل رئيسيًا يحدد محتوى ومضمون مشكلة الدراسة و 

 ؟النظام الدولي الراهن تجاهة الصينية البعد الثقافي كيف وظفت السياسة الخارجي

 :التاليةفرعية السئلة األبشكالية تم تدعيمها ولمعالجة هذه اإل

 ؟كيف تتم عملية تأصيل الثقافة في حقل العالقات الدولية .1

 ؟المظاهر الثقافية للسياسة الخارجية الصينيةما  .2

 تسويق ثقافتها في النظام الدولي؟لالسياسة الخارجية الصينية  واجهتما التحديات التي  .3

 ة للسياسة الخارجية الصينية؟يالثقافاألداة ما أبرز اإلنجازات التي حققتها  .4

 ستطاعت الصين أن تبرز كقوة فاعلة ثقافيًا في النظام الدولي؟إل ه .5

 
 أهمية الموضوع:

:كاديمية/ النظريةاألهمية األ  

 تقدم الصين نموذجًا جديدًا في اإلنفتاح على متغيرات المحيط العالمي، ولكن على الرغم من أن الصين -
ارية إنخرطت في مواكبة التحوالت التي فرضتها العولمة، إال أن ذلك لم يمنعها من التشبث بمقوماتها الحض

د في ستطاعت الصمو االثقافة التي لدراسة البعد الثقافي للصين ومقومات هذه  كان الدافعوالثقافية. وهذا 
 ستراتيجيات فعالة لتعزيزإصناع القرار من تبني  وآلياتوجه تحديات العولمة والحفاظ على خصوصيتها، 

تكون هذه الدراسة مرجعًا  من جهة أخرى الثقافة من أجل دعم مكانة الصين في النظام الدولي الراهن، 
ارب ثقافي في العالقات الدولية، وكذلك كدروس مستفادة من تجللطالب والمهتمين بالشأن الصيني والبعد ال

 الصين الناجحة في توظيف البعد الثقافي في دعم مكانتها الدولية.

 .يوتفاعالته في النظام الدولفهم أهمية البعد الثقافي  تمكنهم من المعلومات بقدر منتزويد الباحثين  -

:التطبيقية /همية العمليةاأل  

 ستفادةاإلومحاولة الصينية  الخارجية نقل التجارب الثقافية النافعة في السياساتبحث وتعزيز سبل  -1
 .في السياسات العربية تطبيقهامنها و 
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 .ن ولكنها مهمة ومؤثرة في نفس الوقتالسياسيو ليها إلقاء الضوء على مواضيع ال ينتبه إ -2

 فتح باب التبادل الثقافي بين الصين والبالد العربية. -3

مجاالت، شاملة في كل الالتنمية الإبراز أهمية البعد الثقافي لدى صناع القرار وما له من دور في عملية  -4
 .وعالقات شراكة مع اآلخرين كذلك  في سعيهم نحو إقامة عالقات دولية ناجحةو 

تشكل الثقافة بما تحتوي من عناصر موضوعية مشتركة مثل الدين واللغة والتاريخ والعادات والفن  -5
دولة على السلوك العام لل واضحاً  عنصرًا هامًا من عناصر السياسة الخارجية للدول، والتي تترك أثراً 

تؤكد  في صياغة قراراتها المنظمة لعالقاتها مع الدول األخرى. كما تشكل الثقافة أداة دبلوماسية مهمة
لى تنمية وتحافظ عتحقيق التسعى ل ناعمةعلى أحد أهم أوجه الدور الجديد في العالقات الدولية كقوة 

 .السالم العالمي

 
 أهداف الدراسة:

 خاصة في سياق الفضاءات المفتوحة. العالقات الدولية حقل البعد الثقافي فيتوضيح  -1

 التعرف على البعد الثقافي في السياسة الخارجية الصينية. -2

 .الراهن للصين في النظام الدولي الثقافي الوقوف على الدور  -3

 اري الصيني وتسويقه ضمن نطاق مفاعيل النظام الدولي.ضبالمشروع الحاإلحاطة  -4

سية في مريكية التي تحد من الدور الثقافي الصيني في إطار الفعالية السيادراسة التحديات الغربية واأل -5
 .النظام الدولي

 
 منهج الدراسة:

تحديد الخصائص الظاهرة ووصف بيقوم هذا المنهج حيث التحليلي  المنهج الوصفيالدراسة على  تعتمدا 
والربط والتفسير لهذه وجمع البيانات والتحليل متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها،  ونوعية العالقة بين ،طبيعتها

د الثقافي في يظهر هذا المنهج في الدراسة من خالل عرض مؤلفات ودراسات حول أهمية البعكما  البيانات،
وتحليل دالالت ذلك في مكانة علة في السياسة الخارجية الصينية، قوة الفاحد مقومات الالسياسة الخارجية كأ

وتفسير تماسك الهوية  ،عناصر القوة والجذب فيهامن خالل تحليل وكذلك  ،الصين البارزة في النظام الدولي
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لتستخدم  ز على حالة بعينهايرك الدراسة على منهج دراسة الحالة، وهذا المنهج  تتمدعا كما  .الثقافية للصين
توجهات السياسة الخارجية  هتمام على الصين حيث يبرزوفي حالتنا يتركز اإل ،سئلة البحثأجابة على في اإل

 ،قتصادية والتبادل الحضاري(السياسية واإل)ومدى تداخل العامل الثقافي في كل جوانبها  ،النظام الدولينحو 
، د الثقافـي للسياسـة الخارجيـة مع الواقع العملي لهذه السياسةاألطر النظرية التي تعنـى بالبعو التفسيرات ويزودنا ب

باإلضافة لمنهج تحليل النظم حيث تم استعراض مقومات وقدرات الصين )السياسية، اإلقتصادية، العسكرية، 
والثقافية( وهي ما تمثل البيئة الداخلية للصين، كذلك تطرقت أهداف الصين من توظيف البعد الثقافي ووسائل 

 .حقيق هذه األهداف في بلدان العالم الثالثت

 

 مصطلحات الدراسة:
 البعد الثقافي:

 "ذلك الجسد المنظم من القواعد التي تحكم تواصل أفراد شعب ما مع غيرهم، تحكم رؤيتهم :ف على أنهعر  ي  
 :2011)غانم،  "لذاتهم ولبيئتهم، وكذلك تحكم سلوكهم تجاه اآلخر وتجاه سائر موضوعات البيئة المحيطة بهم

ثار األبعاد المتصلة بآ" :بأنها في العالقات الدولية األبعاد الحضارية الثقافية نادية مصطفىتعرف و ، (97ص
 الم، ومحركاً جديدة لتقسيم العألسس الاسس الهوية، وهي ذات تأثيــر على ختالف الرؤية للعالم ومعايير التقويـم ودوافع السلوك وأإ

خطاب ل لنمطها ولحالة النظام الدولي، وأداة من أدوات السياسة وموضوعا من موضوعاتها، ومحددا   محدداً للتفاعالت الدولية، و 
 .(113ص :2011)غانم،  للقوة" للتحالفات ومكوناً  أو تبريريا   تفسيريا   عنصرا   النخب والقاعدة، وأخيرا  

 

  :الثقافة

ى العالم، أي بالمحصلة هي نظرة إل ،عرفة واإلرشاد للسلــوك السياسي"خارطة الطريق الذهنية التي تقدم المف على أنها: عر  ت  
هر مختلفة إلـى العالم تفسر ظوا هذه النظرة ال، الجماعات على النحو الذي يتصرفون بهفراد و األتفسر لماذا أو كيف يتصرف 

الموقف تجاه تهديد خارجي  بعينها،ردود األفعال تجاه أفعال  ات معينة، مثل سلوك قائد سياسـي في موقـف بعينه،يسلوكو 
دين،  "الوعي بلغة، أصل إثني، تاريخ،ف أيضًا بأنها: عر  وت   .(41ص :2012وآخرين،  شون )رين "...الخمثالً 

 .(Halliday, 2000: p52-53) نتماءألرض واحدة"عادات، مؤسسات مشتركة، واإل

 السياسة الخارجية:

، أو الوحدات للعمل، يطوره صانع القرار في الدولة تجاه الدولمنهاج مخطط "تعرف السياسة الخارجية بأنها 
أو هي:  .(12ص :1998ليم، )س الدولية األخرى بهدف تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية"

مارسيل "أما السفير الفرنسي  .(29ص :1975)محمد،  "الخطة التي ترسم العالقات الخارجية لدولة مع غيرها من الدول"
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كما تعرف على  .(19ص :2011)النعيمي، دارة عالقات دولة مع الدول األخرى"فن إ"فها بأنها: فيعر  "ميرل
منهج للعمل يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع القومي بوعي، من أجل إقرار أو تغيير موقف معين في أنها: "

 .(Przezinski, 1969: p156) "اً النسق الدولي بشكل يتفق واألهداف المحددة سلف

 النظام الدولي:

حدى نمط منتظم من التفاعالت بين وحداته وفواعله. وتركز )مدرسة النظام الدولي( وهي إ" :النظام الدولي هو
مدارس  على )الدولة( بوصفها وحدة التحليل األساسية للنظام، فيما تركز ارس الفكرية في العالقات الدوليةالمد

 :1993)ابوعلية،  النظام العالمي ال تقل أهمية عن الدولة القومية"فكرية أخرى على )فواعل( أخرى في 
ات لعملي تجمع يضم وحدات سياسية مستقلة، تتفاعل فيما بينها بتواتر معقول وفقاً " :يضاً أ ويقصد به .(127ص

 .(10ص :2005، عودة) "منتظمة، وتلعب القوة دورًا رئيسيا في التفاعل بين هذه الوحدات

 

الدولية:العالقات   

تصاالت بين الدول وكل حركات "يشمل على كل اإل :بأن مصطلح العالقات الدولية "فيريدرك هارتمان"يرى 
ل ك" :بأنها "مارسيل ميرل"يعرفها و ، (15: ص2003)الدجاني،  الشعوب والسلع واألفكار عبر الحدود الوطنية"

مل تدفقات يمكن وصفها بالعالقات الدولية، وتشالتدفقات التي تعبر الحدود، أو حتى تتطلع نحو عبورها، هي 
ت هذه التدفقات بالطبع على العالقات بين حكومات هذه الدول وأيضًا على العالقات بين األفراد والمجموعا

مل على جميع األنشطة التقليدية للحكومات: تالعامة أو الخاصة، التي تقع على جانبي الحدود، كما تش
تشتمل أيضًا وفي الوقت نفسه على تدفقات من طبيعة أخرى: و الحرب... إلخ، الدبلوماسية، المفاوضات، 

 .(12ص :2003)الدجاني،  "وغيرهايديولوجية، سكانية، رياضية، ثقافية، سياحية... أقتصادية، إ
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 :الدراسات السابقة

االنتباه إلى العمالق  لفتتناولت دراسات سابقة موضوع صعود قوة الصين، وعالجت عوامل عديدة أسهمت في 
روز الصين، جتماعية والثقافية وأثرها في بواإلقتصادية والسياسية واإلبعاد التاريخية األالصيني، وبحثت جلها في 

 :ومن بين هذه الدراسات

ت لة سياساقطر: مج) ،السياسة الخارجية الصينية من منظار الثقافة االستراتيجيةمنصور، عماد،  -1
 (2016، 21عربية، العدد 

لثقافة الصينية ومصادرها هم سمات اوأ معلومات عن الصين الشعبية ونظامها السياسي هذه الدراسة  تضمنت
لكامنة اهذه الدراسة إلى فهم الدوافع والمحركات  وهدفتثيرها على عملية صنع القرار في سياستها الخارجية، وتأ

إلى فهم دوافع  سعتمن منظار األهداف الصينية على المدى الطويل، كما  وراء سياسة الصين الخارجية
ى أهمية راسة علستراتيجية في العالقات الدولية، وقد أكدت الدية بالعودة إلى دراسة الثقافة اإلالسياسة الخارج

ياسات عريضة للسستراتيجية وتاريخ األفكار والمعتقدات المجتمعية الصينية على فهم األطر الدراسة الثقافة اإل
لخارجية، صينية عامة، وأن األفكار والقيم التي تحتويها هذه الثقافة ليست المصدر الوحيد للسياسة الالخارجية ا

ختيار سياسات معينة، وقد أوصت الدراسة ا ليست العامل الوحيد المؤثر في إأو للحكم الداخلي، كما أنه
ضافة إعطاء السياسة الداخلية الصينية إهتمام أكبر، باإلعامة المهتمين بالعالقات الدولية في الشرق األوسط 

  لى تشجيع حوار أكاديمي بحثي حول الصين تساعد في عملية صنع القرار على المدى المتوسط والبعيد.إ

 صينية العربية نموذجا،العالقات ال -العامل الثقافي كمحدد لعالقات الصين الخارجيةصالح، ماجدة علي،  -2
 (2012ركز الدراسات اآلسيوية، القاهرة: م)

ي عملية فتناولت هذه الدراسة المالمح البارزة للحضارة والثقافة الصينية، والعناصر الرئيسية للثقافة الصينية 
ثقافي كذلك أهم الركائز األساسية لالستراتيجية الثقافية الصينية، وموضع العامل الو صنع السياسة الخارجية، 

قط أن الثقافة أضحت أحد الركائز االستراتيجية ليس ف :، وتوصلت الدراسة إلىالعربيةفي العالقات الصينية 
 في سياسة الدول الداخلية ولكن أيضا في سياستها الخارجية لما لها من تأثير ايجابي في دفع جهود تحقيق

تبادل صين وتشجيع ال، وأوصت الدراسة بدعم العالقات و زيادة التعاون بين الدول العربية والالتنمية والسالم
 الثقافي بينهم.

لعدد ابغداد: مجلة السياسة والدولية، ) الصين ومستقبل النظام السياسي الدولي،خضير، محمد ياس،  -3
24 ،2014) 

لى التعرف على شكل لدراسة إا وهدفتلصين وسياستها الخارجية ومقومات القوة لديها، لهذه الدراسة  تطرقت
 دور ومكانة الصين في النظام الدولي وحجم مشاركتها في صياغة مستقبل ووطبيعة النظام السياسي الدولي 
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تحدد بحسب طبيعة سياسات الفاعلين فيه، كما يالنظام السياسي الدولي  وأظهرت نتائج الدراسة أن، هذا النظام
عدمها، وأن النظام الدولي هو في طور التحول نحو التعددية، طرف من  كل أن توزيع عناصر القوة تحدد فاعلية

القوة اإلقتصادية في  نمولها، كما أن مكانات التي تتوافر لي نتيجة اإلالصين طرف فاعل في النظام الدو  وأن
 .المختلفة ا في المناطقهالصين يقابلها قوة عسكرية في حالة تطور مستمر لحماية مصالح

القاهرة: )، 2010 -1991بعاد الصعود الصيني في النظام الدولي وتداعياته أمحمد، محمود خليفة،  -4
 (2010المركز الديمقراطي العربي، 

 -1991لى التعرف على أبعاد الصعود الصيني في النظام الدولي وتداعياته في الفترة الزمنية الدراسة إ هدفت
المادية والمعنوية، والمعيقات التي قد تتسبب ، وقد تضمنت الدراسة معلومات حول الصين ومقوماتها 2010

ة في في تقويض صعودها، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النظام الدولي يسير نحو نظام متعدد األقطاب، خاص
ين لى روسيا، وأن الصلصين والهند واليابان، باإلضافة إفي مقدمتها او سيوية ظل صعود العديد من القوى اآل

ت مرتبط بمجموعة متشابكة من العوامل والمحددا هان صعودأ، حيث في النظام الدولي امكانة علي سيكون لها 
 سواء على مستوى الداخل أو مستوى الخارج.

 (2008الرياض، ) السياسة الخارجية الصينية،الحمراوي، محمد عبد الفتاح،  -5

 باإلضافة للتعرف على واجهتهاالصينية والتحديات التي  لى التعرف على السياسة الخارجيةالدراسة إ هدفت
اه تج ، والتعرف على السياسة الخارجيةواجهتهاشكاليات التي واإل جية الصينيةر لسياسة الخاا هداف ومحدداتأ 

دة هتمام الواليات المتحإ رهاب، وقد أوصت الدراسة بوجوب مريكية وموقف الصين من اإلالواليات المتحدة األ
خيارات  تخاذإلى إستخدام نفوذها وقوتها المرنة بالمنطقة لدفع دولها إرة على مريكية بالصين، كون الصين قاداأل

الواليات المتحدة كثر وضوحًا حيال التقارب مع القوى الخارجية ولكي تحمي مصالحها، كما يجب على أ
 .ن تتخذ سياسة مركزة وتتفهم كيفية تصاعد القوة الناعمة الصينيةأ األمريكية

 ،2006 -1991دراسة تحليلية في عوامل البروز  -مكانة الصين الدولية العمار، هشام عبد العزيز،  -6
 ، رسالة ماجستير(2008، الرياض: جامعة الملك سعود)

ة الدراسة عوامل القوة التي جعلت الصين تقفز من بلد في مصاف الدول المتخلفة الى دولة ذات مكان تتناول
سة طار النظام الدولي الجديد، وقد أظهرت نتائج الدراإلي، كذلك مستقبل الصين في مميزة على المستوى الدو 

وة فاعلة قالتكنولوجية( ما جعل منها و متالك الصين لكل المقومات )السياسية، العسكرية، اإلقتصادية، الثقافية، إ
 .ستثنائي وتؤسس لها مكانة مميزة في النظام الدوليإبرزت بشكل 
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7- Yaqing, Qin,  Chinese Culture and Its Implications for Foreign Policy-
Making,  ) China: China international stydes, 2012( 

ر داخل التفكي :التي تتكون منها وهي كالتالي األربعة تناولت هذه الدراسة الثقافة الصينية والعناصر الرئيسية
ى دور التعرف عل إلى هدفت، كما حالياً رتباطية، التكاملية، القابلية للتغيير، وهي ال تزال تعمل اإلالسياق، 

 في التعامل مع ، وكيف تنعكس الثقافة على سلوك صناع القرارالثقافة الصينية في صنع السياسات الخارجية
ليس  ، ولكنهالخارجيةصنع السياسة في  لى أن الثقافة تعتبر عنصرًا مهماً إوتوصلت الدراسة القضايا الدولية، 

العنصر الوحيد بل هناك عوامل أخرى تتداخل مع البعد الثقافي وتشكل مصدر قوة ومحرك لصناع القرار في 
  السياسة الخارجية الصينية.

8- Kim, Hwajung, Cultural Characteristics Prevalent in the Chinese 
Negotiation Process, ), China: China international stydes, 1999( 

ت أهم الخصائص السائدة والكامنة في المفاوضات الصينية على مستوى األفراد والمؤسسالى إ الدراسة تطرقت 
الصينية، كما أشارت إلى أن نجاح المفاوضات مع الصينيين يجب أن يتم بطريقة تتفق معهم، وذلك من خالل 

لى أن وتشير نتائج الدراسة إ، لتي تلقى قبول من جانب الصينيينالصينية وااألساليب التي تتناسب مع الثقافة 
ووعي كامل بالخصائص السائدة لعملية المفاوضات مع الصينيين  نةبي  أي مفاوض أوروبي يجب أن يكون على 

ف تعر أوصت بأهمية المثل: الوضع، المواجهة، الثقة، الصداقة، الغموض، الصبر، والبرتوكوالت الصينية، كما 
 ينيين.تعتبر شيئاً أساسياً لتجنب أي سوء فهم أو توتر عند التعامل مع الصوالتي  خصائص الثقافة الصينيةعلى 

 

 التعليق على الدراسات السابقة:

يز تناولت الدراسات السابقة السياسة الخارجية الصينية، ومكانة الصين في النظام الدولي وكان معظم الترك
ارجية على العامل اإلقتصادي، وقلة من الدراسات التي تناولت موضوع البعد الثقافي ودوره في صنع السياسة الخ

عد ين الدولية، وفي هذه الدراسة تناولت البالصينية، أو تحدثت عن البعد الثقافي وأثره في دعم مكانة الص
تأكيد  البعد الثقافي فيالثقافي بتفصيل أكثر وأثره في السياسة الخارجية الصينية، كذلك تم التركيز على دور 

لى بعض التحديات التي قد تعيق أو تعمل إحضور الصين ودعم مكانتها على الساحة الدولية، وتم التطرق 
  صعود الصين. التقليل من سرعةعلى 
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    ولالفصل األ 
 

 طار النظري()اإل البعد الثقافي في العالقات الدولية 
 

 الثقافة: مفهومها، محدداتها، خصائصها، ومصادرها.المبحث األول:  -
 البعد الثقافي في العالقات الدولية.المبحث الثاني:  -
 : البعد الثقافي من منظور نظريات العالقات الدولية.الثالثالمبحث  -
 : البعد الثقافي في السياسات الخارجية للدول.الرابعالمبحث  -
 : مالمح الثقافة الصينية.الخامسالمبحث  -
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 ها، محدداتها، خصائصها، مصادرها(المبحث األول: الثقافة )مفهوم

تمثل يث حوالسياسية،  جتماعيةواإلواألنثروبولوجيا الثقافية  جتماعاإلتحتل الثقافة مكانة هامة في دراسات علم 
ر، نسان، باإلضافة إلى أن الثقافة بشكل عام تساعد على التمييز بين فرد وآخالثقافة جزء مهم من حياة اإل

فراد وتصرفاتهم ما هي إال ترجمة وتعبير عن وبين مجتمع ومجتمع آخر، فسلوك األوبين جماعة وأخرى، 
حياة ميز لفالثقافة تعبر عن أسلوب مت، الجغرافية والبيولوجية لعوامل أخرى كالعوامل باإلضافةالثقافة السائدة، 

ة فيه، ال فرادها، كما أنها تمد المجتمع باألدوات الالزمة الستمرارية وتطور الحياأالجماعة ونمط متكامل لحياة 
 .(9-8ص :1997، تومبسون وآخرون ) فرق في ذلك بين الثقافات بدائية كانت أو حديثة

 نتقلت إلى مقدمة المشهد، وهذا الإف األخير من القرن العشرين نرى بوضوح أن الثقافة وبالعودة إلى النص
ي ف دراجها من قبل المؤرخينإنما كانت في خلفية المشهد العام، وقد تم إيعني أنها لم تكن موجودة من قبل، 

لعالم اكتشفوا في عصر العوالم الثالثة )العالم الرأسمالي، ا، إال أن الجميع فصل تكميلي عن الفنون والثقافة
لكتل نتاج، فأصبح لأن الثقافة أصبحت تخضع لقواعد اإلالعالم الذي قام على أنقاض الكولونيالية( و الشيوعي، 

اء، األدبعلى المثقفين و  الجماهيرية ثقافة، كما أصبح للثقافة كتلة، وصارت الثقافة في كل مكان، ولم تعد حكراً 
يًا نتشار الثقافة في كل مكان أن أصبحت دراسة الثقافة ونقدها على نحو متزايد جزءًا مركز إنتيجة  من وكان

 .(16-15ص :2013، جن)دين من الحياة السياسية والفكرية

 ما هي الثقافة؟

وم محدد لمفهتفاق على تعريف إلن الوصول لى اآلإ التاسع عشرحاول الكثير من العلماء والمفكرين منذ القرن 
هات تجاختالف النزعات واإلإت الناتجة عن ختالف التعريفاالثقافة، وهذا ليس بالشيء الهين واليسير، وذلك إل

عشرات وجود ختالفات نتيجة هذه اإل من منها للموضوع، وكانختالف الزاوية التي ينظر إالسياسية، كذلك 
 .(29ص :1984)بن نبي،  :لى مدرستينإقيل عن مفهوم الثقافة وتفسيرها  التعريفات، ويمكن رد ما

 .نسانيتي ترى أن الثقافة ثمرة الفكر اإلالمدرسة الغربية: الوفية لتقاليد عصر النهضة وال

   .المدرسة الماركسية: التي ترى أن الثقافة في جوهرها ثمرة المجتمع

رح لتباس كلما طواإل شكل كبير، إال أن المفهوم يتصف بالغموضنتشار مفهوم الثقافة وتداوله باوبالرغم من 
ز على الجانب الموضوع للنقاش، وهناك بحوث تخصصت في رصد ونشأة المفهوم وتطوره، منها ما رك  

 ألمريكيينانثروبولوجيا للثقافة من قبل عالما األ تعريفاً  160المعرفي، وقد تم رصد  بالتاريخي، وأخرى على الجان
وصفية، تاريخية، تقييمية، )لى سبعة أصناف إ ، وقد قاما بتصنيف هذه التعريفات"كلوكهون "و "كروبير"

 .(28ص: 2006)عماد،  (سيكولوجية، بنيوية، تكوينية، وجزئية غير كاملة
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تجاهين واضحين في التعريفات، أحدهما ينظر للثقافة على أنها تتكون من إوهناك من الكتاب من ركز على 
يربط الثقافة فخر تجاه اآلرها من المنتجات العقلية، أما اإليديولوجيات وغيقدات والمعايير والرموز واألالمعتالقيم و 

، ومبسون ت) .بنمط الحياة الكلي لمجتمع ما، والعالقات التي تربط بين أفراده، وتوجهات هؤالء األفراد في حياتهم
 (10ص :1997

، وقد جاء كثمرة من ثمار عصر النهضة في القرن 1782عام  لىإاريخ تعريفات الثقافة على األقل يعود تو   
السادس عشر، حين شهدت أوروبا والدة مجموعة من األعمال األدبية الهامة في الفن واألدب والفكر، أما أصل 

)بن نبي،  رض وزراعتهاعني حرث األوالتي  ت (Cultuvare) لى اللغة الالتينيةإفتعود  (Culture) كلمة ثقافة
ستخدم ألعصرين اليوناني والروماني، حيث وبقي المفهوم يحمل نفس المعنى والداللة طوال ا ،(25ص :1964

أي زراعة العقل وتنميته،  Mentis Culture بالدالالت نفسها، وقد أطلق على الفلسفة "ن شيشرو "من قبل  مجازاً 
 ون الوسطى، أطلقت فرنسا كلمةلهة، وفي القر حترام وتكريم اآلات مهمة الفلسفة تنشئة الناس على وقد كان

Cultes  واألدبي، وفي قتصر المفهوم على مدلوله الفني االدينية، أما في عصر النهضة فقد على الطقوس
ذوق والفهم وتجميله للداللة على تنمية العقل وغرسه ال "فولتير"فرنسا أمثال  او فكر ستخدمه مإالقرن السابع عشر 

تدل على التقدم  فأصبحتكتسبت الكلمة مضمون جماعي ا ألمانيا لىإCulture نتقال مفهوم ابالمعرفة، وب
نجليز من نطلق المفكرون اإلا، بينما نسان بشكل عامو المجموعات أو اإلأل عليه الفرد الفكري الذي يحص

ا العملية التي ترقى لى الثقافة من زاوية تطبيقاتها العملية، فنظروا للثقافة بأنهإلسياسية والدينية لينظروا المسائل ا
ي نتشارًا، والذاة وأكثرها شمواًل و قدم تعريفات الثقافأومن  ،(20-19ص :1994)عارف،  نحو الكمال اإلنساني

افة في القرن التاسع قفي كتابه عن الث "دوارد تايلورإ"التعريف الذي قدمه  ،لكثير من المفكرين يعتبر مرجعاً 
الفنون والعادات الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والقيم و "ذلك  :عشر والذي يعرف الثقافة بأنها

"إن  :فيعرفها بقوله "ستيدر روبرت بي"أما  ،(Taylor, 1971: P1) نسان كعضو في المجتمع"التي يكتسبها اإل
)  "عي يتألف من ما نفكر فيه أو نقوم بعمله، أو نتملكه كأعضاء في المجتمذالثقافة هي ذلك الكل المركب ال

"كل تتداخل أجزاؤه تداخاًل وثيقًا، في تعريفه للثقافة بأنها:  "رالف لنتون "ذهب بينما  ،(9ص :2011تومبسون، 
ى عناصر مختلفة هي التي ولكن من الممكن أن نتعرف فيه على شكل بنائي معين، أي أن نتعرف فيه عل

"منظومة الداللة التي نها: أعن الثقافة ب كتبف "ريموند وليامز"أما  ،(30ص: 1984بن نبي، ) الكل" هذا تكون 
ويقدم لنا  ،(Williams, 1961: P1) "جتماعياإلكتشاف النظام إري تواصل وتكاثر وإدراك و من خاللها يج

"الممارسات المعيشية، أو األيديولوجيات العملية التي يتمكن  :رؤية مماثلة عن الثقافة بأنها "ستيوارت هول"
 ،2012يجلتون، )إ أو فئة من أن يكتشف ويحدد ويؤول ويفهم ظروف وشروط وجوده"بفضلها مجتمع أو جماعة 

)بن  انعكاس من حيث شكل مفهومها لمجتمع معين"" :الثقافة بأنها  "ماو تسي تونغ" عرفوي ،(53-54ص
مجموعة القيم والممارسات التي تخلق معنى " :يعرف الثقافة بأنهاف" جوزيف ناي"أما  ،(33ص :1984نبي، 

للمجتمع، ولها عدة مظاهر فمن المألوف عادًة أن يميز المرء بين الثقافة العليا كاألدب، والفن، والتعليم التي 
ويعرفها كما  ،(32ص :2007)ناي،  "ةترتكز على إمتاع الجماهير بالجملتعجب النخبة، والثقافة الشعبية التي 



13 
 

جتماعية، التي تؤثر في الفرد منذ والدته، وعة من الصفات الخلقية والقيم اإل"مجم :ى أنهامالك بن نبي عل
 ،(74ص :1984)بن نبي،  لتصبح ال شعورياً العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه"

نسانية والمادية وغير المادية، أي اإل الكل المعقد المتشابك من أساليب الحياة" :هي أن الثقافة هنتنجتون  ويرى 
كتسبها، وال يزال يكتسبها بوصفه عضوًا في جماعة أو إنسان و بتدرها اإلإاو الروحية التي الفكرية أو المعنوية 

فيما ذهب  ،(20ص :2011هنتنجتون، ) "كان أو تدهوراً  في مرحلة معينة من تاريخ تطوره، تقدماً  مجتمع
في كتابهما تاريخ الثقافة  "فالديمير إليكساندروفيتش كونداشوف"و "إليكساندروفيتش تشيكالوفدينيس "الكاتبان 

"مجموع العقائد والقيم والقواعد التي يتقبلها ويمتثل لها أفراد المجتمع، القوة  :العالمية في تعريفهما للثقافة بأنها
ن أنفسهم والعالم من حولهم، وال يستطيع أي والسلطة الموجهة لسلوك المجتمع التي تحدد ألفراده تصوراتهم ع

هتماماته وتوجه تي تتحكم به وتنمط تفكيره وتحدد إ مجتمع أن يتقدم ويزدهر حتى يعرف المكونات الثقافية ال
 1982سكو في مؤتمرها العالمي عام منظمة اليونوعرفت  ،(8ص ،2014 اشوف،ر وكوند )تشيكالوف نشاطه"

جتماعية إلتي تميز مجتمعًا بعينه، أو فئة الروحية، والمادية، والفكرية، والعاطفية ا"جميع السمات  :الثقافة بأنها
نسان والنظم والقيم والتقاليد ساسية لإلرائق الحياة، كما تشمل الحقوق األب وطداآلبعينها، وتشمل الفنون وا

 . (UNESCO, 2009: p1) "والمعتقدات

 

  :محددات الثقافة وخصائصها

نسان والعالقات د كبير من التغيرات على مستوى اإلخصائص عديدة تجعلها مصدر إلهام لعد يوجد للثقافة
 :(117-115 : ص2006عماد، ) جتماعية ويمكن حصرها بالخصائص التاليةاإل

 الإ ويبقى المجتمع اليقوم كذلك تمع،المج بوجود الإ التوجد فالثقافة :نسانيإ جتماعيإ نتاج الثقافة -1

 سبل بتكارال نساناإل سعي خالل من تنشأ بشرية، اعيةجتمإ لحياة نتاج الإ هي ما والثقافة بالثقافة،

 عملية الثقافة ونشوء به، المحيطة بالظروف التحكم ومحاولته الجديدة، البيئية الظروف مع التكيف

 .ملحوظة وغير تدريجية بطيئة،
 هاولكن بالوراثة، تنتقل ال فهي التفاعل، طريق عن والدته منذ يكتسبها نساناإل أن أي :مكتسبة الثقافة -2

 .ستيعابواإل التماثل أو ستعارةاإل أو لاقنالت أو نتشاراإل أو جتماعيةاإل التنشئة خالل نم تتكون 
 وقد اند،ستوت تداخلت نماإو  المجتمع، داخل ثقافية لعناصر لستقالإ هناك ليس :متداخل نسيج الثقافة -3

 .ويون البني يقول كما البنيوي  التكامل من نوعاً  يكون  وقد الوظيفيون، يقول كما اً وظيفي التساند هذا يكون 
 الفكرو  روحلبا المتصلة المسائل بين فتجمع المتعددة، اإلنسانية للحاجات مشبعة أنها أي وظيفية: الثقافة -4

 وحاجات ء،وانتما وزواج بوشرا طعام من الجسم بحاجات يتصل وما واألخالق، والسياسة والعقيدة

 .(220ص ،2013 )الحاج، جتماعيةاو  نفسية
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 حولهم يدور لما وعاطفياً  فكرياً  ستجابةواال واستيعاب فهم من األفراد يمكن معنى على الثقافة تحتوي  -5

(INGLIS AND HUGHSON, 2003: P18) . 
 جميع له تخضع قانون  فالتغير المجتمعات، ونمو وتطور لتغير راجع وهذا :ومتغيرة نامية الثقافة -6

 رالتغيي ويتم وعدم موت االستقرار وإن الوجود قانون  التغير نإ" ":هيرقليطس" عنه رعب   وكما الظواهر،

 يكون  البدائية المجتمعات ففي وتطوره، المجتمع تقدم درجة حسب آلخر، مجتمع من مختلفة بوتيرة

 .(2011 )عامر، "أسرع التغيير يكون  والصناعية الحديثة المجتمعات في مابين بطيئا، التغيير
: 2006عماد، ) بعاداأل ثالثية عالقات معها مكوناً  يئةالب مع تفاعل نسانفاإل :وأعمال أفكار الثقافة -7

 :(122-117ص
 التواآل دواتباأل بدءاً  نجازاتإو  عمالأ  لىإ البيئة مع نساناإل عالقة حولتت حيث المادي: البعد -

 .تنفيذ دةار إو  فكرة تسبقها مالم تتحقق نأ اليمكن عمالاأل وهذه والمصانع، والمدارس نازلالم لىإ

 .عمالأ  لىإ وتحويلها وتجسيدها ترجمتها تم رفكاأ الإ هو ما المادي البعد ختصار،اب
 هذه تجسيد يتمو  نسان،باإل نساناإل عالقة تحدد التي جتماعيةاإل النظم ويشمل جتماعي:اإل البعد -

 نهاكو  لىإ بمرجعيتها تعود وجعلها لعائلية،ا والنظم السياسية، والنظم قتصادية،اإل بالنظم العالقة

 .نسانيةإ وسلوكيات كتصرفات تتجسد فكاراً أ
 فنوال والقيم والدين كاللغة والرموز، المجردة فكاراأل بعالم نساناإل عالقة ربطتو  الرمزي: البعد -

 الممارسات تجسد عمالأ  من التخلو نهاأ الإ فكار،األ من جانب فيها يغلب النظم وهذه خالق،واأل

 .خالقواأل والفن للقيم العملية ممارساتوال للدين الطقوسية
 ليهاإ نظرنا ذاإ ثقافاتال جميع في واضحاً  تشابهاً  نجد :الشكل في متشابهة ،المضمون  في متباينة الثقافة -8

 ةثقاف كل وفي الرمزي، والبعد جتماعي،اإل والبعد المادي، البعد من تكون ت فةاثق فكل قطاعات، وأ كنظم

 أو النماذج الثقافات كل في هةالمتشاب النظم على ويطلق الشكل حيث من متشابهة ثقافية أنظمة يوجد

 فختالواإل التباين ويعود لتناقضا درجة لىإ ونهامضم في الثقافات وتختلف للثقافة، العالمية نماطاأل

 :(186ص :2015 الكريم، عبد) منها عوامل عدة لىإ تالثقافا نبي
 .الجغرافية لبيئةا -
 .نسانياإل التعامل فيها يجري  التي سانيةناإل الجماعة حجم -
 .نسانيةاإل الجماعات بين والتعاون  تصالاإل طبيعة -
 .فيها دوراً  يلعب حيث الطاقة توفر -
 .الثقافي التنوع في كبيراً  دوراً  نسانياإل المجتمع في السائدة القيم عبتل -
 .والبدائل فكاراأل من نهائية ال أعداد نتاجإ على قادر ومبدع مفكر عقل كصاحب نساناإل طبيعة -

 من يتركه ما طريق عن السلف، من والمعارف فكاراأل الخلف يتوارث حيث :وتراكمية نتقائيةإ الثقافة -7

 من نساناإل منها يستفيد تراكمية أنها أي خر،آل جتماعيإ وسط من تنتقل أنها كما مادية، روآثا لغوية رموز
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 الجيل أن يعني وهذا ثابت، أو مستمر بشكل اليتم الثقافة وانتقال عليها، ويضيف السابق الجيل منجزات

 .(219ص :2013 )الحاج، وحاجاته ظروفه حسب خراآل دعبويست يناسبه ما الثقافية العناصر من ينتقي

 أنواع الثقافة:

اك فريق و غير مادي، وهنأحدهما مادي واآلخر معنوي أ ،لى عنصرينالثقافة إ العلماء والمفكرين يقسم بعض
قسام، بعة ألى قسمين: المستوى الفردي والمستوى الجمعي، وفريق آخر يقسمها أر آخر يقسمها حسب مستواها إ

قليمية سكان بلد معين، الثقافة اإلالثقافة الوطنية وتوجد لدى الثقافة المحلية وتوجد في المجتمعات الصغيرة، 
 :2013لحاج، اقافات عديدة )أقطار، والثقافة العالمية وتضم الخطوط المشتركة بين ث وتضم مجموعة

 .(216ص

 :(10-9ص :2010 وهولبورن، هارلمبس) إلى جتماعاإل علماء هاويصنف  

 بداعاإل درجات أعلى الثقافي الوسط انبج من وتعتبر الرقي، من عالية بدرجة تتميز والتي العالية: الثقافة -1

 السمفونيات :وتضم العالية للثقافة نموذجاً  المستمر لحضورا ذات الفنية عمالاأل تعد كما ،نسانياإل

 .العالمية الفنية واللوحات وبرا،ألا الكالسيكية،
 بحيث الصناعة، قبل ما مجتمعات في يعيشون  من وخصوصاً  العاديين الناس لثقافة وتشير عامة: ثقافة -2

 .فراداأل وتجارب حياة وتعكس متجانسة وتكون  ذاتيا تتكون 
 تذا فالماأل ذلك على ومثال الواسع عالملإل نتاجإو  الصناعية، للمجتمعات فرازإ وهي الجماهير: ثقافة -3

 .المحلية التلفزيونية والمسلسالت الشعبي الطابع
 ،ثقافية خبرات ينجز نأ ودون  العاديين الناس عجابإ  ينال ثقافي منتج أي ضمنوتت الشعبية: الثقافة -4

 .الشعبية والروايات سواقاأل وأفالم البوب وموسيقى تلفزيون ال برامج ذلك على ونموذجاً 
 وعةالمجم هذه أفراد يتميز ما، لة  أمس في بعضها مع تشترك الناس من مجموعة لىإ وتشير الفئوية: الثقافة -5

  المجتمع. فرادأ باقي عن واضح بشكل
 

 مصادر الثقافة:

 أسئلة عديدة حول مصادر الثقافة وكيفية تشكلها، من أين تأتي؟ هل تأتي من المجتمع أم التاريخ أمتطرح 
ت أم والعادا من القيمتي الثقافة أد وبين بيئتهم المحيطة بهم؟ هل تفرادين؟ هل هي نتيجة التفاعل بين األال

 م ينتجها؟ أالقيم والعادات والتقاليد  نسانهل يكتسب اإلو العكس؟ 

شكاليتها إوهذا سبب ، ولها أكثر من مصدر، منبعتجاهات، وتشرب من أكثر في الواقع تأتي الثقافة من كل اإل
خاصة،  ثقافة مجتمعاتها بكيفية  المفكرين، فبقدر ما ينتج المجتمع ثقافة، تنتج ال نلتباسها الذي شغل العديد مإو 



16 
 

ستجابتهم للحاجات المستجدة، تنمو الثقافة ويتكون المجتمع، وبقدر إفراد مع محيطهم وبيئتهم و ألوبقدر تفاعل ا
ما يتراكم من خبرات تنتقل عبر الزمن ويتم تعديلها وتطويرها، يكتمل بنيان الثقافة في المجتمع، فال ثقافة بدون 

 :(140-135ص :2006)عماد،  منتشكل الثقافة وتمجتمع وال مجتمع بدون ثقافة، 

 اً نمط يقدم كما نسان،واإل والوجود والطبيعة للعالم ؤيةر  عن يعبر حيث كاملة، ثقافة يعتبر :الدين -1

 المجتمع وبناء الحياة ممارسة يف المالمح ثابتة طريقة أي والشعائر، والطقوس والعادات القيم من

 قيم،وال والمضامين بالرموز بشحنها يقوم وتعبئتها، الثقافة بتشكيل الدين يقوم ما وبقدر نتاجه،إ عادةإ و 

 زماتاأل في محورياً  دوراً  الدين ويلعب المدني، المجتمع داخل الخاص حقلها تشكيل في ويسهم

 درةق لها نماذج من يمتلكه لما ستناداً إ الثقافي الحقل لشحن هائلة تعبوية طاقة يمثل فالدين الكبرى،

  والصبر. الصمود ومقومات المناعة وتوفير اعات،طال مجال في فعالة ستنهاضيةا

 يأل الضمني ساساأل أنها كما والسلوك، الممارسات لىإ بالنسبة حكاملأل ملهمة الثقافية: القيم -2

 ومن لزمان، زمان من لقيما يزاوتتم مميزة، صفات ذات للسلوك معايير من تحتويه لما ثقافي نموذج

 ة:يالتال بالعوامل القيم وتتميز خر،آل مجتمع
a. المعرفي، العنصر عناصر: ثالثة على تنطوي  وهي والثقافة، جتماعياإل التفاعل مصدرها معتقدات 

 مرغوب. هو وما مفضل هو ما معرفة بأنها القول ويمكن السلوكي، والعنصر العاطفي، العنصر
b. شيء مجرد ليست فالقيمة المتاحة، البدائل بين ختيارواإل التفضيل نماطأ في نفسها عن تفصح 

 ب.مرغو  هو لما اً تصور  تتضمن لكنها مرغوب،
c. للتغيير. وتخضع النسبي ارر ستمباإل تتسم 
d. والتنشئة التعليم خالل فمن ة،القيم سلم او تدرج سمإب يعرف ما داخل تتحدد نسبية، ميةأه ذات 

 ة،النسبي هميةاأل حول منافسة في التوجه بعضها مع تدخل والتي القيم هذه الفرد يكتسب جتماعية،اإل

 للقيم. متدرج ترتيب عنه ينتج مما
e. في تسهم كما معين، مجتمع في قافيةثال والنماذج القواعد لمجموع التماسك من نوع طاءإع في تسهم 

 العالم. من الذات دراكإ وتكامل تماسك
 

 عراف:واأل العادات -3
 ةومتغير  نسبيًا، ثابتة لحاجات ستجابةإ فهي الثقافة، عناصر جميع بين من عمومية كثراأل وهي العادات:

 :(SUMNER, 1911: P9-12) لىإ الفرد يكتسبها التي العادات قسموتن لذلك، تبعاً 
 وقيمة المجتمع، عن العزلة التحا في وتمارس تتكون  أن يمكن شخصية ظاهرة فردية:ال عاداتال 

 وطريقته حديثه سلوبإو  ونظافته لبسه طريقة فمثالً  ته،عادا على حياناأل بعض في تعتمد نساناإل

 الحديث في وطالقته تفكيرة قةيوطر  بهندامه هتمامهإ و  بها يمشي التي والطريقة والشرب كلاأل في
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 والعادات ،الحياة مع وانسجامه الفرد نجاحإ في تسهم فردية عادات كلها يستخدمها التي والكلمات

 سهاًل، تكراره وتجعل المعتاد العمل تسهيل على تعمل فهي ،وظيفة تؤدي لكونها الإ تستمر ال الفردية

 عالية. وبمهارة   وبدقة   قصرأ ووقت قلأ بجهد عمله نساناإل دييؤ  حيث
 فهي جماعية، عادة حتصب المجتمع، في فراداأل من كبير عدد العادة مارس ذاإ الجماعية: العادات 

 لتحقيق تلقائي بشكل الجماعة قلب في أتنش التي السلوك نماطأو  عمالواأل فعالاأل من مجموعة

 مجموع لىإ شارةلإل يستخدم مفهوم الجماعية والعادات ،وضاعهاأو  سلوكها بمظاهر تتعلق هدافأ 

 خرين.اآل مع والتفاعل التقليد طريق عن اقلهانوتت الجماعة عليها تبقي التي السلوكية نماطاأل

 مع ،معامالتهم في نهجها على ويسيرون  معينة، بيئة في األفراد يتبعها التي القواعد بها المقصود عراف:األ

 الجماعة، صنع من وهي حترام،واال األهمية في القانون  تمثل كما عليها، الخروج وعدم خضوعوال حترامهاا

 تصرفاتهم، في ما قاعدة كثرأ أو شخص يتبع فقد وبالتدريج، ريةالشعو  بطريقة الجماعة ضمير في تكون ت امك

 تبعاهاإ لىإ فراداأل باقي لجأ اتها،وحاج الجماعة ظروف مع تتناسب بحيث القاعدة تلك  يجابيةإ ظهر ذاإف

 أمداً  نهجه على السير على طرائهاإب العرف تخلق فالجماعة لوف،أالم على والسير التقليد بغريزة نمدفوعي

 .(87-86ص :1990 خشاب،) طويالً 

 :والطقوس والشعائر التقاليد -4

 طاق،الن دودةمح محلية بنية أو طائفة، أو فئة، أو معينة، بطبقة الخاصة السلوك قواعد من مجموعة :التقاليد 

 فيه، تنشأ الذي المحدود بالمجتمع خاصة معينة وأوضاع جراءاتإ على الجمعي تفاقواإل الرضى عن وتنشأ

 فراداأل على سلطتها وتفرض يها،عل وافقت التي البنية أو الطائفة أو الطبقة أو المجتمع قوة من قوتها وتستمد

 ابموجبه تسير التي القاعدة أو المجتمع غريزة هو السلف تقليد أن "هوبهاوس" ومنهم البعض واعتبر سمها،إب

 فراد،األ نفوس على سلطان لها المجتمع، في الثقافية اسبو الر  شكالأ من شكل والتقليد األمور، مجريات

 أو لدينية،ا المعتقدات صعيد على ثابتة معطيات لىإ ستنادباإل ثقافياً  الجماعة تماسك تحفظ ثابتة وهي

 .(125ص :1973 )لتكرانس، العامة والجغرافية البيئية المعطيات أو السائدة، جتماعيةاإل القاعدة

 غيره، عن الشئ بها تميز التي العالمة وهي جتماعية،إ طقوس إال هي ما الشعائر :والطقوس الشعائر

 تدخل دون  فراداأل في رتؤث بهذا وهي المناسبة، أهمية توضيح منه الهدف له المصاحب العام حتفالواإل

 هي نماإو  المنفعة، تحقيق لىإ التهدف لمناسبات ضابطة كقواعد سوالطقو  الشعائر وتعمل مر،األ في العقل

 بصفة تتغير نهاأل الجمعية السلوك قواعد تبني على تعمل جتماعية،اإل الحياة طبيعة من تنظيمية أدوات

 .(103ص :1979 )مدبولي، منتظمة
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 الشعبي: التراث -5

 يويعن ساطير،أو  خرافات من الشعبية والمعتقدات الثقافي الموروث الفلكلور، منها كثيرة عناصر في ويظهر 

 قاداتعتإ  الشعبي التراث يتضمنو  ،جيل بعد جيالً  فراداأل يتناقلها التي الثقافية عناصرال عام بشكل تراث لفظ

 :(161-135ص :2006 )عماد، الحصر ال المثال سبيل على منها مختلفة،

 تعاملها وكيفية شياء،األ وأرواح الموتى وأرواح  واألشباح كالجن والسفلية، العلوية بالكائنات عتقاداإل 

 منه. خروجاً  وأ به حلوالً  نساناإل مع
 طوارأ من جديد طور لىإ نتقالاإل وأ مكان دخول عند تباعهاإ الواجب والخروج الدخول طقوس 

 وغيرها(. ،الختان طفال،األ دعن سناناأل سقوط )الزواج، الحياة
 والموالد. عياداأل وأ زمنةاأل أو الزراعية المواسم 
 والمشرب المأكل وعادات الحداد، أثناء المالبس رتداءإ مثل المناسب وغير بالمناسب يتعلق ما 

 الزيارة. وأوقات
 غانيواأل والوالم والحكاية سطورةواأل والقصص والنثرية الشعرية كالسير الشعبي دبواأل الحكايات 

 السائدة. قوالواأل لغازواأل والندوات مثالواأل الدينية دائحموال
 تسليةوال والمنافسة والفروسية الغنائية، وغير الغنائية لعابواأل والفردي، الجماعي والرقص يقىلموسا 

  .المختلفة والفنون  والحلوى 
 

 الثقافة والحضارة:

 افةالثق بين يجمع الذي التقارب ورغم الثقافة، ومفهوم الحضارة مفهوم بين تباسلإلاو  خلطال من الكثير يوجد

 نمختلفا أنهما إال الخارجي الشكل في تقاربا وإن فهما المصطلحين، بين الخلط يجوز ال أنه الإ والحضارة،

 حضارة تقوم حين في ثقافة، بدون  حضارة البدائية الحضارة كون  في يتمثل ذلك على والدليل المضمون، في

 .(7ص :2014 اشوف،ر وكوند )تشيكالوف والفنون  داباأل ثقافة إغفال مع لعلما ثقافة على اآللة

 غير وأ اً مقصود كان سواء حياته، ظروف لتحسين نسانإلا به يقوم جهد كل "ثمرة :أنهاب الحضارة وتعرف

 ءجز  هي الحضارية فالثمرات بالتاريخ، مرتبط الحضارة ومفهوم معنوية، وأ مادية الثمرة كانت سواء مقصود،

 :بأنها الحضارة فيعرف شريعتي علي المفكر ماأ ،(13ص :1978 )مؤنس، "له جانبي نتاج وأ التاريخ من
 انيةاإلنس بالبناءات المقصودو  اإلنساني، للمجتمع والمعنوية المادية والذخائر والعطاءات البناءات من مجموعة عن "عبارة

 طاءاتوالع التجارب مجموعة فهي اإلنسانية وأ المعنوية ذخائرال ماأ وسعيه، بتدخله وجدهاأ من هو نساناإل نأ أي

 عن عليها ونحصل ن،و خر اآل لنا وتركها الماضي في حدثت تيال والخبرات اإلنسانية كتشافاتواإل والمعاهدات والمعلومات

 .(21ص :2006 )شريعتي، "خريناآل طريق وعن التاريخ وأ الماضي طريق
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 :(JULITA, 2011) منها ن والباحثو  العلماء وضحها والحضارة الثقافة بين الفروقات من العديد ويوجد

 وتطوره. المجتمع لىإ تنتمي الحضارة بينما وإنجازاته، اإلنسان إلى تنتمي الثقافة -6
 فيه. نشأت الذي المكان وتخص ثابتة فهي الحضارة أما وتنمو، وتتطور تتغير الثقافة -7
 أما وتقدم، تطور لديها التي الشعوب على تقتصر فالحضارة الحضارة، من وأشمل أعم الثقافة مفهوم -8

 الشعوب. كل عند موجودة فهي الثقافة
 ياةالح جوانب فتشمل الثقافة أما المجتمعات، تنتجها التي والعملية المادية اإلنجازات تضم  الحضارة -9

 ختالفها.إ رغم المجتمعات كل في ومتواجدة كافة،
 طابع ذات فهي الحضارة أما الروحية الجوانب على وتنصب فردي طابع ذات الثقافة -10

 ومادي. جتماعيإ
 صرح عليها يرتفع التي القاعدة هي كذلك الحضاري، البناء عملية في مهم عنصر الثقافة -11

 في الحضارة وترسخ لثبات المعيار تمثل بنيانها وصحة القاعدة هذه ستقراراو  وشمولية الحضارة،

 .(8ص :2014 اشوف،ر وكوند )تشيكالوف المجتمع
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 :البعد الثقافي في العالقات الدوليةالمبحث الثاني: 
 تهاناليس قوة الثقافةو  خر،آل مكان من يرالمتغ وشكلها المختلفة، مراحلها في للحياة نعكاسا الثقافة تعتبر

 لالمتمث المبدع وفكرهم الشعوب لحضارات نعكاسإ نهاأ كما األمم، بين والعالقات العالمية الشئون  في بها

 ومهماً  اثقافيً  جانباً  يشكل والذي ،روافده بكل عالماإل لىإ باإلضافة ثار،واآل والمباني والمعابد المتاحف يف

 يخالتار  بها يكتب التي الحروف بأنها الثقافة وتوصف األداء، وأسلوب األولويات وتجديد ،السياسات رسم في

 .(135ص :2016 )جبر، البشري 

 تيال القرارات تصنع التي هي نهاأل الدول، بين العالقات يعني ذلك فإن ،الدولية العالقات عن الحديث عندو 

 ،اتالثرو  ستغاللإو  ،والسفر والتجارة ،عمالاأل متنظي سلطة لها حكوماتها أن كما والسالم، الحرب على تؤثر

 لية،الدو  بالشئون  المتعلقة موراأل وكل ،المسلحة والقوات ،والجنسية ،والقضاء ،السياسية فكاراأل ستخدامإو 

 توالمؤسسا الدولية المنظمات وأنشطة فراداأل بين تصاالتاإل من كبير لعدد نعكاسا هي الدولية والعالقات

 تالمنظما مثل أخرى  كيانات تضم وانما فقط، الدول بين العالقات التشمل العالقات أن يعني وهذا الثقافية،

 حركات كذلك والثقافة، والفلسفة والصحة والتجارة والنقل تصاالتواإل الحكومية، وغير الحكومية ليةالدو 

 دوليةال جتماعيةاإل العالقات من العديد أرسى مما الفواعل، من وغيرها السياسية والتنظيمات الوطني، التحرر

 يعطيها لذيا والتشابك والحركية المستمر، بالتفاعل الدولية العالقات وتتسم ،(14-13ص :2012 حقي،)

 ومصالح وأبنية عقالنيين فاعلين تضم كما تقصر، أو تطول قد الزمن من حقبة في به توصف معيناً  نمطاً 

 في تتجسد ومعايير قيميةو  وثقافية فكرية منظومات ضمت بكونها توصف ،أخرى  جهة ومن مادية، وشروط

 ،)شلبي المميز طابعها وتعطيها تشكلها التي منيةواأل جتماعيةواإل والسياسية ةقتصادياإل بنيةاأل مختلف

 .(333ص :2007

 ات،يلثمانينا واخرأ الشيوعي العالم نهيارا بداية منذ الدولية، العالقات دراسات في الثقافي بالبعد هتماماإل برز

 قافي،الث بالتنوع أكبر هتمامإ  لىإ تدعو ومهمشة قليلة أصوات رتفعتا الباردة، الحرب انتهاء بعد ما عالم وفي

 وتضاعفت والفت، طويل غياب بعد التسعينيات في الدولية العالقات دراسة مجال إلى الثقافة عودة بعد وذلك

 كبير، بشكل الدولية العالقات مفاهيم سوق  في القيمة مرتفعة سلعة الثقافة وأصبحت اليوم صواتاأل هذه

 على ستحوذتا كما والمقاالت، الكتب من كثير في كعناوين تظهر العالقة ذات والمفاهيم الثقافة وأخذت

 بين الفروق  حتأصبو  ،(16ص :2005 فالبورن،) الدولية العالقات في االساسية الكتب في زائد اهتمام

 من أنفسهم يعرفون  فالناس قتصادية،إ أو سياسية أو أيديولوجية فروق  دتع ولم ثقافية، فروق  هي الشعوب

 جماعاتال مع ويتطابقون  جتماعية،اإل والمؤسسات والعادات والقيم يخوالتار  واللغة والدين النسب خالل

 )هنتنجتون، األكبر المستوى  على الحضارات ومع مم(أ دينية، مجتمعات ثنية،إ جماعات )قبائل، الثقافية

  .(39ص :2011
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 صبحأ العالم، بها يتحول التي الديناميات ولفهم العالمية، التحوالت صلب في بعد فيما الثقافي البعد أصبحو 

 ائمةق الدولية العالقات كانت ذاوإ والتحوالت، الديناميات هذه حليللت الثقافي البعد الستدعاء ضرورة هناك

 الفاعلون  هم من لمعرفة جداً  مهم الدول وهويات ثلالمً  دراسة فإن المجاالت، من كثير في المصالح على

 .(2012 :)الربضي

 سةدرا من البد السياسي، قتصاداإل مجال ففي كافة، الدولية القاتالع جوانب في الثقافية العوامل تؤثر كما

 اسةدر  ساعدت الدولي، مناأل حقل وفي العمل، وأخالق ستهالكواإل نتاجاإل أنماط تحديد في قافيةثال العوامل

 ستشهاداال لسالح معاصرةال ستخداماتواال والحضارات، الثقافات صراع يةنظر  ختبارإ في الثقافية العوامل

 الإ الدولية، العالقات في مهمة أدوار   لعب في الثقافة أهمية من الرغم وعلى سياسية، أهداف لتحقيق كأداة 

 :(134-133ص :2008 )سالم، في الثقافة دور ويتمثل مهملة، طويلة فترة ظلت لثقافيةا العوامل أن

 ،حداثلأل دراكهاإ سوء أو دراكهاإ في وتؤثر الدولي، النظام في الفاعلة القوى  لدى العالم صورة تحديد -

 يةالخارج السياسة لصناع بالنسبة الدور هذا أهمية تبرز كما والذوقية، والجمالية خالقيةاأل وأحكامها

 يف تؤثر وأحكامهم للعالم رؤيتهم أن لىإ ضافةباإل كاملة، بعقالنية المتوقعة ئروالخسا المكاسب وحساب

 سلوكهم. في تؤثر ثم ومن الحسابات تلك
 وبالقيم به بالمحيطين عالقته ومن وشخصيته الفرد داخل من بعنت والتي للدوافع مهماً  مصدراً  تمثل -

 تعلي مجتمعات هناك المثال سبيل فعلى المجتمعات، بين التمييز يمكن تاليوبال مجتمعه، في الثقافية

 التضامن. قيمة من تعلي أخرى  مجتمعات بينما الحرية قيمة من
 أو العرق  وأ القرابة سسأ على الجماعات من غيرها عن جماعةال وتمييز والجماعة الفرد هوية تحديد -

 تقوم الذي ساساأل تعتبر حيث ،هم ومن نحن من تحدد فالثقافة غيرها، أو رضاأل أو اللغة أو الدين

 التاريخ. في كبرى  حروب لىإ أدت التي تلك فيها بما القومية يديولوجياتاأل عليه
 الطبقة أو العرق  ساسأ على الناس تقسيم في الثقافة ؤثرت والجماعة، الفرد هوية تحديد على بناءً  -

 يف العالم مستوى  على ثرهأ يتضح التقسيم وهذا غيرها، أو الجنس أو المكانة أو جتماعيةواإل قتصاديةاإل

 على ثقافية، تقسيمات هي بل جغرافية، ليست اتمالتقسي وهذه وجنوب، شمال وغرب، شرق  لىإ تقسيمه

  فيه. والتكنولوجية قتصاديةاإل العوامل بدور التسليم من لرغما

 ةالسياس تفسير في قافيالث للبعد المعطى النسبي الوزن  بشأن الدولية العالقات دبياتأ نظر وجهات تعددتو 

 البعد ةألهمي نبعاثا الباردة الحرب نتهاءإ بعد يأ العشرين القرن  نهاية شهد وقد تهمله، لم أنها الإ الدولية،

 في ساعدت التي العوامل ومن ،(332ص ،ت د. شلبي، )وتفسيرها الدولية السياسة صياغة في الثقافي

 :(86-85ص :2010 )بركان، الثقافي لبعدبا هتماماإل عادةإ 

 تزايد لىإ السلسلتين بين التفاعل دىأ وقد الدولية، للعالقات كاديمياأل والمجال العالمية التحوالت -

 خالل من العالمية التحوالت تأبد وقد المعاصرة، الدولية عالقاتال دبياتأ في الثقافة بمفهوم مهتمااإل
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 العالقات حقل في كاديمياأل المجتمع أجبرت التي الباردة بالحر  نتهاءإ مع نفصاليةاإل القومية نفجارإ

 الدولية. الشئون  في والهوية الثقافية النظرية مكانة في النظر عادةإ  ىعل الدولية
 حدة من التخفيف أعقبه والذي الباردة، الحرب نتهاءإل كنتيجة جاء الذي الحضاري  الوعي تعزيز -

 كتل،ال بين يديولوجيةاأل المواجهة من التخفيف كذلك ية،الدول العالقات يف العنيفة العسكرية التهديدات

 مقياس يعد ولم والدول، العرقية الجماعات بين تصاالتواإل للدول قتصاديةاإل صالحاتاإل مرحلة لتبدأ

 يشمل وهذا شاملة، وطنية قوة من تملكه بما ولكن وعسكري، قتصاديإ منظور من فقط للدول القوة

 هذاو  الوطنية، للثقافة ساسيةاأل الروحية العوامل والتكنولوجية، قتصاديةواإل العسكرية للقوة ضافةباإل

 لىإ جنباً  الدولة قوة تحدد التي الرئيسة العوامل من واحدة أصبحت التي الثقافة أهمية واضح بشكل يعزز

 والتكنولوجية. العسكرية والشئون  قتصادواإل السياسة مع جنب
 بيرغر" "توماس من كل استعمل قدف والضوابط، األفكار أهمية على يركز الذي البنائي تجاهاإل بروز -

 كما ة،العسكري السياسة عن بعيداً  واليابان ألمانيا نزوع لتفسير الثقافية المتغيرات كاتزنشتاين" "بيترو

 نالحربي بين ما فترة وفرنسا بريطانيا من لكل العسكرية للعقيدة ثقافية تفسيرات كير" "اليزابيث قدمت

 يةالصين الخارجية السياسة في ستمراريةاإل حاالت بتقصي جونستون" "لين متقا حين في والثانية، األولى

 اتالسنو  في شائعة أصبحت الثقافي التوجه ذات المقاربات أن كما متجذرة، ثقافية" "واقعية عتبرتهإ  فيما

 يةاألكاديم األوساط في الثقافية بالقضايا تمامهاإل عن يعبر وهذا العشرين، القرن  من األخيرة الخمسة

 .(9ص  :2008 )وولت،
 بين الوثيق رتباطاإل ظل في خاصة العالقات، لهذه ومحركاً  مفسراً  يعتبر الثقافي البعد أن البعض يرى  -

 هذا الدولية، العالقات عليها تقوم التي الفكرية طروحاتاأل أهم يشكل الذي العولمة ومفهوم الدين مفهوم

 حيث الدولي، الصعيد على ارجيةالخ تالعمليا مستوى  أولها: مستويات عدة على يقوم الذي إلرتباطا

 المستوى  على الموجودة الثقافية ختالفاتاإل تآكل على فيه تعمل ثقافي مجال خلق في العولمة تتسبب

 تجانس على تعمل العولمة فإن متنوعة، جتماعيةوإ ثقافية كيانات فيه تتواجد الذي الوقت وفي القومي،

 ادها:بأبع للعولمة المباشرة وغير المباشرة باآلثار هتماماإل يتم وهنا نفسه، لوقتا في الثقافات وتفتيت

 .(HALIDAY, 2000: P50-53) الثقافي البعد على والتكنولوجية قتصادية،اإل السياسية،

 ،الباردة الحرب على عتادتا  الدول أن الإ الباردة، الحرب نتهاءإب الجيوسياسية العداءات نتهاءإ رغم -

 بحرب تعهدوا حيث الثقافي، أو الحضاري  الصراع هو يديولوجيااأل من وسعأ لمجال صراعها فحولت

 العالم لتوحيد القيمية معاييرهم ستخدماب وذلك الغربية، غير الحضارات جميع مع البندقية دخان بدون 

 (.87ص :2010 بركان،)
 والسبب وسع،األ والنطاق كبر،األ ثراأل لها يكون  ربما ،"هنتنجتون  يلو صم" ـل الحضارات صدام أطروحة -

 والملحة المهمة الصراعات إن" :فيها ويقول الدولية، العالقات في الثقافي البعد بروز لتبرير هماأل

 محددة أخرى  جماعات أي بين أو والفقير، الغني بين أو جتماعية،اإل الطبقات بين تكون  لن والخطيرة
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 :2011 هنتنجتون،) "مختلفة ثقافية كيانات الى تنتمي شعوب بين ستكون  الصراعات قتصاديا،إ

 تقودها التي الغربية الدول مع الغربيين الباحثين بعض تعاون  الباردة الحرب نتهاءإ بعدو  ،(46ص

 ،ونام   متقدم   عالم   مع عالقات فيها بما الدولية العالقات في الثقافية القوة لدفع مريكيةاأل المتحدة الواليات

 حاولت حيث ستعمار،اإل بعد وما الحضارات، صدام اريخ،الت نهاية مثل طروحاتأ فيه طرحت والتي

 باءةع تحت والتوسع الدولي، الواقع لىإ الثقافي البعد لتسلل النظرية سساأل خلق طروحاتاأل هذه

 مساوياً  هنتنجتون  نظر وجهة من الحضارة مفهوم نأ لىإ شارةاإل من البد وهنا والشرعية، لعقالنيةا

 للثقافة.
 مختلفة وأشكال بصور تأتي القوة أن يرى  والذي "ناي جوزيف" قدمه الذي الناعمة القوة مفهوم ظهور -

 دمجها في والفشل القوة، أشكال نم شكل هي بل ،ضعفاً  ليست الناعمة القوة أن ويرى  متعددة، ومظاهر

 .(12ص :2055ناي، ) كبير خطأ الوطنية ستراتيجيةباإل
 عالجت العشرين، القرن  ثمانينيات أواخر صدرت والتي الفرنسيين ينالباحث بعض أعدها دراسة فيو 

 معالجة وفي الدولية، العالقات وتحسين وتنمية تطوير في السياسة عن بديالً  الثقافة تكون  نأ مكانيةإ

 جداناً وو  وروحاً  جسداً  بكليته، نساناإل تتناول الثقافة أن الدراسة واعتبرت الدول، بين زماتواأل التوتر

 في حقوال بالثقافة، الحق عالنإ  في يتمثل الدولية، العالقات في قوياً  عامالً  يشكل المفهوم وهذا وعقاًل،

 مم،األ مشكالت تعالج أن تستطع لم دهابمفر  السياسة نأ لىإ الدراسة توصلت وقد الثقافية، تالمبادال

 والشعوب الدول بين الثقافية والمجاالت العالقات تطوير ضرورة وبالتالي الثقافة، تعاضد من بد وال

  .(2006 )الميالد،

 ممفهو  قوف يعمل الهندي الدولة فرجل معينة، لحضارة ساسياأل المنطق وفق تعمل الدولية قاتالعال تزال وما

 نتويةبالش ثرةأمت واليابان والطاوية، الكونفوشيوسية تعكس الصينية الخارجية والسياسة الهندوسي، "مانداال"

 نيالمب سالمياإل الجهاد أمبد على كانت سالميةاإل الدول خاضتها التي الحروب جميع أن كما والبوذية،

 النظم تعددية عن الحديث يمكن كما ة،سالميإ وغير سالميةإ منطقتين لىإ المقسم للعالم مزدوج فهم على

 لدوليةا العالقات نأب القول يمكن السبب لهذا وربما ،محددة ثقافية مفاهيم ثمرة منها فكل المختلفة، السياسية

 .(18-16ص :2005 بورن،ي)فال الثقافات عالقات هي اليوم

 ليس ولكنه قتصاديواإل والسياسي جتماعياإل السلوك في وكبير مؤثر دور  افةللثق أن الباحثين بعض ويرى 

 دانييل" عنه عبر ما البشر شئون  في وتأثيرها هاتومكان الثقافة عن قيلت التي الكلمات أحكم ومن الوحيد،

 تحدد التي هي السياسة وليست الثقافة أن هي المحافظة المحورية "الحقيقة :قال الذي "موينيهان باتريك

 سها"نف من وتحميها ما ثقافة تغير نأ يمكنها الثقافة نأ هي لليبرالية المحورية الحقيقة نأو  المجتمع، نجاح

 .(21ص :2011 )هنتنجتون،
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 حيث العقالنيين العلماء لمث الثقافة بأهمية اليعترف البعض نأ لىإ "ياكينج كين" الصيني المفكر ويشير

 الدول بعض تخذتا فقد ذلك من الرغم وعلى الدول، وسلوك البشر طبيعة لفهم المفتاح هي نانيةاأل نأ يرون 

 لةالوسي ختالفإ ذلك على ومثال ومتماثلة، تشابهةم هدافأ  على العمل عند متباينة وإجراءات مختلفة قرارات

 رانيإ من كل في لمختطفينا الرهائن إلنقاذ محاولتهم في المتحدة والواليات الصين من لكل المتبعة والطريقة

 :(YAQING, 2012) والعراق

 جيمي" األمريكي الرئيس إدارة قامت م،1979 عام يرانإ في الرهائن زمةأ وقوع حين األمريكي: النموذجف

 عملوال المنطقة لىإ عسكرية هيليوكابتر طائرات 8 رسالإ في تمثلت الرهائن، إلنقاذ جداً  جريئة بخطة "كارتر

 طائرات، 3 وتعطل المهمة، فشل النتيجة وكانت بهم، والفرار المختطفين األمريكيين المواطنين خراجإ على

 52 سوى  نقاذإ يتم ولم ،"كارتر" الرئيس سمعة تدمير لىإ باإلضافة أمريكيين، جنود 8 وقتل طائرة، تحطم

 .م1981 يناير حتى رهينة

 أسلوب الصين تبعتإ م،2004 عام العراق في نصينيي ينمواطن 7 ختطافإ عندف الصيني: النموذج ماأ

 للوسيلة الوصول جلأ من القبائل وزعماء المحلية لطاتوالس الحاكمة اإلدارة مع عالقات وبناء التفاوض

 طفق يومين بعد السبعة الرهائن جميع سراح طالقإ والنتيجة الرهائن، إلنقاذ اسبينالمن واألشخاص الصحيحة

 ختطافهم.إ من

 يفكرون  القرار صناع نأ نجد الصيني والنموذج األمريكي جالنموذ بين بالمقارنةو  أنه الباحثة تشيرو 

 اليمكن دوراً  تلعب الثقافة نأ لىإ يعود وهذا المصالح، نفس حول سعيال عند مختلف بشكل ويتصرفون 

 أفعال ردود ختالفإ اغفال يمكن وال هذا ،السياسات صنع وبالتالي تفكيره ةوطريق نساناإل حياة في تجاهله

 التعاطي في والخارجية الداخلية بلد كل سياسة إلختالف بدوره يعود والذي الحدث مع التعاطي في البلدين

  األمور. تلك مع

-138ص :2015 نيان، ( ناحيتين من ليهاإ النظر يمكن الدولية، العالقات يف الثقافة عن الحديث وعند
139): 

 كثيرة اءأشي تشمل فالثقافة مباشرة، الدولية العالقات على وتؤثر للتفكير طريقة هي الثقافة نأ في يتمثل :أوالً 

 في ختالفإ نتيجة يحدث لصراعفا صراع، لىإ تؤدي ال التي الفريدة التفكير ةطريق في جوهرها يتجلى ولكن

 كل على يجب الدولية، السياسية الساحة وفي خر،لآل معاكس تجاهإ في التفكير يكون  بحيث التفكير، طرق 

  ين.خر واآل ذاته بين العالقة في كذلك خرين،اآل تجاه ذاته في يفكر أن بلد

 األخرى  ولبالد عالقتها في ثيرأللت سيادة ذات دولة قبل من ستخدامهاا يمكن وأداة  وسيلة الثقافة عتباراب :ثانياً 

  الدولية. السياسة على النهائي بشكل تؤثر نأ للثقافة ويمكن كمورد، الثقافة تاستخدم ما ذاإ
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 المبحث الثالث: البعد الثقافي من منظور نظريات العالقات الدولية:
 مختلفة رؤية وأ تصوراً  تقدم منها وكل عديدة تجاهاتإ تسوده مضطرباً  الدولية العالقات دراسة دمشه يبدو

 حول النظريات مختلف بين كاديميأ جدل ويدور الدولي، النظام في لةالفاع الوحدات بين العالقات عن

 ملالعوا لحساب يةمنواأل يديولوجيةاأل والعوامل عتباراتاإل تراجعت الباردة، الحرب نتهاءإ فبعد ،هاجوهر 

 لىإ نتقلإ ماهتماإل وهذا الدولية، الشئون  في افعةود مؤثرة كقوة الثقافية بالعوامل هتماماإل زدادإ فقد الثقافية،

 رلدو  رافضة وأ مؤيدة ماإ مواقف ظهور النتيجة وكانت ريات،والنظ كاديميةاأل والدراسات الكتب من العديد

 التالية: القضايا تناول سيتم المبحث هذا سياق وفي ،الدولية العالقات في الثقافي بعدال

 المثالية والنظام الدولي: -1

 لىع تشدد بحيث الدولية لعالقاتا مقاربة هيو  العقالني، المذهب خرى أ حياناً أو  باويةبالطو  حياناً أ تسمى 

 من الً بد الخارجية، السياسة لرسم موجهة لتكون  المصالح وانسجام القانونية والمعايير خالقيةاأل القيم هميةأ 

 بوضع تهتم التي والفلسفات السماوية دياناأل من رؤيتها المثالية وتستمد ة،والقو  القومية المصلحة عتباراتإ 

 منبع، من كثرأ لىإ الدولية العالقات في المثالي كرالف يعود ،نسانياإل للسلوك يةخالقاأل والمعايير الضوابط

 عشر، التاسع القرن  ليبرالية لىإ تعود كما عشر، الثامن القرن  في المتفائلة التنوير حركة لىإ تعود فهي

 القيةخأو  وميتافيزيقية عقائدية مقدمات نم المثاليون  وينطلق العشرين، القرن  مطلع في الويلسونية والمثالية

 :2007 فرج،) مثالية تكون  حتى الدولية لعالقاتا عليه تكون  نأ يجب ما لىإ الفلسفي بالتحليل نتهاءلإل

 في الفضل للمثاليين وينسب الوقت، نفس في ةسياسي وحركة فكرية كحركة للمثالية ينظرو  ،(138 ص

 عرفها يالت الدولية بالمشاكل ذلك وربط العشرين، القرن  بداية في الدولية العالقات لدراسة األكاديمي التأسيس

 دده هائل دمار من خلفته وما األولى، العالمية الحرب على فعل كرد المثالية وجاءت الفترة،  تلك في العالم

 هذا وفي اإلنساني، دللوجو  أفضل بمستقبل طموحة تفاؤلية فلسفية نظرة عن كتعبير جاءت كما البشرية،

 يف ساد الذي الفكري  التفاؤل وريثة كونها في المثالية المدرسة أهمية "تكمن :"هاليت دوارد"إ يقول الصدد

 .(120ص :2007 )جيندلي، الحديث" العصر

 الضوابط بوضع تهتم التي والفلسفات السماوية، األديان من هارؤيت المثالية تستمد للمثالية: الفكرية األسس

 يعتنقها التي والمثل والقيم المبادئ من جملة على تعتمد نهاأ يأ نساني،اإل للسلوك العامة ةاألخالقي والمعايير

 تلك: أبرز ومن ،والمثل القيم تلك مع يتالءم ،مثالياً  دولياً  نظاماً  تصوراتهم وفق يقيموا نأ ويحاولون  دعاتها،

 سةالسيا في العبين كونهم والدول الناس بين والمساواة  حساناإل على تقوم اإلنسانية الطبيعة بأن اإلعتقاد

 وراء من وتهدف المثالي، سانناإل تحقيق أجل من وتسعى لإلنسان، إمتداد الدول أن تعتبر حيث الدولية،
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 الكراهية من بدالً  والكرم خاءواإل الحب وعلى ظلم،ال من بدالً  العدالة الحرب، من بدالً  السالم حاللإ ذلك

 .(139ص : 2007 فرج،) نسانيةوالالإ والحقد

 على ركزت المثالية النظرية نأب بوضوح الرؤية يمكن وأهدافها ورؤيتها المثالية، الفلسفة مرتكزات لىإ وبالنظر

 يأ ،وفكره نساناإل على تركز أنها كما الثقافة، مكونات من جميعها وهي ،الدين من المستقاة والمثل القيم

 من الفواعل وكسل على ثيرأالت في الثقافية المكونات هميةأب يعترف موقف هو المثالية لنظريةا موقف نأ

 اساألس في هي التي والمعايير القيم دور تفعيل أهمية على الوقوف المثاليون  حاول كما ،الدول ومن فراداأل

 عن ينتج لما اً محدد وجعلها البشرية، والثقافة الفكر مكونات كل شملي وثقافي جتماعيإ واقع عن تعبر

 الدول. باقي تجاه سلوكيات من المجتمعات

 

 الدولية: العالقات في الثقافي البعد من وموقفها الواقعية -2

 لقب الخامس القرن  في عاش الذي "ثيوسيديدس" غريقياإل المؤرخ لىإ السياسية الواقعية تقاليد رجاعإ يمكن 

 توبدايا الوسطى العصور نهاية الفكر هذا تكوين في ساهم من رزبأك "هوبز" و "ميكافيللي" ثم ومن الميالد،

 والذي التقليدية، اقعيةبالو  عرفت فيما "مورغانثو" سهاماتإ مع كانف الفعلي ظهورها ماأ ،النهضة عصر

 (312ص :2011 طاني،ح)الق .دوليةال العالقات لحقل المؤسس باأل يعتبر

 مال مقبولة تفسيرات تقديم نيوكالسيكية( جديدة/بنيوية، )تقليدية، مسمياتها ختالفإ على الواقعية حاولتو 

 على الدولية البيئة معطيات ثيرأت حول تتمحور بينهم المشتركة والنقطة الدولية، العالقات في يحدث

 لسياسةا بين الفصل طبيعة من بمواقفهم يتعلق ما هو مالحظته يمكن ما نأ الإ الخارجية، الفواعل سلوكيات

 التقليدية، الواقعية نصارأ عند مطلقاً  صلباً  نجده حيث الفصل حدة في ختالفإ وهو والخارجية، الداخلية

 تخفيض لىإ النيوكالسيكية الواقعية نصارأ يذهب حين في ،"والتز كينيث" مع البنيوية الجديدة مع وكذلك

 داتالمحد جانب لىإ الخارجي السلوك فهم في هميتهاأ و  للدولة الداخلية المحددات ثيرأبت والقول الفصل، حدة

 )إبراهيم، نهاأب الدولية ةالسياس حول وتصورها الكالسيكية الواقعية مرتكزات تلخيص ويمكن الخارجية،

2015): 

 ."هوبز" و "يوسيديدس"ث ،"تزو سن" "،"ميكافيللي مثل لمفكرين القديمة الكتابات من رؤيتها تستقي -
 فوقية. قوة وجود لعدم الدولية العالقات في القوة جلأ من الصراع -
 طالق.اإل على الفاعلين همأ و  ساسياأل الفاعل هي الدول -
 الوطنية. لمصالحها الدول حماية جلأ من القوة كتسابال السعي -
 هدافها.أ  لتحقيق السعي مع التكاليف تقليصو  الفوائد لتعظيم يسعون  عقالنيون  فواعل الدول -
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  مندمجة. كوحدة الخارجي العالم الدولة تواجه حيث تحليلية، غراضأل وحدوي  فاعل الدولة تعتبر -

 ،المادية مكاناتباإل القوة بعيد حد لىإ يساوون  فهم القوة، حيث من مصالحال المعاصرون  الواقعيون  رفيع  

 كما ،سكري الع وجبروتها قتصاديةاإل بقوتها وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط مملأل السياسي النفوذ نأ "والتز كينيث" ويرى 

 نأ ويرون  خالقي،األ أالمبد على الشخصية المصلحة صدارةب يضاأ المعاصرين الواقعيين من العديد يؤمن

 حوالاأل فضلأ يوف الخارجية السياسات عليها نىلتب خطرة حتى وأ اسبةمن غير سسأ هي العدالة تباراتعا 

 اتالسياس تلك لتمويه وسيلة وأ معينة، مادية بمصالح مدفوعة اسةسي لتبرير ذريعة العدالة لىإ اللجوء يمكن

 يكيون الكالس الواقعيون  ماأ ،نموذجاً  للعراق األمريكي العسكري  حتاللاإلو  وراءها الحقيقية الدوافع تغطيةول

 ساسأو  العالقات ساسأ نهاأل الصورة في العدالة وتدخل لقوة،ل فقط واحد مصدر هي مكاناتاإل نأ فيرون 

 يالت خالقاأل نأ على مصراً  "مورجانثو" وكان النهاية، في منواأل النفوذ عليه يعتمد الذي تمعيالمج الحس

 التي الوسائل وعلى القوة ليهاإ تسعى التي الغايات على محددات ضتفر  العصر، عرافأ  خالل من تعرف

 ةفئ لىإ الكتاب في أفكاره معظم يوجه "مورجانثو" كان االمم"، بين "السياسة كتابه وفي قها،تحقي في توظف

 الخارجية، للسياسة هموج خالقاأل نأ في الساذج يمانهاإ من يحررها لكي مريكيةاأل النخبة من مؤثرة

 :2016 وآخرون، )دان القانون  تطبيق خالل من الدولية تللصراعا حل يجادإ يمكن نهأب عتقادهاإ و 

 .(184-180ص

 رجيةالخا البيئة من النابعة العوامل نأ عتبارإ  في الجديدة والواقعية التقليدية الواقعية من كل تختلف لمو 

 النظام وفوضوية مناأل ندرة يؤكد الذي ساساأل من انطالقاً  وذلك الخارجي، الدول لسلوك رئيسي كمحدد

 ة"،للدول الخارجية السياسة خيارات كل تشكل التي هي الدولي النظام "بنية :بقوله ذلك عن "التزو " عبر وقد الدولي،

 تهمل اكم ،(2015 )إبراهيم، المجتمع داخل السائدة الثقافية والعوامل المجتمعية العوامل تحييد يتم وبالتالي

 اكمة،الح نظمةاأل نواعأ في ختالفاتاإل وكذلك الدول، بين الثقافية ختالفاتاإل البنيوية الواقعية النظريات

 اطيةديمقر  الدولة كانت وسواء جميعها، العظمى للقوى  نفسها ساسيةاأل الحوافز يخلق الدولي النظام نأل وذلك

 ولالد تجاه الدولة بها تتصرف التي بالطريقة مراأل يتعلق عندما اليهم ذلك نإف ستبدادية،إ وتوقراطيةأ وأ

 ةشابهمت تكون  نأ بها يفترض نهأ يأ سوداء، صناديق نهاأك لدولا مع البنيويون  الواقعيون  ويتعامل خرى،األ

-213ص :2016 وآخرون، )دان خرى األ من ضعفأ وأ قوى أ الدول بعض نأ بحقيقة يتعلق ما ستثناءإب
214). 
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  الماركسية: -3

الذي  العلم: "الماركسية هي العلم الذي يقوم بدراسة قوانين تطور الطبقة والمجتمع، وهي قائالً  "ستالين"كتب 
يع البلدان، شتراكية في جمنتصار اإل، كما أنها العلم الذي يضيف لنا اةغل  ست  هدة الم  ط  ض  يدرس ثورة الطبقات الم  

 .(15ص :2015هي العلم الذي يعلمنا بناء المجتمع الشيوعي" )بوليتيزر وآخرون،  وأخيراً 

وأطلق با، و التاسع عشر في شرق أور ظهرت الماركسية كمذهب وتيار فكري في النصف الثاني من القرن 
 قتالسائد في ذلك الو ، حيث استوحى نظريته من التراث الفكري "كارل ماركس"نسبة لمؤسسها  عليها الماركسية

فرنسية، شتراكية الاإلنجليزي و د السياسي الكالسيكي اإلقتصالفلسفة الكالسيكية األلمانية، اإلعاصر فيه اوالذي 
التي تملكها و بحتة بعيدة عن الميتافيزيقية والمثالية تدور حول ملكية األفراد لوسائل اإلنتاج كانت نظريته مادية و 

ول إال تطور المجتمع من طبقة إلى أخرى حيث ال يتم هذا التحالطبقة الرأسمالية وطبقة البروليتاريا الكادحة و 
 دمآ" لرؤية خالفاً و ا كمنهج لنظريته،تاريخية واتخذهوضع قوانين جدلية كما  ،بوجود الصراع بين هذه الطبقات

 يأون والمه الذاتية، مصالحهم تحقيق لىإ يسعون  أفراد من يتكون  الذي العالم لىإ الليبراليين من وكثير "سميث

 لسعي ينظر حيث عملياتي، منحى ذات للبشر عالئقية رؤية "ماركس" قدم تجارية، صفقات لعقد طبيعياً 

 ماركس قترحإ وقد خاللها، من حياتهم يعيشون  يالت العالقات بحكم هو الذاتية، مصلحتهم لتحقيق البشر

 اتوالعالق والمؤسسات الطبيعي، العالم تضم طراف،أ ةثالث ذات عالقة من تقاطع على همحيات يعيشون  البشر" :نأ تحديداً 

 السياق، عن بمعزل العالقات من يأ فهم يمكن وال عضوية نهاأب القاتالع هذه وتفهم البشر، من شخاصواأل جتماعية،اإل

 لجأ من الطبيعي العالم مع المثمر ليالتباد التعامل شكالأ من شكل في نشترك ان فعلينا دية،ما كائنات البشر نأ وطالما

 يرالتفك على مشتمالً  جتماعيةإ بطريقة منظماً  المثمر النشاط هذا سيكون  جتماعيةإ كائنات نناأ وطالما بقاءنا، نضمن نأ

 .(390ص :2016 واخرون، )دان "والتخطيط الحديث

 يةالدول العالقات تناول في ساسيةأ تجاهاتإ ربعةأ بين التمييز يمكن الماركسي موذجالن سهاماتإ طارإ فيو 

 :(317-316ص  :2007 )فرج، هي

 المتكافئ. غير التبادل عملية على زترك   التي ،التبعية مدرسة خالل من تبلور ول:األ

 العالمي. سماليأالر  النظام هيكل على زترك   التي ،يمالعال النظام نظرية الثاني:

 المتكافئ. غير التبادل عالقات على المترتبة الثقافية ثارباآل هتمإ  الثالث:

 نتاج.اإل بعالقات جديد من يهتم سعيناتالت في جديد تطور عن الرابع:

 :2007 )فرج، خالل من وذلك الدولية العالقات حقل ثراءإ في ةاللينيني الماركسية لتقاليدا وساهمت

 :(319-318ص

 الدولية. العالقات في قتصاديةواإل جتماعيةاإل العوامل هميةأ  على الضوء لقاءإ -
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 والفجوة قتصادياإل الجانب في خاصة العالمي سياسيال النظام في المساواة  عدم على تاكيداً  ضافتأ -

 والشمال. الجنوب بين
 الواقعية. القوى  توازن  نظرية من تعامالً  كثرأو  تحديداً  كثرأ العالمية، اسةللسي ديناميكية كنظرية -
 لصراعاتا بواسطة محددة والسالم الحرب حالة تصور حيث العالمية، السياسة حول جذاباً  مفهوماً  تقدم -

 نأ الماركسية وترى  ،مالالع وطبقة سماليةأالر  الطبقة محدد وبشكل جتماعية،اإل الطبقات بين والتعاون 

 ةوسياسي جتماعيةإ قتصادية،إ عالقات حالة عن جتماعياإو  وسلطوياً  قانونياً  يعبر تاريخي تطور الدولة

 هو الوحدات هذه من المؤلف لدوليا فالمجتمع وبالتالي المجتمع، تطور من معلومة تاريخية مرحلة في

 بنظام الصلة قةوثي جوهرها في الدولية العالقات نإ خرى أ بعبارة ،تاريخياً  لتطورها مباشر نعكاسإ

 رهتفسي في عتمدإ  ماركس نأ هنا ونالحظ ،المتفاعلة للدول يةوالسياس جتماعيةاإل قتصادية،اإل العالقات

 خالتاري ستخداما وتم للثقافة، المكونة العناصر دحأ ساساأل في هو والذي التاريخ على علينالفا لسلوك

 ون،وآخر  )دان الدولة سلوك تفسير في  حاسمة تبقى التي قتصاديةاإل العوامل تفسيرل  الثقافة دور لتفسير

 مظاهر لك تشكل للحياة المادية والوسائل نتاجاإل "نمط :"ماركس" يقولو  ،(391-390ص :2016

 ديحد الذي هو الوعي وليس الفكرية، الحياة او الثقافية السياسية، جتماعية،اإل المجتمع، في الحياة

 والتحليل .(319ص :2007 )فرج، الوعي" يحدد الذي هو جتماعياإل فالوجود العكس ولكن الوجود،

 اسيةالسي والمواقف الوطني، كالتاريخ الداخلية المجتمعية العوامل على يركز الخارجية للسياسة الماركسي

 نأ" مفادها ةفكر  من وينطلقون  دية،قتصاإ مصالح عن عبارة هي والتي طبقية مصالح عن تعبر التي

 ،)عماد يفكرون" لذلك ونتيجة الوعي، يضاأ يملكون  ما في يملكون  السائدة قةالطب يؤلفون  الذين فراداأل

 تنتج وبالتالي تفكر، التي الطبقة هي المسيطرة الطبقة نأ الماركسيون  يرى  وهنا ،(68ص :2006

 ةجدلي نتيجة هي الثقافة نأ ذلك على بناءً  ويؤكدون  العصر، ودتس التي الثقافة تعني فكارواأل فكاراأل

-81ص :2011 ،)حموتة الفكرية والسيطرة المادية السيطرة بين تطابق يوجد حيث نتاج،اإل عالقاتل
82). 

 
 الليبرالية والليبرالية الجديدة:  -4

 بداية في الدولية العالقات حقل تأسيس بعد الدولية، للعالقات التنظيرية تالالمجا كأولى أكاديمياً  عرفت

 من خال   بعالم   واستبداله والنزاعات، بالصراعات الملئ الدولي الوضع تغيير إلى وسعت العشرين، القرن 

 الحرب، فتيل نزع على ملتع وآليات وسائل عن البحث في الليبرالية هدف وتمحور السالم، يسوده الحروب،

 عدم تضمن جديدة قواعد على دوليةال العالقات تأسيس لىإ باإلضافة إليها، تؤدي التي األسباب وتجنب

 و ،"لوك جون " مثالأ يينالكالسيك بالمحللين للواقعية المنافس الليبرالي المنظور يرتبط للحروب، العودة
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 :2015 )عديلة، وهي كانط وضعه الذي طاراإل في الرئيسية الليبرالية راضاتفتاإل وتشتمل ،"كانط يمانويل"إ

 :(148-147 ص

 فراد.لأل العقالنية بالخصائص يماناإل -
 جتماعية.اإل الحياة في التقدم بجدوى  يماناإل -
 كثرأ مجتمع وبناء التعاون  على قادرون  الشخصية، مصلحتهم على حرصهم رغم البشر نأب القناعة -

 وتناغم. سلمية

 خالل من الدولي، المجال لىإ المعتقدات هذه نقل على ،"كانط" هاسسأ التي الليبرالية النظرية عملت قدو 

 حكمال نىب   في المنسقة التغييرات خالل من منهما التقليل وأ والصراع الحرب على التغلب مكانإب تقول حقيقة

 العنصر" نهاأب للدولة التقليدية الليبرالية فبخال الجديدة الليبرالية وتنظر سواء، حد على والدولية المحلية

 ،(254ص :2016 ،وآخرون  دان) والصراع" التعاون  هو خيرةاأل هذه جوهر نأو  الدولية، السياسة في والفاعل يالرئيس

 لىإ والسياسي، قتصادياإل الميدان في وخاصة دوليال المستوى  على الليبرالية حققته الذي نتصاراإل دىأو 

 صاديةقتاإل التفاعالت وولدت الدولية، ياةالح ليشمل والقيمي الفكري  النموذج لتعميم لليبراليين المجال فتح

 نأب الرؤية وغيرهم، "كابالن روبرت" و "روسنين جيمس" مثالأ والمنظرين المفكرين من العديد لدى والثقافية

 مزيدال نحو الدولي بالنظام وتدفع السالم، تخدم فهي ثم ومن الدول، بين فيما الحدود كلآت على تعمل الثقافة

 الثقافات ونقل ةللهيمن سياسية وسيلة صبحأ قتصاداإل نأ كما  (76ص :2011 )حموتة، ،التعاون  من

 بهذه ةربيالغ الدول قتنعتإ ولهذا سياسيا، قوى األ هو قتصادياإ وى قاأل نإف السبب ولهذا مم،األ بين الحضارية

 طتسق نأ يمكن قتصاديةاإل اللعبة خالل ومن الفقيرة، عوبالش على سماليةأالر  ثارآل مشاهدتها مع الفلسفة

 (2013 )السلمي، .خرى أ وتضعف دول

 البحث نحو الدولية العالقات وتوجيه الفواعل سلوك توجيه حول الليبرالي الفكر هتماماتإ  نصبتا وقد

 مليهت ما لىإ بالعودة الإ اليتحقق وهذا والتعاون، للسلم ةوالمجتمعي الفردية الحاجة من دائماً  نطالقواإل

 التفاوض،و  للدبلوماسية واسعاً  مجاالً  تعطي نأ نهاأش من والتي والمجتمع، للفرد افيةوالثق الفكرية نتماءاتاإل

 تحقيق يخص مافي خرآ طرح لليبرالية يوجد كما السلوك، في بالعقالنية تتسم دولية فواعل تضمن التي وهذه

 نسانية،إلا الذات من نابعاً  خالقياً أو  قيمياً  بعداً  ثناياه بين يحمل والذي الجماعي، مناأل أمبد خالل من السالم

 خالقيةاأل والقيم لمثلا تفعيل في ساهم الذي "ويلسون  وودر" مريكياأل الرئيس يد على أالمبد هذا وظهر

 من عاون الت تبني لىإ تدعو خرى أ فكارأ لىإ ضافةباإل الفواعل، خالل من الدولية اتالعالق في نسانيةواإل

 ليالليبرا لفكرا صحابأ طورها فكارأ وكلها المتبادل، عتماداإل أمبد خالل من وأ المؤسساتي، الطابع خالل

 للفرد ي والفكر  الثقافي نتماءباإل الشعور من نطالقاً إ الدولية، قاتالعال في والقانون  خالقاأل لتفعيل كنتيجة

 (50-48ص :2009 يخة،ا)د .الدولية العالقات عليه تكون  لما وتصوره رؤيته في والمجتمع نساناإل
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 ساتالمؤس تعارض عشر، التاسع القرن  وائلأ في ظهرت سياسية، فلسفة ليبراليةال" :الصدد هذا في البعلبكي منير يقولو 

 افؤوتك التعبير في بحقه وتطالب عقالني، خير كائن نساناإل نأب وتنادي الفردية، الحرية من تحد التي والدينية، السياسية

 مما فراد،لأل ساسيةاأل المطالب ضمن الثقافة الليبرالية جعلت هناو  (2013 ،السلمي) ،"الواسعة والثقافة الفرص

 في الخارجي الدول سلوك على بدوره ينعكس ما وسلوكهم ووعيهم فراداأل تكوين في الثقافة هميةأ  على يدلل

 .البعض بعضها مع عالقاتها

 

 البنائية: -5

 اتيستاجيامب" يطالياإل الفيلسوف كتابات في عشر لثامنا القرن  لىإ البنائية للفلسفة التاريخية جذورال ترجع 

 نهاية يف تحديداً  الباردة، الحرب نتهاءإ مع الدولية العالقات في بذاتها قائمة كنظرية برزت نهاأ الإ ،"فيكو

 و ،"نوفأ نيكوالس" ،"كارتشويل فريدريك" ،"شتاين كاتز بيتر" دعاتها برزأ ومن العشرين، القرن  ثمانينيات

-322ص :2007 )جيندلي، البنائية النظرية في المفاهيم أهم ومن ،البنائية بأب لقب الذي "وندت لكسندرأ"
323): 

 لمصلحةوا بالقوة محكومة بالضرورة ليست الدولية السياسة نأ لىع البنائيون  يصر والقوة: الدولة مفهوم :والً أ

 لسلوك جتماعياإل طاراإل من جزءاً  صبحتأ التي التدخل وعدم السيادة مثل مومفاهي وقيم مبادئ فهناك فقط،

 .الدول

 يبنىو  الدول تملكه شئ نهأ على ليهإ نظري   ،غموضاً  كثرهاأو  المفاهيم همأ  من يعد الوطنية: المصلحة :ثانياً 

 السكان، عدد الدولة، تمتلكها التي الموارد الدولة، موقع همهاأ  سساأل بعض على ويرتكز الزمن مر على

 .الدولة قوة قياس معايير وهي ،خرى أ وعوامل للدولة، ستراتيجيةاإل هدافاأل

  من كل فيه تميل الذي الوقت في السياسي، الفعل تشكيل في الهوية دور البنائية أدركت الهوية: هميةأ  :ثالثاً 

 دور على تركز البنائية الفلسفة فإن المادية، العوامل على التركيز لىإ الليبرالية والفلسفة ةالواقعي الفلسفة

 خالل من تتفاعل هويةوال المصلحة أن البنائيون  ويرى  الدولية، العالقات في والقيم األفكار وتأثير الثقافة

 ويؤسس والمصالح، المعتقدات ويشكل يعكس كونه للخطاب كبيرة أهمية يولون  كما جتماعية،اإل العمليات

 دراكإ كيفية هي البنائية نظر وجهة نم والمحورية الجوهرية القضايا ومن بالقبول، تحظى لسلوكيات

 البنائيون  يفترضو  للدولة، العامة السياسة صناعة في تساعد حيث ومصالحها، لهوياتها المختلفة وعاتالمجم

 مناسباً  يراه  بما دوماً  الفاعل سيتصرف وبالتالي الدولية، العالقات في دوراً  للفاعل تحدد وأ تمنح الهوية نأ

 كدولة الدولة "فكرة أن "وندت ألكسندر" ويرى  ،وأنشطتها مصالحها عن تخبر الدولة وهوية ،(2007 )وولت،
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 الكيان تعطيها التي فهي لألفراد، الجماعية الهوية على األساس في تعتمد تنظيمية هوية أو ذاتية، هوية ذات

 .(3ص :2005 أحمد،) والمعنى"

 محاور ثالثة على دراستهم وتركزت والسالم، مناأل بدراسة البنائية تباعأ هتمإ  والسالم: مناأل :رابعاً 

 :(328-324ص :2014 )المصري،

 ةمنياأل والسياسات الرؤية تحدد التي نالبلدا بعض لدى مناأل بثقافة يسمى ما لىإ ن و البنائي بعض شارأ -

 كيللتش التراكمي ثراأل دراسة البنائية تباعأ يحاولو  القومي، منهاأب يتعلق فيما الدول هذه تضعها تيال

 ية.ولو أك والسالم مناأل تحقيق هي ساسيةاأل رتكازاتهاإ نأ يأ من،األ ساسيةاأل مالمحها الثقافة من وعن
 التي الدراسات من مجموعة منيةاأل التجمعات عنوان تحت الدولية الجامعات ساتذةأ من مجموعة طور -

 من نواعأ عدة بين الباحثون  زومي   والمبادئ. فكاراأل من كثيراً  "دويتش كارل" دراسة من ستمدتا

 الدولي، الصعيد على عيالجما مناأل نظام يعكسها التي الكبيرة عاتالتجم :همهاأ  منيةاأل التجمعات

 مشتركاً  نظاماً  لتنشئ الدول من مجموعة جتماعإ عند أينش الذي قليمياإل التجمع هو :خراآل والنوع

 ستقالله.إو  بسيادته منها كل حتفاظإ مع منلأل
 مناأل بمفهوم المتعلق الجدل في نيالبنائي من مجموعة نخراطاب يتمثل الدراسات في البنائية امسهإ -

 منيةاأل الدراسات جوهر عن يعبر الذي ،ينساناإل مناأل مفهوم ظهر الجدل هذا خالل وفي القومي،

 المادة. وليس نساناإل يكون  نأ يجب بحيث

 ,VIOTTI)  "كوبي مارك"و "فيوتي بول" يشير كما فتراضاتإ ربعةأ من الدولية العالقات في لبنائيةا تنطلقو 
2012: P278): 

 خرى،األ النظريات تراها كما القومي( منواأل الهوية، الوطنية، )المصلحة هيمالمفا قبول البنائيون  يرفض -

 الحكومية، غير والمنظمات الدولية، المنظمات مثل الدولة، غير أخرى  بفواعل تهتم البنائية أن كما

 عالقاتها في الوحدات هذه تفاعل عن تنتج التي والذاتية المعرفية العوامل على تركيزهم إلى باإلضافة

  البينية. مع
 والمصلحة الهوية في تؤثر وقوانين وقواعد قيم من تضمه بما الدولي النظام ةبني نأ البنائيون  يرى  -

 للفاعلين.
 ةبعيد والسياسية جتماعيةاإل الظاهرة تحكم قوانين وشبه نينقوا وجود حول فتراضاتاإل ائيون نالب يرفض -

 .محيطه في ثيرأالت على وقدرته اعلالف رادةإ عن

 الدولية، العالقات في للبنائية ولىاأل البدايات يعد الذي صنعنا" من "عالم كتابه في "نوفأ نيكوالس" كتب

 ومع البيئية تفاعالتهم خالل من الناس صنع من الإ هي ما والعالم مجتمعاتال الدول، الدولية، العالقات أن

 تجاهيناإل ذو لطريقا هذا الناس، يصنع والمجتمع المجتمع يصنعون  الناس نأ هو البنائية فجوهر البناء،
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 ،(318-317ص :2014 )المصري، البنائية امهتمإ  محور هي والناس المجتمع بين ليةالتباد العملية هذه وأ

 في خصوباأل الدولية، العالقات في قافيةالث العوامل هميةأ و  دور لىإ ئيينالبنا ورؤية نظرة في بحثنا ذاإو 

 على تقوم ساساأل في فالبنائية لمجال،ا هذا في كبير سهامإ يةللبنائ نأ دنج الدول، سلوك وتوجيه تكوين

 للعالقات جتماعياإل الطابع على "نوفأ" يركز ذإ والثقافية، جتماعيةاإل ومكوناته البشري  بالعنصر تمامهاإل

 تشكله الذي للعالم صنعهم في تجسيدها يحاولون  والتي فراد،األ يحملها التي القيم مجموع خالل من الدولية

 التداخل من نوع يعطي اعيةجتماإل والقواعد المبادئ مجموع فتشكل ،فرادلأل والثقافية الفكرية التصورات كتل

 وكذلك وقناعاتها رادتهاإ عن خاللها من تعبر والثقافات، مللقي جتماعيإ نظام شكل في يظهر فراداأل بين

 الثقافي النظام من يعازإب تتصرف عيةجتماإ وكاالت الإ هي ما التي والحكومات الدول ريقط عن تصوراتها

 .(52-51ص :2009 دايخة،) فرادلأل

 نهاأ يينكاديماأل من العديد وجد حيث الماضية ينالعشر  السنوات في كثيراً  البنائية النظرية زدهرتإ دوق

 عن الدول بعض نفصالإو  هليةاأل الحروب مثل وفهمها الظواهر من العديد تفسير على قدرة كثراأل النظرية

 المصري،) الدولية العالقات في يلثقافا العامل هميةأب الوعي بسبب كذلك نفصالية،إ وحركات خرى،أ دول

  .(329ص :2014
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 المبحث الرابع: البعد الثقافي في السياسات الخارجية للدول:
:السياسة الخارجية  

 ةمتعدد ظاهرة فأصبحت أساسيًا، تطوراً  ةالثاني العالمية الحرب خالل الخارجية السياسة ظاهرة تطورت 

 على تقتصر كانت أن بعد ،للمجتمعات والثقافية قتصاديةواإل جتماعيةاإل الوظائف بشتى ترتبط األبعاد

 الخارجية السياسة ظاهرة وزادت الدولي، المحيط في العاملة الوحدات عدد وتزايد العسكري، مناأل قضية

 ية،الخارج لسياسةا ظاهرة لتعقيد ونظراً  ت،للمجتمعا العامة للرفاهية بةبالنس أهميتها زادت كما تعقيدًا،

 لهذه محدد تعريف يوجد ال بينها، والعالقة طارهاإ في تندرج التي بعاداأل مجموعة لىإ التوصل وصعوبة

 كةالحر  أو ارجيالخ النشاط أنها على الخارجية للسياسة ينظر من فهناك مختلفة، التعريفات فجاءت الظاهرة،

 شاط"ن بأنها الخارجية للسياسة تعريف دميق الذي "هيل نورمان" مثالأ الوحدات من غيرها وأ للدولة الخارجية

 لفلسفةا أساس على عسكرياً  أو إقتصادياً  أو سياسياً  مظهراً  النشاط هذا تخذإ سواء األخرى، الدول لق ب   الدولة

 للسياسة تعريفاً  "وسنايدر فيرنس" ويقدم ،(HILL, 1963: P73) بها" القادة يتمسك التي األيديولوجيا أو

 ة،المشكل مع للتعامل المتبعة ختباراإل ساليبأو  العمل قواعد وبين الخارجية اسةالسي بين يرادف الخارجية

 ينةمع واقعة مشكلة مع للتعامل اختياره تم كالهما، أو القواعد من مجموعة أو العمل "منهج بأنها فيعرفانها

 من وهناك ،(7ص :1998 سليم، السيد )محمد المستقبل" في حدوثها يتوقع أو ،حالياً  تحدث وأ فعالً  ثتحد

 هؤالء أمثال ومن الخارجي، المحيط في الدولة ألهداف مرادف نهاأب الخارجية للسياسة خرآ تعريف يقدم

 خالل من بواسطتها الدولة تحاول التي واإلرتباطات األهداف مجموعة" بأنها: يعرفها الذي "سيبوري"

  لقوةوا ذالنفو  ستعمالبإ الدولية البيئة ومشكالت جنبية،األ الدول مع تتعامل أن دستورياً  المحددة السلطات

 ريتشارد" األسبق األمريكي الرئيس عنها ويقول ،(26ص :2010 )النعيمي، "األحيان بعض في والعنف بل

ل   ال فن هو العالمية الساحة على لخصوصوبا للسلطة الناجح اإلستعمال إن" :"نيكسون   "التجربة إال مهت ع 

 للمدخالت لتحوي عملية هي الخارجية السياسة أن فيرى  "هيرمان تشارلز" أما ،(22ص ،2012)النعيمي،

 الخارجية السياسة تتألف" :أنها على الخارجية السياسة ففيعر   معينة غايات تحقيق لىإ تهدف نشطةأ لىإ

 التيو  يمثلونهم من أو الحكومة في الرسميون  القرار صانعوا يتبعها التي المتميزة الرسمية السلوكيات تلك من

 تجاهإ يوجد بينما ،(HERMAN, 1972: P72) "الخارجية  الدولية الوحدات سلوك  في التأثير بها يقصدون 

 الخارجية، البيئة في القرار صانعي وتصرفات سلوكيات من وعةمجم على ءً بنا الخارجية السياسة يعرف خرآ

 لتيا المتميزة الرسمية السلوكيات تلك من "تتألف :الخارجية السياسة نأب يرى  الذي "مورجان باتريك" مثالأ

 تالوحدا سلوك في التأثير بها يقصدون  والتي يمثلونهم، من أو الحكومة في الرسميون  رالقرا اصانعو  يتبعها

  .(MORGAN, 1975: P166) الخارجية" الدولية

 الخارجية السياسة نأب يرى  الذي "ناويروز " قدمه الذي التعريف الخارجية للسياسة شموالً  التعريفات كثرأ ومن

 في نمعي موقف تغيير وأ قرارإ أجل من بوعي القومي للمجتمع الرسميون  الممثلون  يتبعه للعمل منهج" :هي
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 لتعدد السبب ويعود ،(BRZEZINSKI, 1969: P156) "سلفاً  المحددة هدافواأل يتفق بشكل الدولي النسق

 سبابلأل تعزى  والتي الخارجية للسياسة عامة كاديميةأ نظرية غياب لىإ الخارجية السياسة زاءإ المفاهيم

  :(26ص :2012 النعيمي،) التالية

 الدولية. والتفاعالت الخارجية للسياسة يةيكالدينام الطبيعة .1
 الدولية. السياسة في جديدة قوى  ظهور نعكاساتإ .2
 النظرية. هذه مثل بناء تجابه عديدة أكاديمية تحديات .3
 خرى.أل دولة من الخارجية السياسة واقع ختالفإ .4
 والخارجية. الداخلية السياستين لتشمل تمتد صبحتأ التي الموضوع حدود .5

 لبعدا وهذا خرى،األ الدولية الوحدات زاءإ الوحدة تلك تنتهجها التي لبرامجا لىإ الخارجية السياسة تنصرفو 

 تالتفاعال مجموعة لىإ الدولية العالقات تنصرف حيث ية،الدول العالقات عن الخارجية السياسة يميز ما هو

 كالصراع التفاعلية القضايا الدولية العالقات موضوعات وتشمل أكثر، وأ دوليتين وحدتين بين تحدث التي

 احدة،و  دولية وحدة من تنطلق فإنها الخارجية السياسة بينما وغيرها، التسلح وسباق الدولي، والتكامل الدولي،

 قتصاديةواإل السياسية والقضايا السياسة، تلك في خارجيةوال الداخلية المؤثرات لىإ موضوعاتها وتنصرف

 وأ ترابط وجود عدم اليعني الموضوع ختالفإو  .الخارجي المحيط في الدولية الوحدة بها تهتم التي والثقافية

 من مجموعة لتفاعل محصلة هي الدولية فالعالقات الدولية، والعالقات الخارجية السياسة بين عالقة

 .(13ص :1998 سليم،) الدولية الوحدات فلمختل جيةالخار  السياسات

 أهداف تحقيق لىإ تسعى التي القرار صناع قبل من ةالمتخذ الخارجية فعالاأل الخارجية السياسة تتضمنو 

 سعيهم في القرار صناع يدركها التي والظروف العوامل من بمجموعة مرتبط والفعل المدى، قريبة أو بعيدة

 ،السياسي الهيكل الديموغرافية، قتصادية،اإل الجغرافية، الظروف تشمل لظروفا وهذه أهدافهم، لتحقيق

 ى خر األ جهزةاأل دور لىإ شارةباإل يتخذف الفعل أما والعسكري، ستراتيجياإل والموقف والتقاليد، الثقافة

 املالعو  من مجموعة القرار صناع على وتؤثر بها، مقيد وهو الدولي المسرح على تعمل التي المشابهة

 .(16-15ص :2012 )حقي، قراراتهم تشكل التي والخارجية الداخلية

 محددات السياسة الخارجية:

 والمميزات الخصائص من مجموعة خارجية سياسة كل تعطي الخارجية للسياسة المتغيرات من مجموعة يوجد

 عن المتحدة تاللوالي الخارجية السياسة تختلف المثال سبيل فعلى ألخرى، دولة من تختلف تجعلها التي

 تختلف األمريكية المتحدة للواليات الخارجية السياسة أن كما شعبية،ال الصين لجمهورية الخارجية السياسة

 تلقائي، بشكل أو الصدفة طريق نع تتغير وال تتحدد ال الخارجية السياسة نأ القول ويمكن ،ألخرى  فترة من

 عتماداً إ  ابعضه مع تتفاعل التي المستقلة التفسيرية لمتغيراتا من مجموعة على بناءاً  وتتحدد تتغير نماإو 
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 )سليم، :أساسية مجموعات بثالث المتغيرات هذه تحديد ويمكن التحليل، محل الدولية الوحدة خصائص على

 (137ص :1998

 شملوت خارجيةال السياسة صنع عملية بيئة في الكامنة المتغيرت بها ويقصد :الموضوعية المتغيرات أواًل:

 (2016 )محمد، :المتغيرات من نوعين

 ذاتيال لتكوينها مرتبطة أنها أي ذاتها، الدولية الوحدة طارإ داخل تقبع التي وهي :خليةاالد المتغيرات -1

 تشمل: المتغيرات وهذه أخرى  دولية وحدات مع التفاعل نتيجة تنشأ وال والبنيوي،
 للقادة الذاتية والدوافع الشخصية، الخصائص مجموعة بها والمقصود القيادية: الموضوعية المتغيرات -

 مباشر. بشكل الخارجية السياسة يصنعون  الذين السياسيين
 يةالقوم الخصائص وتشمل ،الدولية للوحدة البنيوي  بالتكوين والمرتبطة البنيوية: الموضوعية المتغيرات -

 السياسي. والنظام
 تهاممارس نطاق خارج من القادمة أي الدولية، للوحدة يةالخارج البيئة عن الناتجة :الخارجية المتغيرات -2

 الدولية، التفاعالت الدولي، النسق وتضم أخرى، دولية وحدة مع تفاعل من الناتجة تلك هي أو لسلطتها،

 .ةالدولي قيثاوالمو 

 ياسةالس في آثارها  خالله من الموضوعية المتغيرات تنتج الذي الوسيط تعتبر ثانيًا: المتغيرات النفسية:

 للمتغيرات الخارجية السياسة صانعك هفهم كذلك السياسي، القائد واتجاهات بميول تتعلق وهي الخارجية،

 ت،المتغيرا لتلك السياسة صانع فهم على بناءاً  الإ الخارجية السياسة في هدفها تحقق ال والتي الموضوعية،

 تلك نأ كما الخارجية، السياسة في ثرأ هل يكون  لن المتغير ذلك نإف معين، متغير وجود يدرك لم ذاإف

 صانع تصور ذاإ المثال، سبيل فعلى المتغيرات، كلتل الخارجية السياسة صانع مفهوم على يقتصر المتغيرات

 بناءاً  الخارجية لسياسةا في سيتصرف نهإف العدو، بقوة مقارنة ضخمة سكريةع قدرة تمتلك دولته أن السياسة

 .(139ص :1998 )سليم، القوة هذه دولته تمتلك لم ولو حتى التصور هذا ساسأ على

 راتالمتغي بين العالقة شكل في ثيرأالت في تتداخل التي المتغيرات لكت بها والمقصود :المتغيرات الوسيطة

 المتغيرات الوسيطة المتغيرات وتشمل الخارجية، السياسة هنا به والمقصود التابع والمتغير المستقلة،

 صنع عملية ذلك في بما السياسة تلك صنع وعملية هيكل تشمل وهي الخارجية، لسياسةا بصنع المرتبطة

 القرار. تخاذإو 

 يتسم والذي الخارجية السياسة أبعاد مختلف تحديد في والوسيطة والنفسية الموضوعية المتغيرات وتتفاعل

  .(140ص :1998 سليم، ) منظم بأنه التفاعل هذا

  :السياسة الخارجيةلمشاركة في صنع الهيئات ا

:(2015 )قراش، الخارجية السياسة صنع في تساهم نمجموعتي بين التمييز يمكن  
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 ساتوالمؤس الوزارات مثل قريبة أجهزة من يتبعها وما التنفيذية السلطة في متمثلة الحكومية: المؤسسات

مختلفة. لجان من تشمله اوم التشريعية السلطة وكذلك عامة،ال  

  العام. يأوالر  عالمواإل المصالح وجماعات ةالسياسي حزاباأل وتضم الحكومية: غير المؤسسات

 
 البعد الثقافي في السياسة الخارجية للدول:

 سيالسيا المسرح على طموحاً  أكثر دوراً  تؤدي الفعلية الثقافات كون  بسبب كفكرة الصدارة لىإ الثقافة برزت

 .(85ص :2012 يجلتون،)إ األمة -للدولة أساس الى حالياً  الثقافات تحولت وقد العالمي،

 نسانيةإ منجزات هي ومبتكراتها ثقافتها نبأ الحاكمة والنخب الشعوب حساسإ عن الثقافي البعد يعبرو 

 تحقيق أجل من الخارجية سياستها تعزيز في تساهم التي المضافة الدولة قوة عوامل من وجزء وحضارية،

 شكلتو  للدولة، جيةالخار  السياسة صناع قبل من ومبرمج شامل بتخطيط الثقافي البعد ويرتبط دولية، مكانة

 رالتغيي شكل تأخذ قد والتي اتوالعاد والتاريخ والدين اللغة مثل المشتركة الموضوعية بعناصرها الثقافة

 تعبر كيانات عتبارهاإب للدول، الخارجية السياسة عناصر من هاماً  عنصراً  أوجهها بعض في يديولوجياأل

 في العام الدولة سلوك على واضح أثر من العناصر هذه تتركه وما ووجوده، وهويته المجتمع شخصية عن

 عالقات طارإ في بينها فيما تتفاعل أخذت التيو  خرى،األ الدول مع لعالقاتها المنظمة قراراتها صياغة

 بعادألا ثالثية التكنولوجية الثورة عدب بينها فيما المتداخلة المصالح ةوتير  زديادإل نتيجة والصراع التعاون 

 شبه صغيرة قرية العالم ليصبح والزمان المكان مفاهيم لتغيير أدى مما تصال(،واإل عالمواإل )المعلومات

 موالاألو  فكاراأل بتدفق التحكم على الدولة قدرة جعل مما التقليدية والسيادة الجغرافي البعد متجاوزة مفتوحة،

 .(2010 مة،)نع قلأ ليهاإو  منها

 هوية خالل من لخارجيةا السياسة صنع على المجتمع داخل الثقافية تجاهاتواإل القيم توزيع يؤثر كما

 ددتح والتي للشعوب والحضارية الثقافية والسمات الخصائص مجموعة" بها يقصد الفاعلين وهوية هدافهم،أ و  الفاعلين

 التي الدول بين العالقات وطبيعة نمط في وتؤثر بعضها، من الشعوب اقتراب مدى تحدد ثم ومن للشعوب، القيمي التوجه

 نإف المثال سبيل فعلى التحالفات، ههذ تماسك ومدى الدول تلك بين تحالفات نشوء ذلك في بما الشعوب، تلك اليها تنتمي

 .(265ص :1998 يم،سل) " الدولية العالقات في واحدة كتلة تكون  لكي ترشحها األوروبية للشعوب المشتركة الهويات

 

:للدول لسياسة الخارجيةاألداة التنفيذية ل ،الدبلوماسية الثقافية  

 عن الحديث عندو  الخارجية، السياسة أهداف تحقيق في الفاعلة الوسائل ضمن من الثقافية البدلوماسية تعد

 يختص ذلك كان ذاإ ماأ الدولية، العالقات في الثقافي دالبع دور هو المقصود يكون  الثقافية الدبلوماسية
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 خالل من ليةالدو  البيئة في ثيرأوالت النفوذ ممارسة الدولة تلك ةمحاول يعني فهذا ما، لدولة الخارجية بالسياسة

 التقليدية النفوذ عادبأل مضافاً  اً بعد بوصفه رجيةالخا للسياسة الرابع البعد يسمى ما وأ الثقافي البعد توظيف

 .(102ص :2008 )مصباح، والعسكرية ةوالسياسي قتصاديةاإل الثالثة

 ،األفكار التعليم، الفنون، بينها ومن الثقافة عناصر "توظيف :نهاأب الثقافية الدبلوماسية تعريف كنويم

  التاثير  بهدف  المؤثرة  والنخب  يأوالر  القرار  وصناع  األجنبية الجماهير في ثيرأللت والدين العلوم التاريخ،

 يف السياسية العلوم أستاذ "كامينغز ميلتون " فهاويعر   ،(KITSOU, 2013: P22)  نطباعاتهم"إو   أفكارهم في

 من وشعوبها األمم بين الثقافة جوانب من وغيرها والفن والمعلومات األفكار تبادل" :بأنها هوبكنز جامعة

 الدبلوماسية أن فيرى  "تاير روبرت" أما ،(LENCZOWSKI, 2011: P159) المتبادل" التفاهم تعزيز أجل

 معين" شعب وثقافة حياة فهم عناصر أخرى  لشعوب تنقل ناجحة تواصل عملية في يتمثل "فعل :الثقافية

(THAYER, 1954: P740)، للثقافة الترويج أهمية عن "بارسونز نتوني"أ البريطاني لدبلوماسيا عبر وقد 

 سيكون  وشعبها، وفنونها ومدنها بالده حببتأو  عرفت نوإ دبه،أ وأ حدأ بلغة نستأستا نإ" :بقوله الوطنية

 تعتبر حين لدعمه وأيضا بدقة، تعرفه ال مصدر أي من كثرأ منه ماتريده القتفاء شعوري  ال بشكل مستعداً 

 ستراتيجياإل رالمنظ   ماأ ،(KITSU, 2013: P22) "أخطأ نإ بقسوة معاقبته ولتجنب صواب، على نهأ

 إلنجليزيةا للغة الواسع نتشاراإل يعززها الثقافية أمريكا اذبيةج بأن قرأ فقد "نسكيجيبري زيبيغينيو" األمريكي

 فراوي،ال) مريكيةاأل الناعمة القوة نظره في يعزز العالم في اإلنجليزية اللغة وانتشار مشتركة، عالمية كلغة

2016). 

 (:2010 )نعمة، رئيسية أبعاد ثالثة مع الدبلوماسي النشاط يتعامل و

 عالقات طارإ في للدولة السياسي الكيان ونمو بديمومة يتعلق ما كل يشمل الذي : السياسي البعد -

 الدولي. المجتمع أطراف بين والصراع التعاون 
 يشيةالمع حتياجاتاإل لتلبية المتبادلة عتماديةاإل أصبحت األمم، عالقات لتطور نتيجة قتصادي:اإل البعد -

 الدولي. النظام أشكال من شكالً 
 جودها،و  إثبات في القومية إليها تستند التي الهامة المقومات كأحد معه التعامل يتم والذي الثقافي: البعد -

 متميزة مكانة تحقيق أجل من الخارجية سياستها تعزيز في تساهم التي الدولة قوة عوامل من كجزءو 

 عليه. والمحافظة الثقافي تراثها لدعم دولة كل تسعى لذلك ،دولياً 

 في الدولية، العالقات مستوى  وعلى المحلي المستوى  على الثقافية لسياستها كبيرة أهمية تولي الدول تبدأو 

 تجعل أصبحت كما الدولية، الثقافية العالقات لموضوع أهمية تلقي ال الداخلية السياسية نظمةاأل كانت حين

 عامل من أكثر وجود يفترض وهذا ،الدبلوماسية أداتها على تغطي التي ةالرئيس المقومات أحد اليوم منها

 ومن كافة، الدبلوماسية بالهيئات رتبطتا الثقافي المستشار فكرة جانب، منف الدبلوماسي، التنظيم عوامل من
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 دارةإ يعكس داخلياً  اً تنظيم حساباتها في تضع الثقافي زوالغ نطاق في الكبرى  الدول جميع فإن آخر، جانب

 البريطاني، الثقافي المجلس صالحيات من المهمة هذه بريطانيا جعلت المثال، سبيل فعلى الثقافية، العالقات

  United States Information عالملإل مريكيةاأل للوكالة بالمهمة فعهدت مريكيةاأل المتحدة الواليات أما

USIA)( Agency (،657ص :2012 النعيمي)، في متزايد هتمامإب الثقافية الدبلوماسية موضوع ظيح وقد 

 السياسة امنظرو  يرى  حيث ،11/9/2001 حداثأ بعد خاصة الحالي، القرن  بداية ذمن األمريكي الخطاب

 األهداف تحقيق في الثقافية الوسائل تؤديه نأ يمكن الذي الدور أهميةو  الثقافي البعد أهمية القرار وصانعوا

 السياسة دبياتأ بها تزخر التي الدراسات من كبير عدد ويوجد كية،يمر األ الخارجية السياسية المهام وإنجاز

 الثقافية سيةالدبلوما مفهوم بين التمييز من البد وهنا الثقافية، الدبلوماسية تناولت والتي مريكيةاأل الخارجية

 الهيمنة لتبرير المفهومين بين متعمد لبس يوجد حيث الثقافية، مبرياليةاإل خرآ نىبمع وأ الثقافية والهيمنة

 دمآ" بمقولة ذلك على ستداللاإل نويمك مريكية،ألا الخارجية السياسة صنع دوائر في الثقافي سعالتو  ولومي

 :2008 كوبر،) قليل" القتلى عدد لكن ثقافية حروباً  يشنون  مريكيون األ كاديميون "األ :قال حين "كوبر

 .(52ص

 وتبعتها عشر، التاسع القرن  في الحكومية الهيكلية ضمن من ثقافية دبلوماسية مؤسسة أول فرنسا في ظهرتو 

 التي يةاألمريك المتحدة الواليات ثم ،1934 عام البريطاني الثقافي برنامجها أسست التي بريطانيا ثم ألمانيا،

 ياراخت ايتقليد أمرا أصبح وقد العالم، دول من العديد تبعتهم ذلك وبعد ،م1938 عام الثقافي برنامجها أسست

 قافيةالث الدبلوماسية مفهوم وظهر الخارجية، لوزارة الهيكلي االطار ضمن لبالدهم كسفراء والفن الفكر أعالم

 في الفكري  التعاون  مركز المتحدة مماأل عصبة أنشأت حيث الماضي، القرن  من الثالث العقد مطلع الدولية

 يالدول الثقافي اطالنش تنسق مازالت التي 1945 عام اليونسكو منظمة المتحدة االمم ةمنظم وأنشأت باريس،

 .(99ص :2014 ،)مصباح هذا يومنا حتى

 :(136 ص :1991)مقلد، نمطين لىإ هدافلأل تبعاً  الثقافية الدبلوماسية نماطاأل وتنقسم

 دييؤ  الذي ختراقاإل أو ندثاراإل من عليه والمحافظة الثقافي هاتراث حماية على تعمل دول ول:األ النمط -

 السلبي. التغيير لىإ
 قتصادية.واإل والسياسية جتماعيةاإل وقيمها ثقافتها تصدير تحاول لدو  الثاني: النمط -

 ،لتحقيقها الدولة تسعى التي الخارجية السياسة أهداف لىإ يعود وهذا واحدة، سياسة في دفيناله يجتمع وقد

  الفعلي. الوجود حيز خراجهاإو  هدافاأل هذه لتحقيق الدولة تمتلكها يتال القوة عوامل توفر ومدى

 واهدوالش قليمية،واإل الفرعية نظمةاألو  الجديد الدولي النظام تشكيل في كبيرة قوة الثقافية وللدبلوماسية

 :(657ص :2012 النعيمي،) ومنها الحقيقة هذه مثل لىإ تشير التاريخية
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 )البعثة MISSIO CIVILIS ARYIC مفهومها خالل من للعالم تنظر الفرنسية الثقافية السياسة بدأت -1

 دول في التعليم في مفهومها نشر من التعليمي تقدمها وبواسطة بريطانيا سعت فيما الفورية(، المدنية

 جوهرية سألةم تعد لها الثقافية السياسة فإن مريكية،األ ةالثقافي الدبلوماسيةب يتعلق فيما أما الثالث، العالم

 القرن  واخرأ من بتداءاً إ مريكياأل الشعب عند واضحة الصورة وهذه مريكي،األ الشعب قطاعات لدى

 ارجيالخ للعالم وتجارية دبلوماسية بعثات رسالإب قامت عليه وبناءاً  العشرين، القرن  وبداية عشر التاسع

 الثقافية. بالسياسة عالقة هال القومية السياسة كون  سياستها، تحدد والتي
 لكذ جاء وقد ،م1938 عام الالتينية أمريكا في الثقافية العالقات قسم مريكيةاأل الخارجية وزارة تأنشأ -2

 القرن  تثالثينيا في الخارجية لسياستها مالزم كعنصر بالثقافة األمريكية المتحدة الواليات هتمامإل كنتيجة

 نتصارإ دعوب الصين، لىإو  األوسط الشرق  منطقة لىإ نشاطها متدإ ،الالتينية أمريكا وبعد الماضي،

 نهجكم الثقافية الدبلوماسية فتبنت الدولي، الواقع مع تتكيف تأبد الثانية، الميةالع لحربا في أمريكا

 Central المركزية ستخباراتاإل وكالة نشاط مع ومتشابك مدعوم بشكل الخارجية سياستها في أساسي

gencyIntelligence A (CIA،) فولبرايت" مشروع في متمثلة م1946 في األولى المبادرة وكانت" 

 "دمون سميث" مشروع تاله األخرى، والدول األمريكية المتحدة الواليات نبي الثقافية التبادالت لتشجيع

 دوليةال الدائرة سمإ تحمل مريكيةاأل الخارجية وزارة في ثقافية ئرةدا ستحداثإ بموجبه تم الذي م1948 عام

 للدبلوماسية مركزية سةكمؤس مريكيةاأل ستعالماتاإل وكالة دور برز م1953 وفي قافي،الث للتبادل

 بدلتأ  و  ،م1978 في أمريكا صوت محطة ليهاإ وضمت مهمة، ثقافية مسئوليات بها نيطتأ  و  العامة،

 مراأل ،م1959 عام والثقافية التربوية الشئون  بمكتب الخارجية وزارة في الثقافي للتبادل الدولية الدائرة

 ,KITSU) األمريكية المتحدة للواليات لخارجيةا بالسياسة الثقافية العالقات لدمج البداية نقطة لشك   الذي
2013: P22). 

 بتنفيذ وميق الذي هو فالدبلوماسي قرارها، وتعزيز الخارجية للسياسة تنفيذ كأداة  الثقافية الدبلوماسية تعمل -3

 تشكيل في الثقافية الدبلوماسية دور هميةأل ونظراً  السلم، أوقات في السياسة رجل يرسمها الذي الخطة

 عن يرللتعب المختلفة وأشكالها بأنماطها الثقافية الدبلوماسية مؤسسات تطوير فإن الجديد، الدولي النظام

 المؤسسات كل يضم للثقافة وطني مجلس عبر أو ،الخارجية وزارة خالل من الخارجية الدولة سياسة

 الدولة تعمل التي الكامنة الدولة قوة عوامل من عامل وأ ،اعنه غنى ال ضرورة أصبح للدولة، الثقافية

 ى الكبر  القوى  سياسات في الثقافية الدبلوماسية ممارسة صعيد علىو  ،(2010 )نعمة، منها ستفادةاإل على

 ةليآ نهاأب للبعض تبدو حالة في الثقافية ةالدبلوماسي ضعت ،األمريكية المتحدة الواليات سهاأر  علىو 

 ،فقط تصديرها نماإو  الثقافية المادة تبادل عدم ظل في خصوصاً  الثقافية الهيمنة لممارسة أيديولوجية

 ون والتعا منواأل السالم سبل تعزيز على تعمل مكاناتهاإب الثقافية الدبلوماسية نأ خرون اآل يرى  بينما

 (2016 )الفراوي، .البعيد المدى على النزاعات وتؤجل الخالفات اوزتتج ذهنية وتوفير العالم، عبر
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 حيث فية،الثقا مبرياليةاإل وأ الثقافية الهيمنة ومفهوم الثقافية لوماسيةالدب مفهوم بين الفرق  تحديد يمكن -4

 وأ ةالهيمن ماأ ومقبوالً  مشروعاً  تجعله وقيمة ويةمعن قيمة تمنحه التي خالقيةباأل األول المفهوم يتصف

 يف يصب يجعله ما الحضارية وأ العامة السياسية القيم من التخلص لىإ يهدف نهإف الثقافية مبرياليةاإل

 عقول على والسيطرة للغزو "محاولة بأنها: تعرف  الثقافية مبرياليةاإل نأ حيث الثقافي، التوسع سياسة طارإ

 ياتهاط بين تحوي  السيطرة ومحاولة ،(72ص :1985)دوروثي، دولتين" بين القوى  عالقات لتغيير كأداة  الناس

 النهج من تنطلق نفعية نهاأ يعني ما والخداع، المكر على نيةمب خالقيةأ ال وأساليب براغماتية ميول

 قعيةالوا المدرسة ظري من برزأ حدأ "مورغانثو هانز" عنه رعب   ما وهذا الوسيلة" تبرر "الغاية الميكافيلي

 فستكون  ها،بمفرد تنجح نأ لها رد  ق   ولو ،ءودها مكراً  طرائقها كثرأ هو الثقافية مبرياليةباإل نسميه ما لعل ...". :بقوله

 من مستخدمة قتصاديةاإل الحياة على السيطرة وأ اإلقليمي الغزو لىإ تهدف فهي ،نجاحاً  مبرياليةاإل السياسات كثرأ

-98ص :1965 )مورغانثو، بلدين" أي بين القوى  عالقات لتغيير الوسيلة عليها والسيطرة الناس عقول حتاللإ
 الوسائل هاوتثبيت مبرياليةاإل السيطرة فرض جلأ من الماضي في ستخدمتأ   التي الوسائل همأ  ومن ،(99

 ائلالوس ذكىوأ خبثأ نهاأ لىع لها نظري   والتي الثقافية الوسائل قتصادية،اإل الوسائل العسكرية،

 والسيطرة العقول غزو في يتمثل الذي هدفها لىإ يعود وهذا ستعمارية،اإل السيطرة فرض في المستخدمة

 .(567-565ص :1991 )مقلد، عليها

:ناعمة في السياسة الخارجيةال قوةالالبعد الثقافي   

 صبحتأو  ،الخارجية سياساتها في الدول تتبناها التي الناعمة القوة ومقومات عناصر أحد الثقافي البعد يعتبر

 الدروس ستلهمتإ التي التقليدية الممارسات كانت وربما الناعمة، القوة لسياسة األبرز الوجه تمثل

 ،خيةالتاري تجاربها من ةالدولي للعالقات الحديث العصر في الناعمة القوة مفهوم لبلورة النظرية والخالصات

 الناعمة؟ القوة هي فما

 من مهما ركناً  وأصبحت المختلفة، الدولية الفواعل عليها تستند التي القوة مقومات أحد الناعمة القوة تعتبر

 الساحة على لها مكانة إليجاد تسعى التي الدول من لكثير الصلبة القوة عن أهمية تقل ال التي القوة ركانأ

 والثقافي فكري ال ثيرأتال ستخداما عنيت الناعمة ةوالقو  الدول، من وغيرها تركيا، الهند، الصين، مثل الدولية،

 تسعينيات وائلأ في "ناي جوزيف" هو المفهوم هذا وبلور صاغ من وأول ما، بلد صورة لتحسين عالميواإل

 بدالً  الجاذبية طريق عن تريد ما على الحصول على "القدرة :بأنها الناعمة القوة فعر   حيث الماضي، القرن 

 :2005ناي، ) وسياساته" السياسية، ثلهوم   ما، بلد ثقافة جاذبية من تنشأ وهي موال،األ دفع أو رغاماإل من
الذهنية للذات عن طريق المصادر  القدرة على خلق التفضيالت والصور" :بأنها  "جين لي"ويعرفها  ،(12ص

 مفهومو ،)P148 :Vasilevsyte, 2013( الرمزية والفكرية التي تؤدي إلى تغيرات سلوكية في أفعال األخرين"

 شكالهأ بجميع والفني الثقافي التبادل توأدوا وسائل ستيعابا عن يعبر لفظي ترف مجرد ليس اعمةالن القوة

 المعاصرة، الجيوبوليتك دبياتأ ضمن أساسي كبعد ندمجا نماإو  الحدود ختراقاو  التواصل عولمة ظل في
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 حتذىي   كنموذج نفسه يفرض نأ على الفاعل "قدرة :انهأب "الجيوبوليتيك" كتابهما في "وثيال لورو" فيعرفها

 "الحالي الوقت في قوة سياسة لكل أساسي عامل وهي كونية، قيم لواء وكحامل جتماعي،واإل السياسي للتنظيم

 .)2016 )الفراوي،

 قيموال والثقافة دياناأل في تجسدت بل ،مسبقاً  تعرف لم والمعنوية الروحية الناعمة القوة نأ يعني ال هذاو 

 السفةالف وكتابات القو أ في الناعمة القوة فتر  ع   وقد بشر،ال تاريخ مدى على يديولوجياتاأل في ثم نسانيةاإل

 سفةللفال كان ولقد الثقافية(، والهيمنة النموذج القدوة، قناع،اإل ثير،أ)الت مثل خرى أ سماءأب والمفكرين

 ثالأم ،السلطة لتعزيز الناعمة القوة ستخدامإب نادى من وأول لناعمة،ا القوة عن الحديث في السبق الصينيين

 أكثر السماء تحت "ليس :يضيفو  ،والضعيف" الناعم ويعيش بوالصل الشديد "يسقط :قال حين "تزو الو"

 :1995 ،تسه) والشديد" الصلب مهاجمة على منه أقدر شيء من فما ذلك من الرغم وعلى الماء، من نعومة

 لعالقاتوا ابدواآل خالقاأل حول مجملها في تتمحور "كونفوشيوس" تعاليم أن كما  ،(127-125ص

 قرن ال في نتشارهاال الفضل فيعود البوذية الديانة أما والفضيلة، بالحكمة الحكم دارةإ وطريقة جتماعيةاإل

 لوالتعام والتسامح المحبة لىإ تدعو التي خالقيةاأل مبادئها ،سيويةاآل الشعوب بين الميالد قبل لسادسا

 الفقراء. ومساعدة ىبالحسن

 أو ةمنظم عنها تعبر التي القيم من كبير حد لىإ الناعمة للقوة المنتجة دالموار  تنشأ الدولية، السياسة فيو 

 ابه يعالج التي الطريقة وفي والسياسية، الداخلية ممارساته تضربها التي مثلةاأل وفي ثقافته، في ما بلد

 العسكري  زنهاو  به يوحي مما أقوى  بنفوذ تتميز البلدان، بعض هناك ذلك على اً وبناء خرين،اآل مع تهاعالق

 والعمل قتصاديةاإل اتالمساعد مثل جذرية  قضايا تشمل بحيث  الوطنية مصلحتها تحدد نهاأل قتصادي،واإل

 :(37-33 ،28ص :2005 )ناي، موارد ثالثة على ما لبلد الناعمة القوة كزوترت ،السالم حاللإ على

 تمكن وخصائص مظاهر عدة ولها للمجتمع، معنى تخلق التي والممارسات القيم مجموعة وهي الثقافة: -

 التي بيةالشع فةوالثقا النخبة، تعجب التي والتعليم، والفن، دب،كاأل العليا الثقافة بين التمييز من الفرد

 الجماهير. متاعإ على وتركز تهتم
 خرون،اآل فيها ايشاركه ومصالح تاسياس وتروج عالمية قيم على ما ثقافة تحتوي  عندما السياسية: القيم -

 ةالضيق فالقيم الجاذبية، بسبب يكونها التي عالقاته خالل من مايريد على حصوله مكانيةإ من يزيد نهإف

 محدودة. الناعمة قوتها تكون  المحدودة والثقافات
 فالسياسة تبددها، أو الناعمة اقوته تعزز نأ ماإ ما لبلد الحكومية السياسات نإ الخارجية: السياسة -

 على قائمة وأ خرين،اآل يأبر  مةمهت وغير ومتغطرسة متعالية تبدو والتي ما دللب الخارجية او يةالداخل

 حكومة عنها تدافع التي والقيم الناعمة، قوتها تتقوض الغالب في ،الوطنية للمصالح فقاأل ضيقة معالجة

 والعمل الداخل، في مثالً  كالديمقراطية سلوكها خالل من خرينلآل قدوة وتكون  بالفعل القول تصدقو  ما

 تاثيراً  تؤثر الخارجية، سياستها في نساناإل وحقوق  السالم وتشجيع الدولية، الموسسات في خريناآل مع
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 تبادالتوال والزيارات تصاالتواإل التجارة وتساعد ،جذب عنصر هاسياست تكون  كما خرين،آلا في قوياً 

 .ونشرها الثقافة نقل على الدراسية والبعثات الشخصية

 اللخ من لتحقيقه الدولة تسعى الذي للهدف تبعاً  الناعمة للقوة تقسيما "لي جين" يقدم الناعمة: القوة أنواع

 في اإلختالف مع الجاذبية عنصر في جميعها كتشتر  الناعمة للقوة فئات خمس فيقدم القوة، هذه توظيف

 لبيةالس بالجاذبية يبدأ الناعمة القوة من متصل هيئة على التقسيم يمتد بحيث سلبية، قوة وأ نشطة قوة كونها

 ةيالجاذب هذه توجيه على تعتمد التي النشطة بالجاذبية وينتهي للدولة، الجاذبة الصورة خلق على تقوم التي

  :(15-14ص :2016سليمان،) هي الناعمة القوة وأنواع ستخدامها،إو 

 السلبية: الناعمة قوةال

 وسلمية جذابة صورة خلق طريق عن للدولة مستقر مناخ وخلق الخارجية األمن بيئة لتحسين ناعمة قوة -

 الشعبية. والدبلوماسية والسياسات، الخطط القومية، الشعارات القوة هذه وتشمل للدولة،
 وسياسات هدافأ  لتحقيق معاً  العمل من تمكنهم دول، عدة بين وحدة أو مجتمعية، وحدة لخلق ناعمة قوة -

 الدولي، المستوى  على السياسات ومسار حداثاأل توجيه على تعمل مؤثرة قيادة قطري عن مشتركة،

 مشتركة. وثقافات وأساليب وتقاليد اللغة، القوة هذه وتضم

 النشطة: الناعمة القوة

 لسياسة داخلي شعبي تأييد على والحصول القيادة لدعم الداخلي المستوى  على الدعم لخلق ناعمة قوة -

 والقيادة. الدولة
 مؤثرة لقيادة يحتاج وهذا للدولة، داعمة حلقة تكون  أن بمعنى للدولة، الخارجي الدعم لخلق ناعمة قوة -

 الدعم. هذا وتكسب تحقق أن تستطيع
 رفكااأل تفعيل خالل من وذلك وتوجهاتها، األخرى  الدول تفكير وطريقة تفضيالت لتغيير ناعمة قوة -

 الجذابة. والصور والقيم الجذابة
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 ث الخامس: مالمح الثقافة الصينيةلمبحا
 معلومات عامة عن الصين:

 مطلع بالد وهي رضية،األ الكرة نصف من الشمالي الجزء يف آسيا، قارة شرق  الشعبية الصين جمهورية تقع

 جهة من روسيا التالية: الدول وتحدها ،متر كيلو ألف نيعشر  على تزيد لمسافة البرية حدودها تمتد الشمس،

 الغرب ومن الشرقي، الشمال من وكوريا الغربي، الشمال من وكيرغيزستان منغوليا كازخستان، الشمال،

 نوم وبورما، والوس وفيتنام الجنوب ومن وبوتان، ونيبال الهند الغربي الجنوب أما والباكستان، طاجكستان

 أكثر أن كما الجبلية، المناطق في سكانها ثلث ويقطن الصين، في الالجب وتكثر ،الهادي المحيط الشرق 

 طبيعية بخواص وتتسم فيها الطوبوغرافيا وتتنوع جبلية، مناطق في تقع بالصين المحافظات نصف من

 يف السهول وتقع الشرق، في منخفضةالو  الغرب في المرتفعة الجبلية مناطقها تساعإل نظراً  شكالاأل متعددة

 خرى األ الطوبغرافية شكالاأل لىإ فتنضم حواضواأل الهضاب أما الشرقي، الجنوب يف لتاللوا الشرق،

 عةالزرا  في المتنوع قتصاداإل لتنمية مواتية ظروفاً  مقدمة بعض مع تتشابك وأ واسعة، مساحات في المتناثرة

 .(10-1ص :1987 جوانغ،) والتعدين الحيوانية والثروة والتشجير
 سكانها عدد يبلغ حيث العالم، في سكانا كثراأل الدولة وهي م،1949 عام لشعبيةا الصين جمهورية تأسست

 ،(2016 الصين، في الثقافية )الملحقية نسمة 1,373,541,278  حوالي 2016 لعام إحصائية خرآ حسب

 ذاتية مناطق وخمس مقاطعة 22 من كثرأ من تتكون و  مربع، متر كيلو  9.671.018 الصين مساحة وتبلغ

 حكمال عالية مناطق من ثنتانإو  (تشينغ وتشونغ وشانغهاي وتيانجين بكين) مباشرة تدار بلديات ربعأو  الحكم،

 يعدو  (2017 الصين، في الثقافية )الملحقيةبكين فهي البالد عاصمة أما اكاو،وم كونغ هونغ هما الذاتي

 لعضويتها فةضاباإل من،األ مجلس في دائم عضو أنها كما م،العال في قتصادإ كبرأ ثاني الصيني قتصاداإل

 منتدى التعاون االقتصادي وهي بيكواأل العالمية التجارة منظمة ذلك في بما طرافاأل متعددة منظمات في
 أسماء وهي سوبريك (APEC ooperationCPacific Economic -Asia( -لدول آسيا والمحيط الهادي

razil, B -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تضم والتي قتصادي بالعالمإالدول صاحبة أسرع نمو 
Russia, India, China and South Africa (SCIPR) العشرين ومجموعة للتعاون  شنغهاي ومنظمة 

 مع الخدمة في العالم في بركاأل هو وجيشها بها معترف نووية نةترسا الصين تمتلككما اآلسيان، ومنظمة

 .(2014 )الحسيني، دفاع ميزانية كبرأ ثاني
 

 أهمية فهم الثقافة الصينية:

 الصـــــــــين صـــــــــعود مع معظمها وتعاملت الصـــــــــين، نهوض تتناول التي والمقاالت الكتب عشـــــــــرات رتشـــــــــ  ن  

 أو الكتاب من قلة الإ يتطرق  ولم صــــــــاعد، ســــــــياســــــــي قطب ونهاك أو العســــــــكري، نفاقإلا أو قتصــــــــادي،اإل

 )ليونارد، ،العالم في  تؤثر أن يمكن   وفلسفة فكر وصاحبة  عريقة ثقافة أو  كحضارة الصين عن المفكرين
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 عن معلومات فيها تمتزج التي ،المالمح واضـــــحة غير ضـــــبابيةال الصـــــورة إلى ذلك ويعود (11ص :2008

 فيما غالباً  واقعية غير وتفســـــيرات وتحليالت للقلق، مثيرة ســـــياســـــية وأخبار قتصـــــادية،اإل الصـــــينية المعجزة

 مةاأل أن الكثيرون  ظن فقد ،الغربي العالم من مجهولة التزال الكبير البلد ذلك فالصـــــــــــــــين بثقافتها، تعلقي

 الفكر بكنوز والعربي الغربي العالم لهلج يعود وهذا بها، خاص نســــــانيإ فكر أو فلســــــفة تمتلك ال الصــــــينية

 الطبيعة فرضـــــــتها التي للعزلة يرجع وهذا التاريخ، أحقاب في فنتد التي الصـــــــينية والعقلية القديم الصـــــــيني

 للذهاب بحاجة ليســــوا  أنهم خاصــــة ،ذاتياً  كتفائهمإو  ثقافياً  بتمايزهم الصــــينيين لقناعة  باإلضــــافة الجغرافية،

 طلب أن يعتقد هل" :عشـر التاسـع القرن  منتصـف قرابة صـيني عالم سـئل أنه روي  فقد ،للتعلم الصـين خارج

 القديمة الصينية اساتبالدر  علم على كان من أن جوابه: فكان الصين؟ خارج البالد في بالتنقل يتحقق العلم

 خرى األ الشــــــــــعوب مع تعاملها في الصــــــــــين مأما العراقيل وضــــــــــع ما وهذا ،"العلم من مزيد لىإ بحاجة ليس

 .(9ص :1971 كريل،) المتاعب من رالكثي ومواجهتها
 فيمن أثرت حضارة وهي الصينية، الحضارة فعلت كما هويتها نقاء على حافظت حضارة العالم يعرف لمو 

 لرغما وعلى الكون، وحقيقة والطبيعة شياءلأل المباشرة المعرفة متالكإل تسعى التي دياناتها خالل من هاحول

 ،(6-5ص :1999 )نافع، ناآل حتى وفعالية ونشاط بقوة حاضرة الزالت أنها الإ الصينية، الحضارة قدم من

 قاً عمي جذوره يضرب تاريخ عبر تطورت والتي الصينية، مةلأل العظيمة الخالقة قوى ال الصينية الثقافة تمثلو 

 امحتر باإل وتحظى الصيني، التاريخ في عةورو  رونقاً  تشرق  الصينية والثقافة السنين، الفآ فمنذ القدم، في

 ثقافةو  تاريخ في ثرتأ كما المختلفة، التاريخية لمراحلا عبر الصينية مةاأل أجيال قبل من جاللواإل والتبجيل

 وتعاظم ،كبيراً  نتشاراً إ الصنية الثقافة نتشرتإو  "هان"، أسرة عهد في الحرير طريق فتتاحإ بعد الغربي العالم

 الثقافةب المهتمين عدد في زيادة هناك أن كما التبادالت، بوفرة يتميز الذي الحديث الدولي المجتمع في تأثيرها

 الصين على الوافدين من ركبي عدد لوجود باإلضافة وسحر، جاذبية من به تعتتم لما يوم بعد يوماً  الصينية

 لىإ للنفاذ استهار د في ويرغبون  الصينية للثقافة بشغف يتطلعون  ممن العربية والدول مريكاأو  وروباأ دول من

 ضغام عالم خرينلآل بالنسبة كانت الصين أن خصوصاً  الصينية، الحضارة وروح الصيني العقل مكنونات

 هموثقافت الصيني والمجتمع  الصين عن والمشوهة المغلوطة لمعلوماتل  باإلضافة ساطير،واأل سرارباأل  ملئ

 .(26ص :2012 ،تشن)
 مرتبط فالماضي ،"كنفوشيوس" عهد نذم يأ تاريخها، من مبكرة فترة على عرفالت من البد الصين ولفهم

 بيرك وأثر مهم دور لهم كان والفالسفة المفكرين كبار نأ عتبارباإل خذاأل يجب كما بالحاضر، وثيقاً  رتباطاإ

 اً تعقيد كثراأل "تزو تشوانغ" فلسفة وحتى "كنفوشيوس" راءآف ن،اآل عليها هي التي بالصورة الصين تكوين في

 الصين تفكير من بشئ يلم أن المرء على يجب كما الصيني، الفالح شخصية تشكيل في مؤثر دور لها كان

 .(20-19ص :1971 كريل،) الصينية الشيوعية النظرية فهم من يتمكن حتى يالتقليد
 من أكثر منذ كبرى  كدولة الصين نجم بزوغ هو يوم، بعد يوماً  يزداد الصينية بالثقافة هتماماإل جعل وما

 حداثاأل على ثيرهاأت لحجم ضافةباإل ويتعاظم، يزداد ونفوذها قلهاوث ودورها الوقت ذلك ومنذ ،عاماً  خمسين
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 العالم قطابأ أحد تكون  نأل مرشحة دولة أكبر ينالص أن كما الدولية، الشئون  مصير تقرير وفي العالمية

 مليار من أكثر سلوك على تحكم التي العليا والمثل السامية والمبادئ القيم هي فما الحالي، القرن  في الكبار

 الثقافة مكنونات على التعرف من البد التساؤالت هذه إجابة على وللحصول  صيني؟ مليون  اربعمائةو 

 .(5ص :1998 براج،) اوفهمه الصينية
 سبرو  الصيني، الفكر يقةحق لكشف اإلنسانية رادةواإل العقل بذلها التي بالمحاوالت الصيني التاريخ يزخرو  

 وكنوزه الفكر هذا جوهر عن الغموض وكشف اللثام زالةإ على ساعد ما وهذا الصينية، يديولوجيةاأل أغوار

 خاص، بشكل والمبشرين عامة بصفة الغربيين دهشتأ التي نسانيةاإل الحياة مجال في الفريدة ازاتهنجإو 

 مةوأنظ والسلوك خالقاأل تضمن التي الصينية الكالسيكية الكتب وأمهات التوراة  بين ما يوازنون  فأخذوا

 عظم".األ "القديس كونفوشيوس مالعظي فهاوفيلسو  الصين حكيم عتبرواإ  انهم لدرجة والوصايا، الحكم
 ىعل قائمة خالقيةأ فلسفة هي الصينية والفلسفة تها،طبيع لفهم مهم مفتاح هو مةأ يأل الفلسفي التفكير نإ

 زتتمي كما والشر، الخير لقواعد وأسس الفاضلة خالقلأل بنظريات وتبتدئ نسان،لإل القويم والسلوك خالقاأل

 ،وآخرون  وو) ومنهاجه الشعب سلوك في تتجسد عملية خالقأ الى لقيةالخ   النظريات بتحويل يةالصين العقلية

 .(15-14ص :2004
 السياسة نسيج من جزء أصبحت التي الصين فهم دون  أنه "الصين تفكر فيم" كتابه في "ليونارد مارك" يرى و 

 كلية في البروفيسور "روجرز جيم" أما ،(20ص :2008 )ليونارد، العالمية السياسة فهم يستحيل العالمية

 صينية، شياءاأل جميع وتصبح الصين، ود تخطب نأل ناآل الوقت "جاء :فيقول كولومبيا جامعة في العليا الدراسات

 التحوالت عينك بأم لترى  رجعإف م،العظي الصين سور تسلقت أن لك سبق ذاإو  ذلك، فعل بوسعك كان ذاإ هناك لىإ سافر

 بل ،الصينية دويةاأل عن شيئاً  تعلم ثم ومن الصينية، اللغة في الدروس بعض خذ تقطنه الذي بلدك في وأنت حتى الكبيرة،

 كلدي يتطور أن هو المهم السينمائية، فالمهمأ شاهد المعاصرة، الصين في الحياة تصف التي الكثيرة الكتب من بعضاً  أقر إ

 الصينيون  ينفق كيف تكتشف أن حاول ياتهم،ح مسار يخطون  وكيف الصينيين، عيون  في العالم يبدو كيف واضح شعور

  .(23ص :2008 ،)روجرز "وتنمو لتنبت عوهايض أن يمكن وأين جبينهم، بعرق  نهايكسبو  التي نقودهم
 ثرأ بشكل سياسيال جتماعياإل البحث أغنت مدارس الصين في لميالدا قبل الخمسة القرون  في تكونتو 

 جتماعيةاإل اليومية الحياة على ثرتأ بل فقط هذا ليس الالحقة، لصينيةا الفكرية تجاهاتاإل كل على

 ون لقر ا في تسربه مع مختلفة بأثواب المتجدد الفكر هذا بعض على الإ العالم يتعرف ولم الصينية، اسيةوالسي

 نتيجة مهمة وعملية معرفية ضرورة المعاصرة المرحلة في الفكر هذا على طالعاإل وأصبح الماضية، الثالثة

 عطالاإل مسألة نأ كما والثقافي، قتصاديواإل السياسي الدولي المستوى  على الحديثة للصين المتعاظم للدور

 كيفية على تدل هامة نسانيةإ بداعاتإ من تكشفه لما أهمية أكثر اليوم تبدو الصينية والفلسفة الفكر على

 عبد) نساناإل تعترض التي والمشاكل اياالقض من للكثير الصينية والمجتمعات الصيني نساناإل معالجة

 .(6-5ص :1999 الحي،
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 الخصائص القومية للثقافة الصينية:

 وجوهرها، فكرها في تتمثل داخلية ومظاهر مظهرها، في تتجلى خارجية بخصائص الصينية الثقافة تتحلى

 :(32-30ص :2012 )تشن، في خصائصال هذه أهم  تتجلىو 
 يتمحور مركزاً  نهاراأل ضفاف على تطورها مراحل من حلةمر  في الصينية الثقافة لتشك   الثقافة: وحدة -1

 تعرف ولم الصين، لداخ القوميات لجميع ثقافية وحدة شكلت الوقت نفس وفي الصينية، الثقافة على

 ووحدتها كمالها على الحفاظ تستطيع والتزال الصيني، التاريخ في لحظة يأ في نشقاقاإل الوحدة هذه

 ايجادها أو عليها العثور الصعب من الخاصية وهذه أجنبي، غزو أو بها تمر زمةأ أو ظرف يأ تحت

 العالم. في أخرى  قومية أي ثقافة في
 واليونان، وبابل مصر ثقافة مع حدث كما تطورها تاريخ في نقطاعإ وأ توقف تشهد فلم الثقافي: التواصل -2

 الشعر بكتا منذ دائماً  تطور الصيني دباأل نأ فنرى  متصلة، حلقات في طردةم بصورة تطورت وانما

 221) "تشين" سرةأ قبل ما ونثر الميالد، قبل عشر يالحاد القرن  في "تشو" سرةأ أوائل في القديم الصيني

 أشعار لىإ ق.م(، 256 -ق.م 220) "ووي " و "هان" سرةأ في الشعرية والمقامات ق.م(، 203-ق.م

 يو القديمة ينيةالص وبراواأل (،1279-960) "سونغ" سرةأ في تسي الصيني والشعر ،"تانغ" أسرة

 المنوال. هذا على التاريخ علم تطور كما ،"وتشنغ مينغ" أسرتي في والروايات نتشيوي،إ
 مختلف لىإ يشير وهذا فكار،واأل المعلومات من اً أخالط ضم تستطيع بحيث ستيعاب:اإل على القدرة -3

 وتحقيق ضعفها ثغرات لسد خريناآل قوة نقاط من ستفادتإ التي القديمة الصين في الفكرية المدارس

 يةجنباأل الثقافة حتضانهاإو  الصين في الثقافة صدر رحابة لىإ ضافةباإل المتبادل، نسجامواإل التناغم

 في الصينية فةللثقا الخاصية وهذه البوذية، تصيين مثل الطالح ونبذ الصالح تشجيع طريق عن وتمثيلها

  كبرى. ثقافة تصبح جعلها ستيعاباإل على قدرتها
 قافاتث تجسد للثقافة الداخلية الخصائص أن الإ كاملة، وحدة تمثل الصينية ثقافةال نأ رغم الثقافي: التنوع -4

 الصين تاريخ في وتشكلت لوان،األ متعدد الثري  ختالفاإل تظهر داخلية مناطق وثقافة ددةمتع قوميات

 وغيرها. ،"تشاو"و "يان" سرتيأ وثقافة ،"شينت" أسرة وثقافة ،"تشو" سرةأ ثقافة
 مناحي كافة في تتغلغل لم أنها الإ أديان، بها الصين نأ من الرغم على بوضوح: نسانياإل الفكر تجسد -5

 العشائرية المشيخة املنظ خالقيةاأل المبادئ تمثل ذلك، من النقيض وعلى المعتادة، اليومية الحياة

 سلوك ومعيار طويل زمن ذومن الصين، حياة في بأكمله المجتمع وحماية لصياغة ساسيةاأل الرابطة

 الكونفوشوسية. تشجعها التي خالقيةاأل المعايير مع نسجاماإل الصين
 ستقبالاال وتشجع العالم، في المتعددة ارفكاأل تماثل تؤيد بحيث الوسط: أومبد جتماعياإل اغمنبالت تهتم -6

 ثقافات بين المتبادل ثيرأوالت المتباينة نواعواأل المختلفة، المذاهب بين ةوالوحد والتنوع ندماج،واإل الثنائي

 نسجاماإل لىإ الصينية التقليدية الفلسفة تدعوو  الرئيسة، فكاراأل نطاق في وذلك المختلفة، مماأل فكارأو 

 تناغم في تندمج نأ يمكن المختلفة الطبيعة ذات شياءاال جميع أن يعني والذي المختلفة، شياءاأل بين
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 العالم، في الوحيد ساساأل هو القديمة الصين في الوسط يقطر  نأ عتقدوي   جديدة، أشياء نتاجإ يمكن حتى

 لتزمإ ذاإو  المستقيم، مسارها عن تنحرف لم ذاإ نسانياإل والمجتمع الكون  في الموجودات جميع وأن

 فضلاأل الوضع يعتبر ذاته حد يف وهو المثالي الوفاق تحقيق نيمك نهإف ودعة، هدوء في بمكانه عالجمي

 والمجتمع. للحياة مثلواأل
 الذي الطبيعي قتصاداإل تجسد كانت القديمة الصين طرب:وال والفرح رضباأل التعلق بمشاعر تزخر  -7

 ومصدر حياتهم رضاأل عتبرواإ و  بها، ويسعدون  ها،ونعشقيو  رضباأل الناس يتعلقو  الزراعة، على زيرتك

 رضباأل التعلق سيكولوجية عن وتولد ومستقرة، منتظمة وميةي حياة يعيشون  ولذلك عتمادهم،إ و  ثقتهم

 جذور عن ويبحثون  الماضي فيتذكرون  والبلدة، للقرية التعصب من عميقة مشاعر والطرب والبهجة

 .جدادهمأ عن والسؤال لعوائلا
 المملكة كونها وسياسي ثقافي بتمايز تتمتع الصين نأب الصينيون  يعتقد الثقافي: لتفوق با الشعور -8

 رة،ببرا هم ذلك دون  وما المتحضر العالم نهاأ على دولتهم لىإ تاريخياً  الصينيون  ينظرو  الوسطى،

 تفوق بال والشعور ،ثقافياً  الصين مع المساواة  قدم على أخرى  دولة أي وقوف بفكرة القبول اليمكن وبالتالي

 الصين تتبع التي الدول من والمؤلف الدولي النظام في الهرم قمة على نفسها ى تر  الصين جعل الثقافي

 هرمية العالقات على تحافظ سياسات العصور مر على الصين تخذتإ هنا ومن مرتبة، دنىأ هي والتي

 .(34ص :2016 ،)منصور التوابع هم بها والمحيطون  المركز بوصفها فيها الشكل
 اكوهن الصينية، الثقافة في سلبية داللة ولديه مستحباً  ليس المخاطر خذأ المباشر: والقتال الحرب تجنب -9

 مكنأ كلما الحرب تجنب لىإ تدعو الصينية العسكرية تراتيجيةساإل والكتابات المخطوطات من لكثيرا

 ىلإ مرجعاً  يعتبر والذي  "تزو سون " الفذ العسكري  القائد بكتابته قام الذي الحرب فن كتاب ففي ، ذلك

 خطرأو  أسو أ هو ما مماأل حياة في يوجد ال بأنه الحرب نع كتب العسكريين القادة من للكثير هذا يومنا

 نوم والدمار، الخراب يعمها رضأ لىإ كملهاأب بالد تحويل للحرب يمكن  بحيث الحرب، شن قرار من

 ن و س" عارض وقد بشأنها، القرار تخاذإ قبل التريث وجب ثم ومن الحرب، تبتبعا ستهانةاإل يمكن ال هنا

 طلوبةالم المهارة من كبرأ مهارة يتطلب قتال دون  العدو يمةهز  نإ" :قائالً  النزاع لحل كوسيلة الحرب "تزو

  .(43-44ص :2010 تزو،إ) "المعركة ميدان في النصر لتحقيق
 وجه في تقف التي القوة بمثابة داخلياً  الوحدة لىإ الصينية الثقافة تنظر :داخلياً  والسيادة الوحدة تأكيد -10

 ةالقو  ستقراراإل عن يتولد وبالتالي والمحيط، نللصي ستقراراإل الوحدة عن ينتج حيث الخارجية، التحديات

 عالقة له يالداخل الضعف نأ الصينية الثقافة ترى  كما لخارج،ا من تيأت مخاطر أي مواجهة على والقدرة

 الساحة نأ خاصة الصين على نقضاضلإل الفرصة يترك الداخلي الضعف نأ أي الخارجي، بالتدخل

 (،ق.م 211 -475) المتحاربة" الدول "فترة ذلك، على كثيرة مثلةواأل والعدوانية، بالعنف تتسم الدولية

 فقد لحداثته، نظراً  الصينية الثقافة على ئيالس األثر له كان الذي (1949 -1839) ذالل"اإل و"قرن 
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 من لسلسلة العسكرية الدولة وقوة قتصاداإل إدارة سوء عن الناتج عفوالض ةالداخلي الخالفات عرضتها

 .(35ص ،2016 )منصور،  كونغ هونغ أهمها أرضها من أجزاء وفقدانها سيادتها وخرق  الهزائم

 مصادر الثقافة الصينية:

 صالح،اإل لعصر والعشرين الثمانية عواماأل في تكون  األول: ،اليوم الصين في تقاليد ثالثة رؤية يمكن

 ينيالص الزعيم عهد في تكون  :الثاني والتقليد والحقوق، كالحرية كثيرة مفاهيم وفيه بالسوق، هتماماإل عصر

 شاري خيراأل والتقليد والمساواة، العدالة تحقيق أجل من بالنضال ةالرئيس مالمحه وتتميز ،"تونغ تسي ماو"

 ليونارد،) ظاهرياً  ذلك بدا نإو  البعض بعضها مع تتناقض ال الثةالث التقاليد وهذه الكونفوشيوسية، بالثقافة ليهإ

 .(31ص :2008
 (ينجك وو) تسمى نسانيةإ كتب خمسة من كونفوشيوس عهد قبل الصيني الفكر يتألف :التقليدية الثقافة :والً أ

 د. ن،)رسال هي الكتب وهذه المتوارثة نسانيةاإل الثقافة وتثقيفهم مريديه عليملت ولاأل الصين حكيم ستخدمهاإ

  :(31-24ص ت:
 لقاهاأ التي والخطب المهمة حاديثواأل والتوجيهات البالغات من عدد من لفأويت تشنج(: )شو التاريخ

 .والحكماء الحكام
 شعبية غانيأ  بعضها الشعر، من بيت ثالثمائة يحوال من لفأتت مختارات :تشنج( )شي ناشيداأل أو غانياأل

 تقديم خالل رستقراطيةاال الطبقة أعضاء ينشدها كان يأغان وبعضها المختلفة، الصين ربوع في شائعة كانت

  .ناسباتالم من ذلك غير أو والئمهم في أو القرابين
 الموضوعات، من واسع مجال بالبحث تتناول التي النصوص من مجموعة الكتاب يضم :تشي( )لي الطقوس

 خاص الطقوس لكتاب لحقم ويوجد شر،للن عدادهاإ و  النصوص هذه بتصنيف كونفوشيوس مقا وقد

 .بالموسيقي
 :والخريف الربيع ياتحول

 481 -722) الفترة خالل كونفوشيوس موطن وأ مملكة حداثأل مختصراً  سجالً  تضم :شيو( )تشون  -

 مجتمع قامةإ أجل من ،الحكام بها يتصف نأ يجب التي والواجبات الصفات ياتتو حمال وتظهر ،(ق.م

 والسالم. العدل
 الكتاب ويجسد المدون، الصيني التفكير بها أيبد التي الصينية الكتب أهم من :تشنج( يآ) التغيرات -

 الدينية والعادات التقاليد الخمسة المؤلفات هذه لىإ ويضاف .النفيسة وحكمتها الصينية الثقافة جوهر

 الصيني التراث عليه كان لما أمينة صورة يعطي مما السنين، آالف ذمن كانت كما العزلة بفعل ظلت التي

 رجوه تمثل التي والين اليانغ فكرة وعلى التاو فكرة على الصيني الفلسفي الفكر ويرتكز العصور أقدم منذ

 بدءاً  الصينيين والحكماء والفالسفة المفكرين فجميع ن،اآل لىإ نطالقهاإ ذمن الصينية الفلسفة ومنبع ولب

 شكالأب ولكن والين واليانغ التاو :كرتيبف خذواأ قد "تونغ تسي ماو" حتى "كونفوشيوس"و "تسو الو" من
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 لم الصيني الفكر أن على كيدأالت مع هذا ،والمجتمع نسانلإل الفلسفية ورؤيتهم تتناسب تلفةمخ ومظاهر

 الفكرية طروحاتها في الفلسفية المدراس تباين رغم والمفكرين المدارس بين عنيفاً  تعارضاً  يعرف

 زالةإ دون  ويريده يناسبه ما منها مفكر كل فأخذ فكرية، وحدة نساناإل يعتبر الصيني فالفكر لمنهجية،وا

 خر.اآل لفكر
 
 الوجود يتبعه الذي التناسقو  التناغم به يقصد الذي التعبير أو المنهج أو الطريق أي اوطال ىلإ نسبة اوية:طال

 همظاهر  كل في الوجود يتحقق وهكذا والحقيقية، الفعلية ذاته لتحقيق عناصره جميع بين الوحدة هعلي بفيترت

 .(63-59ص :1999 الحي، عبد) والمجتمع ةوالطبيع بالكون  المتعلقة
 نتيجةك كملهأب والوجود والحياة نساناإل لىإ النظر على زمنةاأل قدمأ منذ الصيني الفكر يقوم :والين اليانغ

 ،والمؤنث المذكر والسالب، الموجب "ين"، والـ "يانغ" الـ هما الوجود، مظاهر كل في ساريتين قوتين لحركة

  .(10-9ص :1998 ،)تسواألخرى  عن الواحدة فصل يمكن الو  متعاونتان تعارضهما على القوتان وهاتان
 الحركات: هذه شهرأ ومن الصينية، الثقافة قوام شكيلت في كبير ثرأ الروحية الفلسفية للحركات كانو 

 الكونفوشيوسية تمثل (:تشونغ ووانغ تسي شون  ،نشيوسيم كونفوشيوس،) أعالمها ومن الكونفوشوسية

 ر،المعاص وحتى والحديث والمتوسط القديم الصيني التاريخ مدار على الصينية الفكرية بداعاتاإل وأعظم أهم

 في واضح بشكل يؤثر الزال كما الطويل، اهتاريخ مدى على للصين الثقافي البعد الفكر هذا يمثل كما

 في عمليا يؤثر اليزال كما سيا،آ رق ش وجنوب الصين في التحديث مراحل مع المعاصرة الفكرية تجاهاتاإل

 المقومات هي وما س؟كونفوشيو  هو فمن ،"كونفوشيوس" مؤسسها سمإ على سميت للناس، اليومية الحياة

 جعلت التي األسباب ماو  الزمن؟ من قرناً  وعشرين خمسة من أكثر يستمر ومذهبه وفكره فلسفته جعلت التي

 ستثنائيا؟إ مفكراً  منه
 قبل الخامس القرن  في نجمها سطع حقيقية ثقافية ظاهرة يمثل ق.م(: 479 -ق.م 551) كونفوشيوس

 نأ بعد والزالت، عام 2500 من كثرأل ستمرتإو  كلها، الصينية الحضارة وقدر بمصير متزجتاو  الميالد،

 حدوا نهإ فكرية، مدرسة وأ مفكراً  او عادياً  رجالً  ليس "كونفوشيوس" والتقلبات، التحوالت من بالكثير مرت

 "وذاب" نأش شأنه العالمية، الثقافة وجوه من ووجها العامة، الثقافة سطح على برزت التي القليلة األسماء من

 بعمق ثرواأ الذين القالئل الرجال من واحد وهو  ،(68ص ،2012 )شنغ، "ماركس"و "المسيح"و" سقراط"و

 هي وتعاليمه "كونفوشيوس" الصينيون  ويعتبر نجازاته،إو  والعقلية الشخصية مواهبهم بقوة البشري  التاريخ في

 .قرناً  وعشرين خمسة مدى على بها ون يدين ظلوا التي عقيدتهم ساسأ
 

 المبادئ والفضائل عند كونفوشيوس:

 نسان،اإل في تتحكم التي للمبادئ الكامل الفهم لىإ للوصول نسانيةاإل النفس تحليل على كونفوشيوس عمل

 من نساناإل فهم التحليل من هدفه وكان هدافه،أ و  غاياته لتحقيق غيرها دون  وسائل مستخداإل تدفعه والتي
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 من كنهتم على بناءاً  الفاضل النبيل نسانلإل تصوراً  وضع وقد واحد، نآ في المجتمع وصالح صالحه جلأ

 الكثير ليهاإ ضافواأ الذين الالحقين والفالسفة حكماءال قبل من المبادئ هذه ثراءإ وتم ، المبادئ هذه تحديد

 الحي، )عبد في المبادئ هذه وتتمثل ،الصيني الثقافي التراث في ثرتأ بدورها والتي الكبيرة، المعاني من

 :(180-176ص :1999
 تيال هي ياهاإ معتبراً  والتقاليد، والعادات عرافاأل على القداسة من نوعاً  كونفوشيوس أضفى "لي": الـ -1

 ة،اللياق داببآ التقيد أهمية ىإل باإلضافة ،والمجتمع نساناإل عند ستقرارواإل العاطفي التوازن  تحفظ

 ،تماعيجاإل للنظام العام المبدأ الدين، :تعني فهي شياءاأل من العديد كونفوشيوس عند "لي" الـ وتعني

 المحددة جتماعيةاإل العالقات من ونظام حتفاالت،إلوا الطقوس خالقية،واأل جتماعيةاإل الممارسات

 شئ. كل في العامة داباآل وتعني الشخصي، سلوكال في خالقياأل نضباطاإل تعني يضاً أ بوضوح،
 الصالح تحقيق أجل من تمعالمج في الفرد سلوك أي البشر، حب بأنها كونفوشيوس عرفها "جين": الـ -2

 الطابع حسان،اإل نسانية،اإل ،الفضيلة مثل: مختلفة معاني تحمل "جين" والـ التاو، تباعهإب العام

 بها نهأل نسانيةاإل كمال عن تعبر كونفوشيوس عند نوالجي ،القلب وطيبة الحنان الخير، خالقي،األ

 والمجتمع. نساناإل سعادة على يعمل الذي التاو امحتر إ يكمن
 القيم لىإ الموصل التعليم ثمرةك الفاضل نساناإل بدور كبيراً  كونفوشيوس يمانإ كان "هسياو": الـ -3

 لتوص منظمة سرةأ بناء على قادر وحده لفاضلا نساناإل نأ ىأور  الجليلة، والتقاليد الفاضلة ةخالقياأل

 ،للحكام المواطنين طاعة ،للزوج الزوجة طاعة باء،لآل بناءاأل طاعة الطاعة، على قائم سعيد مجتمع لىإ

 الإ ليس المجتمع نأل منظم، مجتمع وجود بداية هو رامحتواإل الحب ساسأ على منظمة سرةأ ووجود

 سرة.لأل متدادإ
 تعني نهاأ أي الصحيح، الطريق على تدل التي كونفوشيوس عند وهي ستقامة،اإل وتعني "يي": الـ -4

 .السلوك هذا صحة معرفة أو دراكإو  معين، بسلوك للقيام نساناإل عن خالقياأل ستعداداإل
 

 من "كونفوشيوس" مع "شيوسمين" يعتبرو  لكونفوشيوس، الروحي الوريث (:304 -ق.م 385) نشيوسمي

  هفكار أ تجسدتو  ،والمراسم والطقوس، والموسيقى، ة،خالقياأل بالتربية المكلفين الرسميين نالمسئولي أقدم

 مذهب ويدعو وأتباعه، همريدي بعض مع ليفهأبت قام لذيا شيوس()مين بعنوان كتاب في ساسيةأ بصورة

 بشري  كائن كل بأن عتقدإ  فقد الخيرية، نسانيةاإل الطبيعة ساسأ على خيرية حكومة قامةإ لىإ شيوسمين

 بالخجل لشعوروا الخير، بداية يعتبر بالرحمة "الشعور بقوله: ذلك عن وعبر للخير  نزعة داخله يحمل

 الذكاء"، بداية والخطأ بالصواب حساسواإل الطقوس، بداية هو بالتواضع روالشعو  ستقامة،اإل بداية والكراهية

 والذي ،(7ص :2008 )تشين، حاسيس"واأل المشاعر تلك بين من هماأل هو بالرحمة "الشعور ويعتبر: اكم

 الجانب يف فكارهأ وقدم ،خريناآل معاناة رؤية اليحتمل نهأ مفاده شعوراً  داخله يحمل مرئ  إ كل أن يعني

 لهةآل الذبائح تقديم ثم طالق،اإل على شئ همأ  الناس عامة تعتبر للدولة، لنسبةبا يرى  كان حيث السياسي،
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 سياسة مفهوم قدم كما ،أهمية قلاأل يعتبر الذي الحاكم يأتي ثم ة،الثاني المرتبة في يأتي والمحاصيل رضاأل

 وسياسة الطبيعية الخيرية النزعة مفهوم ترك وقد الشعب، وتأديب تهذيب لىإ يحتاج المفهوم هذا وتحقيق البر،

 .(137-103ص :1971 ،كريل) الالحقة جيالاأل في الكونفوشيوسي المذهب في قاً عمي أثراً  البر
 
 ظرةالن خلفية في حيزاً  يشغل الفكري  نظامهم الزال و(:تس وتشوانج تسو الو) اعالمها أشهر ومن اويةطال

 وانغتش"و اويةطال مؤسس "الوتسو" فكارأ وتعتبر ية،هماأل في للكونفوشيوسية مساوياً  هذا يومنا حتى الصينية

 العلم فهم في أهمية به لماماإل يجعل مما الصينية، الثقافة يرتطو  في أثرت نظرية أهم ثاني بمثابة "تسو

 كوري البا العلم وبعض السحر يضاً أ تضمن كما والدين، الفلسفة بين دفري مزيج اوي الت والنظام والتكنولوجيا،

 دبع عرف قد يكون  نأ دون  نم البدائية والعناصر بالسحر ممتزجاً  فيها كان التي المبكرة مراحله في )العلم

 أو الطريق يأ الطاو عن ثللبح تباعهاأ سعي من شتقتأ الطاوية تسمية ،الدقة( وقواعد العلمية الطريقة

 لفرد،ا على ثيرهاأت ويتركز والحياة، الكون  بالشرح وتتناول العالم، عتزالإ  علم لىإ الطاوية ترمزو  ،الطريقة

 في مقولة أهم الطاو جعل نهأ "تسو الو" لدى فكرة وأهم نسان،اإل لدى الروحي بالجانب ولىاأل لدرجةبا وتهتم

 .(149-148ص :1995 )نيدهام، الموضوعي العالم ومعرفة مراقبة في الوسيلة وهو فلسفته،
 

 هي الهند، من والوافدة المنشأ وطنية غير الوحيدة والعقيدة الصيني، التراث في الثالثة العقائد ثالث  البوذية:

 بوذا لمؤسسها نسبة االسم ذابه سميت وقد العالم، أغوار سبر يف وطريقة حياة وفن وفلسفية، فكرية منظومة

 جلبو  ،(24ص :2008 لفينسون،) الهندية الحضارة بنإ النبيه أو الحكيم تعني والتي غوتاما( )سيدهارتا

 ناسال اءغر إ  على الديانة هذه عمدت فقد لشعب،ل جديدة يديولوجيةأ قيوداً  الصين في وتطورها البوذية نتشارإ

 الشعب شجعت كما الحاكمة، الطبقة مناهضة عن التوقف لىإ دعت أنها لىإ ضافةباإل الحقائق، عن بالبعد

 هذا لكل ضافةباإل البوذي، الفردوس دخول على اسالن مالآ وعلقت بالصبر، والتحلي العمياء الطاعة على

 ومن للشعب، فيون األ مخدر كمفعول وعملت ستغالل،واإل ضطهاداإل لجرائم حماية غطاء يضاً أ وفرت فقد

 ي،الخارج والعالم الصين بين الثقافية التبادالت تعززت الشرق، من البوذية قدوم ومع الموضوعية، الناحية

 دالهن من الثقافية الفنون  من ...وغيرهما والنحت والرسم والموسيقى المنطق علوم انتقال الصين شهدت كما

 :2004 وآخرون، وو،) الصين في خيوالتاري الثقافي المحتوى  وتنوع لثراء أدى مما الوسطى، اسيا ودول

 .(403ص

 
  الصينية: الماركسية ثانيًا:

 لخيبة فعل كرد جاءت والتي م،1919 ثورة ثناءأ الصين لىإ طريقها اللينينية -الماركسية دئالمبا خذتأ

 خالل بها واقام التي والجهود للتضحيات ونكرانهم الحلفاء جحود نتيجة الصيني الشعب بها شعر التي ملاأل
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 مما الصلح مؤتمر في الصين به عولمت الذي متهانواإل بالمذلة الصيني الشعب شعر قدف ،األولى الحرب

 بعدم الصينية الحكومة طالبواف ،شكالهأو  صوره بمختلف األجنبي دخلالت على بالحقد الصين شعور من زاد

 روسيا في لثورةا  نجاح هو بالثورة، يامالق على الطالب شجع وما المعاهدة، تلك على التصديق وأ الموافقة

 مناطق في تتكون  الشيوعية الجمعيات تأفبد ،لالعما من حكومة وإقامة قطاع،واإل ستبداداإل على القضاء في

 الحزب هدف وكان ،"الي شواين"و ،"تونغ تسي ماو" الجمعيات هذه رؤساء من وظهر الصين في مختلفة

 في الحكم على اسيطرو  الذين الحرب مراءأ على القضاء في الهدف لتحقيق دهاوتجني العاملة الطبقة توجيه

-81ص :1998 ،اباظة) الغربية سماليةأالر  وسيطرة األجنبي النفوذ من لصالتخ لىإ باإلضافة الصين،
 إلنقاذ وسيلة عن للبحث الثانية العالمية الحرب بعد المثقفين الصينيين الطالب من ضخم عدد واتجه ،(83

 حملة الصيني الشيوعي زبالح وقاد للوطن، المثالي بحبهم مدفوعين منه، الميئوس وضعها من صينال

 نللتمدي   يحتاج متخلف شعب نهمأب للصين الغرب نظرة على بناءاً  التصرف هذا وجاء أمريكا"، كرهواإ" شعارها

 قبل من أراضيها غزو من الصين شهدته ما لىإ باإلضافة هذا الغرب، حضارة من ةستفادواإل والتحضر

 ظلم من الصيني عبشال عاناه وما المفتوح" "الباب سياسة ضمن األمريكية المتحدة والواليات األوروبيين

 الحزب، في عزيمته الفرد يدمج نأ الصينية الماركسية الشيوعية ديءمبا همأ  من وكان ونهب، وقتل وقهر

 تماشياً  يعمل وهو للموت ستعدادإ على يكون  نأو  فوالذي لنظام طبقاً  توقف دون  يعمل نأ عليه وبالتالي

 يعلمها كان التي "كونفوشيوس" لعظات كون ت ما قربأ هي المبادئ وهذه مشرفة، ميتة هيو  الحزب لمبادئ

 حياتهم مراأل لزم ذاإ يقدموا نأو  شيء، كل متحملين الشعب ظلم هضةمنا على تحثهم كانت والتي لتالميذه،

 في الحزب مبادئ ثرتأ وقد ية،الغرب الديمقراطية مبادئ عن كليا تختلف المبادئ وهذه قضيتهم، جلأ من

 ستخدامإ الشيوعي الحزب حسنأ وقد الشيوعين، يديأ في الصين قيادة علماج الصين مثقفين من كبير عدد

 لنظروبا قصير، وقت في الصيني عبالش رضا من كبيراً  قدراً  يكسب نأ واستطاع العالمية، الشئون  في ذهنفو 

 في واضحاً  يبدو وهذا الصيني، الطابع لتكسبها الصينية بالثقافة الصلة رؤية يمكن الماركسي التفكير لىإ

 للشعب الديمقراطية والديكتاتورية الحديثة الديمقراطية عن تونغ تسي ماو الصيني الزعيم تصريحات

 .(358-356ص :1971،كريل)

 أكثر قليديةالت الصينية الكتابات يورد التقليدية والثقافة القديم للفكر محاربته من الرغم على "ماو" الزعيم كان

 من %22 تمثل الجديدة فوشيوسيةوالكون الكونفوشيوسية فالكتابات الماركسية، في أساتذته يذكر مما

 التمثل بينما ،%13 لتمث صينيةال دابواآل الشعبية الخرافات %،12 تمثل اويةطال المراجع ستشهادات،اإل

 أن القول يمكن عليه وبناءً  %،24 "ستالين" %،18 "لينين" %،4 سوى  "نجلز"إو "ماركس" ـب ستشهاداتاإل

 مطبوعة اويةط وهي وكونفوشيوسية، ستالينية أيديولوجيا هي تونغ( تسي ماو )فكر الماوية األيديولوجيا

 ان يبين الذي االمر صينية، بصبغة ماركسية يولوجياأيد هي حال كل وفي ستالينية، لينينية ماركسية بطابع

 ونكهة الثقافي السجل بنكهة االحتفاظ يمكنها كبيرة، شمولية مطامح صاحبة تكون  عندما حتى األفكار

 .(34ص :1993 بريتون،) عنها صدرت التي الحضارة
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  :م1978 نفتاحواإل  اإلصالح مرحلة ثالثًا:

 دنغ" الراحل الصيني الزعيم عبر وقد القديم، الكونفوشيوسي الصيني للموروث وفقا اإلصالح عملية تمت

 نع "ابحث :قال حين الصيني التاريخ من القديمة مثالواأل الحكم من للكثير ستشهادهاب ذلك عن "بينغ سياو

 نأ يعني وهذا الحجارة"، بتحسس النهر عبرأ "و "،الواقعية ممارسة في الحقيقة على العثور ويمكن" الوقائع"، من الحقيقة

 مجاله توسيع يتم اإلصالح من نوع نجاح عند أي التدريجي، التجريبي النهج على قامت اإلصالح عملية

 اإلصالح عملية قتضتاو  أخرى، ةطريق في والبحث عنه التخلي يتم فشل ذاإ ماأ أخرى، مناطق ليشمل

 من للعاملين شامل ييروتغ مة،والحكو  الحزب في جديدة تفكير وأدوات وأسلوب جديدة، عقلية قتصادياإل

 من كبيرة ادعدأ  لىإ بحاجة فاننا شتراكية،اإل وتقيم بثورة تقوم "لكي نهأ 1978 في "دنغ" الزعيم علنأ و  القاع، لىإ القمة

 اليشمل هذا الصيني عيمالز  ومشروع ،مبتكرة" أفكار وتوليد جديدة أساليب ستكشافإو  التفكير شجاعة يمتلكون  رواد

 تغيرت نأ اإلصالح من النهج هذا تبني تيجةن وكانت ،سياسية ثورة أيضا نماإو  فحسب، يةقتصاداإل الثورة

 غمور  ،1992و 1978 عامي بين %9.5 لىإ "ماو" عهد في %5و %4 من قتصادياإل النمو معدالت

 الصيني الزعيم نأ الإ ،"مين نآ تيان" ساحة في الطالب مظاهرات قمع ثرإ 1989 في اإلصالح عملية إعاقة

 وجههت ثناءأو  المهيب، القدامى لصينا باطرةأ سلوبأوب ،1992 عام الجديدة الصينية نةالس مع وتزامناً  "دينغ"

 فيه كدأ الجديدة شنجن مدينة في ببيان لىدأ قتصادية،اإل الصين لثورة الساحلي القلب يثح الصيني للجنوب

 ياءاألثر  يزداد نأ أالخط من ليس نهأ لىإ مشيراً  بها، إلسراعوا المسيرة وتكثيف السوق، إصالحات أهمية على

 .(204-202ص ،2010 جاك،) الفقراء مساعدة جلأ من الضرائب من المزيد يدفعون  ثم ثراء،
 بي تشنغ" بذلك صرح كما تاريخية مراحل ربعأ في الصين في نفتاحواإل اإلصالح عملية تلخيص يمكنو 

 متدتإ والتي الصيني، الشيوعي للحزب يةالمركز  للجنة الحزب لمدرسة السابق التنفيذي الرئيس نائب "جيان

 والمراحل ،المنتجة وى قوال العقول تحرير حول العملية هذه وتتمحور الصين، في عاماً  30 من كثرأ لىإ

 :(2008 )جيان، هي األربعة
 هامنجزات ومن اإلصالح، قنطالإو  امالنظ وإعادة فوضىال إزالة تم وفيها (:1982-1978) األولى المرحلة

 أولية. بصورة للصينيين والكساء الغذاء مسالة حل الريفي، قتصاداإل تنشيط
 زبيلحا ستكشافواال األساسي والخط هري الجو  الطريق في يتمثل وهدفها (:1992 -1982) الثانية المرحلة

 االقتصاد نشيطوت ،السريعة التنمية ظهور في زاتهااجنإ مالحظة ويمكن الصينية، الخصائص ذات شتراكيةلإل

 جديدة. كقوة الريفية المؤسسات ظهور ،نفتاحاإل نطاق تساعإ لىإ باإلضافة الحضري،
 دموالتق والمالية، السياسية الفوضى ختبارإ أمام الصمود في تمثلت (:2002 -1992) الثالثة المرحلة

 نمط تشكيل سيوية،اآل المالية زمةاأل تثيراأت من التخلص منجزاتها منو  مام،لأل ثابتة وبخطوات بشجاعة

 دخول ومنها جنب، لىإ جنباً  المتباينة قتصاداإل قطاعات وتطور مسيطراً  العام القطاع ببقاء يتسم جديد

 رغيدة. حياة لىإ الصيني المجتمع
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 صرالع في الشيوعي بوالحز  للصين خيالتاري تجاهاإل تحديد أهدافها ومن ن(:اآل لىإ 2002) الرابعة المرحلة

 بناء في للشروع علىأ  بصورة الصينية الخصائص ذات اكيةشتر إلا راية رفعو  ،واضحة  بصورة الحاضر

 صعود مستقر، ونم على لحفاظا في منجزاتها مالحظة ويمكن شامل، بشكل الرفاهية حياة يعيش مجتمع

 ىلإ فراداأل معيشة ى و مست رتفاعإ الحكومي، للقطاع العمالقة شاريعوالم الوطني قتصادلإل التحتية البنية

  اسقانت كثرأ نحو على جتماعيةواإل والثقافية والسياسية قتصاديةاإل الهياكل صالحإ عملية رفعو  ،كبيرة درجة
 الزعيم تبناه الذي النموذج على مهمة تعديالت جراءإ بضرورة الصينيين السياسة صناع لدى وعي يوجدو 

 اييرالمع مع يتفق تناغماً  كثرأ تجاهإب التعديالت تلك بالفعل "تاو جين هو" السابق الرئيس تبنى قدو  ،"دنغ"

 في بةالرغ جتماعية،اإل للحماية كبرى  أهمية وإعطاء ة،المساوا  أمبد على التأكيد مع القديمة، سيةالكونفوشيو 

 جاك،) مركةاأل جتثاثإ أي ،مريكيةاأل متحدةال الواليات ثيرأت عن بتعادواإل الصادرات، حجم من التقليل

 .(216-215ص :2010
 

 وراً د أيضاً  الصينية للجغرافيا كان فقد الصينية، ثقافةال تكوين في ساهمت التي السابقة للتقاليد فةباإلضا

 في بيعيةالط والبيئة تحيطها، التي بالبيئة ثقافة أي نشاة ترتبط حيث وتنوعها، الصينية الثقافة ثراءإ في هاماً 

 بةخص تربة في صينيةال الثقافة تأنش سحيقة زمنةأ ومنذ ،ومتباينة مختلفة ثقافات تنتج المختلفة، األماكن

 كيةواألمري األوروبية الثقافة عن كلياً  تختلف صينية ثقافية خصائص تشكلت عليه اً وبناء سيا،آ شرق  في ثرية

 .(37 ص: ،2012 )تسن،
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 الثاني الفصل
 

 .الثقافي في السياسة الخارجية الصينيةالبعد  
 

 .الصينية المبحث األول: السياسة الخارجية -
 المبحث الثاني: البعد الثقافي وأثره في صنع السياسة الخارجية الصينية. -
 : الدور التنموي للسياسة الخارجية الصينية في العالم النامي.الثالثالمبحث  -
 الصينية المشتركة )دوليًا(.: المشاريع العلمية الرابعالمبحث  -
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 السياسة الخارجية الصينيةالمبحث األول: 
 عوامل يوجد يثح ،الصينية الخارجية السياسة لفهم كافياً  ليس فقط اللينينية -الماركسية النظرية تحليل إن

 اضعتو م ثيرأت لها كان فقد اللينينة للماركسية بالنسبة أما الصينية، الخارجية السياسة صنع في ساهمت خرى أ

 النسق يعد وال الخارجية، السوفيتي تحاداإل سياسة على بتأثيرها قورن  ذاإ الخارجية الصين سياسة على

 ،ضاً يأ التاريخية للقوى  نماإو  فقط، الشيوعية وجيايديوللأل محصلة الخارجية الصين سياسة ديجس الذي العقدي

 عام وفاته قبل اعام 41 من كثرأل الشيوعي الحزب سأتر  ذيال "تونغ تسي ماو" لمعتقدات ذلك من واالهم

 المجتمع أن المعروف ومن ،الصيني بالمجتمع هتمامهإ  من ينبع بالماركسية "ماو" هتمامإ  كان فقد م،1976

 وكانت التحديث، لتحديات التصدي على قادرة كقوة شخاصاأل بين والوئام السالم على يؤكد الصيني

 على واقعال الظلم لتفسير ستخدامهاإ يمكن التي داة األ له توفر ثورية يديولوجياأ مجرد لماو لنسبةبا الماركسية

 مجرد الماركسية صبحتأ ثم ومن التغيير، مكانيةإ في ملاأل الصيني الشعب عطاءوإل ،الصيني المجتمع

 السياسة صنع عملية في فقط مساعداً  عامالً  مجرد  يديولوجيااأل أن أي ، أخرى، غايات لتحقيق وسيلة

 ،"ينينل"و "نجلز"إو "ماركس" تعاليم على مرتكزاً  للسياسة المحدد الرئيسي المصدر يعد فلم الصينية، الخارجية

 توى المس التقليدية يةالكونفوشيوس وللقيم ،"تونغ تسي ماو" الراحل للرئيس الصغير حمراأل الكتاب على ولكن

 ويالحظ الخارجي، الصين سلوك على ثيرأالت يف الماركسية من أهمية أكثر تكن لم نإ هميةاأل من نفسه

 اهبمفهوم فالماركسية التناقضات، دور على كالهما تؤكد حيث والكونفوشيوسية الماركسية بين توافقاً  هناك

 السلمية النزعة يؤيدون  فالصينيون  المتضادات، لتقبل الصين ستعدادإ مع منسجمة ونقيضها الفكرة عن

 في ستمرتإ التي القديمة الصين في الحربية التقاليد يحترمون  خرى أ ناحية ومن ناحية، من ةالكونفوشيوسي

 كيسنجر هنري " قاله ما لكذ على ويؤكد  ،(107-101ص :1989 جنسن،) الميالد قبل 221-403 الفترة

ها الخارجية، حاسمًا في تحديد سياساتستمرار عاماًل إريخ القريب والبعيد للصين، كان بن التاإ" :قائالً  الصين" "عن كتابه في
ة يقة، بأن الثقافة العر الباحثة  تشيرهنا و ، (Kissinger, 2011: P18) "وكذلك تحديد مواقفها من الغرب بصورة خاص 

بشكل  ليس فقط السياسة الداخلية، بل ساهمت والتقاليد واألحداث التاريخية القديمة والحديثة ساهمت في تشكيل
 السياسة الخارجية الصينية. كبير في تشكيل

 ومالمحها مبادئها أهم موضحاً  للصين، الخارجية السياسة "بينغ سياو دينغ"السابق الصيني الرئيس وصفو 

 مع نتصل حالف،األ من يأ في النشارك ومستقلة، سلمية خارجية سياسة نتهاجإ على نثابر نناإ" :بقوله

 خر،اآل على يعتدي من كل ونعارض يقها،طر  ويسلك بالهيمنة يقوم من ونعارض الجميع، ونصادق الجميع،

 سياسة ينالص تنتهج حيث ،(ETTINGSG. 2005: P186) نقول" ما ونمارس والحق، العدل نقول نناإ

 الخارجية لسياسةا وظلت أراضيها، وسالمة وسيادتها الصين ستقاللا حماية هدفها ومستقلة، سلمية جيةخار 

 وتميزت للسالم، المحبة العالمية والشعوب الصيني للشعب وفخر عجابإ  مثار الجديدة الصين نتهجتهاا التي

 ارجيةالخ السياسة ومبادئ المستجدات، مع التعامل في يجابيةواإل والمرونة بالحيوية الصينية ةالدبلوماسي
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 تأثيرات وتزداد وتحقيقها، هاعن والدفاع حمايتها ساليبأ في والتنوع ختالفواإل مقدسة، مبادي هي للصين

 .(2010 ت،للمعلوما العربي المركز) وتعاظمها الصينية الوطنية القوة زديادإ مع وفعاليتها الخارجية السياسة
 لمقابلة نص في الصينية الخارجية السياسة سمات أهم عن "جيتشي يانغ" الصيني الخارجية وزير وعبر

 سياسة ثبات بكل تنتهج الصين نإ" :بقوله م2011 عام السودان جنوب حكومة موقع على نشرت كتابية

 وتسعى ترك،المش والرخاء الدائم السالم يسوده متناغم عالم بناء على وتعمل ومستقلة، سلمية خارجية

 :(2008 ،الحمراوي ) في تتمثل السمات وهذه ،"تعاون وال والتنمية السالم لىإ الصينية الدبلوماسية
 الخارجية. السياسة ستقالليةإ بمبدأ الصين لتزامإ :أوالً 

 العالمي. السالم حفظ لىإ تسعىو  الهيمنة نزعة الصين تعارض :ثانياً 
 ومنصف. عادل جديد دولي قتصاديإو  سياسي نظام قامةإ على بنشاط الصين تعمل :ثالثاً 
 ساسأ على العالم دانبل جميع مع تعاون وال الصداقة عالقات وتطوير قامةإ على الصين تحرص :رابعاً 

 عتداءإلا عدم المتبادلة، والمنفعة اواة المس راضي،األ ووحدة للسيادة المتبادل حتراماإل وهي: الخمسة المبادئ

 سلمي.ال التعايش خرى،األ للدول الداخلية الشئون  في دخلالت عدم القوة(، ستخدامإب التهديد أو ستخداما )عدم
 تعاون وال التجاري  التبادل راءجإل وتستعد الخارج، على بعاداأل الشامل نفتاحاإل سياسة الصين تنتهج :خامساً 

 اة المساو  ساسأ على العالم ومناطق بلدان مع واسع نطاق على والثقافي العلمي والتواصل والفني، قتصادياإل

 المشترك. الرخاء لتدعيم المتبادلة والمنفعة
 السالم لحفظ ثابتة قوة وتعد طراف،األ متعددة بلوماسيةد نشاطات في ةفعال مشاركة الصين تشارك :سادساً 

  واإلقليمي الدولي المستويين على ستقرارواإل
 مستمر، بشكل تنمو التي سكريةالع الصين ونفقات السلمية، التنمية طريق بين تناقض عن يتحدث من هناك

 يأ بأن القول يمكن هنا يوان،تا قضية تسوية في القوة ستخدامإ بعدم مطلقا تتعهد لم الصين أن ةضافباإل

 الصين دراسات )مركز تشمل والتي  للصين الجوهرية الوطنية المصالح حساب على يكون  لن تنموي  طريق

 :(2011 واسيا،
 شتراكياإل والنظام الصيني الشيوعي الحزب قيادة أي ،وحكماً  نظاماً  الشعبية الصين جمهورية ستقرارإ -

 الصينية. الخصائص ذات شتراكيةواإل
 الوطنية. والوحدة أراضيها وسالمة الصين سيادة -
 ال المصالح وهذه ،للصين المستدامة جتماعيةواإل قتصاديةاإل التنمية لتحقيق ساسيةأ ضمانة توفير -

   .فيها التهاون  أو بها التالعب أو نتهاكاإل تحتمل
 تالتعديال هذهو  ،ودولياً  إقليمياً  فاعلة بقوة ستمرارهاإ جلأ من الخارجية الصين سياسة على تتعديال تمت

 :(2013 )دياب، خالل من بوضح رؤيتها يمكن
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 اليابان، روسيا، ،األمريكية المتحدة الواليات مثل والمتقدمة والعظمى الكبرى  الدول مع عالقتها تطوير -

 التعاون  من مزيد يتطلب والذي الخارجي، العالم على الصين نفتاحإ يستلزمه ما وهذا األوروبي، ادحتواإل

 الغربية. الدول مع
 ريقيافإو  سياآ في النامية الدول من رالكثي مع تعاون  عالقات وبناء الثالث، العالم ببلدان عالقتها تدعيم -

 ياندونيسأ مع عالقتها نفتأفاست المجاورة، الدول مع الجوار حسن سياسة تبعتإ اكم الالتينية، مريكاأو 

 اتعالق ةقامإو  والفلبين، فيتنام مع العالقات تطبيع لىإ إلضافةبا وبروناي، بسنغافورة هاعالقت ودعمت

 ا،ومنغولي والجنوبية الشمالية بالكوريتين عالقتها تعزيز على عملت كما الهند،و  باكستان عم طيبة

  .وإسرائيل العربية الدول وبخاصة األوسط الشرق  دول ومعظم الوسطى سياآ في الجديدة والجمهوريات
 

الصينية: الخارجية للسياسة العالمي الدور مقومات  

 مالنظا في قيادي دور لعب من تمكنها التي والمقومات المزايا من مجموعة متالكهاإب خرى األ دون  دول تنفرد

 خامةض الطبيعية، الموارد تنوع قليم،اإل مساحة تساعإ المهم، ستراتيجياإل بالموقع مراأل تعلق سواء الدولي،

 المقومات حيازة من تقترب الصين أن يثبت الراهن، الدولي والواقع الحضارة، عراقة أو السكاني التعداد

 المقومات هذه غلبأ  أو عيجم حيازة في واضحة أفضلية متالكهابإ العظمى، الدولة شكل لتحديد وبةالمطل

 مرحلة دخول بصدد العالم نأ الواضح ومن خرى،أ بدول مقارنة ،(2014 )برادي، العالمي متداداإل ذات

 سيهتز تستيقظ حين تنام، الصين دع" قال: حين عام مائتي قبل "بونابرت نابليون " منها حذر جديدة تاريخية

 الحادي القرن  يكون  سوف" ":سن يات صن" الصيني الزعيم نبوءة معها وتصدق ،(ISAAC، 2016)العالم"

 اتالسنو  في الدولي النسق في تأثيراً  القوى  أشد لتصبح تؤهلها قدرات الصين وتمتلك ،صينيا" قرنا والعشرين

 :تضم المقومات وهذه القادمة،
 كنيم للدول، السياسية اإلرادة على ناءوب األخرى، القوى  مكونات توجيه يف مهم دور له السياسي: العامل 

 نم قوته يستمد بدوره والذي السياسي، النظام بقوة الصين وتتمتع الدولي، النظام في المكانة على التنافس

 ثالث ركتشت الصينية فالثقافة وتكوينها، تشكيلها في عوامل عدة تفاعلت التي الصينية الحضارة جوهر

 :(392 ص :2002،الحي عبد) صياغتها في رئيسية عناصر
 الكونفوشيوسية. الثقافة -
 الماركسية. الثقافة -
  المعاصرة. الليبرالية التوجهات -

 القومية عالءإ  على يقوم الذي الصيني السياسي هالتوج طبيعة تحديد في مجتمعة العوامل هذه ساعدت

 الصيني فالمجتمع لخارجية،ا الصين توجهات على القومية صفة إضفاء على تعمل كما الصينية، والثقافة

 قوى أ الكونفشيوسي بمضمونها واألخالق صارمة، داخلها السلطوية والعالقات كبير، حد لىإ سري أ مجتمع
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 ومن جتماعي،اإل السلم في علىأ  مكانة في الفرد يجعل الدولة في اإلداري  بالعمل رتباطواإل القانون، من

 (2014،)خضير :وأهمها الثقافة هذه تحتويها التي المركزية بعاداأل تتوضح ذلك خالل
 التطور. أداة  والقانون  أخالقيا أمراً  السلطان طاعةإ تبارعإ  -
 الفردية. النزعة من ضرورة كثرأ يعد جتماعياإل النسق -
  الواقع. المعطيات مع تعامل في البراغماتي المذهب وقبول المرونة -

 :(393ص :2002 الحي، )عبد سمات ثالثة الصيني القانوني نظامولل
 الحرية. على النظام أولوية -
 الحق. على الواجب أولوية -
 الفرد. مصلحة على الجماعة مصلحة أولوية -

 نسبة وأبدت ستقرار،اإل وعدم الفوضى لىإ ستؤدي سياسيةال التعددية أن الصينيين من كبيرة نسبة ويرى  هذا

 ميزة نهاأ على تفسر نأ يمكن النزعة وهذه األخالقية، نبالجوا على السلطة تركيز في رغبتهم منهم كبيرة

 "حمدم مهاتير" الماليزي  الوزراء برئيس حدا المركزية والنزعة الكبير الصيني التماسك وهذا الصيني، المجتمع

 يالديمقراط بالنهج خراآل رفض ستواصل نهاأو  سياسية، جغرافية وحدات لىإ تتمزق  لن الصين بأن التأكيد لىإ

 دولة على السيطرة تستطيع ال بكين نأ يرى  حيث "هارايشيإ" الياباني المفكر يخالفه التصور وهذا الغربي،

 دق مرأ وهو قتصادي،اإل النمو ستمرارإ مع حتى األوروبية القارة حجم لىإ تقريبا يصل الذي الكبير بحجمها

 .(2014 )خضير، الشيوعي الحزب غير أخرى  أحزاب ظهور وبالتالي درالييالف النمط الصين تبني لىإ يؤدي
 

 يةبدا حتى الصين كانت أن فبعد الكثيرين، عجابإ و  دهشة الصينية القوة صعود أثار :قتصاديةاإل المقومات

 العار، بقرن  عرف والذي والياباني وروبياأل ذاللاإل آثار عبء تحت ترزح العشرين رن الق من الثاني النصف

 فريداً  نموذجاً  اليوم الصين وتقدم الشيوعية، ثورتها نجاح عدب الكبرى  القوى  صف م1950 عام الصين دخلت

 العالم، في نمو نسبة أعلى ويحقق ومستقر متقدم قتصادإ الصين تمتلك حيث ة،يالعالم النماذج أنجح من

 حجم لىإ باإلضافة %،7 حدود عند نسبياً  مستقرة النمو نسبة ظلت م2015 عام وحتى م2013 عام فمنذ

 الخارجية وزير أشار وقد ،(2014 )خضير، دوالر تريليون  11 يقارب بما يقدر والذي اإلجمالي الناتج

 الصين أصبحت ،للصين لي زيارة أول "منذ :قائالً  قتصاديةاإل الصين قوة حول "كيسنجر هنري " األمريكي

 .(KISSEINGER, 2011: P18) السياسي" العالمي النظام تشكيل في رئيسي عاملو  عظمى، إقتصادية قوة
 "بينغ سياو دينغ" الراحل الرئيس عهد في نفتاحواإل قتصادياإل صالحاإل سياسة نتهاجإ منذ الصين أصبحتو 

 الداخلي الناتج نما م2011-1979 الفترة وفي ،نمواً  العالم قتصادياتإ سرعأ أحد تملك ،م1979 عام

 مواصلة مكانهاإب الحكومة أن المالحظين من لعديدا ويرى  ،سنوياً  %9.9 قاربت بنسبة الصيني جمالياإل

 المؤسسات تفعيل في نجحت ذاإ العالية النمو معدالت على بقاءواإل قتصادية،اإل صالحاتاإل تعميقو 

 تتخطى سوف الصين نبأ قتصادييناإل المحللين من العديد يتوقع كما البنكي، نظامها وأصلحت الحكومية
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 مريكياأل رهنظي من %30 كبرأ قتصادإ حجم وتتوقع العالم، في قتصادإ كأكبر األمريكية المتحدة الواليات

 .(395ص :2015 )توفيق، م2030 عام بحلول
 حيث هائلة، تجارية قوة لىإ الصين تحول في ستثماراإل وتحرير والتجاري  قتصادياإل صالحاإل ساعد كذلك

 أما ،(ARABIC NEWS, 2014) م2013 عام دوالر تريليون  2.21 السلع من الصين صادرات قيمة بلغت

 ماك أمريكا، بعد مستوردة دولة كبرأ ثاني لتصبح دوالر، تريليون  1.95 نفسها الفترة في بلغت فقد رداتهاوا

 ستثماراتإ من تقدمه لما نظراً  الدول، من للعديد بالنسبة األجنبي المال رأس مصادر أهم من الصين أصبحت

 مالعال اتقتصادإ على الصين إعتماد إلى اإلقتصادية العالقات هذه أدت ولقد باشرة،م وغير مباشرة أجنبية

 .(198 ص :2017 )لينغ، صحيح والعكس
 

 القوى  أكبر صف لىإ الصين نتقالإ مع  السريع والتجاري  قتصادياإل النمو تزامن العسكرية: المقومات

 اإلنتاج صعيد على سواء العالم، في العسكرية القوى  أكبر من اليوم الصين تعد حيث العالم، في العسكرية

 الصينية العسكرية الحرب فآلة العسكرية، والميزانية السالح ستيرادإ صعيد على أو العسكريين، التصديرو 

 تقييم وفي ،(190ص :2015 )الراوي، الصيني وميقال الناتج تكوين في تسهم كما وطنية، صناعة معظمها

 على الثالث الترتيب الصين حتلتإ العالم، جيوش ألقوى  العسكرية للقوة "باور فاير غلوبال" موقع على نشر

 يف وحلت وروسيا، األمريكية المتحدة الواليات بعد القتالية الصيني الجيش قدرة حيث من العالمي المستوى 

 منذ باشرت قد الصين وكانت ،(RT,2015) العاملة العسكرية القوات ثيح من عالمياً  األول الترتيب

 عصرية قوة الشعبي التحرير جيش وجعل العسكرية، قدراتها يثلتحد شامالً  مساراً  الماضي القرن  تسعينيات

 المتقدم الخصم مواجهة في والكفاءة الشدة من عالية درجة على سريعة حروب شن على قادرة حداثة أكثر

 والواقع ستراتيجياإل التوجه أن على يتفقون  سيويةاآل الدولية للسياسات المالحظين بوأغل تكنولوجيا،

 كما والعشرين، الواحد القرن  في قليمياإل منواأل ستقراراإل تحديد في رئيساً  متغيراً  يكون س للصين العسكري 

 .(195ص :2015 )توفيق، الغربيين المحللين فاجأت الصيني العسكري  للتطور المتعددة المظاهر نأ
 الصيني الجيش حجم أن الإ ،م2005 في العسكري  القطاع في لينالعام عدد تقليص عملية من الرغم وعلى

 حتسابإ بدون  عسكري  مليون  2.5 على الصين تتوفر  الرسمية حصاءاتاإل وحسب العالم، في كبراأل يبقى

 .(2012 السالم، )عبدحتياطيةاإل والقوات العسكرية شبه الشعبية الشرطة
 الصين دراجإ تم وقد المستقبل، في الصين دور تعزيز في يساهد كبير بدور تتمتع الصينية البحرية أصبحتو 

 ةثلالثا المرتبة إلى الصينية ةبحريلا وصول ويكشف العالم، في الثمانية البحريات جدول في م2006 عام منذ

 في بما لفأ 230 تعداده بلغ والذي ،البحري  لسالحها الصين توليها التي األهمية عن العظمى القوى  بين

 .(2012 )محمود، حتياطاإل في ألف 350 ذلك إلى يضاف البحرية، مشاة من آالف 7 البحرية، طيران ذلك
 تشمل حربية طائرة 2300 من أكثر الشعبي التحرير جيش وبحرية الصيني الجوي  الدفاع قوات تمتلك كما

 450و ستطالع،إ طائرة 100 من كثرأ قنابل، قاذفات دوار،األ متعددة مقاتالت الجوي، الدفاع )مقاتالت
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-55 بين ما تضم التي النووية ترسانتها تعزيز خالل من هاقدرات تعزيز على الصين وتعمل شحن(، طائرة
 الصواريخ من خرآ صنفاً  تملك كما ،عنه اإلعالن تم ما هذا (ICBM) للقارات عابر باليستي صاروخ 65

 قليمياإل الردع لمهمات والمخصص نووية سلرؤو  والحامل (SLBM) الغواصات من يطلق المدى متوسطة

 العسكرية، الصناعية األقمار ستهدافإل متقدمة صاروخية أنظمة طورت كما .(196ص ،2015 )توفيق،

 من العسكرية الناحية من تقدماً  أكثر الصين يجعل ما لقارات، العابرة للصواريخ مضادة صاروخية وأنظمة

 .(2012 السالم، )عبد واليابان ألمانيا بريطانيا، فرنسا، مثل دول
 مجموعة طلقتوأ دولة، 15 حوالي جيوش مع رسمية سكريةع عالقات الصين تأقام ذلك إلى باإلضافة

 مناورة 50 حوالي في شاركت كما دولة، 22 جيوش أو وزارات مع ستراتيجيةإ وتشاورات دفاعية حوارات

 20 حوالي إرسال بينها من دولية نشاطات في شاركةلم باإلضافة دولة، 30 لـ عسكرية قوات مع مشتركة

 عدن خليج لىإ سفينة 31 وإرسال ،المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ عمليات في للمشاركة جندي لفأ

 .(2012 الدولية، الصين )إذاعة القرصنة ومكافحة المالحة حماية في للمشاركة
 اترتيه تيويأ ،2012 في الصين أعلنت كما دوالر مليار 106 بلغت فقد العسكرية الصين لموازنة بالنسبة أما

 عنها نتأعل كما الحقيقية النفقات أن الإ ،األمريكية المتحدة الواليات بعد العالم في ثانيةال النفقات حيث من

 .(2016 )الفطيسي، دوالر مليار 180 -120 بين ما لغتب األمريكية المتحدة الواليات
 

 كهتمل لما وذلك ،جداً  ستثنائيإ كائن نهاأ على األخرى  الدول بمقاييس للصين رنظ  ي   المقومات الحضارية:

 تصبح لم الصين أن ي:فه األولى الخاصية أما الكبير، حجمها جانب لىإ وفريدتين ستثنائيتينإ خاصيتين من

 ثورة عقابأ  في أو عشر التاسع القرن  نهاية في ذلك تحديد ويمكن ،نسبياً  قريب عهد منذ الإ قومية دولة

 الفآ بضعة منذ موجودة فالصين ،جداً  يثحد خلوق م الصين بأن القول يمكننا أنه يعني ال وهذا م،1911

 ،جداً  طويلة بمدة قومية كدولة وجودها تاريخ يسبق مستمر معروف ككيان الصين وجود نأ يعني ما السنين،

 وربما ق.م 221 عام لىإ يعود الصين اريخت أن والمؤكد العالم، في موجود بلد أقدم الصين نأ الواقع وفي

 الصينية الحضارة بل مة،أ وأ بلد بذلك اليعنون  فهم "الصين" كلمة الصينيون  خدميست وحين ذلك، من أبعد

 البر سرة،األ عراقهم،أ و  عالقاتهم التفكير، أساليب ،"كونفوشيوس" الحاكمة، سرهاأ تاريخها، في متمثلة

 نهمكو  منطلق من نفسهمأ لىإ الصينيون  ينظر ال كما لمتمايزة،ا الفلسفة القيم، سالف،األ تقديس بالوالدين،

 الصيني كالشعب شعب العالم في وليس حضارات، كدولة بل وربيون،األ يفعل كما أساسي بشكل قومية لةدو 

 قوية عالقة لماضيل نأ ىلإ باإلضافة هذا الصينيين، عند كما العالقة بهذه وتاريخه بماضيه مرتبط

 خطوط بقيت ما بأسلوب ولكن وتمزقات وغزوات ضخمة، ضطراباتإل الصين ختبارإ ورغم بالحاضر،

 التمزق  فترات وتحجب ينيالص العقل على نفسها تفرض ومهيمنة ومستمرة، مثابرة مرنة، ستمراريةاإل

 .(253-254ص :2010 )جاك، والفجوات



63 
 

 بدرجة ،قصياً  كان مهما خالله ومن تاريخهم في يعيشون  يون الصين كون  في تبرز فهي األخرى  الخاصية ماأ

 العالم في خرآ بلد أي "عن :قائالً  ذلك عن كتب "جونجو وانج" المؤرخ المجتمعات، باقي عن كلياً  مختلفة

 من الدرجة هذه على وتبد عام، لفأ حتى وأ عام، لفيأ منذ الخارجية العالقات عن الكتابات نأ القول يمكن

 ضمت وكتاباتهم ن و صينيلا المفكرين أن المؤرخ يقصد وهنا ،((GUNGWU, 1998: P61 قناع؟"واإل الحيوية

 لون يعم الصينيون  القادة زال وال السنين، الفآ منذ اآلخر مع التعامل وقواعد الخارجية تالعالقا عن الحديث

 نأ هو الصين لوجود الوحيد "األسلوب :نأ "جوانتاو جين" الصيني الباحث ويرى  الحاضر، وقتنا حتى بها

 نأ سوى  الحاضر مواجهة من الصينيين تمكن الثقافة في مقبولة ليةآ ثمة ليس أخرى، مرة ماضيها تعيش

 :قائالً  فكتب "بينج هوانج" الصيني حثاالب أما ، (HEMGZ, 2004: P 91) ويستلهموه" رثهمإ بقوة ايلوذو 
 في ريخالتا خذأب الإ تفسيرها يمكن وال بالتاريخ، كثب عن ترتبط اليوم تقع عملية وأ حادثة كل تكاد هنا، حي تاريخ .."الصين

 سالح هذا جميعاً  لديهم الناس عامة ومنهم المشاريع وأصحاب الحكومة موظفي وأيضا كاديميين،واأل الباحثين نأ عتباراإل

 ملون يعو  التاريخ، في يعيشون  فجميعهم قدره، صغر ومهما الناس، يتلقاه الذي الرسمي التعليم قدر كان ياً أ ،بالتاريخ القوي 

 حينما همنأ بحيث القوة من جمعية ذاكرة نيون الصي "يملك :قائالً  "مينج وي  تو" الكاتب ويعلق سمه"،إب والمتحدثين لورثته

 فهم "ونفوشيوسك" كتابات أو التاريخية، وسجالته ق.م( 85 عام )توفي "قيان سيما" وأ (77-71) "توفو" شعر عن يتحدثون 

 زالرمو  خالل من "كونفوشيوس" أو "قيان سيما" ،"فو تو" مع قاءل أي نإالصينية... بالحروف حتفظإ تراكمي رثإ لىإ يشيرون 

 نماأوك بالواقع حساً  يستحضر (األفكار من خالل الرسومات، بمعنى أن األشياء ال تسجل بأسمائها وإنما بأشكالها) ديوجرافيةاإل

 الصينية الثقافة ستمرارإو  تأثير رؤية ويمكن .(MING, 1994: P 3-4) "النص في بداأل لىإ نقش قد حضورهم

 دائماً  متفه الدولة ظلت فقد ،"تسو الو" و "كونفوشيوس" لىإ بجذورها تعود والتي يموالتعل الدولة على التقليدية

 على الشيوعي والعصر سراأل حكم عصر في تمتعت لذلك لها، ةوراعي الصينية للحضارة تجسيد نهاأ على

 الحضارة وحدة على الحفاظ في تتمثل مقدسة مةمه هي الدولة ومهمة ،قوية وشرعية بسلطة سواء حد

 بويةألل رنظ  ي   وهنا ب،باأل الحكومة بهش  ت   كما حدود، أي الحكومة لدور وليس الدولة، سيادة وصيانة الصينية،

 قد مما قلأ بقوة تتمتع ظلت الواقع رضأ على الدولة نأ ورغم للحكومة، وضرورية مرغوبة ةخاصي نهاأ على

 ذورج نإف وبالمثل نحوها، نيون الصي يبديهما اللذين والتبجيل حتراماإل في للشك المجال نهأ الإ به، ىوح  ي  

 -372) "نشيوسيم" عهد منذ الحضاري، ماضيها في عميقة تكمن بويةاأل والتنشئة التعليم عن الصين وممفه

 خالل من السليم وبسلباأل النشئ تربية نأو  الخيرة، البشر طبيعة حول ائلون متف الصينيون  ظل ،م( ق. 289

 توقعي العصري  التاريخ ألهمية ونظراً  الصحيحة والقيم التوجهات يكسبهم والتعليم، المناسبة بويةاأل الرعاية

 مرجعية التعليم على ضفىي   كما يدرسونه، ما محتوى  ضوء في الماضي لىإ جاللإب النظر أيضا منهم

 مقارنة واألسلوب للتدريب ويةاألول تمنح وناقليها، الحكمة حملة المعلمون  عتبروي   وجاللتها، الصينية الحضارة

 من ىعلأ  مستويات يحققون  ما غالباً  صينيون ال األطفال نإف لذلك الغرب، يقدرهما اللذين اعبدواإل نفتاحباإل

 دامستخإل يعود وهذا الغربيين، بنظرائهم مقارنة جداً  ةصغير  عمارأ  في والفن الموسيقى في التقنية ةالكفاء

 بتقنية   حرفاأل تلك كتابة على والقدرة قلب، رظه عن حرفاأل من الفآ حفظ تتطلب التي يدوجرافيةاإل لغةال

   .(255-257ص :2010 جاك،) عالية
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 قوة الصين الناعمة:

 في متجذر هو بل الحديث، العصر في كمصطلح جاء أو اللحظة، وليد الناعمة القوة عن الحديث يكن لم

 الناعمة أو المرنة أو اللينة القوة عن تسو" "الو الصيني الفيلسوف تحدث فقد الصيني، التاريخ وتحديداً  التاريح

 فهو الماء، ذلك لىع مثالً  ضارباً  والمرونة والنعومة اللين في تكمن القوة أن موضحاً  الماء، وصف عندما

 النباتات منها تستمد التي القوة هو الماء أن يرى  ذلك عوم الماء، من ونعومة مرونة كثرأ شئ ال أن يرى 

 عنيوت ،(26ص :1998 ،)تسه الماء به وميق بما يقوم أن يمكن الشئ بالتاليو  ونموها، شكلها والحيوانات

 الثقافة فقط ليس تشمل فهي واألمنية، العسكرية الشئون  نطاق خارج شئ يأ الصينيين عند الناعمة القوة

 ماراتستثواإل الدبلوماسية والعالقات صاديةقتاإل المساعدات ضمت أيضا ولكنها العامة، والدبلوماسية ة،العام

 .(KORLANTZICK, 2007: P 6) الجنسيات متعددة المنظمات في والمشاركة
 وزراء من والمتنفذين القرار صناع يعتقد حيث الصين"، "حلم طالقإل بكين في م2006 عام مؤتمر مظ  ن  

 العالمي، المسرح على أكبر شرعية على للحصول ريقالط هو الثقافي التجديد أن ودبلوماسيين وأكاديميين

 ،ليونارد) الصين في الناعمة القوة أجندة اتسياس همأ  من هي نشرها لىإ الصينيون  يسعى التي الرسالة هذهو 

 على اهمست مناسبة خارجية بيئة خلق الصينية للدبلوماسية الجوهرية المهمة ظلت كما ،(139ص :2008

 الدبلوماسية أدوات كأحدى الناعمة وةقال توظيف على الصينية القيادة ركزت وقد المحلية، التنمية تحقيق

 :(198-197ص :2017 )لينغ، على الصين عملت وقد الصينية،
 والعدل. والتعاون  السلم لىإ الداعية الخالقة الدبلوماسية الكاريزما ستغاللا -
 في ن المستثمرو  يجنيها التي واألرباح المنفتحة، الصينية السوق  بها تتمتع التي الجذب قوة من ستفادةاإل -

 الصينية. السوق 
 افةبالثق األخرى  الشعوب هتمامإ  بدأ وقد الطويل، التاريخو  بالجاذبية تتمتع التي الصينية الثقافة نشر -

 اللغة تعلم على كبير قبالإ وبدأ ،2007 عام الناعمة القوة ةستراتيجيإ الصين تطبيق بعد الصينية

 فالسفتها.و  ومفكريها الصينية الثقافة حول دراسات وعمل صينيةال
 قتصادية،اإل التنمية على كلياً  تعتمد الصين أن اليعني وهذا الصيني، الحلم من جزء قتصادياإل النمو يمثلو  

 يف لذلك الحضارات، تخلق فقط قتصاديةاإل القوة وليس الثقافة فمن قافة،الث بتوجيه يهتدي الصيني الحلم بل

 النهوض لمرافقة الثقافية القوة ستخداما كيفية عتباراإل عين في تأخذ الصيني، حلمها يقحقلت الصين سعي

 عالمياً  الرائدة تصبح أن هو الصين وهدف التوافقية، الثقافية القيم من سلسلة بناء وكيفية للصين، السلمي

 سره،أب العالم منها يستفيد بحيث األخرى  الثقافات مع تتفق التي الجديدة الصينية الثقافة تطوير خالل من

 نجاحل نعكاسا نهاأ كما والبيئية، والعلمية قتصاديةواإل جتماعيةاإل التنمية أساس هي الثقافة نأب منها يماناً إ

 الدول فعلت كما خريناآل على فلسفتها تفرض لن الصين نأ لىإ ضافةباإل هذا البشري، الجنس ونضج

 محرك لىإ الصيني للحلم الثقافية الهوية لتحوي على تعمل بل والعشرين، عشر التاسع القرنين في ربيةالغ
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 الناعمة قوتها من الصين زتعز و  ،(2014 )مين، والعشرين الواحد القرن  في اإلنسانية للحضارة ديناميكي

 أدوات خالل من أفضل بشكل صورتها ظهارإ جلأ من الدولي الصعيد على وتوظيفها الثقافي ومخزونها

 :تضم التي الناعمة قوتها
 ينالص ثقافة بوابة تعتبر والتي :الصينية الثقافة ونشر الصينية اللغة لتدريس كونفوشيوس معاهد نشاءإ -

 يالت غوته ومعهد البريطانية، الثقافة نشر على تعمل التي البريطاني الثقافي المركز غرار على للعالم

 اسعةالت الصينية القناة الدولية، التلفزيونية الصين محطة الى إضافة ،األلمانية الثقافة نشر على تعمل

(CCTV9) لـ منافسة دولية انباء محطة الى التحول لىإ تهدف التي (CNN)، بتوسيع الصين قامت كما 

 نالذي األجانب عدد زيادة لىإ عمدت أيضا الصيني، الشيوعي لحزبا يديرها التي "شينخوا" نباءأ وكالة

 تستقطبهم لذينا الطالب عدد ضعف مستقطبة األجانب للطالب جامعاتها وفتحت الصينية، يتعلمون 

  .(139-138ص :2008 )ليونارد، الجنوبية وكوريا ندونيسياأ من عام كل األمريكية المتحدة الواليات
 ماضيةال سنة 60 الـ خالل درسوا الذين األجانب الطالب عدد بلغ فقد الدراسية: والمنح الطالبية التبادالت -

 لفأ 500 جتذابإ لىإ ينصال تسعى كما ،م2009 وحتى 1950 من أي جنبي،أ طالب مليون  1.69

 جامعة على فقط مقتصر األجانب بالالط قبول كان أن وبعد ،م2020  بحلول سنوياً  أجنبي طالب

 مختلف وفي جامعة 600 من كثرأ في األجانب الطالب تقبل لجامعاتا أصبحت وتسينغهوا، بكين

 السريعة قتصاديةاإل التنمية لىإ الصين في األجانب الطالب عدد دةزيا في السبب ويعود ،التخصصات

 الصين في لعاليا التعليم ودةلج أيضا ذلك يعود كما الدولي، الصين وضع وتعزيز الجماعي ستقرارواإل

 واسيا، الصين دراسات )مركز المعقولة الدراسية الرسوم لىإ ضافةباإل النسبي، جتماعياإل منواأل

2009). 
 تحويه وما الوطنية للشخصية فقط ليس نعكاسإ التاريخ مدار على ثقافية كظاهرة الفن يعتبر الدراما: -

 ساحرة أداة  الفنو  ما، بلد   في السياسي للوضع نعكاسإ هو بل بيئتها، على وتفاعل موحاتوط مشاعر من

 ري الجماهي الفنو  جغرافيا، البعيد خراآل عن صورة وبناء المعتقدات حويلوت واألفكار المعلومات نقل في

 تحقق المجال هذا وفي قصد، بدون  وأ بقصد األخرى  للعوالم ثقافتها قللن األنظمة يد في قوية أداة  يمثل

 األخيرة سنواتال ففي بداع،باإل المدفوع التصدير لىإ ستيراداإل من يقياً قح تحوالً  ينيةالص التلفزيونية الدراما

 ناموفيت وماليزيا وسنغافورة الجنوبية وكوريا الشمالية أمريكا في صينية تلفزيونية درامية عمالأ  عرضت

 نيةالصي التلفزيونية المسلسالت نتاجإ مستوى  رتفاعإ ومع المناطق، من وغيرها افريقيإ ودول ندونيسياأو 

 عمالاأل تصدير نطاق توسع طنية،و ال السياسات لدعم ونتيجة الصين، هواة  من دفعة الخارج في تشكلت

 في تعرض الصينية المسلسالت كانت العشرين، القرن  تسعينيات بداية ففي ،تدريجياً  الصينية الدرامية

 توسع ستمرار،إب الصينية الدراما تطور معو  بية،الجنو  وكوريا واليابان سياآ شرق  جنوب في الدول بعض

 الصين )موقع م2014 عام في العالم في ومنطقة دولة  100من كثرأ لىإ ليصل للخارج تصديرها نطاق

 .(2016 اليوم،
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 على يان" "مو الصيني األديب حصل م2012 عام ففي الناعمة، الصين قوة في التوسع على عالمات هناك

 جائزة ولأ على "كسينغيان غاو" الصيني الروائي فاز م2000 عام وفي (،DW، 2012) لألدب نوبل جائزة

 يمكن الوطنية السلة كرة لرابطة هيوستن صواريخ لفريق الصيني النجم "مينغ ياو" أن كما دب،األ في نوبل

 معا الصينية االولومبية األلعاب دورة الصين استضافت ذلك لىإ باإلضافة آخر، "جوردان مايكل" يصبح أن

 ةزياد على يساعدها بالبشر المأهولة الفضائية الرحالت في الصين ستثمارإ أما العالم، أدهشت والتي 2008

 ـب رتقد والتي األمريكية المتحدة الواليات في الكبيرة المهاجرين مجموعة إلى باإلضافة وجاذبيتها، نفوذها

 .(134ص :2007 ناي،) بالصين يهتمون  مريكاناأل جعلت صيني، مليون  4.2
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 جية الصينيةالخار  ةعد الثقافي وأثره في صنع السياسالبالمبحث الثاني: 
 الثقافة من منظور صيني:

 عن يعبر مفهوم ستخدمواإ بل ثقافتهم، عن ليعبر للثقافة الغربي العلماني المفهوم الصينيون  يستخدم لم 

 ةالثقاف مجابهة في الصينية الثقافة مصطلح الصينية الثورة ستخدمتاو  اوية،طوال والكونفوشيوسية البوذية

 تفظتحإو  ،العشرين القرن  من الثاني النصف يف سماليةأوالر  الشيوعية بين الصراع فترة يف الغربية العلمانية

 صينال حتفاظإ فضل ويرجع الغربية، بالمفاهيم اً كثير  ثرأتت ولم عنها، تتخل ولم الثقافية بمفاهيمها الصين

 ية،نلصيا الثورة قادة لىإ داخلية ثقافية وصراعات تمزق  دون  الصيني المجتمع ووحدة ينيةالص ثقافتها بوحدة

 تبالمعتقدا يؤمن معاصر مجتمع وتمثل ،حالياً  الموجودة الحية الثقافات قدمأ من الصينية الثقافة وتعتبر

 عالمجتم حياة طريقة نهاأب الصينية الثقافة وتعرف رة،الحضا وتلك الثقافة تلك عليها قامت التي الدينية

 واضحاً  صبحأو  الصينية، الثورة ثناءأ تشكل حديث مفهوم الصينية لثقافةا نأ "وينأ ستيفن" ويرى  ،الصيني

 يثةالحد الكونفوشيوسية ظهرت الغربية، العلمانية والحضارة الثقافة ولمواجهة ،الغربية الثقافة مواجهة في

 وجاءت الحديث، األوروبي الفكري  الغزو من وحمايتها لصينيةا والمفاهيم الصينية التقاليد على للمحافظة

 تساير الوقت نفس وفي التقليدية، الصينية الثقافة على المحافظة نزعة عن لتعبر الحديثة الكونفوشيوسية

 اتمتطلب ومسايرة بالحاضر الماضي ودمج التقاليد قدامأ ترسيخ على تقوم  الحديثة والكونفوشيوسية لتقدم،ا

  .(45-43ص :2009 الجوهري،) العصر

 في رائداً  وعامالً  الوطني، بداعواإل للتالحم رئيساً  مصدراً  متزايد بشكل أصبحت الثقافة نأ الصين دركتوأ

 هوضن عند نهأ التاريخ ظهرأ وقد جتماعية،واإل قتصاديةاإل للتنمية الفقري  والعمود طنية،الو  القوة منافسة

 وخلقت الثقافي، وعيه كبير بشكل يحددها السياسي الحزب قوة نأ كما الثقافي بالبعد أتبد نهاإف ما، مةأ

 ينيةالص للثقافة جديدة رؤية إضافة بالتأكيد وتستطيع طويل، تاريخ مع وعميقة شاملة ثقافة الصينية القومية

 .(2011 اونالين، اليومية الشعب )صحيفة الرائعة ثقافتها ثراءإو  الميراث، هذا أساس على

 اجوهره يتمثلو  لإلنسان، جتماعيةاإل نشئةالت لىإ تشير الثقافة نأ "مين تشونغ لوه" الصيني المفكر ويرى 

 كيان تحدد التي وهي مة،األ وروح الدولة قلب تعتبر حيث والقومي، واإلنساني جتماعياإل الدور في وهدفها

 مجتمعال في نساناإل وتطور بقاء تحدد كما مةاأل ملأو  مستقبل تحديد لىإ باإلضافة التنافسية، وقدرتها لةالدو 

 وميق ما نإف وبالتالي المجتمع، في غيره مع ويندمج تطوري كي الثقافة لىإ بحاجة نسانفاإل فيه، نعيش الذي

 مة،األ روح وتشكيل صياغة في الثقافة ستخدامإل محاوالت مجرد هي ثقافية نشطةأو  عمالأ  من فراداأل به

 لىع والطبيعة جتمعوالم نساناإل بين التناغم عملية تعتمد حيث المجتمع، في التناغم وحر  عن الثقافة وتعبر

 يجةنت هو والطبيعة نساناإل وبين والمجتمع، نساناإل وبين نسان،واإل نساناإل بين التناغم أن أي الثقافة،

 .(181 ص :2014 مين،) المعنوية والمكونات للثقافة
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 الخارجي دورها تعزيز على هايساعد الصينية الخارجية للسياسة أساسياً  محركاً  الثقافي العامل يعدو 

 يةالصين الخارجية السياسة بأن القول يمكنو  الصينية، للدولة قوة عامل يشكل الذي مراأل ،السلمي وصعودها

 زمرك نفسه التقليدي تراثه في الصيني الشعب يعتبر حيث ،العريقة والثقافية التاريخية التقاليد نتاج هي

 التفرد خاصية وبقيت السماء، مملكة حرفياً  تعني للصين الصيني سماإل يوه "كيو تشنج" ولكلمة الكون،

 حل اإلمبراطورية هذه نأ رغم مذهل، نحو   على حيتين الصيني الشعب روح بهما تميز اللتين تصالواإل

 عصر لصينا في كان الغرب وكما الشيوعي، النظام ثم ،(م1949-1912) من الجمهوري  النظام محلها

 ت.: د. )ديورانت، أخرى  مورأو  وفلسفية فيةثقا نهضات وعصور مبراطوريةإ وفترات الفالسفة، فيه تشكل

 يشير ما وهو لها، الخارجية ياسةالس صناعة عناصر همأ  حدأ للصين السياسية الثقافة وتمثل ،(276ص

 تصفي  مهم دور لها فالثقافة نفسها، الخارجية السياسة لصناعة محدداً  دوراً  تلعب مجملها في الثقافة نأ لىإ

 .(YAQING، 2012 ) وتراكمي تكويني رقيق، خفي، نهأب

 دولةل التحول أجل من الدبلوماسية للنظرية مهم نبع الصينية مةلأل التقليدي والفكر القديمة رياتالنظ وشكلت

 خوالتاري الثقافة بين التواصل حققت متميزة، تقليدية ثقافة شكلت التي األمم أولى الصين كانت فقد عظمى،

 تقاس لب فقط، وعسكرية قتصاديةإ قوة من تملكه بما الدولة تقاس ال التقليدية، الصينية الثقافة وفي والفلسفة،

 ةنهض قضايا الملكية "تشين" أسرة قبل ما الصينيون  الفالسفة عالج فقد ،األخالقية وقيمها بثقافتها أيضا

 ةلالدو  نهضة لتحقيق عديدة طرقاً  قترحواوإ كاملة، الصينية مةاأل تطور مراحل إلى بالنظر وسقوطها الدولة

 بيعةط على بينها فيما تعتمد الدول أنظمة أن يعتقدون  وكانوا هذا، يومنا لىإ وتنويري  فاعل دور لها يزال ال

-13ص :2017 )لينغ، استبدادياً  حكماً  يحكمون  وقادة واألخالق، بالفضيلة ون يحكم قادة بين ما القيادة،
 أيدي تداولت "لو قائاًل: والرحمة واألخالق بالفضيلة الحكم أهمية عن يتحدث "مينشيوس" فنرى  ،(14

 تأييد ينل الرحمة، سياسة يتبع "من ويضيف كلهم"، الظالمون  لتهذب ،دواح قرن  لمدة الدولة شئون  الصالحين

 .(7ص :2008 )تشين، الشعب" سخط ينل الظلم، سياسة يتبع ومن الشعب،

 نظرة في كانهاس وتركيبة الصين وجغرافية والطاوية نفوشيوسيةبالك المتعلقة واألفكار العوامل متزاجإ رث  أ لقد

 الذاكرةو  للصين الطويل والتاريخ العالم، مع عالقاتها في الدولة هدافأ و  الصينية، ستراتيجيةاإل الثقافة

 الثقافة مكن مما الصين، في ملموس واقعي ثرأ لها كان الصينية والفلسفة الوطنية ومؤسساتها السياسية

 على تركز التي الخطط ووضع ،جداً  المدى طويل منظار من والخسارة الربح مبادئ رؤية من ستراتيجيةاإل

 خراآل نهاكإ إنماو  المواجهة عدم في القيادة دور يتمحور وبالتالي النسبية، الخسارة وتقبل والتالعب المناورة

 بالعودة القرار وأصحاب السياسة صناع من الكثير عودة في بوضوح رؤيته يمكن وهذا الصبر، فقدان وعدم

 ،2016 منصور،) تبريرها وأ معاصرة سياسة لتفسير سابقة وادثوح ستراتيجياتإو  الطويل الصين تاريخ لىإ

 في  حكومية ادرةبمب نفوشيوسيةالك ثيرألت ملحوظة حياءإ عملية ة،الشيوعي الحكومة وعملت ،(35ص

 الشيوعي الحزب أعضاء تقييم ناآل يتم ماك ،م2007 مارس في لنفسها زخماً  تكتسب ستمرتا ثم التسعينيات،
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 طالب يدرس فيما العائلية، والمسئولية بالوالدين البر مثل نفوشيوسيةالك القيم أساس على هنان إقليم يف

 الحزب ويبدي ،"نفوشيوسك" بمولد حتفاالتاإل وتقام الكالسيكية نفوشيوسيةكال عمالاأل ةالثانوي المدارس

 يمثلونه الذي الشعب تجاه واجبات من به تقوم وما لتزاماتإ من كوادره تبديه ما بأهمية مجدداً  هتماماإل

 للناس، ستماعاإل لىإ ضافةباإل رؤسائهم ستشارةإ تتطلب مواقف في وضعهم يتم يبهم،تدر  من وكجزء

 وفضيحة 1سيشوان زلزال ثناءأ تقصيرهم عن المسئولون  به عتذرا  الذي األسلوب في التوجهات هذه تنعكساو 

 المراكز على كونفوشيوس سمإ طالقإب قامت الصينية الحكومة هتمامإ  مظاهر من نهأ كما واستقالوا، ،2لباناأل

 أثر لها كان التي الماركسية عناصر نأ كما لعالم،ا نحاءأ في الصينية اللغة تعليم ومدارس الصينية الثقافية

 الحكام تمتع ووجوب الذاتي، دالنق لمث الصيني، الموروث مع تتناغم التي تلك هي الصين، في قوي 

 الشعبية مبادئال نأ كما خرون،اآل ابه يحتذي مثلةأ النموذجيين العمال واستخدام ية،األخالق ستقامةباإل

-275ص :2010  جاك،) نشيوسيم لىإ أصولها ترجع البشرية( ورفاه طن،الموا حقوق  )القومية، الثالثة
276). 

 ما هو يعرفونه ام كل وربما متواضعة، معرفة فهي عرفوا نإو  الصين، عن شيئاً  رفون عالي الناس من كثير

 يصلهم ما أو قتصاديةاإل النشرات خالل من وذلك تصادية،قاإل الصين ومكانة قتصادياإل بالوضع يتعلق

 وتعاظمها نيةالصي القوة زديادإ ورغم ذلك، لىإ وما والهواتف الحاسوب وأجهزة بسكالمال صينية منتجات من

 زو وبر  العالمية، المالية زمةاأل فترة خاصة الدولية، الساحة لىع وسمعتها الصين سمإ وارتقاء باستمرار،

 على الصينية والفلسفة والحضارة الصينية الثقافة ثيرأت نأ الإ الدولية، القضايا معالجة في ينيالص الدور

 وصناع القادة هتمامإ  جاء هنا من الوضع، بخطورة تشعر الصين جعل ما ضعيفا، الزال العالمي المستوى 

 بالثقافة الخاصة القيم شرون ودراسة باكتشاف يهتم الشأن بهذا قرار تخذأ   حيث بالثقافة، الصينيين القرار

 جتماعيةإلوا والثقافية قتصاديةواإل السياسية المجاالت في القيم لهذه الشامل والتقييم التقليدية، الصينية

 قوة تعزيز  جلأ من  الصينية القومية  الثقافة ومكانة قيمة عالءإل باإلضافة الحياة، مجاالت من هاوغير 

 ييرلتغ القرار صناع فسعى  ،(22-21ص :2014 مين،) الدولية راعاتوالص المنافسات في الصينية الثقافة

 يةالثقاف النخبة أدركت وقد الثقافي، البعد السيما العالم، على نفتاحهاا مجاالت تنويع خالل من الوضع

 البالد لمصالح بالنسبة قتصادياإل نفتاحاإل عن أهمية يقل ال الثقافي فتاحناإل بأن الصين في القرار وصناع

 هي الثقافية التقاليد "إن :قائالً  ذلك عن باو" جيا "ون  الصيني الدولة مجلس رئيس تحدث وقد ستراتيجية،اإل

 ،العالم" في خرى األ الثقافات من فيه تتعلم الذي الوقت في وتقاليدها تراثها الصين تحمل نأ بد فال مة،األ روح

                                       
حسب مقياس ريختر،  7.8في مقاطعة سيشوان جنوب غرب جمهورية الصين الشعبية، بلغت شدة الزلزال  2008مايو  12زلزال سيشوان:  حدث في  1 

 ألف شخص. 50بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر من 
لبروتين، ا: قامت شركة "سانلو" شمال الصين بإضافة مادة الـ "ميالمين" الصناعية للحليب لجعله يبدو كأنه ذو نسبة مرتفعة من 2008االلبان فضيحة  2 

لحكم واألف باالمراض، قامت الحكومة الصينية بإعدام اثنين من المسئولين عن هذه الجريمة  300مما أدى الى وفاة  ستة أطفال رضع واصابة أكثر من 
 مدى الحياة على رئيسة الشركة وإتالف جميع عبوات الحليب الملوثة.
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 في تنحصر ال البالد ةفقو  قوتها، وتوسع تعزز نأ للصين نيمك ، األخرى  لشعوبا على االنفتاح خالل من أنه" وأضاف:

 جيداً  مثاالً  تعد الصين واألخالقية،...إن الثقافية التنمية ومستوى  مواطنيها، حياة أنماط في أيضا بل قتصادية،اإل مكانتها

 بكين دفع ما وهذا (،2011 )شينخوا، العالم" تاريخ في والتحوالت المنعطفات رغم سنة، 5000 بعد متوازنة ظلت لثقافة

 ستراتيجيةاب المقصود هو فما الصينية"، قافةالث خروج ستراتيجيةإ" متهوأس الصينية الثقافة لنشر مخطط لرسم

  ؟ةالصيني الثقافة خروج

 يةكاديماأل وساطاأل دراستها على تركز التي واضيعملا أهم حدىإ هي :الصينية الثقافة خروج ستراتيجيةا

 لخال من للعالم ينيةالص الثقافة تقديم وتعني الصيني، الرسمي الجانب قبل من بالغ امهتمإب وتحظى الصينية

 :(2013 )وو، أشياء أربعة
 الثرية. فالمتاح خالل من تقديمها ويتم التاريخية: الثقافة :أوالً 

 لفنيةا المهرجانات لخال من يتحقق وهذا التقليدي: والعالج التداوي  وطرق  ةالجميل والفنون  الموسيقى :ثانياً 

 التعليمية. والمعاهد التقليدية الصينية بالطريقة التداوي  ومراكز والمعارض والثقافية
 قومياته. بمختلف الصيني الشعب حياة وثقافة المعيشة طرق  ًا:ثالث

 حوله. من للعالم ومفهومه الصيني الشعب تفكير كيفية على العالم طالعإ رابعًا:
 ي.الصين الشعب يناسب ما ختيارإ بعد منها واإلستفادة للصين، األخرى  الثقافات يرادستإ إلى باإلضافة اهذ

 الصيني صلاأل في حتى فالمصطلح ،قليالً  ستخدامها غرابة رغم بعناية" خروج" مصطلح امستخدا تم وقد 

 ليكون  لحطالمص هذا ختيرأ   وقد عادية،ال المحادثة للغة ائهنتمإ بقدر كاديميةواأل دبيةاأل اللغة لىإ ينتمي ال

 هامين معنيين مضمونه في المصطلح ويحمل الصينية، للثقافة العالمية ستراتيجيةاإل في المفتاحية الكلمة

  :(2012 عبدهللا،)
 طوال محدودة غرافيةج منطقة في نشأتها منذ حبيسة كانت التي الصينية الثقافة خروج على يدل ول:األ

 سةالمدر  المثال سبيل فعلى ،التقليدية الجغرافية الصين حدود متجاوزاً  وسعأو  رحبأ عالم لىإ طويلة سنوات

 يةالمسيح الديانة وسبقت نصف،وال القرن  بقرابة غريقيةاإل الفلسفة قبل ظهرت والتي شوسيةنفو والك الطاوية

 مثل الصينية لحدودل اورةالمج مماأل وبعض الصيني المجال في نفوذها نحصرإ قرون، بعدة سالميةواإل

  اليابان.و  كوريا
 بالثقافات الصينية الثقافة قةعال بأن للعالم الصينيين من ضمنية رسالة المصطلح يوجه الثاني: المعنى

 الثقافة عكس على الميالع والسالم ستقرارلإل وتهدف والتعاون  والمحبة لسالما طياتها بين تحمل خرى األ

 عماريةستإ قوة تكون  أن يمكن ال الصينية الثقافة نأو  المختلفة، الثقافات مع عالقتها في ستعالئيةاإل الغربية

 . الصيني التهديد لنظرية تبنيه خالل من الغرب يدعي كما
 ،األجنبية والدول الصين نبي الثقافية التبادالت توسيع بوجوب  قراراً  م2015 لعام الصينية الحكومة قرتأ لقد

 لزيادة الثقافية الدبلوماسية تباعإ نحو الصين تجاهإ ليؤكد القرار جاء وقد ،الدولي النشر قدرة بناء وتعزيز

 المجلس فتتاحإ سبق فقد األول، يكن لم القرار اوهذ كبرى، كدولة مكانتها حتاللإو  العالم، حول ثيرهاأت
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 للشعب اسيالسي ستشاري اإل للمؤتمر 12 الـ الوطني للمجلس الثالثة الدورة عمالأ  فتتاحإ بيومين التشريعي

 المجلس خطط وعن العالم، دول مع الصين عالقات عن المجلس رئيس "شنج تشنج يو" تحدث الصيني،

 )القمحاوي، الدولي المجتمع في الصين ثيرأت قوة لتوسيع التخطيط ضرورة سهاأر  وعلى م2015 لعام

2015). 
 عمل ومجاالت جديدة، أسواق فتح ومحاولتها العالم، دول على كبرأ قتصاديإ نفتاحإ نحو الصين توجه نإ

 تنفيذ ضمن الالتينية، مريكاأو  فريقياأ قارة مقدمتها وفي العالم من مختلفة مناطق في الصينية للشركات

 الصينيون  القرار وصناع الصينية السياسية النخبة دراكإل يعود  الخارج، نحو نيالصي التوجه ستراتيجيةإ

 العالم شعوب وربط قتصادية،اإل الكيانات عمل وخدمة تسهيل في قافةالث تلعبه نأ يمكن الذي الدور هميةأب

 أوروبا دولو  فريقيةاأل الدول في الصينية الثقافية كزالمرا نشاءإل الكبير الدعم يفسر ما وهو نية،الصي بالثقافة

 من الثقافةب الصين هتمامإ  يعكس العالم حول الصينية ثقافيةال المراكز نشاءإ وتيرة سرعة نأ كما ،مريكاأو 

 للوسائ وواسع كبير دعم لصينيةا الثقافة خروج ستراتيجيةا يستلزمو  ،،(2015 قمحاوي،) ثيرهاأت توسيع جلأ

 معالاأل لئوسا حتكارإ لكسر بالصين الخاصة العالمي المعاإل مبراطوريةإ نشاءإ بهدف الخارج، في عالماإل

 فضائية قنوات خالل من العالمي العام يأالر  ومخاطبة العالم، نحاءأ جميع في حداثاأل وتغطية الغربية،

 :الجهود هذه رزوأب  مختلفة، بلغات موادها تقدم
 محلياً  سواء حد على مزدوج دور لها كان نشائهاإ فمنذ الرسمية، الصينية نباءاأل وكالة شينخوا، وكالة -

 الفآ 3 يقارب ما شينخوا توظفو  ،الصيني الشيوعي للحزب دعاية تنشرو  خباراأل تقدم فهي ،ودولياً 

 في موظفيها عدد بزيادة الوكالة وتقوم للوكالة، تابع مكتب 170 على الخارج في 400 موزعين صحفي

 .(2015 والسياسية، ستراتيجيةاإل للدراسات روابطال )مركز نترنتاإل على تواجدها من وتعزز المكاتب
 أيضا، عالمي منحى أخذ قدو  المركزي: الصين زيون تلف قناة أو CCTV الرئيسة التلفزيونية الصين قناة -

 حول لغات 6 ب ناآل وتبث م،2000 عام في ساعة 24 رمدا على نجليزيةباإل ناطقة قناة ولأ فأطلقت

  سي. ودي وواشنطن وكينيا نيروبي في جديدة نتاجإ مرافق CCTV أسست 2012 وفي العالم،
 ناآل ولكنها اليابان، ضد الحرب زمن في للدعاية كأداة  1941 في سستأت والتي الدولية الصين إذاعة -

 )المركز البالد خارج مكتب 27 على وتحافظ لغة 38 ـب  برامجها وتبث أكبر، بشكل اليد متناول في

 .(2015 اإلعالمي،
 في اللغة أهمية الصينيون  القادة أدرك فقد الصين، رسانةت في أخرى  قوة يوه الصينية: اللغة تعلم -

 نحو لىإ الصينية اللغة يدرسون  الذين انباألج الطالب عدد وصل حتى الثقافية، الجاذبية مضاعفة

 اللغة العظمى الغالبية يتعلم حيث م،2010 عام الصينية الجامعات في يدرس جنبيأ طالب لفأ 300

 الحكومة وزارات تدير كما األجانب، للطالب دراسية منحة لفأ 20 عام كل الصين وتقدم الصينية،

 والضباط والدبلوماسيين للمسئولين القصيرة الدورات من متنوعة مجموعة نفسه الوقت في الصينية
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 تحاول الوقت نفس وفي الملموسة، المهارات الطالب تعليم يتم بحيث النامية، الدول في والعسكريين

 (.2010 اليومية، الشعب )صحيفة الطريق طول على والعقول القلوب كسب
 جزء كليش ،الخارج في الصينية والثقافة الصينية اللغة بتعليم تقوم التي الصينية: ونفوشيوسك معاهد -

 كونفوشيوس معاهد وجدتأ فقد للصين، ليميةالتع الناعمة القوة بناء لىإ الهادفة الجهود من أساسي

 وتشير ،ةدول 126 في مركزاً  500 المعاهد عدد بلغ حيث العالم، نحاءأ جميع في للصين قدم موطئ

 آالف 5 يقارب ماب سنوياً  تبعث الصينية اللغة لتعليم كونفوشيوس مراكز أن لىإ الصينية اإلحصائيات

 وعدم المعلمين عدد في نقص من المراكز تشكو ذلك ومع دولة، 100 من أكثر لىإ صينية لغة معلم

 .(398ص :2015 )توفيق، العالم في المعاهد حتياجاتإ تلبية على القدرة
 والموسيقى المسرحية والفنون  الجميلة والفنون  الرياضة خالل من الخارج في ثقافتها الصين ززتع كما -

 الحضاري  لتراثا ويعتبر ذلك، في كبيرة بنجاحات تحظى والتي المعمارية والهندسة دبواأل والسينما

 من الرغم وعلى الصينية، الناعمة القوة أصول قوى أ من عام الفآ 3 من أكثر لىإ يعود الذي الصيني

 ييينالصين الرياضيين أن الإ المنافسة، عن بعيدة التزال لصينا في القدم وكرة والهوكي السلة كرة فرق  نأ

 .(2015 الروابط، )مركز الفعاليات من ومتنوعة واسعة موعةمج في األولمبية الميداليات يحصدون 
 تجمعات فتجلب الحكومية، وغير الحكومية المؤتمرات نم كبير عدد يعقد حيث المضيفة: الدبلوماسية -

 سياآل بواو منتدى مثل عام، كل الصين لىإ العالم نحاءأ جميع من بارزة شخصيات واسع نطاق على

 العالمي المنتدى تسينغهوا، جامعة في العالمي السالم منتدى الصيني، التنمية منتدى الصين(، )دافوس

 األولمبية لعاباأل دورة مثل المهمة حداثاأل ضعوب العالمي، األبحاث مركز وقمة ةالصيني للدراسات

 التعاون  منتدى جتماعإ ،م2010 في العالمي شانغهاي كسبوإ معرض ،م2008 عام بكين في

 )المركز هانغتشو في 20 جي قمة م2016 عام وفي ،م2014 عام الهادئ والمحيط سياآل قتصادياإل

  .(2015 اإلعالمي،
 

الثقافة في الصين:صناعة   

 تنمية مرحلة نأ كما قتصاد،واإل الثقافة بين جمعال وتعني القومي، قتصاداإل عصب الثقافية الصناعة تعتبر

 ويتمثل معنوي، الى والمادي مادي لىإ المعنوي  تحويل خاللها من يتم مرحلة عن عبارة هي الثقافية الصناعة

 المجردة الذاتية الروح خراجإ عن عبارة هي الثقافة وصناعة للبشرية، الذاتية  الروح نسق في الثقافة مضمون 

 تشير الثقافة نأ نجد الثقافة صناعة مصطلح لىإ وبالنظر المجتمع، في ونشره مرئيال ماديال الشكل لىإ

 المادة تتحول ةمعنوي فكرة وجود وبدون  المادي، الجاني لىإ صناعةال كلمة رتشي بينما المعنوي  الجانب لىإ

 نإف الثقافة لصناعة وبالنسبة طبيق،والت الواقع الى يستند فالمعنوي  ،معنى أو روح بدون  شكل مجرد لىإ

 المعنوي  ينب العالقة أن أي ،الوقت نفس في عتماديةوإ  تكاملية عالقة هي الثقافة وصناعة الثقافة بين العالقة
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 من الثقافة به تتمتع ما على الحفاظ يجب نهإف الثقافية الصناعة تنمية عملية وخالل جداً  وثيقة والمادي

 .(179ص :2014)تشونج، علمي وفكر وحكمة خاصة سمات تحمل صيلة،أ وروح خصائص

 ولالد تحتاج والتي التنموية المسافة (2010 -2000) الفترة خالل الصين في الثقافية الصناعة قطعتو 

 زيتمي والذي الجيد الوضع مع تماشياً  تدريجياً  حيويتها الصناعة هذه وتبرز سنة، 100 لىإ قطعها تقدمةالم

 لىع العمل مع المنوعة الثقافية منتجاتها خالل من صينية روايات عالملل الصناعة وتحكي الثقافي، بالتنوع

 يالوطن قتصاداإل في جديد دعم مصدر أصبحت التي المتزايدة، والثقافة الروحية الناس عامة متطلبات تلبية

 ستراتيجيةإ الصين تبني نتيجة الصين في افيةالثق الصناعة جاءت وقد ،(2010 ا،)شينخو  تدريجي بشكل

 طالقإل واضحة تنموية رؤية ضمن ،م2011 يف صدرت رسمية وثيقة في أعلنتها الثقافية للتنمية جديدة

 منظومة عبر الصينية الثقافة وتنمية جوانبه، جميع في الثقافي النظام صالحإ عبر شاملة ثقافية ضةنه

 يالثقاف التبادل دائرة توسيع على العمل خاللها من والتي الثقافية الصناعة لتشجيع الخدمات من متكاملة

 الوثيقة وتضمنت ،العالمية الثقافية المؤسات خبرات من المتبادلة ستفادةواإل الدول، كافة مع المختلفة نبةبجوا

  :(82ص :2013 )صالح، التالية البنود 18 الـ  ةيالمركز  للجنة الثالثة الدورة في الشيوعي الحزب أقرها التي
 التوجهي الدور وتدعيم صينية، خصائص ذات شتراكيةإ ثقافية تنمية بطريق اإللتزام الصين على يجب -

 يديولوجية.األ المجاالت في للماركسية
 ىلإ الصينية الثقافة وتحويل لدولية،ا تصاالتاإل وتعزيز بية،األجن الدول مع الثقافي التبادل توسيع -

 العالمية.
 الخارج. في أخرى  ثقافية مراكز وأ كونفوشيوس معاهد إقامة على وميةالحك غير المنظمات تشجيع -
 لىإ للدولة تابعة أجهزة من للتحول دجهو ال بذل مواصلة للدولة التابعة الثقافية لمؤسساتا على يجب -

 بالعمل والسماح السوق  قيود تخفيف عبر الثقافية الشركات تنمية خالل من وذلك للسوق  موجهة شركات

 للدولة. المملوكة والفنية الثقافية المجموعات مع المشترك
حصاء في الدولة لإلما ذكرته مصلحة  حسب تطور سريعمن تحقيق صناعة الثقافة في الصين  وتمكنت

ن عالم والنشر الصينية تريليو نتاج المحققة فى صناعة اإلمة اإلجمالى قيإوتجاوز العاصمة الصينية بكين، 
مع تبوء البالد مركز  أي ما يعادل )مائة وثمان وخمسون بليون ومائتي مليون دوالر( ،م2010عام  يوان

 لكترونيةوكميات الكتب والصحف والمنشورات اإل  واعنأخيرة من حيث فى الخمس سنوات األ الصدارة عالمياً 
 ةكقو  ودورها يةالثقاف والخدمات المواد حول تقريراً  لإلحصاء، اليونسكو معهد أصدرفقد  ،(2011)شينخوا، 

 ىالذ الركود رغم ،تضاعف العالم فى الثقافية المواد تجارة حجم أن المعهد تقرير وذكر العالم، حول دافعة

 الواليات بعدها وتأتى الثقافية، للمواد مصدر أكبر اآلن باتت الصين أن التقرير وأضاف ،العالم به يمر

 دوالر مليار 60.1 الصينية الثقافية للصادرات اإلجمالى الحجم بلغ ،م2013 عام ففى األمريكية؛ المتحدة

عف من أكثر يفوق  أى أمريكى،  أمريكى الردو  مليارات 27.9 بلغت التى األمريكية الصادرات حجم ض 

(UNESCO، 2016). 
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  ول القوة الناعمة الصينية:حآراء 

كنها ى أن الصين ال يم، فالبعض ير وتأثيرها على الساحة الدولية القوة الناعمة الصينية أنختلفت اآلراء بشا
وس ، مثل معاهد كنفوشينفاق الكبير على أدوات قوتها الناعمةعن عدم جدوى اإل خرين، تعبيراً شراء حب اآل

طالب األجانب للدراسة في الجامعات الصينية، ووسائل لالمنح المقدمة لو  التي تقيمها في مختلف البالد،
ن الصين نجحت في تحسين أرى يخر ، ومن ضمن هؤالء "جوزيف ناي"، بينما البعض اآلعالم الصينيةاإل

ب من قبل الشعو  وترحيباً  صورتها على المستوى الدولي، من خالل أدوات قوتها الناعمة، وأنها تلقى قبوالً 
 األخرى.

 : الناعمة تهاقو  الصين لم تنجح في توظيف ناآلراء التي ترى أ
  أن، مؤكداً ذات أثر محدودبأن المليارات التي تصرفها الصين على أدوات قوتها الناعمة  يرى  :جوزيف ناي

لى إويرجع ذلك ستطالعات الرأي في أمريكا الشمالية وأوروبا والهند واليابان سلبية بالنسبة لصعود الصين، إ
 بيراً ك اهتماماً  ستراتيجية ذكية، ويرى أن الصين لم تول  القوة الخشنة والقوة الناعمة في إصعوبة الجمع بين 
لى سبب في تقويض جهودها، ويشير إادي، ما قد يقتصتمامها بالبعد الثقافي والبعد اإلهبالجوانب السياسية إ 

ي فستعداء الجيران األول: النزعة القومية مع تشجيع سياسة إ سبيين رئيسيين يحدان من قوة الصين الناعمة،
عي الحزب الشيو  نتيجة لقناعةتفعيل الصين للمجتمع المدني،  معدوالثاني: ، بحر الصين الجنوبي وأماكن أخرى 

عتقد يموز ثقافية قديمة ر الصيني أن الحكومة هي المصدر الرئيسي للقوة الناعمة، وبالتالي عمل على الترويج ل
الة متع بالمصداقية، كما أن وكلى ذلك يرى أن الحكومة الصينية ال تتجاذبية عالمية، باإلضافة إبأنها ذات 

، باإلضافة لكل ذلك يشير BBCو  CNN تتمكن من منافسة الـ نباء شينخوا وتلفزيون الصين المركزي لن األ
نسان قوضت مكاسب القوة الناعمة للصين التي حققتها لى دور الحملة المحلية لناشطين في مجال حقوق اإلإ

عتقال السلطات بسبب إ  م2010كسبو شنغهاي ، كما تالشت فوائد معرض إم2008عام في أولمبياد بكين 
  .(Nye،  2015 ) و" الحاصل على جائزة نوبل للسالمني "ليو شياو بالصينية للمنشق الصي

 
المبادرات  "مباوشا"ية في جامعة جورج واشنطن(: وصف )أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدول شامباوديفيد 

لطريق آسيا والمحيط اهادي"، "الحزام اإلقتصادي طرحها للعالم مثل "الحلم الصيني"، "حلم تم الصينية التي 
أن المبالغ الضخمة التي تنفقها الصين على  الحرير"، وغيرها من المبادرات بـ "الدبلوماسية الشعاراتية"، مؤكداً 

، والمساعدات والقروض السخية التي تقدمها مليار دوالر سنوياً  10قوتها الناعمة التي تبلغ حسب التقديرات 
ة الصين تدهورت بشكل متواصل، حيث يظهر مسح للدول النامية لم تشهد أي تحسن ملموس، بل إن سمع

فريقيا وأمريكا إحتى في لى عجز واضح للقوة الصينية لألبحاث إ "بيو"من قبل مركز  2013م ميداني عا
، متالك الصين لثقافة عالمية الطرازإأنه على الرغم من  "شامباو"ويرى  ،(Shmbaugh, 2015) الالتينية

ال أن الصين التزال قوة جزئية، وأنها لن تتمكن من إستثنائية إقتصادية إومطبخها، ورأس مال بشري، وقوة 
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لى تقويض قوة الصين بسبب نظامها السياسي البالي، إمن وجهة نظره  حكم العالم كما يتوقع الجميع ويعود ذلك
ليات نسان، مثل عمللنقد من قبل األمم المتحدة بشأن حقوق اإل حيث تتعرض سياسات الصين الرسمية دوماً 

نتهاك حقوق إيات التعذيب في السجون الصينية، عدام، عملحكام باإلعتقال للمعارضين السياسيين، األاإل
سهام بشكل متماسك في نظام العولمة بسبب ما لى عدم رغبة الصين في اإلإفة األقليات في التبت، باإلضا

ال إقتصادي ما هو م الصين بالتطور اإلهتماإ ن ألدى الصينيون، ويؤكد الكاتب على يثيره المفهوم من الشكوك 
 .(Shmbaugh, 2013: P 207-210) نسانجل عدم الحديث عن حقوق اإلأوسيلة من 

 
في مجلة ساليت  ر تقريرش  يعمل في جامعة زيورخ(: ن  ، و )باحث واعالمي وكاتب فرنسي مارتيلفريدريك 

ينية في الدول الغربية رغم ما ترصده الحكومة الص ذريعاً  الفرنسية كتب فيه أن المعاهد الصينية القت فشالً 
د في أوروبا في أفريقيا وأمريكا الالتينية، وأن سبب إقامة هذه المعاه نسبياً  من مبالغ طائلة، فيما تالقي نجاحاً 

ه تب سبب فشل هذيعود لقيم الحرية والديمقراطية والتعددية التي تمارسها حكومات هذه البالد، ويرجع الكا
إنشاء و الت التعليم والفنون والسينما، لى تدخل الحكومة الصينية في مجاهد وضعف التأير الثقافي للصين إالمعا

 نترنت،وحرية التعبير والصحافة وحرية اإللى غياب القوانين ة إنترنت محلية خاصة بالصين، باإلضافشبكة إ
  .(2015)مارتل،  وفرض رقابة مشددة عليها

 
 :قوة الصين الناعمةاآلراء التي ترى تنامي 

 راساتصحفي بريطاني، عمل أستاذًا زائرًا في إحدى جامعات الصين، وباحث بالمركز الدولي للد) مارتن جاك
يجة ي للصين، نتنه في العقد األخير تنامت القوة الناعمة والنفوذ الثقافإلى أ "مارتن جاك"الصينية(: يشير 

نت مكنفوذ الثقافي، حيث أساسي ومسبق لممارسة القوة الناعمة والقتصادية للصين وهي شرط للثروة والقوة اإل
الكونغ "رسال فرق تاج أفالم قوية متعددة الجنسية، إنستضافة األلعاب األولمبية، إالقوة اإلقتصادية الصين من ا
 كسبو شنغهاي، ويضيف أنهإقامة شبكة مترو األنفاق في بكين، إقامة معرض إفو" في جوالت حول العالم، 

ار يمكن مالحظة تأثير القوة الناعمة الصينية في الغرب حيث لم تعد المالكمة والمصارعة تتملك مخيلة الصغ
انه اليمكن التقليل من شأن التلفزيون الصيني الذي بث محلها الجودو والكونغ فو، ويؤكدأ هناك، بل حلت

مليون  842، وشاهد في الداخلنصف مليار مو مليون صيني في الخارج،  30أولمبياد بكين الذي شاهده 
 .(438-136ص :2010)جاك،  مشاهد في ذروة البث

 
ي، عاش في لم الدو ، يعمل باحث زائر في مؤسسة كارنيجي للسالرتيمو لباحث من با) جوشوا كورالنتزيك

يشكل عالمة بارزة في ظهور القوة الناعمة  م1997أن عام الباحث  يرى كونوميست(: الصين كمراسل لأل
ستطاعت امة المالية في أسواق آسيا، وقد ز الصينية حينما رفضت الصين تقليل قيمة عملتها على خلفية األ

مريكية في التعامل مع عدة أمور، فعلى سبيل المثال رد الفعل ة أن تستفيد من أخطاء اإلدارة األالصين بمهار 
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لى الطريقة التي رد فيها اإلضافة إ، ب"كلينتون "ألزمة المالية اآلسيوية في عهد الرئيس األمريكي البطئ حيال ا
نخفاض إعالن الحرب على العراق وإحتالل بغداد أدى إلى إب، م2001سبتمبر  11على أحداث  "بوش"الرئيس 

خرين عبر جذب اآل كراه وتعظيم قدرتها علىستخدام الصين اإلقناع بدل اإلانعكس ذلك على وإجاذبية أمريكا، 
الجنسيات، وما ساعد عن المشاركة في المنظمات متعددة  قتصادية، فضالً إوسائل عديدة ثقافية ودبلوماسية و 

ثنية ائل الثقافية والفنون واللغة واإلالوسستخدام وسائل متطورة في اإلنتشار كقوة كوكبية، منها الصين على ا
، وقد رسال مدرسين لتعليم اللغة الصينيةنها من إقامة معاهد أو إمكقوي إقتصاد الصين امتالك  ،والدبلوماسية

  ناجحًا يحتذى بهجعل بعض الدول تتخذ الصين نموذجاً  ما باهراً  حققت القوة الناعمة الصينية نجاحاً 
(Kurlantzick, 2007: p 37,62, 129-130). 
 
في كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس في المغرب(: يرى أن الصين نجحت  أستاذ باحث) لكرينيدريس إ
لى حد كبير في توظيف عناصر القوة الناعمة في تأكيد حضورها على الساحة الدولية، من خالل المساعدات إ

 برنشاء قنوات ومناإين، كذلك عبر تواجدها اإلعالمي بكاديمي الدوليدولية وتشجيع التعاون العلمي واألال
تفاق إن عقد ، فقد تمكنت موإقليمياً  والعمل على تعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة دولياً إعالمية بلغات مختلفة، 

( بتكلفة مالية تفوق AIIB) Asian Infrastructure Investment Bankسيوي اآلبإنشاء بنك االستثمار 
ما كنغافورة وماليزيا، سمثل الهند وتايالند و  ية الصاعدةقتصادر دوالر بمساهمة عدد من الدول اإلمليا 100

ن ستثماراتها الخارجية في مناطق مختلفة مإاناتها المالية الضخمة في تعزيز أنها ال تتوقف عن توظيف إمك
 .(7201)الكريني،  ة بفعل قدرتها التنافسية الكبيرةوجاتها المختلفة األسواق العالميتالعالم، حيث غزت من

 ، وذلك من خالل توظيفها القوةقصيرستطاعت اإلنتشار دوليًا وبقوة وفي زمن اهنا ترى الباحثة أن الصين 
ثقافتها في خدمة إقتصادها في دول مختلفة  جاذبيةاإلقتصادية من أجل نشر ثقافتها، كما نجحت في توظيف 

عمة هي اء التي ترى فشل قوة الصين النامن وجهة نظر الباحثة فإن اآلر من أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا، و 
اليات وال تدور في فلك الو غير أوروبية دولة آسيوية  تحمل بين طياتها نظرة عنصرية كون الصين ،آراء متحاملة

 .المتحدة األمريكية
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 : الدور التنموي للسياسة الخارجية الصينية في العالم الثالث.الثالثالمبحث 
 من،لأل جديد مفهوم طرح في ستراتيجياإل هدفها لتحقيق مناسباً  حيوياً  ميداناً  النامية الدول في الصين ترى 

 تحقيق لىإ باإلضافة الدولي، المجتمع من يةالشرع ويمنحها عالمية، كقوة السلمي الصين صعود يؤمن الذي

 هامامهتإ  جاء وقد رافهطأ بين والمساواة  لةالعدا وتحقيق األقطاب، متعدد دولي نظام بإقامة المدى طويل هدفها

 ردبالموا الصين الدول هذه مدادإ في تتمثل ستراتيجيةإ حتياجاتإو  قومية مصالح على بناءً  النامية بالدول

 يمومةد في هاماً  دوراً  تلعب الدول هذه أسواق نأ لىإ باإلضافة المستدامة، الصينية يةالتنم لتحقيق الضرورية

 تمكن في يتمثل والذي للصين الفريد التنموي  للنموذج وقادتها الصين وتروج الصيني، قتصادياإل النمو

 وتنمية متواصل، قتصاديإ نمو وتحقيق الداخلية، الفوضى نبوتج ستعمار،اإل قبضة من الخروج من الصين

 يةسياس شروط من بها يرتبط وما غربية قروض لىإ اللجوء دون   ذاتية بجهود وذلك ، التحتية البنية في شاملة

 .(2013 )دياب، الوطنية السيادة من تنتقص
 تفاصيل في وحنكة ذكاءً  أكثر أساليب تبعتإو  الناعم، للتغيير بكأسلو   الناعمة القوة الصين نتهجتاو 

 المجال ،قتصادياإل المجال منها مختلفة تمجاال عبر وذلك التغيير، هذا لتنفيذ الفعلي ثيرأالت مجاالت

 والغرب، األمريكية المتحدة للواليات الشعوب بعض كراهية من ستفادةاإل مع التجاري  والمجال الثقافي،

 قدم على الثالث العالم دول مع تقف التي نحيازاإل عدم أو الثالث لعالما دول من كدولة الصين وإظهار

 .(2016 )يو، العربي الوطنو  الالتينية أمريكاو  أفريقيا في جدتتوا الصين أن فنجد المساواة،
 

فريقيا:إالصين و   

 وتمتاز خرين،اآل شئون  في التدخل دون  والمساواة  حترامواإل المتبادلة المصلحة تغليب على الصين عتمدتا 

 يف الشدة وأيام المتشابهة المعاناة قاعدة على قائمة وهي والعمق، تساعباإل فريقيةاإل الصينية العالقات

 مع الصين عتجم التي المشتركة الروابط لىإ الحديث العصر في العالقة هذه ورجذ وترجع الماضي،

 القرن  وسبعينيات تستينيا ففي العهد، حديث وأ اللحظة وليد ليس فريقياإب الصيني هتمامواإل فارقة،األ

 عيةشيو ال لتعزيز األخرى  النامية البلدان مع العقائدي التضامن جسور بناء على الصين هتمامإ  تركز الماضي،

 النظام في رئيسي قتصاديإ قطب رغبة غفالإ  ناليمك كما الغربي، ستعماري اإل المد صد وعلى الصينية،

 سكانها من كبير جزء يتصف والتي السمراء القارة في لها قدم موطئ إيجاد في كالصين العالمي التجاري 

 في سياسية وقوة دعماً  للصين ققيح فريقيةاإل الدول كسب نأ لىإ باإلضافة هذا ستهالكي،اإل بالمجتمع

 .(2016 )علي، الدولية المحافل
 من ذلك ويتضح فريقيا،إ دول مع التعامل في الغربية اليةالم السياسة عن مختلف منطق الصين تتبنى كما

 مساعدات تكون  ما عادة والتي المجزية المساعدات لىإ إضافة شروط، دون  ستثماراتواإل الميسرة القروض

  قبوالً  كسبهاأ ما وهذا سياسية شروط أو ضغوط دون  من منحها يتم الصينية والمساعدات سة،ملمو  عينية
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 نهب على تعيش ستعماريةإ مبراطوريةإ يوماً  تكن لم أنها للصين تذكر التي فريقية،اإل الشعبية األوساط لدى

 وحديثاً  قديماً  ساهمت التي األوروبية الدول من الكثير غرار على األخرى  البلدان وتدمير البشر وبيع واتر الث

 .(3-2ص :2014 )الحبيب، وضياعها فريقياإ تخلف في
 ذها،نفو  نطاق تساعإو  العالمي المسرح على الصينية وةالق لنمو فريداً  نموذجا فريقاإب الصين عالقات وتعتبر

 في الغربي النفوذ محل ليحل الصيني البديل الطريق تمهد الصين كانت ذاإ ما حول عديدة تساؤالت ثارأ مما

 اللخ من ذلك نعكسإو  الدولية، والقوى  الجهات من ديدالع فريقياأ في بكين نشاط ثارأ فقد فريقية،اإل القارة

 "مغامرة تسميته على صطلحأ   ما على األبحاث ومراكز السياسية والدراسات والصحفيين كاديمييناأل تركيز

 الطاقة مصادر لىع ستحواذواإل للبحث الدؤوب الصين سعي لىوع للصين"، الجديدة الخارجية السياسة

 هدافأ  لتحقيق الماضية ترةفال خالل فريقيةاإل الدول تجاهإب دبلوماسيتها الصين رتسخ لقد ،األساسية والسلع

 .(2015 )اليحياوي، هناك وجودها لتدعيم فريقياإ في ةالناعم القوة أدوات كل مستخدمة متنوعة،
 

فريقية:العالقات الصينية اإلوسائل تعزيز   

 منها فريقية،اإل الصينية العالقات تعزيز جلأ نم بداعإو  حنكة وفيها متنوعة أدوات تخدامسإب بكين قامت

 الرسمية، المساعدات شكال:أ ثالثة على المجال هذا في عتمدتإ و  ،ثيراً أت األكثر قتصاديةاإل األدوات

 يجابيةإ صورة قخل في فاعالً  ودوراً  هانم موقفاً  الثقافية األدوات حتلتإ كما ستثمار،واإل التجارية العالقات

 يةالدبلوماس لىإ إضافة ذلك ساهم وقد فريقية،اإل الصينية العالقات مجال في فهاتوظي جلأ من للصين وبناءة

  :يلي ما وفق العالمية الشراكة مستوى  لىإ الطرفين بين العالقة تطوير في ةالتقني والمساعدات الشخصية
 راريةستما وعلى الطرفين بين وى المست رفيعة الدبلوماسية الزيارات عتمادإ  على تقوم :الشخصية الدبلوماسية

 اسباتمن ربعأ في فريقيةاإل القارة "تاو جين هو" السابق الصيني الرئيس زار المثال سبيل فعلى الزيارات، هذه

 زيارة 1600 من بأكثر فقاموا علىأ  وأ وزير بمستوى  الصينيون  المسئولون  ماأ م،2009 يناير في خرهاآ كان

 وزير مستوى  على فارقةأ لمسئولين زيارة 700 من يقارب ما مقابل م1960 العالم منذ فريقيةإ دولة 30 لىإ

 السياسية النخب تتخطى يةدو  عالقات نسج لىإ الصين ذهبت كما المدة، هذه اللخ الصين لىإ علىأ  أو

 من سعى والتي م2009 عام "تاو جين هو" الرئيس عنها علنأ  التي الشعبية الدبلوماسية لىإ وصوالً  فينللطر 

 زيارات وتبادل التعليمية المنح توفير طريق عن فريقياأو  الصين بين الشعبية الروابط زيزتع لىإ خاللها

 (2016 )يو، وغيرهم واألطباء والصحفيين والمثقفين الفنانين
  

 فريقيا،إ تجاه الصينية الخارجية السياسة في نجاحاً  األكثر قتصادياإل العنصر يتعتبر :قتصاديةاإل الروابط

 بمبادرة أنشئ الذي فريقيواإل الصيني التعاون  لمنتدى الصين رعاية عبر فريقيةاإل الدول الصين دعمت فقد

 القارة، ديون  من دوالر مليار 1.2 سقاطإ إنجازاته همأ  ومن فريقية،إ دولة 46 وضم م،2000 عام بكين من
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 دوالر مليار 5 سمالأبر  صندوق  سيسأبت فريقياإ في البشرية الموارد تنمية في مةبالمساه الصين تعهدت فقد

 .(369ص :2010 )جاك، مشتركة فريقيةإ صينية بإدارة داري  
 

 ةالفعلي قدرتها دىم تثبت نأ العامل هذا خالل من الصين تمكنت :التكنولوجيا ونقل التقنية المساعدات

 لتيا المشاريع في لمساعدتهم والتكنولوجيا التقنية توظيف خالل من لهم الدعم وتقديم خرين،اآل مساعدة على

 دبلوماسية" بترويج الصين قامت كما الطبية، والمساعدة التقني والتدريب والنقل والزراعة التحتية نىبالب   تتعلق

 يثح العاديين، فارقةاأل وماليين الصينيين األطباء بين عالقات نشاءإب وذلك فارقةاأل الشركاء مع الصحة"

 لتسهيل فارقةاأل الزعماء مع العديدة وزاريةال الزيارات عبر الصحة حقل في منتظم تعاون  الصين جرتأ

 ولالد من العديد تزويد جانب ىلإ هذه الصينية، الطبية للمحترفين الطبي والتدريب للفرق  المنتظم التبادل

 نقص وفيروس المالريا مثل مراضاأل من العديد لمعالجة مشتركة امجوبر  مجانية، طبية بأجهزة فريقيةاإل

 .(2011 )المحسن، يدزاإل المناعة
 

 ريقيا،فإ في عنها ومقبولة وبناءة إيجابية صورة لخلق الثقافي العامل على الصين عتمدتإ  :الثقافي التواصل

 جلأ من المستطاع قدر الثقافي العامل فوظفت ليها،إ سالنا وتقريب فريقياإ في تواصلها تسهيل جلأ من

 الطالب من كبير لعدد التعليميو  الثقافي والتبادل التعليمية المنح فقدمت السمراء، بالقارة عالقاتها تعميق

 من رسمي بشكل تحركها طيرأت على حرصت كما ،ةمشترك تدريب عمل ورش عقد لىإ عمدتو  فارقة،األ

 الثقافية العالقات تعميق على تحث بنوداً  م2006 للعام فريقياإ تجاه الصينية السياسة ورقة ينتضم خالل

 عام نعل  أ   العالقات، وتعميق الثقافي لعاملل وتدعيماً  الشعبي، والتبادل والعلوم والصحة التعليم فيها بما

 حضره والذي ةيقير فاإل الصينية العالقات إقامة على اعام 60 مرور بمناسبة أقيم الذي فالتحاإل في م2006

 المنح عدد زيادة لىإ إضافة فريقي،إ ختصاصيإ لفأ 15 لتدريب برنامجاً  فريقيةإ دولة 48 من ممثلون 

 الصين وتبني ،م2009 العام في (4000 - 2000) من الصين في فارقةاأل للطالب المقدمة لدراسيةا

 الحقيقي الوجه لرؤية فارقةاأل لدى المضمون  البديل هو  ثقافيال والتبادل الثقافة نشر نأ أساس على رؤيتها

 ،(2016 )يو، القارة موارد ستنزافإل جاءت التي قتصاديةاإل القوة وليست العريقة الحضارة صاحبة للصين

 وبين التلفزيونية والمسلسالت األفالم وتقنيات برامج مجال في فريقياأو  الصين بين والتبادل التعاون  هديشو 

 تفاقيةإ 76 ،2015 عام نهاية حتى الصين وقعت فقد األخيرة، السنوات في سريعاً  تطوراً  الفنيين العاملين

 األفالم لترجمة اً قوي اً حافز  عطىأ  مما فريقية،إ دولة 44 في ةرئيس إعالمية مؤسسة 55 مع عاونيةت

 لىإ الرئيسة والقيم الشعب عامة وحياة الصين في الواقعية الحياة عن تعبر التي التلفزيونية والمسلسالت

 البرامج لتلك البث ساعات عدد لغب وقد فريقية،اإل المحلية عالماإل وسائل في لبثها وذلك محلية، لغات ثماني

 تقوم كما ،فريقيإ مواطن مليون  600 نحو هدهايشا بحيث فريقية،إ دولة 30 في بث ساعة 4500 من ثركأ

 تستقبلإ فيما فريقيا،إ لىإ الصينية والتجارب واألجهزة التقنيات بتصدير فةالمعرو  الصينية المؤسسات بعض
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 تدريبية دورات في للمشاركة التلفزيون و  اإلذاعة مجال في العاملين فارقةاأل من مئات 2009 عام منذ الصين

 لتدريب يجن بمقاطعة عام سيرك فتتاحإ إلى باإلضافة  (،2016 اليوم، الصين )والتلفزيون  اإلذاعة مجال في

  .(2014 )عراقي، عام لمدة أفارقة طالب 8
 

مريكا الالتينية:أالصين و   

 اً عموم النامية الدول نحو توجهاتها عن الالتينية أمريكا في وأهدافها الصينية السياسة توجهات تختلف ال

 :(2013 )دياب، عامالن يحكمها حيث
 الخارجية. صادراتها لتصريف جديدة أسواق على والحصول الطبيعية المصادر -
 عادتهإ  على والعمل ماأل الصين من يتجزأ ال جزء الصين تعتبرها التي تايوان عن الدولي عترافاإل حجب -

 ليها.إ
 ثابةبم تعتبر منطقة وهي الالتينية، أمريكا في وضوحاً  كثرأ الدولية الشئون  على المتزايد الصين نفوذ يبدوو 

 طةلمحا هي الكاريبي والبحر أمريكا ومنطقة مريكية،األ المتحدة للواليات ستراتيجياإل والظهير الخلفي الفناء

 من الديه لما الالتينية أمريكا تجاه الصين توجهات تزايد مع الصينية، جندةلأل العالمي التوسع في التالية

 لنأع وقد الناشئ، قتصادهاإل الهائل التطور وإمكانية قتصادياإل للنمو جيدة وقاعدة وفيرة، عيةطبي موارد

 الكاريبي( ودول الالتينية )أمريكا سيالك الصين قمة فتتاحإ خالل "بينغ جين شي" الحالي الصيني الرئيس

 العشر خالل دوالر مليار 250 ستثمارإ عن الالتينية أمريكا دول رؤساء وبحضور 2015 في عقد الذي

 الالتينية أمريكا في الصين وصورة ،دوالر مليار 500 لىإ التجاري  التبادل مستوى  ورفع ،المقبلة سنوات

 بديلك وليس صداقيةم وذات جيد شريك نهاأ على لها رنظ  وي   ،واحتراماً  مصداقية األكثر الدولي الزعيم بمثابة

 ينيةالص والسياسة الالتينية، أمريكا بلدان بين إيجابية بصورة تتمتع الصين نأ كما مريكية،األ الهيمنة عن

 تقدم يثح األيديولوجية، والمعتقدات بالدوافع التمسك من بدالً  كبير حد لىإ واقعية هي الالتينية أمريكا جاهت

 .(2015 محمود،) الالتينية أمريكا لبلدان جاذبية كثرأ جديداً  نموذجاً  صينلا
 تنمية عمليات حدوث في ساعد مما الالتينية أمريكا دول مع قتصاديةاإل عالقتها توسيع من الصين وتمكنت

 تجاري  شريك همأ  ثالث م2005 عام منذ الصين أصبحت فقد األخيرة، السنوات خالل المنطقة في قتصاديةإ

 ةالالتيني أمريكا تقود التي البرازيل مع متميزة بعالقات الصين وتحتفظ (2013 )دياب، ،المنطقة لدول

 الصين من كل طلعتوت فريقيا،أ وجنوب والهند وروسيا الصين جانب لىإ البريكس في لعضويتها باإلضافة

 لىإ البلدين عالقة وتستند مريكية،األ والقوة النفوذ وتقليص لدولية،ا الشئون  في قيادي دور لىإ والبرازيل

 كما المستقبل، في العالقات هذه تنمية فرص يدعم مما م،1994 عام بينهما ستراتيجيةاإل المشاركة اتفاق

 تصنيع الطاقة، الفضائي، البث تكنولوجيا تشمل متعددة مجاالت في األخيرة السنوات في البلدان اون تع

 ،العشرين وعةمجم عضوية في الدولتان وتشترك الدولية، التجارة مجال وفي السيارات، تصنيع الطائرات،

 البرازيلية، المدن أكبر لوباو  ساو في نفوشيوسك لمعهد فروع إقامة طريق عن الثقافية التبادالت زادت كما
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 م2010 نوفمبر شهر على البرازيل في الصيني الثقافي الشهر طالقإ وتم البرازيل، عاصمة برازيليا يوف

 .(185-181ص :2013 ،اسماعيل)
 نحةم الفآ 6 تقديم تم فقد كاريبي،ال ودول الالتينية مريكاأو  الصين بين ما يةوالتنم التعاون  دعم طارإ وفي

 شخص الفآ 6 دعوة لىإ باإلضافة هذا ،م2014 عام منذ بدأت وامأع خمسة خالل الالتينية مريكاأل دراسية

 عن فضالً  الصين، في الخدمة ثناءأ الماجستير على الحصول لبرامج 400 و تدريبية دورات على للحصول

 م2015 عام للتدريب برنامج قطالإ تم كما الصين، لزيارة السياسية األحزاب قادة من لفأ لىإ الدعوة توجيه

 نأ "بينغ جين شي" لصينيا الزعيم قترحإ وقد ،والكاريبي الالتينية مريكاأو  الصين من شاب قائد لفأ يضم

 عيملتد المشترك والتعليم التبادالت وتعزيز والمنطقة، الصين بين الثقافية للتبادالت عام م2016 عام يكون 

 ستعدادإ بدىأ كما الشعوب، بين الصداقة تدعمها الدول بين العالقات نأ على مؤكداً  الدائمة الصداقة أسس

 تكون  نأ وعلى بعضهما، تقدير زيادة على الجانبين من الشعوب لمساعدة الحضارات حوار جراءإل الصين

 .(2014 شو،) الطويل المدى على قوى أ ثنائية لعالقات كبرأ شعبية مساندة هناك
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 .العلمية الصينية المشتركة دولياً المشاريع  :الرابعالمبحث 
 والشرق  وأمريكا أوروبا في مختلفة دول مع مشتركة أكاديمية ومعاهد أبحاث مراكز قامةإ لىإ الصين عمدت

 خرين،اآل مع التواصل جسور وبناء الثقافي التبادلو  األكاديمي، التعاون  تشجيع على تعمل بحيث األوسط،

 الصينية، لناعمةا القوة أدوات حدىإ وهي وغيرها(، ثقافة، تاريخ، غة،)ل بالصين خرى األ لالدو  وتعريف

 العربي )المركز والمعاهد المراكز هذه ومن الصين، عن وصحيحة واقعية صورة عطاءإ  على تعمل والتي

 :(2011 للدراسات،

SHANGHAI  الدولية للقضايا شنغهاي لمؤسسة  التابع :فريقياإو  سياآ غرب دراسات مركز -1

FOR INTERNATIONAL STUDIES INSTITUTES (ＳＩＩＳ) : مركز يركز 

 افياوالجغر  الطاقة وأمن الدولية، والعالقات األوسط الشرق  سياسة على أساساً  فريقياإو  سياآ غرب دراسات

 والسياسة األوسط، بالشرق   صينال وعالقات  الدولية، السياسة في اإلسالمية والثقافة السياسية،

 ＳＩＩＳالدولية للقضايا شنغهاي مؤسسة تأسيس مع سسأ   فريقية،اإل نيةالصي والعالقات فريقيةاأل

 تزويد يف ريادياً  دوراً  تلعب التي العربية، بمنطقتنا المعنية الهامة البحثية المراكز من دوعد ،م1960 عام

 .الدورية والدراسات بالتقارير الصينية والقيادات جهزةاأل
 شي جامعة في وسطاأل الشرق  بحوث معهد سس  أ   بيه: شيه لجامعة التابع األوسط الشرق  بحوث معهد -2

 وقد نذاك،آ الدولة مجلس قرهاأ التي الدولية الدراسات لمعاهد ىولاأل الدفعة من وهو ،م1965 عام بيه

 تتركز دراساته كانت .م1978 عام الحالي سمهإ رق  أ  و  سالمية"،اإل الدول دراسات "معهد سمإ تحت سس  أ  

 الحضارة تاريخ حول والدراسة ثالبح في الحالي شكله ليأخذ وتطور فقط األوسط، الشرق  تاريخ على

 لمنح المؤهلة بحاثاأل مراكز وائلأ من وهو الدولية، العالقات في سطاالو  الشرق  وسياسة سالميةاإل

 تالعالقا لدارسي الماجستير ودرجة مي،العال التاريخ لدارسي الدكتوراة  بعد ما ودرجة الدكتوراة  درجة

 وإقتصاد األوسط، لشرق ا تاريخ فيها، بما بحثية مكاتب ربعةأ يضمو  وتاريخها، دياناأل وعلم الدولية

 انةبمك يتمتع الدولية، العالقات في االوسط والشرق  األوسط، الشرق  في الدينية والثقافة األوسط، الشرق 

 سنوية كاديميةأ  مجلة عنه يصدر  األوسط، الشرق  تاريخ في والدراسات االبحاث مجال في مرموقة

 ." وسطاأل الشرق  " سمإ تحمل
 قتصادواإل التجارة لدراسات  الصيني ارةالتج وزارة  لمعهد التابع :فريقيةواإل سيويةاآل التنمية بحاثأ مركز -3

 القضايا في والدراسة ثالبح على ساسيأ بشكل ريقيةفواإل سيويةاآل التنمية بحاثأ مركز يعمل العالمي:

 الشأن هذا في المرجعية التقارير تقديم بغرض فريقية،واإل اآلسيوية المناطق في لتجاريةوا اإلقتصادية

 كما فريقية،واإل اآلسيوية األسواق حوالأ بشأن الصينية للمؤسسات ستشاراتواإل السياسي، القرار لصناع

 اآلسيوية المناطق تخص التي ،الهامة الدولية  القضايا بشأن بحثية مشاريع من منه يطلب ما بتنفيذ يقوم
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 وخارج داخل البحثية والمعاهد جهزةاأل من مثيالته مع تصاالتاإل من واسعة شبكة للمركز فرقية،واإل

 .الصين
 ،م2004 يناير 30 يوم في العربية: والدول الصين بين والتجارية اإلقتصادية للعالقات الدراسات مركز -4

 ،هرةالقا في العربية الدول لجامعة العامة األمانة لمقر بزيارة "تاو جين هو" السابق لصينيا الرئيس قام

 عضاءأ  وممثلي موسى عمرو السيد العربية الدول لجامعة السابق العام باألمين إلتقى الزيارة وخالل

 وفي ،العربي يالصين التعاون  منتدى امةإق عن عالناإل تم لقاءال وبعد ،دولة 22 من المكونة الجامعة

 الصينية التجارة وزارة رعاية وتحت الوزراء( الصيني)مجلس الدولة مجلس وبموافقة م2010 عام سبتمبر

 األول "المنتدى الشعبية نينغشيا منطقة حكومة نظمت الخارجية التجارة لتنمية الصيني والمجلس

 وافدر  من هاماً  رافداً  يشكل عاد لذيا نينغشيا، منطقة في العربية" والدول الصين بين والتجارة لإلقتصاد

 اإلقتصادي للتعاون  المتزايدة المتطلبات ومواكبة مسايرة أجل ومن العربي"، الصيني التعاون  منتدى "

 في أكثر اإلنفتاح على والعمل التعاون  ذلك تعميق من والمزيد العربية والدول الصين بين والتجاري 

 الصينية. الغربية المناطق
 من الخاصة لألبحاث مركزاً  الجامعات هذه أقامت  بريطانيا: في ومانشيستر ولتوبريس دأكسفور  جامعة -5

 كبرأ المركز ويضم المجال، هذا في انيالبريط التعليم كفاءة لضمان الصينية الدراسات تعزيز جلأ

 التاريخ في علماء ضمنهم من ،األخرى  والدول بريطانيا في الصينية الدراسات في المتخصصين

 ويهدف الدولية، العالقاتو  السياسة في خبراء لىإ باإلضافة وفالسفة، قتصاديون إو  نثروبولوجياواأل

 يرمد "بايك فرانك" د. أشار وقد بريطانيا، نحاءأ في الصينية والدراسات اللغة اسةدر  توسيع لىإ المركز

 نأ يرى  حيث ذلك لىإ للجامعات البريطاني الصين مركز ومدير الصينية للدراسات كسفوردأ معهد

 اوهذ الصينية، للدراسات أوروبا في المعاهد فضلأ بعض لديها المتحدة المملكة وأن أهمية، تزداد الصين

 ،العالم في المجال هذا في ينلالعام فضلأ مع المنافسة على البريطانية اهدالمع يساعد سوف المركز

 شرق  اساتدر  لمركز المساعد لمديروا البريطاني الصين لمركز المشارك المدير "بيكيرز روبرت" ماأ

 وفلسفتها ودياناتها لماضيها، فهماً  يتطلب اليوم الصين فهم نأ" على: كدأ بريستول جامعة في سياآ

 فهم من سيعمقون  كما المجال، هذا في جديدة عمالأب المركز في بةلوالط الباحثون  قوموسي وثقافتها،

 .(2007 ،ا)شينخو  الصين" مع البريطانية للعالقات عاماً  259 طوله البالغ التاريخ
 وهدف الخارج، في والبحث للتعليم سيدني لجامعة رئيسية منشاة ولأ وهي  :الصين في سيدني جامعة  -6

 شبكة) وأستراليا الصين من والطلبة والعلماء الباحثين بين بداعيةواإل الفكرية التبادالت تعزيز ركزالم

 .(2016 اليومية، الصين
 دوراً  تلعب التي الصين بشؤون   التعريف لىإ يهدفو  ،م2009 عام تأسس وآسيا: الصين دراسات مركز -7

 يا،سآ قارة في المختلفة الفعاليات على الضوء لقاءإو  قتصادية،واإل السياسية المالع شؤون  في متنامياً 

 .(2009 واسيا، الصين دراسات )مركز اكله البشرية مستقبل لتحديد والمؤهلة ،العالم قارات كبرى 
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 لصينيةا والدراسات البحوث مركز إنشاء تم حلوان: جامعة -المصرية الصينية والدراسات البحوث مركز -8

 والتمويل قتصادلإل نشنو تش وجامعة المصرية حلوان جامعة بين التعاون  لبروتوكول طبقاً  المصرية

 مةوالمبر  الجامعتين، بين واألكاديمي العلمي التعاون  تفاقيةإو  ،م7/6/2006 بتاريخ عق  و  الم   الصينية

 تشونشن وجامعة حلوان جامعة بين واألكاديمي العلمي التعاون  تفاقيةإ وكذلك ،م14/6/2006 بتاريخ

 التنفيذ حيز المركز ودخل ،م8/6/2006 بتاريخ الصينية شينونج وجامعة م7/6/2006 بتاريخ الصينية

 .(2009 حلوان، )جامعة م2009 فى
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 . الثقافي في مكانة الصين الدولية البعدول: أثر لمبحث األا
 مةفاأل ة،العالمي السياسية القوى  عن وسياسياً  تاريخياً  متميز رثإب الدولي النظام فلك في الصينية القوة تنطلق

 1200 قبل والطباعة عام،1700 قبل الورق  صناعةو  عام، 3000 قبل البوصلة خترعتإ التي الصينية

 قبل ما سنوات في ضخمةال البحرية ساطيلاأل وأنشأت أوروبا، في عملست  ي   أن قبل البارود ستعملوإ عام،

 محوريتها دليل الوسط مملكة تسمى كانت والتي الميالد، قبل 221 عام شراعية سفينة 317 متلكتإو  الميالد،

 المتمدنة البالد أقدم من وهي ،وشوسيةالكونف الصين حضارة وريثة هي ،الحقبة تلك في الدولي النظام في

 .(31ص :2012 ،الحسني) العالم في
 يأ نهيارإ بأن "سنيفر"و "توينبي" الغربي والمفكر خلدون، بنإ العربي المؤرخ أمثال المؤرخين عجمي أكدو 

 بتكاراإل عن العجز لىإ نهياراإل هذا يقود حيث حية،الرو  والقيم قيةخالاأل قوتها تفقد حين يحدث حضارة

 تمو  لىإ يقود الروح في شرخ مةاأل تشهد أن النتيجة وتكون  ،التحديات مواجهة عن العجز وبالتالي بداعواإل

 ذهه صحة لتؤكد التاريخ ةحرك وجاءت التحديات، ومجابهة والتجديد بداعاإل على خالقيةواأل الروحية القدرة

 احدالو  القرن  بداية مع وثقافية قتصاديةإ عالمية كقوة لتنهض عادت فقد ية،الصين مةاأل حالة في الإ الرؤية

 اللغة لتعليم كونفوشيوسي مركز 500 من أكثر بإنشاء الكونفوشوسية تهاثقاف أدوات ستنهضتإو  والعشرين،

 .(3-2ص :2013 شنامة،) بلداً  126 من أكثر في

 قامت كما ،3وستفاليا لمعاهدة نسبة الوستفالية األفكار عن بعيداً  العالمي النظام وراتطت الصين عتمدتإ  وقد

 ثورةو  كالسيكية مبراطوريةإب مروراً  حديثة، عظمى قوة مكانة ىلإ قديمة حضارة من ،تعقيداً  الرحالت بأكثر

 سياسي ككيان ق.م 221 معا توحيدها ومنذ البشرية، على قةعمي ثيراتأوت بصمات تركت رحلة شيوعية،

 نخبتها ذهانأ في متجذراً  العالمي النظام مركز في الصين موقع بقي العشرين، القرن  بداية وحتى واحد،

 بتعريفه الباحثون  قام تجاوزاً  عنه، تعبر كلمة وأ مفهوم إيجاد عن الصينية اللغة زتعج بحيث قرارها وصناع

 حكومة نفسها الصين ترى  التقليدي، المفهوم لهذا ووفقاً  الصينية، المركزية على والقائم صيني" "مركز ب

 بين الوصل وحلقة كونية، بعادأ ذات كشخصية مبراطورهاإ املع  ي   صبحأ بحيث الوحيدة، السيادية عالمال

 السماء، تحت ما كل تشمل كانت بل لحكمه، الخاضعة الجغرافية بالمساحة تكن لم وصالحياته له،واإل رالبش

 البشر، قيور   لهامإ مصدر نتكا لتيا الوسطى والمملكة ،والتمدن المحوري  الجزء تمثل الصين كانت والذي

 بين تعادل فيها ليس كونية، هرمية تراتبية يعكس (نظرها ووجهة الصينية للرؤية) وفقا العالمي النظام وكان

 ولم الصينية، الثقافة من قربها مدى على منها جزء في قائمة الصين مع الدول وعالقة تنافسية، سيادية دول

 تالميذ بل نداداً أ يكونوا لم خرون اآل والعواهل الملوك أن كما الصين، مع المساواة  لمستوى  ىيرق منها أي يكن

                                       
اد في سمبراطوري المسيحي الذي أنهت هذه المعاهدة النظام اإل، بين القوى األوربية المتصارعةم 1648كانت المعاهدة سنة  معاهدة وستفاليا :  3 

لى ترجع أقرت هذه المعاهدة مبدأ المساواة بين الدول بمعزل عن نظمها الداخلية وأدت إث ،  حيدله باتحاد بين الدول الجرمانيةالعصور الوسطى لتستب
 .الدولة القومية دولة وأطلقت فكرةمهدت لقيام الدولة المدنية عقب الدولة الدينية ولظهور فكرة سيادة ال، كما أنها سلطان البابا والقوى الدنية المحيط به
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 تقان،إب المحترمة الطقوس من سلسلة عن ةعبار  والدبلوماسية الحضارة، نحو ساعين الحكم، فن مدرسة في

 ام صبحأ الرؤية هذه مع نسجاماً إو  العالمي، الهرم في مكانتها كيدألت فرص تعطي المجتمعات كانت حيث

 الخارجية العالقة درجات تحدد كانت التي الطقوس وزارة ختصاصإ من الخارجية" "السياسة ناآل عليه يطلق

 توجد ولم أخرى، جهة من البدوية القبائل مع العالقات بإدارة المكلف الحدودية الشئون  ومكتب جهة، من

 من نتياآل البرابرة المتطفلين مع املالتع جلأ من عشر، التاسع القرن  منتصف حتى صينية خارجية وزارة

 نخراطإ عدم لىإ يشير ما األمم"، جميع شئون  دارةإ "مكتب التالي: العنوان الجديدة الوزارة وحملت الغرب،

 .(212-210ص :2015 ،كيسنجر) طالقاإل على دول مع دبلوماسية عالقة يأ في الصين

 :عالمياً  الصينية الثقافة نجاح مظاهر
 كبيراً  حيزاً  تشغل لم هاأن من الرغم على والدولي، اإلقليمي الصعيد على ومهماً  كبيراً  دوراً  اليوم الصين تلعب

 الحديث مؤسسها وفكر الدوام على والمتجدد القديم فكرها يلعب كما ،العالمي والفكري  السياسي المجال في

 و "وتس الو" فكر نأ ذإ الحديث، والسياسي الفلسفي الفكر على ستمرارإب ثيرهأت يتزايد دوراً  "تونغ تسي ماو"

 محدود بشكل ولو شهرتها نتشرتإو  محدثة، وأشكال بأثواب تجددت يةتقليد فكرية مدارس نبتاأ "كونفوشيوس"

 في تطبيقاته وعلى اللينيني الماركسي الفكر على ورفاقه "تونغ تسي ماو "فكر أضاف كما كافة، العالم في

 الحي، عبد)  اثرائه في وأسهمت المعاصر والشيوعي الماركسي الفكر على كبير أثر تركت إذ الصين،

 .(4ص :1999
 
 الثقافية بخصوصيتها حتفاظهاإ مع الخارجي، المحيط على نفتاحاإل فى راقياً  نموذجاً  اليوم الصين تقدمو 

 بمقوماتهاو  بهويتها متمسكة ظلت أنها الإ العولمة، فرضتها التي للتحوالت مواكبتها ورغم والتاريخية،

 توظيفها في الصين نجحت ذاتية، مقومات وجود ترسيخها في سهمأ مكتسبات وهي لثقافية،وا الحضارية

 مامأ الناعمة قوتها من بعضاً  الصين عرضت ةخير األ السنوات وفي ،(16ص :2013 )لكريني، ستثمارهاإو 

 ينبك ألولمبياد رالمبه اإلنجاز :المثال سبيل فعلى الكثيرين، وتقدير عجابإب وحظيت رائعة، بصورة العالم

 وماليين فيه المشاركة والدول الرياضية اطاألوس شخصيات قبل من عظيم عجابإب حظي م،2008 في

 م2010  عام شانغهاي كسبوإ معرض ترك كما العالم، في لتلفزةا شاشات عبر له والمتابعين المشاهدين

 دمعاه ساهمت كما للصين، ورائعة جذابة صورة الحدثان هذان ترك وقد الناس، لدى مماثلة نطباعاتإ

 نالصي عن يوم ذات "فولتير" قال والتي والعريقة الغنية صينيةلا الثقافة نشر على العالم في "كونفوشيوس"

 غيرت عليها أيطر  نأ دون  من عام االف 4 دامت التي اإلمبراطورية" :نهاأب ومفكريها وبثقافتها بها أعجب التي

 وه بعمق الحضارية اإلمبراطورية هذه ونظام هليناأل ءزياأ في وأ اللغة، وأ العادات وأ القوانين في يذكر

 لىإ باإلضافة هذا ،(TSIEN, 2013) وثقافية" سياسية وقيم عرافأ و  نظم من العالم شهده ما خير الحقيقة في

 عالمال في ممتازة جامعة 200 بين حدة على كل 52 ،49 المراكز في بكين وجامعة تشينغهوا جامعة تصنيف

 .(2014 )فرحات، الدولي الجامعي التعليم لمؤشر مريكيةاأل تايمز نيويورك صحيفة حسب
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 هو" السابق الصيني الرئيس ذلك عن عبر وقد عالمية، ثقافة تبارهاعإب الصينية للثقافة الصينيون  ينظرو 

 :GILL&HUANG, 2006) بأكمله" العالم ثقافة بل نالصيني قافةث ليست الصينية "الثقافة بقوله "تاو جين
P22-23)، وثقافة نبالصي العالم تعريف جلأ من العالم دول من العديد مع ثقافية بتبادالت الصين وتقوم 

 تمول الحكومة نأ كما الغرب، وسائل له تروج ما كسع الصين عن وجذابة واضحة صورة وإعطاء الصين،

 يلسب فعلى ،تللمهرجانا طائلة مبالغ ترصد حيث العالم، من مختلفة مناطق في والفنية الثقافية المهرجانات

 واشنطن في كينيدي مركز في الربيع" "عيد مهرجان على دوالر مليون  20 الصينية الحكومة نفقتأ المثال

 .(63-62ص :2008 توفيق،)

 في دتساع التي اإلمكانات لكل وتسخيرها الثقافية دبلوماسيتها خالل من ثقافتها نشر في الصين نجاح نإ

 ثارةإ حاولوا الغرب في المثقفين بعض نأ فنجد مريكا،أو  الغرب مخاوف ثارأ العالم، لىإ الثقافة خروج

 مع حربها في ثقافتها تسخير في الصين سياسة لىإ فيها ارر الق وصناع حكوماتهم نظر ولفت المخاوف

 حول "مارتل فريدريك" الفرنسي لباحتل تقرير بنشر الفرنسية "ساليت" مجلة قامت المثال سبيل فعلى الغرب،

 التعليم على صارمة رقابة وفرض بالتدخل الصينية الحكومة اً متهم ناعمة كقوة لثقافتها الصين ستخدامإ

 ممارسة خالل من الدعائية الحمالت وتكثيف بالصين، خاصة محلية نترنتإ شبكة شاءنإو  والسينما، والفنون 

 الثقافة "بينغ جين شي" الصيني الرئيس وضع نأ منذ بالجمود الثقافة واصفاً  والمثقفين، الفنانين على الضغط

 الثقافة على ضروساً  حرباً  تشن الصين في لحاكما الحزب أجهزة نأ مضيفاً  أولوياته، ضمن لناعمةا والقوة

 وتفتيت الفتن ثارةإو  الصينية واألمة المجتمع وحدة ةزعزع لىإ تهدف ضارة ثقافة عتبارهاإب الخارج من القادمة

 لتيا الثقافية الصين حرب أدوات من أداة  إياها معتبراً  كونفوشيوس معاهد عن لتقريرا تحدث كما نسيجه،

 ثم م2004 في سيول في معهد ولأ فتتحأ   حيث الصين، لثقافة الترويج جلأ من الصينية الحكومة تمارسها

 هدمع 100 منها بلد، 126 من كثرأ في العالم نحاءأ في منتشرة مركز 500 لتصبح معاهدال هذه تكاثرت

 ومدارس معاهد في الصينية للبرامج مشابه مدرسي برنامج 1000 حوالي لىإ باإلضافة هذا فقط، أمريكا في

 بذلتن الصين أشار إلى أ فقد "جوشوا كورالنتزيك"أما  ،(2015)مارتل،  الصينية نظيراتها مع شراكة عقدت

 جامعات في الصينية اللغة لتعيم برامج إنشاء على شرافاإل خالل من وثقافتها لغتها لتعزيز حثيثة جهوداً 

 تقوم الذي الجذاب الهجوم حقق وقد أستراليا، لىإ أوزباكستان ومن الجنوبية، كوريا لىإ كينيا من تمتد رائدة

أن قوة الصين الناعمة المتصاعدة يمكن أن تشكل تهديد لمصالح أمريكا  يرى  كما ًا،باهر  نجاحاً  الصين به
على سبيل المثال يمكن للوحدة اإلقليمية لدول آسيا أن تهدد أمريكا وذلك من خالل فالصلبة في منطقة آسيا، 

نجم التواجد الياباني ة في حال نشوب نزاع، خاصة في ظل أفول مريكيم الواليات المتحدة األاندة أو دععدم مس
يـؤدي تايالند وعالقتها الحميمة مع الفلبين، أو  ف أمريكا معوالتايواني في المنطقة، كما يمكن أن يمس تحال

هتمام بالقوة الناعمة الصينية ى اإل" أمريكا إلكورالنتزيك"نغافورة، ودعا تقليص عدد القوات األمريكية في س لىإ
تحاد السوفيتي في وكيفية صعودها من خالل السفارات الموجودة في المنطقة، على غرار ما فعلت مع اإل
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ية ورجال األعمال من دول ستقطاب الزيارات السياسلى إتباع النموذج الصيني في إالحرب الباردة، باإلضافة ا
 ومالعل أستاذ "برادايس جيمس" عترفإ  وقد ،(KURLANTZICK, 2007: P64, 233-234) المنطقة

 معاهد الصين تقيم" قائال: ثقافتها نشر في الصين نجاحب أنجيلوس لوس -كاليفورنيا جامعة في السياسية

 هذه عملت وقد األجنبية، كاديميةاأل والجامعات المعاهد مع التعاون ب ثقافتها لنشر العالم حول كونفوشيوس

 بمثابة المعاهد هذه وكانت العالم، أمام صورتها تحسين في وساعدتها الناعمة الصين قوة زيادة على اهدالمع

 ثقافتها خروج ستراتيجيةإل الصين تباعإ وأدى ،(PARADISE, 2009: P647) "تأثيرها في "طروادة حصان"

 في تتواجد الصينية الثقافة عناصر نأ فنجد ثماره، ثقافتها نشر في ددةمتع وأدوات لوسائل وتسخيرها للعالم،

 صبحأ كما دولة، 140 في مدينة 400 من كثرأ في الربيع عيد مهرجان ستضافةا تم فقد ،الستة العالم قارات

 ستمرارا على البريطانية الفاينانشل حيفةص ثنتوأ بلد، 12 عن اليقل ما في قانونية عطلة الربيع عيد مهرجان

 المديرة وقالت الحيوية، بهذه العالم في المهرجانات قدمأ يعتبر والذي يالصين الربيع عيد بمهرجان حتفالاإل

 التقليدية المهرجانات من صبحأ الصيني الربيع عيد مهرجان نأ "بوكوفا ايرينا" اليونسكو لمنظمة العامة

 سرئي وتحدث نيويورك، في الحكومية مدراسال في رسمية عطلة الربيع عيد صبحأ كما لليونسكو، والثقافية

 واسعة حتفاالتإ تشهد لم ألوروبيا تحاداإل عاصمة بروكسل نأ "يونيكار كلود جان" األوروبية المفوضية

 الفرحة لبروكسل بيجل لم الصيني الربيع عيد مهرجان نأو  باريس، في األخير اإلرهابي الهجوم منذ النطاق

 .(2016 اليومية، الشعب صحيفة) أيضاً  شعبية لها جلب نماإو  فقط، والسرور

 يف نتشارهاإ زدادإو  العامة، بلوماسيةالد قبل من كثرأ الضوء وتسليط هتمامإ  محل الصينية الثقافة وباتت

 حول حكومية يةقتفاإل تنفيذ خطة 800 من يقرب ما ئياتحصالإل وفقاً  الصين وقعت فقد تدريجيا، العالم

 تعاون  عالقات على تحافظ الثقافية المنظمات من الفآ نأ كما ،بلداً  145 مع الثقافي والتبادل التعاون 

 كما سيوية،اآل الفنون  مهرجان الربيع، عيد انمهرج مستوى  على كثيرة ثقافية بنشاطات وقامت ،معها  وثيقة

 قافيةوالث والصناعية التجارية المشاريع وزيادة ،سواقكاأل الثقافية التجارية المشاريع من مجموعة تنفيذ تم

 (2011 اليومية، الشعب )صحيفة .تدريجيا الصينية الثقافية الصادرات قنوات وتوسيع عام، بعد عاماً 
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 والنظام العالمي المبحث الثاني: الصيننة
 وعودة العالمي المسرح على جديدة قوى  صعود ومع والعشرين، الواحد القرن  في  بديلة" "عولمة معالم ظهرت

 البديلة العولمة وتوصف سطوته، من وتحد الغربي ثيرأللت العالمية السيطرة تحدي على لتعم أخرى، قوى 

 ويمكن ،حالياً  الموجودة والموارد والمؤسسات والسياسات الممارسات عن لبديل تؤسس قيم مجموعة نهاأ على

 على لبكين ومتزايد دائم حضور هناك م،1949 عام الشعبية الصين هوريةجم نشاءإ ومنذ نهأ مالحظة

 األدوات وحشد والتكنولوجي الصناعي والتطور قتصادياإل بالنمو مدعوم الحضور وهذا مي،لعال المستوى 

 و،)ي البديلة العولمة هومفم يخدم بما ةرئيس كقوة بها الدولي عترافلإل والثقافية قتصاديةواإل ةالسياسي

2016). 
 كان كما الصيني، والمجتمع انلإلنس الخالق بداعاإل على ثرأ الصين في المختلفة الفكرية دارسللم كانو 

 غموبالر  الخارج، من فكرية اتمؤثر  وجود دون  الصينية الحضارة في فاعل دور والسياسية الجغرافية للمؤثرات

 ذيالبو  الفكر نأ الإ الصينية، المناطق بعض في تغلغلتو  الهند، من الصين لىإ وفدت البوذية الديانة نأ من

 المجتمعات قدرة على يدل وهذا الهند، في عنها تختلف الصين في البوذية جعل ما الصيني بالواقع ثرأت

 نإ وهذا بها، خاصة صبغة ضفاءإو  حتوائها،إو  الخارج من الوافدة معتقداتوال األفكار هضم على الحضارية

 ،ةالصيني الهوية لباسهاإو  ليهاإ الوافدة والمعتقدات األفكار ننةصي على الصين قدرة على يدل شيء على دل

  وقولبته عليه الصينية والصفات الخصائص إضفاء تم الذي الماركسي الفكر مع حصل ما ذلك على ومثال

 فهل ،(300ص :1999 عبدالحي،) صينية بخصائص  ماركسية صبحتأف  "تونغ تسي ماو" مع صينياً 

 وربد تقوم نأ للصين يمكن وهل ليها؟إ ةالوافد الثقافة صيننة على كقدرتها العالم صيننة على القدرة للصين

 ومقوماتها؟ سماتها هي وما ننة؟يالص هي ما ذاً إ ؟بالصيننة مركةاأل ستبدالاو  البديلة العولمة
 د. يعرفها والتي مركةاأل غرار على مصطلح وهو الناس، من قلة الإ به يسمع لم جديد مصطلح :الصيننة

 االمريكية" الحياة نمط وإشاعة مريكيةاأل بالصبغة فرد وأ مجتمع أي صبغ محاولة" المسيري  الوهاب عبد

 يةوالحضار  العسكرية الهيمنة دزايت لىإ يرجع العالم في مركةاأل ظاهرة نتشارإ نأ ويرى  (،2007 )المسيري،

 جسدت التي ري وجي توم أفالم في متمثلة مريكيةاأل السينما العالم في مركةاأل لياتآ كبرأ من نأو  مريكية،األ

 يه،عل وتشجع العنف تمجد التي هاوغير  "بوند جيمس" مثل العنف أفالم وكل الكاوبوي  فالمأو  الدارونية، القيم

 ي حضار  نسق االمركة نأب ويضيف نفسها، القيمة فكرة حييدت على تعمل فهي والدرامية الكوميدية األفالم ماأ

 )المسيري، نفسها مريكيةاأل والثقافة الخصوصية تحطيمو  الحضارات تحطيم على تعمل حضاري، شبه وأ

2007). 
 نأو  الصينية، والحضارة للثقافة ينجذب العالم جعل وتعني الصين، لىإ نسبة هيو  الصيننة لىإ وبالعودة

 تقطبوتس الزوار، قبلة ونيويورك واشنطن غرار على وشنغهاي بكين وتصبح الصينية، اللغة العالم يتحدث

 ثريةاأل ماكناأل ورؤية الصين في للسياحة الزوار تيأوي الدول، كافة من جانباأل الطالب الصينية الجامعات

 للموسيقى ستماعاإل ويتم العالم، في الصينية طنيةالو  والمناسبات عيادباأل رفعت  ي   نأو  الصين، في والحضارية
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 واللبس، كلاأل في الصيني سلوبألا تقليد ويتم التلفزيونية، والمسلسالت فالماأل ومشاهدة الصينية غانيواأل

 الحالم أرض هي الصين تكون  وأن المختلفة، الدول في المحلية المطاعم في الصينية طعمةاأل تقديم يتمو 

 األمريكية المتحدة للواليات العودة من البد ذلك فعل على رةقاد الصين كانت ما ذاإ ولمعرفة الشباب، لماليين

 مقومات إلى وبالعودة عليه، نموذجها وتفرض لمالعا على تهيمن هاجعلت التي والسمات العوامل عرفةوم

 خالل من  العالم على تهيمن نأ ستطاعتا األمريكية المتحدة الواليات أن نجد مريكية،األ الهيمنة عواملو 

 :(64ص :2077 )ناي، من تملكه ما
 العالم. في قتصادإ كبرأ األمريكية المتحدة الواليات تملك حيث قتصادإ -
 األجانب. المهاجرين أضعاف ستة من يقرب ما تجتذب -
 ةالمنافس العالمية مؤسساتال تنتجها التي والدولية العالمية المقاالت أضعاف أربعة من يقرب ما تنشر -

 المجال. هذا في لها
 قتصاد.واإل والكيمياء الفيزياء في نوبل بجوائز الفوز في األولى المرتبة تحتل -
 دب.لأل نوبل جوائز عدد في فرنسا بعد الثانية المرتبة تحتل -
 )جاك، السيليكون  وادي هذا يمثل كما بداعاً إ كثرواأل العالم في متقدم تكنولوجي ادقتصإ كثرأ لديها -

 .(405ص :2010
 نفوذها رسةمما من يمكنها مما والجوية البحرية القوة على مؤسس التقارن، بدرجة العالم في جيش قوى أ -

 .(159ص :2009 )علي، العالم مناطق جميع في
 :2010 )جاك، حكامهأو  قوانينه تقرر زالت وما وشكلته الدولي قتصادياإل النظام ساسيأ بشكل صممت -

 .(406ص
 والواقعية الخيالية الكتب المعروفة، الموسيقى التلفزيونية، والبرامج لألفالم مصدر أكبر -

(KURLANTZICK, 2007: P229). 
 بيتهاوجاذ مريكاأ وقوة لسطوة كبير حد لىإ ذلك ويرجع المشتركة العالم لغة تعتبر والتي نجليزيةاإل اللغة -

 .(167ص :2009 )علي،
 الثمانية المراكز على أمريكية جامعات 8 حصلت 2006 عام ففي العالم، في جامعات أفضل لديها -

 بحاثواأل التدريس على والقائمين الجودة حيث من العالم في الجامعات ألفضل شنغهاي تقييم في األولى

 أمريكا في للتعليم أبنائهم إرسال يفضلون  المتقدمة الدول في فراداأل معظم أن كما  ين،األكاديمي

(KURLANTZICK, 2007: P229). 
 :2007 )ناي، 2002 عام األمريكية التعليمية المؤسسات في نموجودي أجنبي باحث ألف 86 من أكثر -

 .(64 ص
 في نظيراتها على تهيمن مارت ووول وكوكاكوال ومايكروسفت جوجل مثل العالمية مريكيةاأل الماركات -

 العالم.
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 مريكي.أ هو ما لكل دولي تواجد يكون  ما كثيراً  الواقع، بحكم العالم عاصمة نيويورك -
 كما العالم، نحاءأ في لوفاأم هليةاأل والحرب ستقاللاإل عالنإ  مثل حداثهأو  ومناسباته مريكياأل التاريخ -

 في صداءأ لها 4 القديسين( عيد )عشية لويناواله رالشك عيد مثل مريكيةاأل سباتوالمنا عرافاأل تجد

 .(406ص  :2010 )جاك، العالم نحاءأ
 تجعلها التي الصين بها تتميز التي السمات هي ما الصين؟ عن فماذا األمريكية المتحدة الواليات عن هذا

 لىع قادرة  قوة منها تجعل والتي الصين تمتلكها التي المقومات لىإ نظرنا ذاإ المستقبل؟ على بصمتها تترك

 والرابعة قتصاد،اإل حجم حيث من والثانية السكان، عدد حيث من العالم دول أكبر نهاأ سنجد العالم صيننة

 تمتلكو  ،(13ص :2017 )لينغ، والثقافي الرياضي المجالين في الدول أقوى  من تعد كما المساحة، حيث من

 عام 500 فورتشن غلوبال قائمة الصينية الشركات من 37 دخلتو  العالم، في والتنمية للبحوث ميزانية أكبر

 تمتلكو  العالمية، التجارة منظمة في وعضو  ،م2009 عام السياح عدد حيث من دولة رابع أنها كما م،2009

 إذ مريكياأل العام للدين ممتلك وأكبر األمريكية، الضمان سندات من دوالر ريليون ت 1.6 بنحو يقدر ما

 ،(2009 :الصين في الثقافية )الملحقية األمريكية الخزينة سندات من دوالر مليار 801.5 على تستحوذ

  :الدولية مكانتها دعم في تساهم أن يمكن اتمقوم تمتلك الصين فإن لذلك ضافةباإل
 أوفرها ومن نسان،اإل عرفها التي تالحضارا أعرق  من الصينية الحضارة الطويل: ومداه  الصيني التاريخ -1

 لمالعا أدهشت التي لميكانيكيةا بتكاراتاإل خالل من التاريخ مر على بشريةال تقدم في سهاماً إ وأغزرها

 تبهر ثمارها قدمأ بعض التزال التي الحضارة هي ذلكك عام، لفأ على مايزيد منذ سالميواإل وروبياأل

 الصيني الطب على نظرة لقيناأ لو المثال، سبيل فعلى والعشرين، الواحد القرن  بداية في ونحن العقول

 لحفاة،ا طباءألا أيدي على عشابباأل والتداوي  الصينية برباإل والعالج كالتخدير العجيبة نهوفنو  التقليدي

 كبير توجه هناك نرى  كما البحثية، البرامج مثار بل الكثير، وجدل دهشة مثار صبحثأ التي الفنون  تلك

 في والروحاني التقليدي نيالصي بالعالج للتطبب فريقياأ أو أوروبا أو أمريكا من سواء المرضى من

 .(10-9ص  :1995 نيدهام، ) الصين
 عاصمة تناسب تجعلها وتوسعات وتعديالت تحسينات لبكين ضيفتأ الجديدة: العالمية العاصمة بكين -2

 منذ الصين عاصمة فبكين الكبيرة، واالمبراطوريات العظمى القوى  عواصم مثل العالم في مؤثرة دولة

 نهاأ كما العلمي، والتطور الثقافية ةبالحرك وتنبض السياسي، النشاط مركز وهي عام، 800 من اكثر

 مبراطوري اإل القصر مثل النادرة الجميلة ثارواآل التاريخية كنامباأل وتزخر والمعاهد، لجامعاتا همأل مقر

 الذي الجنة عبدم ويضم العالم، في قديم معماري  تجمع ضخمأ وفيها المحرمة"، "المدينة سمونهي والذي

 ضمت يتال "مينج" مقابر كذلك باطرة،األ منتجع فيه يوجد الذي الصيف صرقو  باطرة،األ فيه يتعبد كان

                                       
لتي تسبق اين، وهو اختصار لعشية القديسين، وي حتفل به في الواحد والثالثين من شهر أكتوبر من كل  عام، وهي الليلة يد الهالوين هو عيد القديسع 4 

ة ثالثة أيام، وينتهي العيد بيوم األرواح، ويشار إلى أن  االحتفال بعيد الهالوين ليس له عالقة   دين في أغلب المناطقبالعيد القديسين، ويستمر االحتفال لمد 
  4في أوروبا، وأمريكا الشمالية
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 العظيم الصين سور وهو الأ ةالسبع العجائب حدأ على تحتوي  نهاأ كما عشر، الثالثة سرةاأل باطرةأ رفات

 وأصبحت كما ،(62ص  :1999 نافع،) العالم في ماكناأل مختلف من سياحال من الكثير يجلب الذي

 عددها البالغ العالم دول زعماء نصف يقارب ما م2006 عام في زارها حيث العالم زعماء قبلة بكين

 قاموا بكين، زاروا الذين كل نأ كما الصاعد، للعمالق متنانهمإو  شكرهم عن رللتعبي وذلك دولة، 192

 لمحاكاة ،الكون( )علم الكوزمولوجيا مبادئ ووفق معقدة بطريقة شيد والذي السماء، معبد لىإ بالحج

 عن الصادرة المعلومات ثحدأ فإن لذلك باإلضافة ،(186ص :2008 ليونارد،) للسماء الحقيقي الشكل

 Association International Congress and Convention الدولية والمؤتمرات جتماعاتاإل جمعية

(ICCA) المراكز دخلت بكين تكون  وبذلك ،م2011 عام دولي مؤتمر 111 ستضافتإ بكين نبأ تفيد 

 من نبكي رتفعتإ كما الدولية، المؤتمرات إقامة حيث من العالمية المدن لترتيب العالمية األولى العشرة

 .(2012 )شينخوا، سياآ منطقة في سنغافورة بعد الثاني المركز لىإ م2010 عام في الرابع المركز

 بحيث عالم،اإل نظارأ محط بكين وجعل الجميع عجابإ  ثارأ والذي م2008 أولمبياد بكين تستضافإ كما

 لمتعة"ا من كثير مع كبيراً  نجاحاً  بكين أولمبياد عتبارإ  "يمكن قائال بكين أولمبياد عن األمريكي الرئيس تحدث

-570ص  :2013 ،)بوش الصين" بداعإو  جمال مدى ولمبياداأل خالل من العالم شاهد "لقد قائالً  واستطرد
 تويةالش األولمبية األلعاب دورة ستضافةإب الصينية العاصمة فازت فقد بكين أولمبياد لىإ وباإلضافة  ،(571

 األولمبية لأللعاب وشتوية صيفية دورة ستضافةاب تفوز مدينة وأ عاصمة ولأ بكين لتكون  م،2022 لعام

(CNN, 2015). 

 العالم، دول معظم مثل وال الغربية الدول مثل ليست أنها كما حضارة، دولة الصين حضارة: دولة صعود -3

 نهضة تمثل بل عادية، دولة نهضة ليست الصين ونهضة ،الحضارة بمفهوم ووجدت تشكلت فالصين

 نهضة حتلتإ وقد شاسعة، رضأو  طويل تاريخ ذات متحضرة دولة ضةنه نهاإ العالم، سكان خمس

 التي المقاالت ضمن ومن الصين، صعود حول المقاالت من الكثير ونشر خبار،األ صدارة الصين

 مثير بعنوان بكين، أولمبياد حضوره بعد "فريدمان توماس" كتبه مقال تايمز نيويورك صحيفة في نشرت

 الصين فيها قضت التي الكيفية فيه يوضح م2008 أغسطس 27 في ونشر مقدسة"، سنوات "سبع للجدل

 الداخلية األمور مع التعامل في الدولتين بين والفرق  ألخيرة،ا سنوات السبع األمريكية المتحدة والواليات

 الطرق  وتبني والمطارات، المالعب تشيد صينلا فيه كانت الذي الوقت في بأنه ذلك الى وأشار للبالد،

 الخطط وتضع حديثة، مدن بناء لىإ وتسعى الصينية، ى ر والق المدن في التحتية بالبنية وتهتم والحدائق،

 الواليات كانت والصحة، التعليم، مستوى  من والرفع فراد،األ حياة مستوى  وتحسين الفقر على للقضاء

 عةوصنا العسكرية القدرات تطوير على هتمامهاإ  كل وصب داعش، بتجهيز مشغولة األمريكية المتحدة

 الكبرى  المدن نم تطوراً  كثرأ الصين في الحديثة المدن أن على فريدمان وأكد الفتاكة، واألسلحة الدبابات

 مريكيةاأل المطارات من وراحة وتطور رقي كثرأ الصينية المطارات وأن األمريكية المتحدة الواليات في
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 عن وعبر الصين في يكمن المستقبل أن ىلع ويؤكد الدولي، شنغهاي بمطار مقارنة واضعةتم تبدو التي

  :2016 وي،) المستقبل" لرؤية الصين لىإ لذهابا عليهن نأ بناتي خبرأ نأ بداً أ ريدأ ال" قائالً  ذلك

 .(22-21ص

 والتكنولوجيا واألسواق المنافسة خالل من تشكيلها يمكنال الحداثة أن للعالم تثيت أن الصين ستطاعتاو 

 تتبنى حتى الدول تتطور نإ ما نهبأ الغرب لدى السائد عتقادإلوا ، والثقافة التاريخ بواسطة تتشكل نماإو  فقط،

 مختلفة ستبقى بل تصبح ولن غربية دولة ليست الصينف ،وهم ذلك فإن الغربية، الدول شخصية وتكتسب

 .(2011 س،ياكو ي) جداً 

 لىإ ينتمون  منهم %90 من أكثر نإف الصين، في شخص مليار 1.4 بين من النظام العرقي الصيني: -4

 زيل،البرا أمريكا، الهند، أمثال الكبير السكاني التعداد ذات الدول معظم عن يختلف وهذا "الهان"، قومية

 ويعود األطراف، في القوميات متعددة الصين بينما القوميات، من خليط من الدول هذه تتكون  حيث

 شعورها وبسبب قوتها بسبب عيةطبي بصورة الهان قومية توسعت عام، 2000 قبل نهأ لىإ ذلك في السبب

 من الصين سكان من %90 نأ وهو فائدة لذلك وكان بها، الخاصة الثقافية وبالشخصية ستعالءباإل

 .(2011 ياكوس،) ومترابطة متماسكة الصين بقاء لىإ أدى الهان قومية
 في واً من األسرع هو قتصادإ يغذيها مكان، كل في حاضرة الصين نإ قتصادية:اإل للقوة هائل مصدر -5

 ألجهزةل مصنع أكبر الصين وأصبحت العالم، نحاءأ كل في نتشرتإ الصين" في "صنع وعبارة العالم،

 ،والكمبيوترات (،DVD) وأجهزة ،التلفزيون  أجهزة العالم أسواق في تضخ حيث ستهالكية،اإل لكترونيةاإل

 ورجل الصحفي وصف قدو  .العالم في بلد أي من أكثر والمالبس األطفال، وألعاب الجوالة، والهواتف

 لصين،ا من أكثر قتصاديةاإل اللعبة تتقن العالم في بلد مةث "ليس :قائالً  الصين "فيشمان سي تيد" عمالاأل

 نهضة سرعة أن كما  ،(9ص :2009 ،)فيشمان الصين" هزته كما العالمي قتصاداإل رمه بلد يهز ولم

 نهاأب الدولة وتتميز ،م1979 منذ ضعفاً  18 الصيني جمالياإل المحلي الناتج زدادإ قدف مذهلة، الصين

 ئيةالشرا القوة تعادل لنظرية ووفقاً  جمالي،اإل المحلي ناتجها حساب وعند الم،الع في قتصادإ كبرأ ثاني

(PPP)، كما ،م1992 عام العالم في قتصادإ كبرأ ثاني بالفعل صبحتأ قد الصين نإ القول يمكننا 

 ضخ تم الماضية، الثالثة العقود مدار وعلى ،م2009 عام العالم في مصدرة دولة كبرأك لمانياأ تجاوزت

 بين من 3 كانت م2010 عام وبحلول الصين، في جنبيةاأل ستثماراتاإل في مريكيأ دوالر مليار 800

 يةقتصاداإل القمة جذبت مضت، قليلة سنوات وقبل صينية، بنوك العالم مستوى  على بنوك كبرأ 5

 ،ن)تش العشرين دول مجموعة وظيفتها تولت فقد ناأل ماأ العالم، نتباهإ الثماني دول لمجموعة السنوية

 .(20-19ص :2012
 والشرق  الالتينية مريكاأو  فريقياإ مثل النامية ألقاليما في قتصاديةاإل يقونةاأل دور لتلعب الصين تحولت كما

 إنجازات نأب القول يمكن وبالتالي روسيا مثل المتعثرة النافذة للبلدان قتصادياإل الشريك ولتكون  األوسط،
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 األولى، سيدته األمريكية المتحدة الواليات تبقى كوني قتصادإ في ندماجاإل من كبرأ هي العولمة في الصين

 الصين دور أهمية الى مشيراً  الواقع هذا عن "دبون  مختار" فريقياإ لمنطقة دوليال البنك رئيس نائب عبر وقد

 التي فريقياإ في الصينية ستثماريةاإل المشاريع تعكس حيث فريقيا،إ في نشاطها عبر تحديداً  العولمة في

 السودان في النفط نتاجإ لىإ وصوالً  الجنوبية فريقياإ في النووية الطاقة من النامية ةالقار  نهاأ على تصنف

 الصادرات ربع نأ لىإ فةاضباإل هذا فاقه،آو  القوي  الصيني دالوجو  ماالوي  في الشمسية بالطاقة مروراً 

 الصينية العالقات عن مقال يون مل 54 من كثرأ وجود يعكسها األهمية هذه الصين، لىإ تتجه فريقيةاإل

 يف الصين دور عن  المستقبل في ستنشر المقاالت ماليين نإف "اونيل جيم" توقعات وحسب فريقية،اإل

 كبديل نفسهمأ الصينيون  القادة ويطرح ،(2016 )شقراني، خرآو  قتصاديإ منعطف بين التعثر رغم العولمة

 اإلشارة وأ التدخل دون  النامية للدول مساعداتها الصين تقدم حيث الدول، شئون  في تتدخل التي الغرب لقوة

 جعل ما به، القيام يجب الام وأ القيام يجب ما األخرى  الدول على تملي ال نهاأ كما الداخلية، شئونها لىإ

 ,KURLANTZICK) النظام تغيير أدوات من أداة  التدخل نأ ترى  التي الصين، لسياسة تطمئن الدول من العديد
2007: P50-53)،  سئولةم الصينية الثقافة من المستمدة الحضارية القيم نأ الباحثين من عدد يؤكدو 

 امعجزته تحقق نأ لصينا ستطاعتإ لما ثقافية خلفية وجود ولوال قتصادية،اإل اإلنجازات عن كبير بشكل

 المستثمرين قبلة الصين أصبحت فقد بوضوح ذلك رؤية ويمكن ،(47ص :2011نجيم،) قتصاديةاإل

 الصناعة في الخبراء مريكانواأل سيويينواآل األجانب من الكثير يوم كل ينالص تستقبل حيث األجانب،

 في تعمل جنبيةأ شركات به تقوم الذي والتصدير ستيراداإل حجم رتفعإو  ،كمبيوترلوا المصرفية عمالواأل

 الصين، في الدراسة في الراغبين والعرب األجانب الطالب من لمزيد الصين ستقبالإ لىإ باإلضافة الصين،

 والمتاحف معارضال في وثراء حضاري  تاريخ من الصين تملكه لما األجانب هتمامإب السياحة تحظى كذلك

 الصين أصبحت كما خالبة، طبيعية مناظرو  ساحرة طبيعة من به تتمتع ولما ،الصيني التاريخ تعرض التي

 حترامإب وتحظى واسع بشكل تنتشر تأبد التي الصينية التقليدية بالطرق  العالج في الراغبين المرضى قبلة

 كبير.

 وروباأ عن كلياً  ختالفاً إ تختلف ةوسياسي وقيمية ثقافية بخصائص الصين تتميز جديد: سياسي قطب -6

 بعد خاصة بكين، على كثرأ هتمامهمإ  العالمية القضايا عن المدافعون  يركزو  سيا،آ من  قطب مريكا،أو 

 لحل الصين دعىت   نأ غرابة وال والعراق، أفغانستان في تورطها بسبب المتحدة الواليات شعبية نخفاضإ

 العالمية القضايا مناقشة في الدول مقدمة في أصبحت الصين نأ كما وبورما، الشمالية كوريا في المشاكل

 في ووجودها زيمبابوي، في األراضي وإصالح اإليراني، النووي  والتخصيب المناخ، بتغيير تتعلق التي

 نموها لموازنة السياسية اعيهامس الصين تموترج ،(2013 للدراسات، العربي )المركز دارفور

 كما ،م2003 أكتوبر في سياآ شرق  جنوب في والتعاون  الصداقة معاهدة لىإ نضمتإف قتصادي،اإل

 المنتدى في المتزايد ادوره في واضحاً  يبدو وهذا اإلقليمي األمني الحوار في نشطاً  عضواً  أصبحت
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 حفظ مهمات في نشاطاً  أكثر تبحوأص ،ASEAN Regional Forum (ARF) سيانلآل الجهوي 

 الخماسية شنغهاي بآلية المبادرة في نشطاً  دوراً  الصين لعب لىإ ضافةإلاب المتحدة، ملألم التابعة السالم

 Shanghai Cooperation Organisation (SCO) للتعاون  شنغهاي منظمة طارإ في تطورت التي

 وروسيا، الصين بين واألمنية واالقتصادية السياسية المسائل على ويركز األطراف متعدد كهيكل

 في اإلقليم دفاع وزراء مستوى  على حوار سيسألت الصين وتروج وزباكستان،أو  طاجكستان، كازخستان،

-61ص :2008 حكيمي،) ASEAN Regional Forum (ARF) سيانلآل الجهوي  المنتدى طارإ
62). 

 قتصادية،اإل التنمية باب من التنافس دائرة ودخلت منافسة كقوة وجودها الصين أعلنت تنافسية: قيم -7

 وتسويق تصدير في صمت وفي ثابتة بخطى تتقدم تأبد فقد ،سلمية كقوة ناآل نفسها الصين قدموت

 لناعمةا القوة بين العالقة جدلية على لتؤكد سطورية،واأل التاريخية لمقوماتها الترويجو  الثقافي، نموذجها

 النسيج لداخ تندمج التي اعيةجتماإل وأ السياسية القيم نأ المالحظ ومن الصلبة، والقوة الثقافية مفرداتهاب

 الو" و "نشيوسيم"و "كونفوشيوس" تعاليم في والموجودة القديم، الصيني الموروث من هي جتماعياإل

 لىإ تدعوا والتي األخالقية مبادئها بكل الصينية ةللثقاف األساسية العقائد تمثل والتي "تزو سن" و "وتس

 :(93 ص ،2016 )وي،
 خرين.اآل تجاه حسنة نوايا تحمل أن -
 النفس. على عتماداإل -
 مقتصدًا. العمل في دؤوبا تكون  أن -
 الذات. لتطوير متواصلة جهوداً  تبذل أن -
 التعلم. من تكل أال -
 الشدة. وقت في معاً  نتعاون  أن -

 بقية على مضى وقت أي من أكبر تأثيراً  ستحدث الزمن، مرور مع الصينية السياسية الحكمة أن وقعت  ويً 

   العالم.

 الرموز تنبعو  ،صواتأ ال فكارأ عن تعبر برموز يتميزو  الصينيون، هخترعإ بخط تكتب الصينية:للغة ا -8

 ختزلتأ   وقد اللغة، لهذه الجمعي للوعي يالخارج الشكل عن عبارة فهي الصينية، مةاأل حياة من الصينية

 والتي الصينية، اللغة بها تكتب التي الرموز هذه في السنين الفآل تمتد التي العريقة الصينية ارةالحض

 الحياة من ينبع رموزال هذه من رمز فكل الصيني، الثقافي الموروث على والمحافظة تسجيل ستطاعتإ

 شياءأ تحاكي كانت والتي الصينية، الرموز لظهور األولى المرحلة رموز وخاصة الصينية، مةلأل الواقعية

 في الصينية اللغة قراءة ويمكن ،(179-178ص :2014،مين) الصينية للحياة مصغرة ةوصور  واقعية،

 يمكن سنة لفيأ قبل كتبت التي الكتب نأ كما المتكلم، لهجة عن النظر بغض الصين، نحاءأ جميع
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 وساعدت والهوية بالوحدة يالصين الشعب حساسإ في مهم دور الصينية وللغة بسهولة، اليوم قراءتها

 فقد الصينية، باللغة المتكلمين عدد حيث ومن ،(267ص :2006 شريعتي،) تصالواإل ستمراراإل على

 شهرهاأ ومن العالمية اإلحصائيات بها قامت التي الثانية المرتبة على ()الصينية الماندرين لغة حصلت

 بها يتحدث حيت إثنولوج، يضاً أو  و"إنكارتا" األمريكية ستخباراتاإل نع الصادر العالم" "حقائق كتاب

 ،(2015 اليوم، )روسيا الترتيب في نجليزيةاإل اللغة بعد الصينية اللغة جاءتو  ،شخص مليار من كثرأ

 اللغة تأثير ويزداد الصين، به تمتعت الذي الضخم الثقافي للتراث أساسيا مصدراً  الصينية اللغة وتعتبر

 لمعاهد السريع نتشاراإل أن كما الخارجي، العالم مع مرالمست التعامل خالل من أكثر الصينية

 الناعمة للقوة اً رئيس مصدراً  أصبحت الصينية اللغة نأ يظهر العالم من مختلفة نحاءأ في كونفوشيوس

 في ترغب كنت "إذاكتبت مريكيةاأل تايمزال صحيفة نشرته مقال وفي ،(92ص :2016 )وي، الصينية

 في وتأثيرها الصينية اللغة قوة عن تعبر إشارة وهذه ،(2009 )الصين، الصينية" اللغة علمت العالم، قيادة

 العالم.
 العقود خالل العالي مالتعلي مجال في الصين طبقته الذي ستثماراإل برنامج  صعود الجامعات الصينية: -9

 طبقاً  العالم، في جامعة 50 فضلأ بين من صينية جامعات 7 فحصلت ثماره، يؤتي أبد الماضية

 سيموندس كواكواريلي شركة أصدرته الذي السنوي  العالمي للتصنيف

Limited Symonds Quacquarelli (QS) البحوث مدير رى وي العالي، التعليم بشئون  المختصة 

 حيث الدولي، القوى  ميزان في كبير تحول مع يتزامن الصينية الجامعات نجاح نأ "سوتر بن" الشركة في

 يف السيما واألمريكية،  البريطانية الجامعات مامأ حقيقي كمنافس سيويةاآل التقليدية المؤسسات دخلت

 ةدولي تنافسية بقدرة كونغ هونغ جامعة تميزت كما والرياضيات، والتكنولوجيا والهندسة العلوم تخصصات

 الخامسة المرتبة في الصين جاءت وقد كاديمية،األ المجاالت مختلف في تواجدها ززع مما عالية،

 (  FORBOS MIDDLE EAST, 2015)،سيوياً آ ألولىوا  العالمي، التصنيف في حضوراً  الدول ركثأك

 جانباأل الطالب لعدد وبالنسبة والتعليمي، الثقافي الجانبين في عالمياً  الخامسية المرتبة الصين حتلتاو 

 دةالمتح الواليات بعد عالمياً  الثالث المركز حتلتا فقد الصينية والمعاهد الجامعات في يدرسون  الذين

 2020 عام مليون  لنصف يصل فيها األجانب الطالب عدد لجعل الصين وتسعى ،وبريطانيا األمريكية

 فإن الصينية، الجامعات في العرب الطالب بخصوص أما العليا، الدراسات في لفأ 150 بينهم من

 الحي، )عبد عربي بطال لفأ 22 لىإ الحالي عددهم ويصل ،سنوياً  %30 بمعدل يتزايد عددهم

2013). 
 ففي الصيني، السياسي القاموس على غريباً  ليس الناعمة القوة مفهوم  الثقافة الصينية قوة ناعمة: -10

 "في نه:أ للمؤتمر السياسي التقرير برزأ ،م2002 عام الصيني الشيوعي للحزب عشر السادس المؤتمر

 أهمية كثرأ ودور كبرأ مكانة تحتل نهاأ على يبرهن مما والسياسة قتصاداإل مع الثقافة تشتبك اليوم، عالم

 الرئيس تحدث ،م2006 في الخارجية الشئون  دارةإل جتماعإ وفي شامل"، وطني نفوذ جلأ من السباق في
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 صلبة بقوة نهع التعبير يتم نأ يفترض ثيرهاأوت لبالدنا الدولي الدور تزايد" :قائالً  "جينتاوهو " السابق

 وطرح ،(2016 )الفراوي، الثقافة" تمثلها ناعمة بقوة كما والتكنولوجي، قتصادياإل المجال في تتجسد

 التقليدي، الصيني الثقافي التراث لحفظ منظومة بناء فكرة صينيلا يوعيالش حزبلل عشر الثامن المؤتمر

 من وذلك أيضًا، دةيالجد ريةالعص تجاهاتاإل وإظهار األخالقية قيمها التقليدية الصينية الثقافة وإظهار

 حياءإ لىإ والدعوة الطفولة، مراحل من بالتعليم هتماماإل طريق عن التقليدية والثقافة رالفك حياءإ خالل

 للقومية اري والحض األخالقي المستوى  رفع على عميق تأثير له فقط ليس التقليدية الصينية الثقافة

 مجتمع بناء في يساهم بل جتماعي،اإل اإلستقرار عزيزوت الجماهيرية اإلضطرابات ومقاومة الصينية،

 الدائم ستقراراإل تحقيق كذلك الصين، وحدة هدم لتحاو  التي الخارجية الثقافات ويصد من،باأل ينعم

 على وتعمل ،(46-45ص :2017 )لينغ، الدولي المجتمع في الثقافي الصين ثيرأت من والرفع للصين

 نحاءأ في  قامتهاأ التي كونفوشيوس معاهد طريق عن الثقافي التبادل وتعزيز ثقافتها نشر على الصين

 الناعمة، قوتها توسيع من كجزء ستراليا(،أ فريقيا،إ الالتينية، أمريكا أوروبا، سيا،آ) البالد من مختلفة

 .(PARADISE, 2009: P4) سياسية غراضأل والعقول القلوب كسب جلأ ومن

 رجعيالم المنظر نإف مريكية،األ دبياتاأل في الناعمة القوة لمفهوم كبراأل المرجع هو "ناي جوزيف" كان ن  إو 

 لةللدو  ناعمة قوة همأ  الثقافة نأ على م1993 عام كدأ الذي هايننغ" وانغ "هو هو الناعمة القوة حول للصين

 .(2016 الفراوي،)

 يوالت ،2008 بكين أولمبياد فتتاحإ في للعالم الصين قدمته ما غفالإ  يمكن ال :2008 بكين ولمبيادأ -11

 كانتو  التاريخية، ورمزيتها الثقافية هويتها برازإ في الحديثة تقنيتها توظيف على العالية قدرتها أظهرت

 دأولمبيا فتتاحإ حفل ويعتبر العالم، دهشأ الذي الصيني المارد ستيقاظإ على واضح مؤشر بكين أولمبياد

 في انطلق الذي الطائر" "عش الوطني الملعب في أقيم والذي بشرية،لا تاريخ في األعظم 2008 بكين

 في للحظ جالباً  كونه 8 رقم ختيارإ تم وقد ثواني، وثمان دقائق وثماني الثامنة ساعةلا في 8.8.2008

 فتتاحإ حفل في كما حضوراً  حتفالاإل يشهد لم األولمبية األلعاب يختار  في نهأ كما الصينية، الثقافة

 80 من كثرأ لىإ باإلضافة الحكومات ورؤساء الدول وملوك رؤساء حتفالاإل حضر فقد بكين، أولمبياد

 العالم سكان جماليإ من %15.5 من  يقارب ما نإف رويترز وكالة وحسب مرموقة، سياسية شخصية

 الصبيح،) فتتاحإ حفل يأل مسبوق  غير رقم وهو التلفاز، شةشا عبر ولمبياداأل فتتاحإ حفل شاهد

 زوغوب زدهارهاإو  الصين يةكيلدينام وواجهة كبيراً  عيداً  األولمبية األلعاب من الصين جعلت كما ،(2016

 بقالسا دوليةال ولمبيةاأل اللجنة رئيس "سامارانش خوان" ليهإ أشار ما وهذا العالمي، ءالفضا في نجمها

 كان وقد ،(2008 نجيم،) األولمبي" التاريخ في األفضل سيكون  بكين أولمبياد نإ" :قائالً  تحدث الذي

 م.والسال المحبة عن تعبر للعالم رسائل حمل نهأ كما التقليدية، الصينية الثقافة عن تعبيراً  حتفالاإل
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كتشاف إحيث يعود سر الف السنين، آلى إيعود الطب الصيني التقليدي   الطعام والدواء الصيني: -12
الميالد، قبل  4000و  2500لى ثالثة أباطرة أسطوريين عاشوا بين العام إاألعشاب والطب والشفاء 

بر، والناسك الذي علم الجنس البشري كيف يزرع الحبوب التي كان اإلمبراطور الذي يعالج بالوخز باإل
ي قدم الموسيقى والطب مبراطور األصفر الذيتذوق المئات منها ليتعرف على خصائصها العالجية، واإل

 في عالمياً  هتماماً إ  الصيني الطب يثيرو ،(7: ص2005، الطب الصيني) والرياضيات واألسلحة والكتابة

 الرئوي  االلتهاب عالج بينها من مراضاأل من الكثير عالج في فعالية من له لما األخيرة، السنوات

 تطوره ودفع الصيني الطب ثقافة تعميم على الصين وتعمل ،(AH1N1) نفلونزاإو  ،SARS)) الغامض

 عياداتو  كونفوشيوس معاهد مثل الخارج في تخصصية مدارس تأسيس طريق عن وذلك العالم في

 نحو كبيرة بخطوة الصيني الطب ويتقدم ،(2009 اليومية، شعبال )صحيفة المختلفة للثقافات مالئمة

 بها تقام التي واإلنجازات للتجارب ونتيجة السابق، القرن  سبعينيات في رائداً  براإل وخز عتبارإب العالم

 همةبمسا عترافاً إ و  ،أخرى  ومجاالت قتصادواإل والثقافة والتعليم والتكنولوجيا والعلوم الصحة في الصين

 الصحة منظمة قامتهأ والذي العالمي التقليدي الطب مؤتمر عقد تم التقليدي، الطب تطوير في الصين

 على "ماو" الرئيس علنهأ  الذي المشهور للتعليق الخمسين  السنوية الذكرى  نعقادهإ توافق والذي ةالعالمي

 نواأل "،مستواه  ورفع لتطويره الجهود بذل يجب عظيم، كنز الصيني "الطب :الصينية الطبية العقاقير

 السياح من كبيراً  عداداً أ  الصين وتشهد قوله، صحة ثبتتأ وتطوراً  زدهاراً إ الصيني الطب قضية تشهد

 نإف الحكومة حصاءاتإل ووفقاً  الصينية، برباإل للعالج وتتوجه الوقاية نتجاتوم للتدليك تذهب التي

 عام ،(مريكيأ دوالر مليار 25.9يوان) مليار 177.2 بلغ الصيني التقليدي للطب صناعيلا اإلنتاج

 تحديث على الصين وتعمل ،الصيدلي الصناعي اإلنتاج حجم جماليإ من %26.53 ليمثل ،2007

 لبك بالعالج جتماعياإل للضمان متكامل نظام لتشكيل يةالحال الصينية التقليدية دويةواأل الطب صناعة

 التقليدي الصيني الطب يمضيو  (،2008 اليومية، الشعب )صحيفة الغربي والطب التقليدي الطب من

 عام للطب نوبل جائزة على يو" يو و"ت الصينية العالمة حصلت فقد العالمية، نحو حثيثة بخطوات

 "عالج قائلة: فوزها على علقت يوالت ،المالريا مرضى لعالج رتيمينيسين"أ" عقار كتشافهاإ عن م2015

 عن الصادرة حصائياتلإل ووفقاً  (،CNN, 2015) للعالم" التقليدي الصيني الطب هدية رتيمينيسيناأل

 في التقليدي الصيني بالطب المتخصصين عدد بلغ فقد إيطاليا، في التقليدي الصيني الطب جمعية

 من أكثر في التقليدي الصيني الطب بحوث دارةإل مركز من أكثر إنشاء وتم شخص، ألف 300 الخارج

 يف موجود المتخصصين الباحثين من عدد وأكثر وقيانوسية،األ والمنطقة فريقياإو  سياآو  بأوروبا دولة 64

 .(2016 )وانغ،مانياوأل مريكاأو  اليابان

 األطعمة، من مختلفة وأنواع بأشكال وغني متنوع مطبخ الصيني المطبخ نإف :الصيني للطعام بالنسبة ماأ

 أصناف وتقديم الضخمة الوالئم بإقامة تميزوا الذين الحاكمة، السالالت عهد باطرةاأل عهد إلى يعود وهذا

 الطعام فيها بما العالم حول اليوم تقدم التي الصينية األطعمة أصناف جميع وتعتبر عمة،األط من عديدة



100 
 

 للصين، الثقافية ،)الملحقيةللصين الحاكمة السالالت عهد لىإ تتبعها يمكن جذور ذات األمريكي الصيني

 )لي: التقليدي الصيني الطب في راسخة بجذور ترتبط صحية بخصائص الصينية األطعمة وتتميز (2009

 حصل حيث ،م2015 عام العالم في مطعماً  50 أفضل قائمة في صينيان مطعمان وضع تم وقد ،(2015

 جدار يضفي حيث العالم، في تفاعلي مطعم ولأ وهو ،24 الترتيب على  بشنغهاي "فيولي ولتراأ "مطعم

 "مبرآ" المطعم ماأ للضيوف، المتعة من لكثيرا لمتغيرا والعطر ضاءةواإل والموسيقى الديناميكي لفيديوا

 الشهيرة ةالبريطاني المجلة قبل من القائمة إختيار وتم ،38 المركز في جاء فقد كونغ، هونغ في الموجود

 تعريف في كبير دور العالم اءأنح في ن و المنتشر  الصينيين للمهاجرين كانو  ،ختبارباإل تقوم التي "مطعم"،

 من مختلفة مناطق في كبيراً   قبوالً  الصيني الطعام لقي وقد الصيني، بالطعام المضيفة الدول في المجتمعات

  .(2015 اليومية، الشعب )صحيفة صيني ممطع به ويوجد الإ بلد يوجد وال العالم،
 سياستها في وناعمة آمنة كأداة  الرياضية األلعاب توظيف عن الصين تتوان   لم الصينية: الرياضة -13

 الصين مارستها التي بونغ" "البنغ رياضة مع البداية وكانت ، بمهارة ستخدامهاإ من تمكنت وقد الخارجية،

 بين صعوبات وجود رغم الدولية المباريات في للمشاركة اليابان في الطاولة تنس كرة فريق وجود أثناء

 فورًا، الموافقة فتمت بكين، لزيارة األمريكي للفريق دعوة الصيني الفريق قدم المباراة، نهاية وفي البلدين،

 لهذه النتيجة وكانت لم،العا هتمامإ  وسط الئق بشكل الوفد ستقبالا موت م،1970 عام في الزيارة وتمت

 الصينيون  توج وقد الدولية، العالقات في جوهري  تغيير وحدث البلدين، بين العالقة في الجليد ذابةإ الزيارة

 اًل:قائ الكبرى  الشعب قاعة في الي" نإ "شو السابق الصيني الوزراء رئيس ستقبلهما حين بالوفد هتمامهمإ 

 د. )الكيالي، العظمى" الغالبية بتاييد تحظى التي الصداقة من جديداً  عهداً  دشنت للصين زيارتكم نإ"

 قوتها جندةأ ضمن ،الرياضية الثقافة توظيف في أخرى  مرة الصين ونجحت (،663-662ص ت:

 ئقالال بالشكل صورتها ظهارا في جهداً  تدخر لمف بكين، أولمبياد ستضافةا في نجحت حين الناعمة،

 تهز هي وها نومها من ستيقظتا الصين نأ للعالم تقول أن أرادت خالله من والذي العالم، بهرأ الذي

 قوتها تعرض أن من عالية ةبمهار  ولمبياداأل خالل من الصين وتمكنت ،"نابليون " عنها قال كما العالم

 والمحبة السالم رسائل عالملل تحمل نأو  الساحرة، وثقافتها تاريخها ماتمقو  لعرض والتقنية قتصاديةاإل

 جهودها الصين وواصلت (2009 )نجيم، ،العالم تجاه الخارجية سياستها مبادئ مع تتفق التي والتعاون 

 من القدم، كرة مجال في منها تعاني التي التخلف حالة نهاءإل الصين تسعى حيث الرياضة، مجال في

 شراء لىإ ضافةإلاب الدول، من وغيرهم وبريطانيا سبانياأو  الياإيط من األجانب الالعبين مع التعاقد خالل

 الظهور الى ذلك خالل من الصين وتهدف والتشيك، وهولندا إنجلترا في القدم كرة نديةأ في حصص

 تجاري  حضور يجادإل ذلكك واسع، جمهور من اللعبة هذه به تتمتع لما الدولية الساحة على جيد بمظهر

 تريد الصين نإ" كوفنتري: جامعة في عمالاأل كلية في األستاذ "تشادويك سيمون " وحسب أوروبا، في

 مالقد كرة هو حالياً  يجيدونه ال الذي "الشئ وأضاف: به"، تقوم شيء كل في وناجحة مسيطرة تكون  أن

 المجتمع من جزءاً  عتبارهاإب عالمياً  حتراماً إ فيه تنال مركز لىإ ترتقي نأ تريد فالصين العالمية، اللعبة
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 أداة  القدم كرة رياضة نأ "بينغ جين شي" الصيني الرئيس يرى و  ،(2015 ويلسون،) القدم" لكرة الدولي

 القدم، لكرة األوروبي تحاداإل داخل صوتاً  الصين يمنح األوروبية األندية متالكا نأ كما مفيدة، دبلوماسية

 أثمرت قدو  ،العالم لكأس المستقبلية البطوالت يمتنظ أماكن نأبش القرارات خاذإت عند منه ستفادةاإل يمكن

 حتلتا كما ،2022 لعام الشتوية األلعاب أولمبياد ستضافةاب نجحت فقد المجال، هذا في الصين جهود

 المتحدة الواليات على متفوقة األول المركز حتلتا 2008 أولمبياد ففي البطوالت، في متقدمة مراكز

 الباحثة وترى  .(2016 )النهار، أمريكا بعد الثاني المركز حلت 2012 لندن أولمبياد وفي ،األمريكية

 متانةو  الصينية الدولة قوةو  السياسي النظام كفاءة يعكس ية،الرياض األلعاب مجال في الصين نجاح أن

 لوجود المجال ترك وعدم شمولية قوة إمتالك على الصين حرص يعكس كما العسكرية، وقدرتها إقتصادها

 قوتها. مقومات في في خلل أي أو ةضعيف حلقات
 من الصين توظفها التي الناعمة الصين قوة أدوات أحد الصينية والسينما الفن يعتبر الصيني: الفن -14

 الود تحمل والتي العالم نحو الخارجية الصين سياسة رسائل ونقل وثقافتها، بالصين العالم تعريف أجل

 حملة ضمن ،للعالم السينما توصيل "والطريق الحزام" مبادرة مع وتزامناً  الصين وتسعى والتعاون، والسالم

 بما الماضية سنوات 3 ـال خالل الصين شتركتاو  األخرى"، الشعوب مع والصداقة الود مشاعر "تبادل

 المهرجانات من العديد في شتركتاو  العالم، مستوى  على دولة 30 من أكثر في صيني فيلم 150 عن يزيد

 عام حدث تمثل الصينية السينما أن لىإ "ميشال جان" الفرنسي السينمائي الناقد وأشار ،الكبيرة العالمية

 التي بالصين العالم بتعريف الصينية األفالم ساهمت حيث الماضية، عام 30 ـال خالل السينما تاريخ في

 وأكد ،للصين حدثت التي التطورات عن تعبير هي الصينية السينما أن ويرى  للكثيرين، مجهولة كانت

 منافساً  أصبحت بل كذلك، تعد لم فهي الثالث، العالم من واحدة الصين أن يتصور من "مخطئ قائاًل:

 وأفكاره" طوائفه بكل الصيني المجتمع في يحدث ما فهم على الصينية السينما وساعدتنا وكبيرًا، قوياً 

 الفنون  فرق  تذهب ماك الجنسيات، متعددة قوية أفالم نتاجإ من الصين وتمكنت ،(2016 )عصام،

 كونغ وهونغ الصين من بتمويل صينية أفالم نتاجإ وتم العالم، حول جوالت في  عبيةالش المسرحية

 المختبئ"، "التنين و الرابض"، "النمر "البطل"، بينها ومن اإليرادات، في نجاحاً  وحققت المتحدة والواليات

 السينما خريطة على بقوة الجديدة الصينية السينما برزت وقد ،(438-426ص :2010 )جاك، وغيرها

 بأصالتها العالم، في الفن وعشاق والسينمائيين النقاد نظارأ الجديدة الصينية األفالم ولفتت العالمية،

 والتقاليد والعادات والقيم الشعبي الثقافي والموروث الصيني الواقع عن التعبير على الفائقة وقدرتها

 عجابإ  نالت كما الدولية، المهرجانات في الجوائز عشرات على الصينية األفالم حصلت وقد ،الصينية

 الصين جهود تكللت وقد (161ص :2000 )العمري، ،الكبرى  العالمية العواصم في السينما مشاهدي

 بجائزة "رقيق وجليد أسود فحم" أي آيس" كوك..ثن "بالك الصيني الفيلم فاز فقد بالنجاح المجال هذا في

 بجائزة فاز فقد "لياو فان" الصيني الممثل أما السينمائي، برلين مهرجان في فيلم ألفضل الذهبي الدب

 تصويره عن الفضي الدب بجائزة "زينغ غيان" الصيني المصور فاز كما ممثل، ألفضل الفضي الدب



102 
 

 هرجاناتالم أهم أحد برلين مهرجان ويعد لو"، "تي للمخرج أعمى تدليك وتعني نا" "توي  الصينية للدراما

 .(2014 )الجزيرة، العالم في مكانة وأكثرها
 بالمواقع الصين ثراء نتيجة احةالسي من الثقافي بالجانب الصين هتماما  يأتي الصين: في السياحة -15

 للنقل، قابلة غير التاريخية ثارلآل معروف موقع لفأ 400 اليحو  الصين في يوجد حيث ثرية،األ

 مبلغ تخصيص تم م2005 عام وفي عليها، والحفاظ ثاراآل لحماية طائلة مبالغ الحكومة وتخصص

 السياحة وتحظى (،2010 وسط،األ )الشرق  الهامة ثيراتأالت ذات ثاراآل لحماية سنوياً  يوان مليون  250

 50.9 حوالي م2009 عام السياح عدد بلغ فقد خرى األ الدول شعوب قبل من بالغ هتمامإب الصين في

 مملأل التابعة العالمية السياحة ظمةمن وأعلنت ،(2009 للصين، الثقافية حقيةل)الم دولي سائح مليون 

 سياحي مصدر أكبر الصين تصبح أن المتوقع من أنه العام، أمينها رفاعي" "طالب لسان على المتحدة

 .(2010 وسط،األ )الشرق  العالم في
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 األمريكي -الحضاري الصينيالمبحث الثالث: الصراع 
 القيام على القادرة الوحيدة هي سامية مهمة اليوم وعليها بأمريكا، دوماً  واثق هللا نأ المتحدة الواليات قادة يرى 

 هذه النظر ووجهة والفضيلة، الخير طريق على زدهارواإل الحرية نحو جمعاء البشرية دةقيا وهي الأ بها،

 بجريدة م1990 مايو 2 في األمريكي النواب بمجلس الجمهورية األغلبية سرئي "جينغريش نيوتن" عنها عبر

 الوحيدة شموليةال الدولية الحضارة بالفعل تظل فهي لعالم، قيادة على القادرة هي وحدها أمريكا نإ" :قائالً  "الفرنسية لوموند"

 ياتوالحر  المواطن، حقوق  حترامإ على القائم البرلماني الديمقراطي نظامنا أتاح قرون  ثالثة غضون  ففي ،البشرية تاريخ في

 التي ناولوجيتتكن كانت وقد جمع،أ العالم في متبعة قيمنا نإ العصور، لكل قتصاديةإ قفزة كبرأ أتاح المبادرة، وحرية الفردية

 ةالسيطر  هذه مثل تحقق نأ مكنهاأ أمريكا غير العالم في حضارة يأف ،.... للعولمة، األول العامل هي الحياة أنماط غيرت

 لها تكفل التي الحرية على الحريصة المتعددة، األعراق ذات الوحيدة العظمى مةاأل هي مريكاأف  قمع؟ دون  العالم على

 القدرة وأ مكانيةاإل الروس وأ لماناأل وأ لليابانيين يكون  نأ المرجح غير فمن غداً  نختفي نأ قداراأل شاءت نإو  .... الريادة،

 رة"المعمو  نحاءأ والدكتاتورية والعنف الحضاري  والتخلف الهمجية تسود فسوف حية أمريكية ةحضار  فبدون  العالم، قيادة على

 .(18ص :2003 ،بيارنيس)

 سوفيتي،ال تحاداإل نهيارإ بعد العالم في وحيدة نةممهي كقوة كتسبتها الذي األمريكية المتحدة الواليات وضع إن

 في البروز في تفكر وأ تبرز نأ تحاول قوة يأل والتصدي الوضع، هذا على للمحافظة دائم سعي في جعلها

 وأ لتقويضه محاولة يأل والتصدي الوضع هذا على الحفاظ وهو دفاً ه لنفسها حددت وقد ،الدولي النظام

 نأب خصومها قناعإ وعليها العالم، في منطقة أي في أخرى  قوى  مراكز قبل من عليه التفوق  وأ به خاللاإل

 الذي األمريكية المتحدة الواليات هدف وبمعرفة ،(20ص :2003 ،بيارنيس) عليها للتفوق  مامهمأ فرصة ال

 العراقيل وضع ومحاولتها الصين، صعود من هاتخوف سبب دراكإ لنا يمكن الرسمية، البنتاجون  أوراق تضمنته

 عن بالحديث البدء قبلو  الطرفين، بين مشحونة عالقة وجود في تسبب ما وهذا ،الصين صعود تقوض التي

 ذهه تاريخ لىإ العودة من بد ال صراع مأ تنافسية عالقات كانت ما وإذا مريكيةاأل -الصينية العالقات طبيعة

 العالقات.
 بريطانيا نأ سببها كان تيوال ،األولى فيون األ حرب حيث (،1860 -1856) عام لىإ العالقة بدايات تعود

 تسمح نأو  مشروعة، فيون األ تجارة تجعل نأ الصين من طلبت األمريكية المتحدة والواليات فرنسا تعاونها

 بالط في بهم يليق بما الغربيون  الرسل ستقبالإ يتم نأو  دخولها، لهم مسموح يكن لم مدن لىإ بالدخول لها

 لىإ وزحفوا كانتون، على والفرنسيون  البريطانيون  ستولىإ المطالب، هذه الصينيون  رفض وعندما بكين،

 بمقتضى لهم حتفت معاهدة الصين على الغزاة  ملىأو  ،لإلمبراطور الصيفي القصر ودمروا ،العاصمة

 فيها تستمتع قمناط لىإ الصين تقسيم وتم ،األجنبية للتجارة دزه -جنج نهر حت  ف   كما ،جديدة ثغور شروطها

 لىإ نضمتإف ،فعلياً  الصين تقسيم يتم نأ اليابان وخشيت والتجارة، التعدين في متيازاتإب األوروبية الدول

 الصين مع تجاراإل جميعاً  للدول يحق أي المفتوح، الباب بسياسة الدولتان وطالبت األمريكية المتحدة الواليات

 الجمركية  الضرائب تكون  نأ على نفوذ، مناطق من الصين في للدول بما عترافهاإ  رغم المساواة  قدم على
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 من يمكنها مركز في نفسها تضع نأ األمريكية المتحدة الواليات رادتأو  الدول، لجميع موحدة النقل ونفقات

 في شتراكاإل عزمها عن وأعلنت ،م1898 الفلبين جزر على يدها فوضعت المسائل، هذه على المساومة

 روسيا، فرنسا، إنجلترا، الغزاة  جيوش نقضتإ ،م1900 عام وفي الصين، مع تجاراإل جلأ من القائم النزاع

 عدد وقتلت والنهب، السلب فيها عملتأ و  شيانغو مدينة على األمريكية المتحدة والواليات ،اليابان لمانيا،أ

 نهبتها نأ بعد الممتلكات وحرقت توخرب الصينيون، قتلهم الذين لمواطنيها نتقاماً إ الصينيين من كبير

 .(292-295ص :د. ت ديورانت،)
 

الصيني: -التباين الثقافي األمريكي  

 (2015 نيان،) :تتضمن والسياسي الثقافي الصعيد على مريكاأو  الصين بين جذرية ختالفاتإ هناك

 يجعلها ما سنة، 3000 من كثرأل التاريخ في عميقاً  بجذورها تمتد حضارة دولة الصين التفكير: طريقة -

 في المفهوم حيث من كبير ختالفإ يوجد للعقالنية فبالنسبة األمد، طويل كلي منظور من للقضايا تنظر

 ،ممكن حد بعدأ لىإ المصلحة بتعظيم مريكيةاأل الثقافة في العقالنية مفهوم طيرتب ما عادة الثقافتين،

 مع التعامل طريقة في المثال سبيل على كثيرة، ياءأش في الصينية الثقافة في العقالنية رؤية يمكن بينما

 تهمهات  األمريكية المتحدة الواليات جعل ما ن  أبت الدولية القضايا الصينية كومةالح تعالج حيث المشاكل،

 .الحلول فضلأ لىإ الوصول نأوالت نتظاراإل من تهدف الصين نأ الرغم على التسويف"، ستراتيجيةإ" بـ
 وقت للعاصفة سأالر  حناءإ" ستراتيجيةإ علىدائماً  الصين تؤكد المثال سبيل فعلى ستراتيجية:اإل فهم -

 رد "دبلوماسية لـ حديث وتجسيد دائمة ستراتيجيةإ هي الصينية الثقافة نظر وجهة من هي التي الشدة"

 يةاس"الدبلوم  وتتجلى ،نالسني الفآ ذمن الصين في موجودة كانت التي الدفاعية" و"الدبلوماسية الفعل"

 أي من نفسها وحماية العدوان لصد القديمة الصين في بناؤه تم الذي العظيم السور ثقافة في الدفاعية"

 الخارجية الشئون  مع الصين تعامل في نتشاراً إ كثرأ فهي الفعل" رد "دبلوماسية ماأ خارجي، عدوان

 دبيرت هي الشدة وقت في فةللعاص سأالر  حناءإ ستراتيجيةإ نإف مريكيةاأل للثقافة بالنسبة ماأ الروتينية،

 .فضلأ فرصة نتظارإل مؤقت
 إيضاح خالل من واألمريكية نيةالصي ستراتيجيةاإل الثقافات بين بالمقارنة "كيسنجر هنري " قام لقد -

 تتبع اكله وأوروبا األمريكية المتحدة فالواليات الشطرنج، ولعبة الصينية تشي وي  لعبة بين ختالفاإل

 تعني والتي تشي الوي  بمنطق الصين تمسك حين في الموت أو الحياة صراع أي الشطرنج، لعبة قواعد

 نسبية، والمكاسب التجارية عمالاأل غرار على بل موت، وأ حياة صراع بالضرورة ليست الدبلوماسية نأ

 ثقافة بين وهري الج الخالف رؤية يمكن عمقأ  زاوية من وبالنظر ،عادي شيء خسارتها وأ مكسبها

 تغيير هو مالمحها همأ  منو  مريكيةاأل والثقافة الصينية بالثقافة لقيتع فيما تشي وي  وثقافة الشطرنج

 وهو مختلف تجاهإ فلديها الصينية الثقافة ماأ منها، ينفرون  اآلخرون  لعج ما وهذا مريكان،أ لىإ خريناآل
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 حتضاناو  نفتاحاإل موقف تتخذ ظلت بل خرين،اآل صالحإ في ترغب لم فقط يستل فهي الشمولية،

  .نشط بشكل وثقافتهم خريناآل
 نللصي يسبق لم كما ،اً تهديد يشكلون  أقوياء جيران مع تعايشت نأ األمريكية المتحدة للواليات يسبق لم -

 .(224-223ص  :2015،كيسنجر) حدودها على قوي  خصم دون  كانت نأ
 )نظرية(. مفهومية الصين مقاربة بينما )براغماتية(، ذرائعية للسياسة مريكيةاأل المقاربة -
 دخولال بوابة الإ هو ما حل كل نأ فيرون  الصينيون  ماأ حل، ولها الإ مشكلة يوجد ال لألمريكيين، بالنسبة -

 جديدة. لمشكلة
 التطوري  بالتغيير فيهتمون  الصينيون  ماأ المباشرة الظروف مع متجاوبة نتيجة ن األمريكيو  يلتمس -

 .المتدرج
 نأ للصينيين يحلو فيما نجاز،واإل للتحقيق قابلة عملية بنود منيتض موجز ببرنامج ن و األمريكي يقوم -

 األمور. به ستنتهي ما ويحللون  عامة مبادئ يطرحوا
 تليس وهذه تقليدية، تفكير ريقةط تبني على يقوم نهأ الإ بالشيوعية، منه جزء في مؤطر ينيالص التقليد -

 التقليدي(. والتفكير )الشيوعية ناألمريكيي لدى لوفةأم
 مع ولكن فريدة نفسها ترى  أمريكا أيضا نفسها، على كبير حد لىإ منكفئة وهي فريدة نهاأ الصين تعتقد -

  .العالم نحاءأ في قيمها بدعم يقضي أخالقي واجب
 في ماأ والمثالي، العملي بين لتبشيرية،وا البراغماتية بين ما الجمع لىإ مريكيون األ السياسة صناع يميل -

 يرافقها ستراتيجيةإ نظرة الدقيق، الجيوسياسي بالتحليل تجاوزها يتم كان الفجوة هذه الصيني الجانب

 كبير. إصرار
 ام نأ الصينيون  الدولة رجال يؤمن فيما القانونية المفاهيم ستخداما لىإ مريكيون األ المفاوضون  يميل -

 نظرهم وجهة من القانونية لتزاماتاإل نأ ذلك مشتركة، مصالح حول جماليإ بناء هو تفاقاتاإل على ييبق

 يعود الذي تاريخهم من ستخالصا او شتقاقا صورة في قضاياهم يطرحون  ما كثيراً  لذا ،طويالً  التستمر

 .السنوات الفآ لىإ
 حدث وقوع حال في التاريخ يحددون  مريكيون فاأل المجتمعين، في الموجودة اهيمالمف من كثير ختالفإ -

 سبع الصين، حكمت التي عشر األربعة السالالت من الحاكمة الساللة لىإ يشيرون  الصينيون  بينما ما،

 األمريكي. للتاريخ مقاربة فترة حكمت منها وثالث بأكمله، أمريكا تاريخ من أطول حكمها ستمرإ منها
 والقدرة تقريبي، بالوقت الصين إحساس ماأ ،نسبياً  قصير نظوروالم دقيق، بالزمن مريكيون األ حساسإ -

 بكثير. بعدأ األشياء رؤية على
 (كثر وغيرهم شيوسينوم تزو وسن تسو والو )كونفوشيوس أمثال الكثيرة الصينية التاريخية المرجعيات -

 للصينيين فتبدو تاريخهم لىإ األمريكيين إشارة ماأ خبرة، األكثر األمريكيين عند الإ يجادهاإ اليمكن

 أن أي ،واقعياً  حكماً  تكفل وال تتضمن ال دوتكا األولى، بالدرجة كافية غير وطنية خبرة تصور نهاأوك
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 بينما ما، مسالة تفسير أو توضيح يريدون  عندما مفكريهم لىإو  ليالطو  تاريخهم لىإ يرجعون  الصينيون 

 العظيمة. الصين بحضارة مقارنتها كنيم وال حديث، تاريخ ذات دولة بأنها أمريكا لتاريخ ينظرون 

 عتباراتإ  لىإ متدإو  عادي، غير بشكل متماسكاً  األمريكي الصيني الحوار بقي الثقافية ختالفاتاإل رغمو 

 .(120-119ص :2010،كيسنجر) تالية والية كل لىإ منها ستمرإو  "نيكسون " والية من بدءاً  كثيرة

 جورج" للرئيس وصوالً  م1980 عام "ريغان رونالد" الرئيس عهد منذ مريكيةاأل نتخابيةاإل الحمالت تضمنت

 الصين، تجاه سلفه سياسة مرشح كل نتقدإ حيث الصين، نأبش سياسياً  برنامجاً  م2008 عام "بوش دبليو

 لةأمس فتضمنت ن و يالديمقراط ماأ من،األ لةأمس الجمهوريين قضايا تضمنت حيث ةصرام كثرأ بموقف ووعد

 الغزو سمته مما الصين محاربة من مريكيةاأل نتخاباتاإل تخل لمو  ،(4ص :2013 غودمو،) نسانإلا حقوق 

 تغتصب "الصين ن:أب الجمهوري  المرشح "ترامب دونالد" صرح فقد األصوات، لكسب والثقافي قتصادياإل

 غتصابإ  ستمرارإب حيسم لن بأنه ناخبيه واعداً  التاريخ"، في سطو عملية اكبر عن المسئولة وانها أمريكا،

 .(CNN, 2016) مريكاأل الصين

 االمريكية: الصينية العالقات توتر أسباب

 بالجانب تتعلق سبابأ إلى يعود األمريكية الصينية العالقات في التوتر أن إلى "كيسنجر "هنري  يشير

  مريكي:األ بالجانب تتعلق أخرى  وأسباب ،الصيني

 الصين حركة شل لىإ تهدف مريكيةاأل التحركات من جملة هناك نأ الصيني الجانب يرى  الصيني: الجانب

 ركبا نأ كما للصين، الداخلية السياسية البيئة تقويض هدفها نساناإل لحقوق  أمريكا دعوة نأ كما الصاعدة،

 اءإبق في نواياها عن للكشف تمهيداً  المزعومة المحورية أمريكا سياسة نأ ترى  الصينية السياسية الشخصيات

 بنشر يتعزز الدولي النظام نأب القائل يأالر  على الصين تعترض كما دنى،أ مرتبة في الدوام على الصين

 سياو غدين" بقالسا الصيني الرئيس عبر وقد ذلك، تحقيق الدولية سرةاأل واجب من نأو  الليبرالية، الديمقراطية

 نم بكثير أهم والقومية الوطنية السيادة تبقى الفعلي، الصعيد "على بقوله: كذل من الصينية النخبة يأر  عن" بينغ

 كأولئ وكالم الضعيفة، الفقيرة، الثالث العالم بلدان سيادة تنتهك ما كثيراً  الثمانية( وأ) السبعة مجموعة نأ الإ نسان،اإل حقوق 

 خافةإل قوتها تستغل التي الغنية، وية،الق البلدان الحمص لحماية الإ هو نإ الديمقراطية وعن الحرية، عن ان،نساإل حقوق  عن

 يرى  اكم ،(223-222ص :2012 )كيسنجر، القوة" سياسة تمارسو  الهيمنة تواصل والتي الضعيفة البلدان

 من النطاق واسعة رةوالهج ستعماريةا كدولة الوجود لىإ ظهرت األمريكية المتحدة الواليات أن الصينيون 

 ليالدو  انون الق نظر وجهة ومن نالصينيي نظر وجهة ومن األصليين، دالهنو  للسكان العرقي والتطهير أوروبا،

 .(95 ص :2016 )وي، شرعية يشكل أن العرقي التطهيرو  لإلستعمار يمكن ال المعاصر،
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 وتقويض أمريكا منأ تهديد لىإ سيؤدي المتنامية الصين قوة نأ األمريكي الجانب يرى  األمريكي: الجانب

 جميع على قتصاديةاإل غرار على العسكرية السيطرة وغبل الصين هدف نأ ترى  مهمة فئة وهناك ا،لنفوذه

 نسان،اإل حقوق  حول رائهاآ تطبيق تعديل أمريكا بإمكان نأ الرغم وعلى الهيمنة، لىإ وصوالً  المحيطة األقاليم

 :2012 )كيسنجر، شعبها وقناعات تاريخها ضوء في دئالمبا هذه عن الكلي التخلي من تتمكن لن نهاأ الإ

 .(225-223ص

 الواحد الحزب ذات يضاأ والصين الواحد الحزب مريكاأ بين مريكاناأل والصحفيين الكتاب من العديد ن قار و 

 حزب هو مريكاأ يحكم من نأ لىإ يشير الواقع نأ الإ وجمهوري  ديمقراطي حزبين ذات يكامر أ نأ من بالرغم

 واحد حزب الصين يحكم أن سبأ ال أنه ويرى  ،"فريدمان" مريكياأل والكاتب الصحفي لذلك أشار كما واحد،

 مستوى  ورفع الدولة طويرت على ويعمل البالد، وحدة ويحفظ الشعب، مصالح تلبية على يعمل نهأ طالما

 ذات أمريكا امبين الصيني، والشعب الصين، لصالح يعمل الصيني الشيوعي الحزب نأ أي فراد،األ معيشة

 االقضاي في بينهما تعاون  أي يوجد وال الحزبين، بين والتنافس  الصراع من حالة تعيش فعلياً  فهي الحزبين

 موقف خراآل الحزب يقف المناخ أو الطاقة قضايا مثل لتشريع  تحتاج التي القضايا بعض فيو  وطنية،لا

 الحزب أن كما ،العمل تعيق التي العراقيل يضع لم نإ السلطة، يمارس الذي الحزب فشل رينتظ الذي المتفرج

 .(2012 )المحسن، معينة جماعة لصالح يعمل الحاكم
 

 :حتكاك والخالف المفصلي بين البلدينمواطن اإل

 السيما ريكا،أم وهيمنة لمصالح وتحدي تهديد ومعنوية مادية مقومات من تملكه بما الصين صعود يشكل

 ألمريكا، األقوى  المنافس بوصفها الصين صعود يضلتقو  تسعى أمريكا جعل ما سيا،آ شرق  جنوب منطقة في

 حتكاكإ مواطن خلق هذا قدراتها، مع ناسبيت بما والدولي قليمياإل دورها تعزيز إلى الصين تسعى أيضا

 منها: بعض عرض يمكن البلدين بين وخالف

 الفتيل تشكل وظلت مريكية،األ -الصينية العالقات في حساسية كثرهاأو  هميةأ  القضايا كثرأ :تايوان -1

 الحزب المتصارعين، الصينيين الحزبين بين رحاها دارت التي هليةاأل الحرب منذ العالقات لهذه شتعلالم

 بعد ،"شيك كاي جيانغ" بقيادة الوطني( )الحزب الكومينتانغ وحزب "تونغ تسي ماو" بقيادة الشيوعي

 حزب رفض الياباني، حتاللاإل ضد الصينية اومةالمق وحرب ية،الثان العالمية الحرب في نتصاراإل

 المتحدة الواليات من بدعم وقام الصيني، الشيوعي بالحز  مع ئتالفيةإ حكومة سيسأت الكومينتانغ

 الحرب هذه وسميت قيادته، تحت حكومة سيسأوت الشيوعي الحزب على للقضاء حرب بشن األمريكية

 الصينية هليةاأل الحرب في طرفاً  كانت المتحدة الواليات نأ يأ (،م1949 -1946) هليةاأل بالحرب

  جزيرة لىإ الكومينتانغ حزب وفر الصيني، برال على سيطر الذي الشيوعي الحزب فيها نتصرا التي
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 حكومة تدعم هذا يومنا لىإ ظلت التي األمريكية المتحدة الواليات من بتشجيع الصين شرق  جنوب ايوانت

 (،2010 )الفطيسي، الصين جمهورية وأ الصينية بالجمهورية رسمياً  نفسها تسمي التي الدولة وأ يوان،تا

 في بالقوة وتدخلت الجديدة، الصين واحتواء عزل سياسة األمريكية المتحدة الواليات نتهجتا وهكذا

 سطولاأل قتحمإ م1957 وفي بحت، داخلي صيني نأش تعتبر والتي تايوان مضيق ضفتي بين العالقات

 ووقعت تايوان، في مريكيةاأل الجوية للقوات عشرة الثالثة ةالفرق ودخلت تايوان، مضيق مريكياأل السابع

 حمايتها، تحت صينيةال تايوان مقاطعة ووضعت المشترك الدفاع معاهدة 1954 في تايوان سلطات مع

 الصين ينب جداً  حساسة قضية تايوان مشكلة صبحتأ هذه، األمريكية المتحدة الواليات سياسة وبسبب

 .(KAN& MORRISON, 2014: P3-4) مريكاأو 

 الصين، تجاه سياستها بتعديل األمريكية المتحدة الواليات تأبد قوتها، وتعزيز الصين وضع تغير ومع

 الصين لجمهورية يةالشرع الحقوق  جميع ستعادةاب قراراً  م1979 في المتحدة مملأل العامة الجمعية جازتأو 

 ايشنغه مدينة في مشتركاً  بياناً  والصين األمريكية المتحدة الواليات صدرتأو  المتحدة، مماأل في الشعبية

 .(2013 للمعلومات، العربي المركز) واحدة صين سوى  اليوجد نهأو  الصين من جزء تايوان نأب يفيد

 على الضغط لممارسة قضية التبت من لتتخذ ضالتها األمريكية المتحدة الواليات وجدت :التبت قضية -2

 والقوميات، والدين نساناإل بحقوق  التتعلق لةأمس جوهرها في للصين بالنسبة التبت فقضية الصين،

 الصينية، مةلأل الحيوية بالمصالح ترتبط وقضية راضيها،أ وسالمة الدولة بسيادة تتعلق لةأمس هي مانإو 

 تقف وأ منها، نتقاصواإل سيادتها يذاءإ عن وتتغاضى الطرف تغض أن بلتق دولة العالم في يوجد وال

 وحدة تمثل حيث الموضوع، هذا خصوصب موقفها عن الصين عربتأ و  تقسم، رضهاأو  المتفرج موقف

 لقاء وحول ،(2008 الصين، صوت )اذاعة هفي التهاون  وأ للمساومة مجال وال المبادئ علىأ  الدولة

 وزارة سماب الرسمي الناطق قال ،2012 في "الما الدالي" بـ "بوش دبليو جورج" السابق مريكياأل الرئيس

 الصينية، الداخلية الشئون  في تدخالً  يعد المتحدة الواليات تصرف نإ" :شيو باتشاو الصينية الخارجية

 الصينية بالعالقات بشدة ضرأو  الصيني، للشعب القومية المشاعر لىإ خطير نحو ساءعلىأ وقد

 نأش بالتبت المتعلقة والمسائل نية،الصي راضياأل من يتجزأ ال جزء التبت نإ" :قائالً  ضافأو  ،مريكية"األ

 ويتعارض دولية،ال العالقات تحكم التي عرافاأل كل ينتهك مريكياأل التصرف نأب" :شارأو  ،للصين" محض داخلي

 نأو  الصين، بوحدة األمريكية المتحدة الواليات فيها تعترف والتي مريكيةاأل لصينيةا البيانات رستهاأ التي المبادئ مع

 مرأ وهذا راضيهأ ووحدة الوطن سيادة حماية على عازمين وشعباً  حكومةً  الصين نأب وضحأو  الصين، من جزء التبت

 اليابانية ختياراإل مجلة وصفته فقد "الما الداالي" ـب "وباماأ" جتماعا ماأ ،(2010 شينخوا،) "يتزعزع ال ثابت

 الداخل في دارتهإ تواجه التي قتصاديةواإل السياسية محنته من للخروج "وباما"أ ستخدمهاإ التي الورقة نهأب

 ،مريكياأل الدور وتقلص الدولية، الساحة في الصين نفوذ زيادة من مريكاأ مخاوف تعكس كما والخارج،
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 انلضم الصين في التنمية تقويض لىإ هدفي "الما الدالي" ـب "وباما"أ جتماعإ نأ لىإ ضافةباإل ذاه

 .(2016 الخطيب،) العالم على مريكيةاأل الهيمنة
 ثارةوإ االستقرار، زعزعة أجل من والتبت تايوان لقضية المتحدة الواليات استخدام أن الباحثة وترى 

 تعبير إال هو ما صعودها عاقةوإ  الصين عزل إلى يهدف الذي الصين، وحدة وتمزيق العرقية، المشاكل

 وتواجد دور وتقليص الدولي، النظام في الصيني صعودال من وحلفائها المتحدة الواليات مخاوف عن

 آسيا. قارة في المتحدة الواليات
 

 يةالغرب الثقافة قبل من عنيفال الهجوم في يظهر وواشنطن بكين بين الصراع وجهأ حدأ :الثقافي الهجوم -3

 جين هو" السابق الصيني الرئيس ذلك عن عبر كما الصين، على والثقافية الفكرية بميادينها مريكيةواأل

 سيمهاوتق الصين لتغريب ستراتيجيةاإل المؤامرة تكثف المعادية دوليةال القوى  نأب وضحأ لذيا "تاو

 .(2012 )بدوان، الطويل المدى على وتفكيكها
 

 لتعاون ا لمنتدى السنوية للقمة مريكاأ ستضافةإ يعتبر :الباسيفيك سياآ منطقة لىإ التحول ستراتيجيةإ  -4

 وهذا الرسمي، مريكاأ نفي رغم سياآ لىإ علني تحول م2011 في الباسيفيك سياآ لمنطقة قتصادياإل

 مريكيةعلىاأل والهيمنة التواجد تعزيز منها ،الخفية واشنطن أجندة حول واسعة شكوكاً  ترك التحول

 الصين حتواءإل السعيو  الباسيفيك، سياآ منطقة في المتصاعد ونفوذها الصين قوة مواجهةو  المنطقة،

 نميزا في والتحول العالم، في قتصاديةإ قوة كثاني اليابان بدل الصين حلت نأ بعد وعسكرياً  قتصادياً إ

 توقع كما ة،والبطال ديةقتصااإل ضطراباتباإل تي  ل  بت  أ   والتي العالم في الوحيدة القوة حفيظة ثارأ هذا القوة

 في يأ ،م2049 حلولب مريكاأ على شامل بشكل الصين تفوق  الصينية البحثية والمؤسسات خبراءال

 .(2ص :2014 )مردان، الشعبية الصين جمهورية سيسألت المئوي  حتفالاإل
 

 فظتحا ينماب ركود، حالة في مريكياأل قتصاداإل بقي المالية، زمةاأل عقابأ  في :التجارية حتكاكاتاإل -5

 جعل ما مريكا،أ في زمةباأل حساساإل عزز الواضح الفارق  وهذا ا،قتصادهإل حيوي  نمو على الصين

 الصينية، العملة صرف سعر مثل قضايا ثارةإ خالل من الصيني التنين تفوق  عافضإل تسعى واشنطن

 ببالتالع صينال مريكاأ تهمتإو  نسان،اإل حقوق  المناخ، وحماية البيئي ثالتلو  الصين، في العمال حقوق 

 المدى على القضايا هذه تتحول وقد البيئة، وتلوث العمالة، تكلفة خفض تعمدو  اليوان، صرف بسعر

 لعربيا المركز) مريكيةاأل المتحدة للواليات ي التجار  العجز وهو الأ للخالفات الحقيقي السبب لىإ ويلالط

 .(2013 للمعلومات،
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 الفكرية الملكية حقوق  نأبش والصين واشنطن بين خطيرة وشاتمنا شتعلتإ :المدمجة األقراص قرصنة -6

 هذه حدة زدادتإو  التسلية، لعابوأل للكمبيوتر، مريكيةاأل لبرمجياتا سرقة وأ نتحالإل الصين تجاهإو 

 ووافقت تجارية، عقوبات فرض لىإ كلينتون  بإدارة حدا مام البلدين، بين التوتر أوقات في المناوشات

 المملوكة الشركات وتوقف التعويض، طريق عن الخصوص بهذا عالجية إجراءات اذتخإ على بكين

 تمثلو  ،القرصنة بواسطة عليها حصلت التي المدمجة قراصلأل العلني التزوير عن الجيش وأ للدولة

 أخالقي تبرير وثمة الثقافات، بين صدام تتضمن نهاأ سيما ال ومعقدة مركبة قضية كريةالف الملكية

 التي ختراعاتلإل الملكية حقوق  مقابل للصينيين شيئاً  يدفع لم الغرب نأ الصينيون  يرى  حيث للقرصنة،

 يمةجر  البرمجيات ستنساخإ قضية ثم ومن الكتابة، ورق  وحتى البارود من بتداءاً إ ،قديماً  الصين خترعتهاإ

 أفكارهم وسرقوا طويلة، قروناً  الصن انهبو  جانباأل  بأن ذلك الصينيون  ويبرر ضحية، بدون  مزعومة

 ذلك الكمبوتر مجال في يعمل والذي الصينيين الموظفين أحد ويشرح شيئًا، للصين يدفعوا أن دون 

 السالبة الشحنات هو والمغناطيس والكمبيوتر الكهرباء في ساسياأل العنصر أساس أن موضحاً 

 خترعم أن كما ،صينية نظرية صلاأل في هي والتي واليانج الين ريةلنظ تعود والتي الموجبة، والشحنات

هو كل ما يُرقق ) الرق  على يكتبون  األجانب لظل ولواله ،الصين من "لون  كاي" هو األسطوري  الورق 

 نإف وبالتالي ،(من الجلد ليكتب عليه، ويُصنع من جلود صغار العجول والحمالن والجداء والغزالن

 .(128 ص :2001،بورشتاين) العكس وليس الملكية حقوق  نتهاكإب للصين دينون م األجانب
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 المبحث الرابع: رؤية مستقبلية لمكانة الصين العالمية.
 لعشرينا والقرن  المتحدة، للمملكة قرن  عشر التاسع القرن  نأب "توينبي رنولد"أ الشهير البريطاني المؤرخ أتنب

 والخوف القلق جلب التنبؤ وهذا للصين، قرن  والعشرين الواحد والقرن  مريكية،األ تحدةالم للواليات قرن 

 ستجعلها الصين نهضة نأ من والخوف الصيني"، التهديد" نظرية في جزئيا وتسبب الغربيين، للكثيرمن

  .(2014 )مين، عظمى قوة صبحتأ عدماب الغربية الدول سلوك غرار على نةمهيم

 الواليات صبحتأف الصين"، ستيقظتإ "لقد قائاًل: الفرنسية كاديميةاأل وعضو الفرنسي وزيرال "بيريفيت" تحدث

 بعودة كثرأ تهتم العالمية العظمى األربعة ى قو لا أي األوروبي تحادواإل وروسيا واليابان األمريكية المتحدة

 ولأ الصين ستصبح األقطاب، متعدد صار عالم ففي الدولية، الشئون  قلب لىإ القديمة الوسط مبراطوريةإ

 الدفاع اهيدفع العالم، في وحيدة مهيمنة كقوة األمريكية المتحدة للواليات الحالي الوضع تعارض شمولية قوة

 المنطقة، في مريكيةاأل الهيمنة نحو المعارضة من مزيدال بداءإ لىإ شياءلأل ورؤيتها الحيوية مصالحها عن

 ريتشارد"  لمؤلفيه الصين" مع القادم "الصراع كتاب صدارإ فيها تم التي نواشنط في المعنيون  بحصأو 

 :2003،سبيارني) مريكاأل بالنسبة صعباً  شريكاً  تصبح سوف الصين نأب يدركون  "مونرو رون "و "بريشتاين

 خر،اآل القطب وغياب العشرين، القرن  يف التسعينيات بداية السوفيتي تحاداإل نهيارإ بعدف ،(119ص

 ويكاد ،العالمي النظام على هيمنةال تلك منافسة على قادرة قوة عن للبحث األنظار تجهتإ التوازن، ختاللإو 

 تتبوأ لكي تؤهلها التي المقومات تملك التي الدولة هي اآلن حتى الصين أن على إجماع شبه هناك يكون 

 في موغل وتاريخ الحضاري  اإلرث تمتلك فهي العظمى، الدولة بمقومات الصين تحظى حيث المكانة، هذه

 لتصبح طريقها تنير التي التاريخ شمعة تحمل وهي بقوة األبواب تدقو  البشرية، الحضارة تاريخ يوف القدم

 عصر تنهي نأو  األمريكية المتحدة للواليات نداً  تكون  نأ يمكنها التي الكبرى  الدول من دةواح حين بعد ولو

 كل في عظمى كقوة فأكثر أكثر نفسها عن الصين تكشف وسوف ،(2012 )بدوان، العالم على هيمنتها

 وفي ،(8ص :2001،بورشتاين) والتكنولوجيا الثقافة وفي سكرية،الع القوة السياسة، قتصاد،اإل :المجاالت

 هذا ويقوم العالمية، الشئون  في رئيساً  دوراً  سياآ عطاءإب مرهون  مستقر عالمي نظام قيام نإ الصين يأر 

 يكون  نأ البد وبالتالي الصين، في منهم %21 العالم، سكان من %60 بها يعيش سياآ نأ على التصور

 في مؤثراً  صوتاً  لنفسها تريد الصين نأ الواضح ومن السكاني، وزنها قاربي العالم في صوت القارة لهذه

-61ص :1999،)نافع يةلالدو  الساحة على سياآ تقود حيث الجديد، العالمي النظام في سيوي اآل الدور نطاق
 ما وهو نسمة مليون  وسبعون  وثالث وثالثمائة مليار الصين سكان عدد يبلغ بشريةال الناحية ومن  (،62

 كبرأ الصيني الجيش العسكرية، الناحية ومن األميركية، المتحدة الواليات سكان عدد أضعاف أربعة يعادل

 اإلنفاق في الثالثة المرتبة الصين تحتل كما جندي، المليون  ونصف مليونين تعداده يبلغ إذ العالم، في جيش

 يعتبر قتصادية،اإل الناحية ومن األميركية، التقارير حسب وذلك وروسيا المتحدة الواليات بعد العسكري 

 سنوي  بشكل حقق حيث ،الماضية عاماً  والعشرين الخمسة خالل نمواً  حقق قتصادإ كبرأ الصيني قتصاداإل
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 كما اليابان، على تغلبها بعد العالم في اقتصاد كبرأ ثاني الصيني قتصاداإل ويعتبر (،%9-8) من نمواً 

 دخل تضاعف وأن الفقر، من صيني مليون  ثالثمائة تخليص السنوات هذه خالل الصينية الحكومة تمكنت

 رأسها وعلى األجنبية العمالت من عالمي حتياطيإ كبرأ بثاني تحتفظ الصين أن كما مرات، أربع األفراد

 الكبرى  يةالصناع للدول قلقاً  تشكل الصينية البضائع أصبحت فقد التجارية الناحية من وأما ميركي،األ رالدوال

 .(1ص :2005 الحمد،) المنافسة أسعارها بسبب

 التي المقومات تمتلك الصين أن يؤكد من فهناك العالمية، ومكانتها الصيني الصعود نأبش راءاآل ختلفتإو 

 في نيقةاأل "المكاتب :قائالً  يتحدث "روجرز جيم" الصين في مارد كتاب صاحب فنرى  العالم قيادة من تمكنها

 القياس فوق ت التي نالصي نجازاتإب بالمقارنة كثيراً  التعني الرز، فيها يزرع حقوال كانت التي التجميع وخطوط الشاهقة، براجاأل

 ريافاال في السائدة التقليدية التحية تغيرت لقد ختراقات،اإل حرازإل السانحة والفرص الدولي، والوعي نسانياإل السلوك في

 يينوالرياض والفنانين والمهندسين نيالصيني المدراء نإ اليوم؟ المعلومات شبكة تصفحت هل لىإ اليوم؟ طعامك كان ماذا من

 .(21ص :2008 ،روجرز) الصيني" "القرن  نحو العالم ويقودون  المبادرة بزمام اليوم يمسكون  والمصممين

 اآلن يمثل آسيا في يجري  ما "إن :قائالً  الصيني الصعود على فيعلق ناصبيت" "جون  األمريكي الكاتب أما

 قليماإل صبحت "سوف مركزها: الصين ولكون  تحديثها بعد آسيا نإ"  :ويضيف اليوم"، عالم في تطور أهم

 .(203ص :2001 كيزا، ودي بورشتاين) وثقافيًا" ،وسياسياً  ،قتصادياً إ العالم على المهيمن

 القمة مواقع لىإ الصين "صعود قائاًل: الصين صعود كيسنجر" "هنري  األسبق االمريكي الخارجية وزير ويصف

 ضارةلح وريثة عائدة الصين بكون  القرن  يتمثل تاريخية، نماطأل سيسأالت يعيد هو بل ،جديداً  ليس والعشرين الواحد القرن  في

 الموروثة التركات كل تجمع هي أخرى، ناحية من الوستفالي النموذج وفق معاصرة عظمى قوة وبوصفها ناحية، من قديمة

 طلباً  عادي غير نحو على المضطرب العشرين القرن  وكفاح التكنوقراطي، التحديث السماء، تحت هو ما كل شعار عن

 .(218ص :2015)كيسنجر، كلتيهما" المعاصرة العظمى والقوة القديمة الحضارة عنصري  بين للمزاوجة

 ردتأ ذاإ" قائال: الصين عن لندن مدينة في عقد مؤتمر في "ياكويس مارتين" البريطاني قتصادياإل ويتحدث

 محطة صورة لىإ )مشيراً  قطار محطة هذه القديم، سبكونفوشيو  بالصين، عليك المستقبل تتذوق  نأ بالمستقبل، تشعر نأ

 تلكتم اليوم الصين نإ السرعة، عالية للقطارات  الجديدة "جوانجزو" قطار محطة نهاإ قبل، من مثله ير لم شيء نهاإ (،قطار

 .(2011 اكويس،ي) "العالم في دولة أي من قطار سكك ةشبك كبرأ

 نتهاءإ على دليالً  إال هو ما الصين عود"ص أن: كارتر للرئيس القومي األمن مستشار بريجينسكي"" ويرى 

 :2012 )بريجينسكي، الشرق" نحو العالم ثقل لمركز المالزم اإلنزياح وعلى جهة، من األحادي الغرب تفوق 

 دةالقا واصفاً  حتميان، الصين وصعود أمريكا إنحطاط بأن يدركون  نالصينيي أن لىإ أشار وقد ،(28ص

 األرض، كوكب بقيادة يتعلق فيما مكشوفة دعاوى  أي إطالق عن متناعواإل والتحفظ بالحكمة الصينيون 

 تدبروا مواقعنا، أمنوا بهدوء، "راقبوا الشهير: بينغ" سياو "دينغ الراحل الصيني الزعيم بشعار مسترشدين



113 
 

 وهذه القيادة"، إدعاء حذار التواضع، فن أتقنوا المناسبة، الفرصة وانتظروا قدراتنا، اخفوا بهدوء، شئونكم

 فن كتابه في تزو" "صن الصيني رالمفك قبل من السنين الفآ قبل كتبت التي التعليمات مع تفقت التعليمات

 إلى الخصم يدفع مما اإلنتظار، موقف هو القتال، في حكمة واقفالم أكثر أن إلى فيه أشار والذي الحرب،

 من الرسمي الصين موقف أن كما ،(11ص  :2008 )تشين، عليه االجهاز ثم ومن قاتلة، خطاءأ قترافإ

 التعليمات تلك بإيحاءات يذكر الخارجية، ومغامراتها الداخلية، األمريكية المتحدة الواليات مخاضات

 )بريجنسكي، األمد طويلة وطموحاتها الموزونة، حصافتها مع متواكبة بالنفس، التاريخية بكين وثقة الصينية،

 .(98-97ص  :2012

 حداثإ على القدرة لديها نامية كقوة الصين أن ،الهجومية الواقعية رواد أحد وهو ميرشايمر" "جون  يؤكد مابين

 دةالمتح الواليات فإن الوتيرة بنفس قتصادياإل نموها مرستا ما ذاإو  الدولي النظام هيكلية في جذري  تغيير

 أن ويؤكد ،نفوذها مناطق في األمريكية المتحدة الواليات يزاحم و يضايق أن يستطيع ،قوياً  نافساً م ستواجه

 في للوقوع  تجنباً  بسالم، ذلك تحقيق تضمن ذكية ستراتيجيةإ خالل من آسيا على الهيمنة إلى تسعى الصين

 رغبتها أو تخطيطها وعدم الصين، نوايا حسن على فيها تؤكد للعالم رسائل بث خالل من وذلك المشاكل،

 لىإ نللصي السلمي للصعود الفضل يعودو  النزاعات، لحل القوة ستخدامبإ التهديد حتى أو القوة إستخدام في

 يرانهاج تجاه عدائية لغة ستخدامإ بعدم قادتها لزمت   الصين نأ إلى باإلضافة الغنية، الكونفوشيوسيية فتهاثقا

 ائلبد ثالثة يطرحو  حتوائها،إ هو نفوذها امتداد أو الصين صعود لمنع مثلاأل الحل أن ويرى  ،أمريكا تجاه أو

 من سياسات فرض أو بكين، ضد وقائية حرب شنب انيوالث ولاأل البديل يتمثل الصيني، التهديد حتواءإل

 الطرفين على كارثية أسباب من له لما تحقيقه صعب الحل وهذا الصيني، النمو سرعة من تبطي أن شأنها

 نفإ الصين، مع التجارية وعالقاتها ستثماراتهاإ أمريكا أوقفت ما وإذا سواء، حد   على مريكيواأل الصيني

 على فيعتمد ،الثالث البديل أما ،األمريكية المتحدة الواليات محل لتحل ستسارع بيةاألورو  الدول من العديد

 داخل المشاكل ثارةإ حتى أو للصين، والداعمة المؤيدة الحكم أنظمة قلب خالل من ضعافهوإ الخصم تشتيت

 ناطقللم الصين وصول يصعب حتى الدولية المحيطات على سيطرتها حكامإل أمريكا ستسعى كما النظام،

 ولالد باقي عن مختلفة الصين نأ ترى  التي النظر وجهات "ميرشايمر" نتقدوا العربي، الخليج كمنطقة لبعيدةا

 ةللثقاف الصين نتهاجإ على األدلة أن مشيراً  الكونفوشيوسية، الثقافة تباعهاإ نتيجة وصعودها نهضتها في

 يوجد وال عظمى، دولة أي لكمس عن يختلف ال سلوكها نأ يثبت تاريخها معظم وأن قليلة، الكونفوشيوسية

 .(2015 )ميرشايمر، سلمياً  الصين صعود يتم نأ تأكيد أو ضمان

 يعود السلمي الصين ودصع نأ يرى  حديثه بداية ففي "ميرشايمر" قوالأ في تناقض هناك أن الباحثة وترى 

 في الكونفوشيوسية الثقافة تتبع لم الصين أن يؤكد حديثه خرآ وفي الكونفوشيوسية، الثقافة لىإ فيه الفضل

 يخفالتار  يه،رأ مع نختلف وهنا الدول، باقي عن فالتختل نهاأ يؤكد الصين تاريخ معظم وأن ،قليالً  الإ اهتاريخ

 نفوذها مد أجل من أخرى  أراضي بغزو قامت أنها أو ستعمارية،إ دولة يوماً  تكن لم نهاأ يؤكد للصين الطويل
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 أجل من بناؤه تم حيث ،ذلك على يؤكد الصين سور وبناء دفاعية، دوماً  هاسياست كانت بل الصين، خارج

 برابرة. الصينيون  يسميها كان التي القبائل قبل من هجوم أو عتداءإ  أي من أراضيها حماية

  نخراطاإل على جبرواأ   نهمأو  قواعده، وضع في الصين تشارك لم القائم العالمي النظام نأ الصينيون  يدركو 

 صرفتت عاجالً  مأ جالآ الصين سيجعل ما ذاوه لذاتها، التاريخية صورتها يناقض بشكل الدولي النظام في

 عضب في التصرف ةوإعاد الدولية، القواعد صياغة في مركزياً   نخراطاإل الصين يمكن بما الدولي النظام تجاه

 نظام يحاكي عالمي نظام ببناء ن و الصيني بعض ملأيو  كما ،(222ص :2015)كيسنجر، السائدة القواعد

 تماما نفسه، الوقت في األرض على الحقائق تغيير والى المواجهة تجنب الى تدعو هذه ومقاربتهم الصين،

 ريوالمعاي القيم فيه لتصبح بديل واقع عن مثلةأ بناء ملون أي فهم الداخلية، ياسةالس في االن يفعلون  كما

 منظمة تبدو المنظور هذا من الغربية، والمعايير القيم عن الً بد حداثاأل مسار تحدد التي هي الصينية

 األوروبي، تحاداإل مثل األطراف متعدد تحادإل غربياً  اً نموذج تشبه الخارج من سياآ شرق  تحادإو  شنغهاي

 اشئونه بإدارة للدولة وحق مغزى  ذات الدولة سيادة تكون  صيني عالمي نظام نواة  عدها يمكن الواقع في ولكن

 .(164-163ص :2008 )ليونارد، فيها القاطنين المواطنين حقوق  يفوق  خارجي تدخل دون 

 من ستفادةواإل خذلأل بحاجة العالم نأ داماتصوال الصراعات في غارق  عالم في اليوم الصينيون  يشعر كما

 طالقاان أهلها بين السلمي التعايش وعلى ،الصين وتماسك وحدة على حافظت التي الصينية والثقافة القيم

 ليهإ تسعى الذي المثالي الوضع مثلت اكم ،القديمة الصينية الفلسفة وجوهر روح تعد التي التناغم نظرية من

 لداخ واألخالقية جتماعيةواإل السياسية العوامل لحشد وتسعى والدولة، للمجتمع الكونفوشيوسية وتنشده

 لدى كما ،(2012 هللا، )عبد والسالم والرخاء مناأل تحقيق لجأ من ليهإ للوصول والدولة المجتمع وحدات

 عنه عبر وهذا ،نسبياً  أخرى  قطارأ تخلف عنه سينتج والذي الصين عودبص وصريح عميق يمانإ الصينيون 

 عمالقاً  روسيا تكون  ولن نحدار،إلا طريق على قوة متحدةلا الواليات" :قائالً  بكين في السياسة صناع من شاب

 ،"جميعاً  هؤالء لىإ بالقياس نسبياً  الصين سترتفع ولهذا ذلك، حوالي وأ التالي العقد لخال األقل على ياً قتصادإ

 بقوتها، المتحدة الواليات تحتفظس بينما" :قال حين شنغهاي في المشروعات منظمي حدأ يؤكدها الرؤية وهذه

 كل في الصين وراء متخلفاً  موقعا مستقبالً  ستحتل المتحدة الواليات نإ ،نسبياً  ضعفأ ستكون  نهاأ الإ

 الصينيين الطالب حدأ ماأ ،المالبس" صناعة في ناآل وضعها مثل تماماً  والعلم لوجياالتكنو  ،المجاالت

 الغني الصيني التراث تجعل اليوم تكنولوجيا" فيها: قال جملة نترنتاإل على نشر فقد أمريكا في يدرس والذي

 األساس ذات اللغات نأو  العصري  طاراإل مع ماضينا أدوات هذا: في فكروا التاريخ، مدار على كان مما قوى أ

 ومثل ،(271-170ص :2001)بورشتاين، األوروبي" األساس ذات اليوم ثقافة محل تحل سوف الصيني

 منو  ،الصين ستعادتهماا نأ بعد التراث حترامإو  الكبرياء مشاعر عن تعبر نماإ والمقوالت العبارات هذه

 الوسطى، المملكة عقلية عنه تعبر كما فيةثقا طبيعة ذو الصين صعود يمثله الذي التحدي يكون  نأ المرجح

 بلد موقف يحدد فما المستقبل، في خرى األ طرافاأل مع ختالفاإل مع تعاطيها طبيعة على سيؤثر يوبالتال
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 بالثقة الصيني وحس ثقافتها، لشمولية الصين لرؤية ونظراً  وثقافته، تاريخه هو خرى،األ الدول بقية من

 التي مريكاأ عن ختالفهاإو  حضارة، كدولة لغنيوا الطويل الصين تاريخ في المتجذر والسمو بالذات الثقافية

 نأ حتمالإ هناك ثم ومن والعرق، الثقافة لىع ومؤسسة تراتبية للعالم الصين نظرة نإف الموروث، هذا تفتقد

 يكون  ولن الصينية، للصورة ووفقاً  للعالم وعرقي ثقافي تنظيم عادةإ  لىإ عالمية كقوة صينال صعود يؤدي

 ثقافية انةمك الشعوب تلك ستحتل بل المهيمنة، بالصين العالم شعوب يربط الذي الوحيد قتصادياإل الحافز

 الصين لظهور وسيكون  ،(228-227ص :2010 )جاك، الجديدة العالمية الصين تراتبية في متدنية ثنيةإو 

 البيئة على كذلك ا،والتكنولوجي والمال عمالاأل مشروعات على النطاق وواسعة قةفائ مالبسات عظمى كقوة

 اليومية، حياتنا في بوضوح نلمسهس الصين ختالفإ نإ ثير،أوالت النشاط مجال هي التي تماعيةجواإل الثقافية

 في األجور وزيادة ئفالوظا نمو حتى نتنسمه،  الذي الهواء نوعية لىإ المالية األوراق أسواق من بتداءً إ

 تمتلكها التي المعطيات رتشيو  .(114ص :2001ن،)بورشتاي واضحاً  بات وهذا مريكية،األ الصناعات

 والوصول ،"توينبي رنولد"أ المؤرخ أتنب كما الصيني الصعود قرن  كون سي ن و والعشر  الحادي القرن  نأب الصين

 الماضيين، العقدين خالل شهدها التي الصيني قتصادياإل النمو معدالت على ءً فبنا دولي،ال النظام لقمة

 نفس على النمو ستمرإ حال في م2025 عام األولى قتصاديةاإل للقوة الصين وصول يتوقعون  ثينالباح نإف

 ودعم عالقاتها تقوية في دور الجوار وحسن السلمي التعايش ستراتيجيةإ الصين لتبني كان كما الوتيرة،

 الصين تستطيع بحيث اب،األقط متعدد نظام لخلق مساعيها وتحقيق الدولي، النظام في ومركزها مكانتها

 سلمية بطرق  تايوان لةأمس حل على القدرة لديها الصين نأ كما االمريكية، الهيمنة مجابهة تحاديةاإل وروسيا

 لىإ الوصول خشية مريكاأو  الصين بين تقارب حدوث إمكانية لىإ باإلضافة هذا كونغ، هونغ غرار ىعل

 كسر بإمكانها قتصاديةاإل صينلا قوة أن كما فين،الطر  على وكارثية وخيمة عواقبه تكون  الصراع من حالة

 نهاإف والعسكرية النووية الصين قوة عوم توتر، الصين وبين بينها التي الدول مع الخالفات نهاءإو  الجمود

 .(42ص :2010 ،د)محم عليها عدوان أي صد على قادرة

 
 التحديات والمشاكل التي قد تعيق نهوض الصين في النظام الدولي:

 تعمل والتي الصين داخل في الصينية القيادة تواجه التي والتحديات المعيقات بعض وجود يرى  من هناك

 ومعيقات صعودها، ويؤخر نموها يعيق مما األمور، تفاقم من خوفاً  حلها في الصينية القيادة نشغالإ على

 عثرة حجر تقف قد والتي الصين، صعود من تخشى التي الدول وبعض أمريكا في تتمثل والتي الصين خارج

 :التحديات هذه بين ومن ،العالمي النظام في الصيني الصعود طريق في
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نسان:الديمقراطية وحقوق اإل   

 ازية،الن ألمانيا عن التختلف ،ديكتاتورية دولة نهاأ على للصين وأوروبا األمريكية المتحدة الواليات تنظر 

 حكمي التعبير، بحرية يسمح وال السياسية، بالتعددية اليسمح ديكتاتوري  واحد حزب يحكمها الفاشية، يطالياوإ

 في ويتدخل والفن، عالمواإل الصحافة لىع الرقابة ويمارس عدام،باإل اً أحكام ويصدر يعتقل والنار، بالحديد

 ام على حتجتوا الإ مناسبة األمريكية المتحدة الواليات تترك وال الشعب، أفراد شئون  يف وكبيرة صغيرة كل

 آن "تيان ميدان بأحداث يتعلق فيما خاصة الصين، في والديمقراطية نساناإل لحقوق  السئ الملف يسمى

 (،173ص  :2001 )بورشتاين، صينياً  شأناً  وليست أمريكية جوهرية قضية وكأنها بدت حتى مين"،

 الصين على أن ترى  كما ن،الصي على الضغط أجل من الورقة هذه األمريكية المتحدة الواليات وتستخدم

 الصين ترفضه األمر وهذا والديمقراطية، نساناإل بحقوق  تتعلق التي والدولية يةالغرب والمفاهيم القيم حترامإ

 كما الصينية، والخصوصية  الخبرة تراعي ال أميريكية معايير عتبرتهإ  لما الخضوع ورفضت قاطعًا، رفضاً 

 أنو  بالموضوع، غيرها أو األمريكية المتحدة للواليات عالقة وال الداخلي الصيني الشأن في تدخالً  عتبرتهإ 

 الداخلية الشئون  في التدخل ذلك من األمريكية المتحدة الواليات هدفو  الصينية، بالسيادة يمس أمر هذا

 تختلف والحضارية والثقافية التاريخية خصوصيتها أن الصين ترى  كما (،252ص :1994 للصين)عبيد،

 كل "إن قائاًل: ذلك عن زيمين" "جيانغ السابق الصيني الرئيس تحدث وقد واألمريكي، الغربي المفهوم عن

 )محمد، القومية" ظروفها ووفق الخاصة، بطريقتها المجال هذا في تقدم تحقيق تحاول العالم في دولة

 ستقرارإ إلى كبير بشكل الصينيون  معظم يميل ،الواحد الحزب نظام بخصوص أما (،194ص : والصائغ،

 اً حزب ليس الشيوعي الحزب أن كما الحزبية، التعددية ذي الديمقراطي النظامب يعرف بما يقبلون  وال بالدهم،

 قوية دولة بوجود ترتبطإ والتي  المزهرة الحاكمة للسالالت متدادإ هو إنما الغرب، يدركه الذي فهومبالم

 أن ليحاو  أو يمثل الذي الموحد، يوسي"الكونفوش "الحكم لكيان الطويل ليدالتق لمواصلته ضافةباإل ومستنيرة،

 الطراز على سياسي حزب من بدالً  المجتمع" أجل من "الجهاد بـ يعرف ما أي ككل، المجتمع مصالح يمثل

 الغربي السياسي النظام تطبيق تم لو أنه الصينيون  يرى و  بعينها، جماعة مصالح فقط يمثل الذي الغربي

 السنين، الفآ مدى على واحدة بوتقة في الدول تمئا نصهارإ وتمثل حجمها في الصين مثل دولة على

  .(59-49ص :2017 )لينغ، متطرفة جماعات وظهور والفوضى التفكك مصيرها حتماً  سيكون 
 ريكيةالواليات المتحدة األممع هبوط شعبية  تزامناً و  الساحة الدولية،على ود الصين كقوة لها ثقلها عأدى صو 

 نسان، فقدعلى موضوع حقوق اإلوغض الطرف لى تخفيف الضغط على الصين، إفي العالم وتراجع سمعتها 
" لين أولبرايتشارت "مادأ كماين، خر لقاء الدروس على اآلإفي موقف ال يؤهلها من  الواليات المتحدةحت أصب

ين الواليات "إن الفجوة في المكانة الدولية التي كانت قائمة بلى ذلك قائلة: إبقة سامريكية الرة الخارجية األوزي
، واليوم تعد الصين أفضل من الواليات المتحدة في نظر مزيد من الشعوب المتحدة والصين قد ضاقت كثيراً 

 .(162-161ص :2008في المزيد من البلدان" )أولبرايت، 
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 مبادرة الحزام والطريق5: 

 زدياد حاجةهواجس الصينية الرئيسة، وذلك مع إبات تجنب حصار أمريكا واليابان لطرق النقل البحرية من ال
لم، كبر مستورد للنفط في العاقتصادي، فقد تخطت الصين أمريكا كأالصين للطاقة نتيجة تسارع عجلة النمو اال

اء حيهذا ما دفع الصين لتنفيذ إستراتيجيتها التي تهدف إلى إلبحار، % من تجارة الصين تمر عبر ا95كما أن 
ل هذه وتحم مبراطوريتها القديمة،ي كان يربطها بالعالم أيام عظمة إبشقيه البري والبحري، والذ "طريق الحرير"

 يالصين ستراتيجية بين طياتها رسالة تعمل على نشر السالم والفوز المشترك، ولديها ميراث ثقافي للشعباإل
قها وأصبحت المبادرة التي أطل لى استراتيجية جديدة للتكامل االقتصادي العالمي،المحب للسالم، باإلضافة إ

مشاركة و  وترحيباً  ، والتي أطلق عليها مبادرة "الحزام والطريق" قبوالً 2013عام  "شي جين بينغ"الرئيس الصيني 
حزام والطريق مبادرة ال ، وتعتبر(17-16ص :2017دولة من الدول التي تقع على الخط )عزيزة،  70حوالي 

دعم ة على جندة السياسة الخارجية الصينية والتي تتسم بالهدوء والسلم والتعاون، كما أن المبادرة قادر طفرة في أ
ى القوة قتصادية والثقافية لدرجة الهيمنة في الشرق، وتركز مبادرة الحزام والطريق علقوة الصين السياسية واإل

 زء ال يتجزأادية"، وهذه السياسة جقتصقتصادي "التهديد بالعقوبات اإلاإلكراه ال القدرات العسكرية أو اإلناعمة ال
ل ختالف، وال يشكل التوسع الصيني من خالالعولمة الثالثة التي تتسم بقدر أكبر من التنوع واإلعة يمن طب

د ديبعض األمريكيين يعتبرون المبادرة تهن ال أإ بشكل مباشر، الواليات المتحدة األمريكيةتحدي المبادرة 
ى مسئولون دبلهيمنة أمريكا في الخارج، كما أ مريكيون طريق الحرير كتحديألمريكا، بحيث تناول محللون أ

ن، حتى سيوي المملوك للصيستثمار البنية التحتية اآلعاون القائم بين دول الغرب وبنك إأمريكيون المعارضة للت
مر عند (، ولم يتوقف األHsu, 2015عارض توسع الصين التجاري في الخارج ) "أوباما"أن الرئيس األمريكي 

ة وصفتها بـ "خطحيث  "الحزام والطريق"عالم الغربية الكبرى بشن حرب على مبادرة اإلوسائل ذلك فقد بدأت 
الواليات من أجل مواجهة المقصود بها حشد طاقات الصين وتكوين تحالفات من الدول و  مارشال الصينية"،

لفائها ثناء الحرب الباردة عندما قدمت المساعدات لحأ الواليات المتحدة األمريكيةلمتحدة على غرار ما فعلت ا
ءة تشويه صورة المبادرة واإلسا من هذه التسمية والهدف ، وتطويق صعوده تحاد السوفييتيمن أجل مواجهة اإل

 .(2014)صحيفة الشعب الصينية،  جل تعطيل هذه المبادرةأالدول من ليها، وحشد إ

  

                                       
، والتي تعرف أيضاً باسم حزام واحد، طريق واحد، أو الحزام والطريق، 21مبادرة الحزام االقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن ال  هي  5

وسكك الحديد وأنابيب  لطرق ا شبكات من تشييد، ويشمل المشروع الحرير التاريخي طريق إلحياء وتطويرتهدف  "ع ب ور". كذلك تعرف اختصارًا باسم 
     النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية واالنترنت ومختلف البنى التحتية.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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 مشاكل القوميات:

 يشكل والباقي الصين، سكان من %90 من أكثر تشكل التي "هان" قومية أكبرها قومية، 56 الصين في يوجد

 منغوليا، التبت، ي)كسيينيانغ،ه الحكم ذاتية مناطق 5 في سكانها يعيش القوميات هذه أكبر قومية 55

 في بكين قادة يواجه تحدي يشكل ما نفصال،باإل سكانها يطالب المناطق هذه عضوب كونغ(، هونغ يغور،اإل

 تسمح أو راضيها،أ من جزء يقتطع أن األشكال من شكل بأي الصين حكومة تسمح لن والتي البالد، داخل

 مع الصين تعامل يةكيف حول سئلةاأل من الكثير يطرح وهنا ،مةاأل ووحدة الصين سيادة يمس أن عمل بأي

 غكون هونغ الداخلية، نغوليام من جزء االسالمية، كسيينيانغ ،)الصحراوية( ائيةمالال التبت مقاطعة سكان

 الياباني؟ وأ وروبياأل ستعماراإل من قرن  بحكم الغربية بالثقافة ثرةأالمت
 اتيالذ الحكم قانون  1984 عام الصين ووضعت المناطق، هذه في الذاتي الحكم سياسة بتطبيق  بكين قامت

 جتماعيةواإل السياسية المجاالت في لمناطقا هذه في والواجبات الحقوق  يوضح قلياتاأل ناطقلم  قليمياإل

 بزيادة تقضي جديدة مادة إضافة تم بحيث القانون  على تعديالت فتضاأ م2001 عام وفي والثقافية،

 التطور تعرقل التي المشاكل حل جلأ من فيها التنمية خطوات وتعجيل كمالح ذاتية المناطق في ستثماراتاإل

 قومية سكان دفع على بكين تعمل كما ،(189ص :2017 )اسماعيل، المحلي جتماعيواإل اإلقتصادي

 القوميات، بين متزاجوإ تزاوج هناك ويصبح غلبية،أ  الهان قومية تصبح وبذلك المناطق هذه في للعيش "هان"

 الصينية(، الثقافة شر)ن التصيين سياسة في ستمراراإلب التحدي هذا مثل نهاءإ على ينالص قادة يعمل كما

 المنجمية الثروات ستثمارإو  الحديد، سكك شبكة نشاءإو  الطرق، شق مجال في هامة مشاريع نجازإب المرتبطة

 في يوجد كما بيرًا،ك هتماماً إ  العرقية المسألة الصينية لحكومةا وتولي (،106-103ص :2003 )بيارنيس،

 على عديدة مناسبات في الصين حرصوت والدين، القومية بشئون  تهتم الوزارة مستوى  على لجنة الحكومة

 ،سماعيل)إ العرقية قلياتاأل بلغات برامجها تبث تلفزيونية محطات لوجود ضافةباإل العرقي، تنوعها برازإ

 .(185ص :2017
 

 الفرق الشاسع بين الريف والمدن:

 وجود في أثره المتزايد ستثمارواإل صاديقتاإل اإلنفتاح وسياسة قتصادهاإ وصعود الهائل الصين لنمو كان 

 تحسن حيث الريف، وسكان المدن في يعيشون  الذين للصينيين المعيشي المستوى  في واسعة وفجوة كبير فرق 

 وفي المدن، في التحتية لبنيةا وتحسنت ،األغنياء عدد زدادوإ كبير بشكل المدن لسكان ياإلقتصاد الوضع

 يؤدي قد وهذا صعبة، معيشية ظروف من يعانون  الذين الفالحين ماليين مع القرى، في الفقر زدادإ المقابل

 الحكومة إنشغال إلى يتؤد ضطراباتوإ مشاكل وجود في يتسبب قد الفالحين، بين دوتمر  غضب وجود لىإ

 الصين وعلى المتقدمة، الدول كل في  كبراأل هي المشكلة وهذه الخارج، في صعودها يعيق مما الداخل في

 ريفلا بين الفجوة كانت لقد فقط، الصين على تقتصر المشكلة هذه نأ اليعني وهذا الفجوة، هذه من تقلل نأ
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 ستراتيجيةإ الصين وضعت المشكلة هذه حل أجل منو  نتائج، من عليها ترتب وما للعولمة كنتيجة والمدن

 أن الإ بالتعليم، اإلهتمام طريق عن وذلك بينهما، الفجوة وتقليل الريف، في الحياة مستوى  تحسين أجل من

 الريف نأ الرغم وعلى ،وسكانياً  جغرافياً  الصين بحجم دولة في خصوصاً  ،وقتاً  سيأخذ المشكلة هذه حل

 النامية الدول غلبأ  من فضلأ تطوراً  يتطور كان فقد المتقدمة الدول معايير نقص من يعاني اليزال الصيني

 .(23 ص :2016 وي،) العالم في

 

 :البيئي والتدهور التلوث مشكلة

 المشكلة هذه الصين، يواجه خرآ يتحد البيئة حماية تمثل حيث الصين، لصعود تحدياً  تشكل أن يمكن 

 واحد أسبوع في مات المثال سبيل فعلى  فقط، الصين وليس ،صناعياً  المتقدمة الدول من الكثير منها يعانى

 وقد ،1952 عام لندن في الملوث مالفح عن الناتج الدخان بسبب التلوث من شخص الفآ ربعةأ من كثرأ

 النهر في سباحةلا وأصبحت  األسماك نفقت حيث ،ةميت الراين نهر في البيولوجية اةالحي نأ قبل من علنأ  

 قالنطا واسعة البيئة حماية برامج خالل من المطاف نهاية في ةالمشكل على سيطرت أوروبا نأ الإ مستحيلة،

 يالصين نموذجال قوة تكمن حيث وروبا،أب الصين ستلحق الغالب وفي لبيئة،ا حماية مجال في العالم تقود وهي

 الغربي، النموذج من كبرأ بكفاءة الصيني ذجالنمو  يعمل األهداف، وتحديد جماع،إ لىإ التوصل فور انه في

 تمكنت سنوات بضع ففي المتجددة، الطاقة مجال في التنمية نحو الصين تحرك طريقة في واضحاً  يبدو وهذا

 :2016 )وين الكهربائية السيارة وصناعة الشمسية والطاقة الرياح طاقة مجال في العالم قيادة من الصين

 .(26-25ص

 

 وجزر وتايوان الصين بين الصراع موضوع األمريكية المتحدة الواليات ستغلتإ :تايوان وقضية أمريكا

 ونهضة تقدم طريق في العراقيل وضع جلأ من تايوان حكومة بدعم فقامت اع،الصر  جيجأت جلأ من سبراتليس

 وأهمية اإلنسان، حقوق  قضية عن كثيراً  تختلف ال أمريكية ضغط ورقة تايوان قضية تمثل حيث الصين،

 نفوذها، وحماية آسيا شرق  في مصالحها على األمريكية متحدةال الواليات حرص من نابعة تايوان قضية

 دديه بات والذي ساحة،لا على يظهر أبد الذي األقطاب متعدد عالم نأب غيرهم من كثرأ يدركون  مريكيون فاأل

 الدول كثرأ وهي القادمة، السنوات في تخشاه ما كثرأ هي الصين صارت ناآل منذ عليه، الكاملة هيمنتهم

 تدري  ال األمريكية المتحدة الواليات نأ الإ العالم، في أخرى  قوة أي قبل حساب لفأ لها يحسب نأ يجب التي

 تحاداإل مع استخدمتها التي كتلك حتواءاإل سياسة تستخدم فهل الصين، مع اتعامله في نفعأ سياسة أي

 مارست هانأ والواقع عليا،ال مصالحها يخدم ام نحو المتنامية القوة هذه توجيه تحاول مأ ،سابقاً  السوفييتي
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 حتواءاإل سياسة في تنجح لن هانأ المؤكد من نهأ الإ وتلك، السياسة هذه بين رجحأتت زالت وال معاً  السياستين

 (.38ص :2003 )بيارنيس، الصين مع

 النظام في الصين صعود رضعتي آخر تحدي هناك السابقة، التحديات إلى باإلضافة أنه "بريجنسكي" يرى و 

 الصين تتمكن أن من وتخوفهم الصين صعود على متطرف فعل رد كثيرون  أبدى 2010 حلول معف الدولي،

 جارات يدفع قد ما القيادية، األولى العظمى العالم قوة بوصفها المتحدة الواليات محل تحل أن من قريباً 

 الواليات محل تحل أن في الصين بحق للتسليم مستعدة ليست واليابان الهند روسيا، مثل المهمة الصين

 معادي فتحال تشكيل على الدول هذه ستعمل وبالتالي شاغرًا، بات حال في العالمي العرش على المتحدة

 .(102،29ص :2012 )بريجينسكي، رسمي غير بشكل لو حتى للصين

 وهي ،وتأني ومهارة بحكمة معها التعامل على الصين بقدرة مرهون  التحديات هذه مثل حل أن الباحثة ترى و 

 تيال والتكنولوجية والعسكرية االقتصادية القدرات تمتلك الصين أن كما الصينية، القيادة بها تتحلى صفات

 الصينية القيادة تصميم من واضحاً  رؤيته يمكن وهذا ونجاح، بحنكة المشاكل هذه مع التعاطي من تمكنها

 المادية الشاملة القوة مقومات إمتالك على يثالحث والسعي والتنمية، التقدم مسيرة في قدماً  المضي على

 والمعنوية.
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 نتائج الدراسة

 العالقات طورت تاريخ في المسبوق  غير كاديمياأل هتماماإل على حازت التي القضايا بين من الثقافة صبحتأ

 ضوعومو  الدولية، العالقات في مهم كعامل الحديثة دبياتاأل في وافر هتماماب الثقافي البعد وحظي الدولية،

 دبع الصدارة لىإ عاد ثم طويلة، فترة هملأ   ثم ،قبل من طرح نأو  سبق نهأ يأ جديد، قديم موضوع وه الثقافة

 وكان الدولية، بالعالقات والمهتمين الباحثين دراسات في كبيرة مكانة ليحتل وبكثافة، الباردة الحرب نتهاءإ

 بالحرو ك الثقافي، بالبعد هتماماإل عودة في كبير دور لباردةا الحرب بعد الدولية الساحة على للمستجدات

 قيميةال بعاداأل على القائمة النظريات تطور رى خأ جهة ومن جهة، من الثقافية ثنيةاإلو  والصراعات الداخلية،

 بقية نع هميةأ  يقل ال منظوراً   عتبارهإب الثقافي البعد على يجابياإ نعكسإ ما وهو الدولية، العالقات حقل يف

 ـل الحضارات صدام طروحةأ تركته الذي ثراأل لىإ ضافةباإل هذا ،الدولية لعالقاتا في المهيمنة المنظورات

 يينكاديماأل من الكثير هتمامإب تحظى جعلها ما ،"فوكوياما فرنسيس" ـل التاريخ ونهاية ،"هنتنجتون  صمويل"

 من بالكثير الموضوع هذا والتحليالت تالدراسا فتناولت العالمي، نأالش في والمتخصصين والباحثين

 هتمام.اإل

 ينيالص النموذج ختيارإ وتم الثقافي، البعد في المتمثل الخارجية السياسة بعادأ حدأ الدراسة هذه تلوتناو 

 اتكلفه لم فريدة خصاص ذات رائدة تجربة هي الصينية التجربة نأ عتبارإب العالمي، النظام نحو تهتوجها في

 ثارتأ والتي العولمة، فرضتها التي التالتحو  مواكبة في نخراطهاإ رغم والتاريخية، الثقافية خصوصيتها

 ،والعربية الغربية عالماإل وسائل قبل من الصينية التجربة على الضوء تسليط وتم الكثيرين، عجابإ و  دهشة

 للينالمح قبل من العالمي النظام في الصيني الصعود تناولت لتيا والدراسات المقاالت من الكثير نشر وتم

 التالية: النتائج لىإ الدراسة هذه توصلت وقد يين،قتصادواإل كاديميينواأل السياسيين

 لىإ اللجوء دون  محلية، ووحدة بثبات تتمتع التي السلمية طبيعتها هي الصين نهضة يميز ما كثرأ -

 اخرى. دول مع حروب
 الخارج في دورها تعزيز على ويساعد الصينية الخارجية للسياسة ساسياً أ محركاً  الثقافي البعد يعد -

 الصينية. للدولة قوة عامل يشكل الذي مراأل ي،السلم وصعودها
 على الوثيقة هذه حتوتإ وقد رسمية، وثيقة في علنتهاأ  الثقافية للتنمية جديدة راتيجيةستإ الصين تبنت -

 وتنمية جوانبه، جميع في الثقافي النظام صالحإ عبر شاملة ثقافية نهضة قطالإل واضحة تنموية رؤية

 تقدم بدورها والتي الثقافية، الصناعة لتشجيع الخدمات من متكاملة منظومة خالل من الصينية الثقافة

 الدول، كافة مع المختلفة نبهبجوا الثقافي التبادل دائرة توسيع على وتعمل الوطني، قتصادلإل كبيراً  دعماً 

 نتيجة جيةستراتياإل لهذه التبني هذا جاء وقد العالمية، الثقافية المؤسسات خبرات من المتبادلة ستفادةواإل
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 الصين مكانة دعم في الثقافي البعد هميةأب والسياسية الثقافية والنخبة ينالصيني المسئولين دراكإل

 .والتكنولوجي والعسكري  قتصادياإل عدبال عن يرهتأث في هميةأ  يقل ال الثقافي البعد نأ دراكهمإو  العالمية،
 لعب من مكنها مما خالقيواأل نسانياإل الجانب على وتركز الديني رالعنص من الصينية الثقافة خلوت -

 خرى.األ الشعوب لىإ الثقافة هذه نقل في مهما دورا
 صعود يدعم منهما كل صعود نأ يأ ثقافي، صيني صعود يدعمه نأ البد قتصادياإل الصيني الصعود -

 قافةالث تشكل حيث الناعمة، وتهاق دواتأ من داة أك الثقافية الدبلوماسية جوهر مثل الذي مراأل وهو خراآل

 تسعى سلمية كقوة الدولية العالقات في الجديد الدور وجهأ همأ  حدأ على تؤكد مهمة دبلوماسية داة أ

 كافة عم الثقافي -الحضاري  الحوار تفعيل جلأ من وتعمل العالمي السالم على وتحافظ يةمنلتا لتحقيق

 العالم. دول
 شكلب التواجد من لوجيةوالتكنو  والثقافية قتصاديةاإل دواتهاأو  قافتهاث جاذبية خالل من الصين ستطاعتإ -

 لقىت حيث مريكية،األ المتحدة للواليات الخلفي فناءال تعتبر والتي االتينية مريكاأو  فريقياإ في ملحوظ

 قتصاديةإ ومساعدات تنموية مشوعات تقديم ةنتيج الدول هذه وشعوب حكومات من قبوالً  الصين

 خرين.اآل شئون  في التدخل عدم سياسة باعتاو  مشروطة، غير افيةثق وتبادالت
 صينية مراكز خالل من وعربية سيويةآو  مريكيةأو  وروبيةأ دول في نتشاراً إ الصينية الثقافة لقيت يضاأ -

 الصينية. الثقافة ونشر الصينية اللغة تعليم على تعمل ثقافية
 يادةللس المتبادل امحتر اإل في تتمثل مبادئ على وليةالد وعالقاتها الخارجية سياستها دعائم الصين رستأ -

 لمعالجة داة أك السلمي الحل على عتمادواإل الداخلية، الشئون  في التدخل وعدم قليمية،اإل والسالمة

 في المبادئ وهذه ،الدول مختلف مع التعاون  واصرأو   روابط تقوية على والعمل الدولية، النزاعات

 وساعدها جيرانها، مع عالقاتها وتحسين السلمي الصعود في تنجح جعلها يجابيةإ صداءأ لقيت سياستها

 السلمي. والحل بالتفاوض تايوان عادةإ  بصدد هي نواآل ،ومكاو كونغ هونغ مقاطعتي ستعادةإ في
 وتقليدية، نووية عسكرية قوةو  قتصادية،وإ حضارية، )مقومات الشمولية القوة مقومات من الصين تمتلك -

 البدي تكون  نأو  العالمي، النظام في مريكيةاأل الهيمنة تحدي على قادرة مناقسة قوة يجعلها ما (وغيرها

 الدولية. الشئون  في مريكياأل النفوذ عن
 هتماماتاإل جندةأ في الصدارة مركز الصين تحتل بحيث والصين مريكاأ بين التنافس من حالة يوجد  -

 مريكية.األ
 رى خاأل عن تختلف بلد كل نظرة جعل ما مريكية،األ والثقافة الصينية الثقافة بين جوهرية ختالفاتإ يوجد -

 زمات.األ معالجة كيفية وحول نسان،اإل وحقوق  كالديمقراطية مختلفة يممفاه حول
 مريكيةاأل العالقات بين وتوتر حتكاكاتإو  ختالفإ قضايا خرى أ وقضايا والتبت تايوان قضية تشكل -

 الصينية.
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 على تعمل وقد الصينية القيادة تواجه تحديات البيئي والتلوث نساناإل وحقوق  القوميات قضية تشكل -

 والمشاكل. المعيقات لهذه حالً  بكين تجد لم نإ الصيني الصعود وتيرة من التقليل
 صينية. وخصائص بمفاهيم العالمي النظام قيادة على القدرة للصين -
 وروسيا الهند مثل خرى أ قوى  ستظهر بل الدولي، النظام في الوحيدة القوة الصين تكون  أال المحتمل من -

 .القطبية متعدد عالمي نظام يجادإ على ستعمل ديةتحااإل
 لالعام ليس ولكنه ية،لصينا الخارجية السياسة صياغة في مهم الثقافي البعد نأ لىإ التوصل تم سبق مما -

 ةوالعسكري منيةواأل والسياسية قتصاديةاإل خرى األ العوامل عن بمعزل ثماره يعطي نأ يمكن وال الوحيد

 والتقنية.
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 التوصيات
ن عغفاله وعزله إ العالقات الدولية وعدم  لدارسي بجعله مساق دراسي يهتمام بالبعد الثقافضرورة اإل -1

 خرى.بعاد األبقية األ
 ستفادة من النموذج الصيني كتجربة رائدة وتستحق الدراسة.اإل -2
 مناسبة. ستراتيجيات تنمويةإين لتعليم كوادر قادرة على تبني زيادة التبادالت الثقافية والعلمية مع الص -3
 قامة المهرجانات الفنية والثقافية في الدول المختلفة.إ -4
د بدعم من قامة المعارض داخل البالإد، و لدولية التي تقام خارج البالالمشاركة في معارض الكتب ا -5

 .وزارة الثقافة
 همية في دعم الحوار وتشجيع التعاون.أ شكاله لما له من أهتمام بالمجال الرياضي بمختلف اإل -6
ثقافات جل تشجيع حوار الأبية من جنالتبادل الطالبي مع الجامعات األ هتمام بالمنح الدراسية وبرامجاإل -7

 ختلفة.طالع على ثقافات مواإل
توى ترقى بمستبرز ثقافتنا و التركيز على البرامج التي يتم بثها من خالل التلفزيون والفضائيات بحيث  -8

 المشاهد.
 خرى.ن توصل رسائل للشعوب األأة تبث بلغات مختلفة بحيث تستطيع قنوات فضائي إنشاء -9

وتخفيض تكاليف دبية والتاريخية ونشر الكتب والبحوث العلمية واأل دباءدب واألتشجيع األ -10
 الطبع والنشر والتوزيع.

 على غرار المراكز الثقافية الصينية. في الدول األخرى  نشاء مراكز ثقافية فلسطينيةإ -11
الل خيجابية فيها من لثقافة الفلسطينية والعربية، وتنقيحها والتأكيد على الجوانب اإلاحياء إ -12

 مؤسسات حكومية وغير الحكومية.
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