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اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

إلى أحب ٍة وإن عن عالمنا رحلوا...
إلى أرواح في العلياء سكنوا...
ولكنهم في الروح والقلب استوطنوا...
روح عظيمة ،إليك سيدة نساء األرض ،إليك أمي...
إلى ٍ

إلى روح أبي العزيز...
إلى روح شقيقي الغالي...
إلى روح شقيقتي الحبيبة...
إلى روح جدتي الحنونة...
إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي هذا

ج

شـــــكر وتقديــــر
يقول سبحانه وتعالى " ولئن شكرتم ألزيدنكم"
صـــدق اللـــه العظيـــــم
سورة إبراهيم "آية"7

بعد الشكر واإلمتنان هلل سبحانه وتعالى على ما أنعمه على من فضله وكرمه ما مكنني
من إنجاز أطروحتي هذه،

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان
لألستاذ الدكتور /عبد ربه العنزي،

لقبوله اإلشراف على رسالتي والذي أعتبره وساماً على صدري ما حييت.
كما أتقدم بالشكر واإلمتنان واإلحترام لكل من

األستاذ الدكتور /عبد ربه العنزي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة األزهر
واألستاذ الدكتور /عبد الناصر سرور أستاذ العالقات الدولية بجامعة األقصى
لقبولهم مناقشة هذه األطروحة البحثية.
وأتقدم بوافر الشكر والتقدير لجامعة األزهر ،وعمادة الدارسات
العليا  ،وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وبرنامج العلوم السياسية لما بذلوه
وما يبذلوه من عطاء دائم لخدمة العلم والبحث العلمي.
كما أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان ألغلى ما أملك شقيقتاي "مي وماجدة" على وقوفهم جانبي ودعمهم لي،
كذلك الشكر موصول والمحبة لجيراني وأصدقائي على محبتهم ودعمهم المستمر لي.
مها
ح

الملخص
تسعى الصين إلى أن تكون الدولة األكثر أهمية واعتبا اًر في العالم ،وذلك من خالل استعادتها لمكانتها وإعادة
اإلعتبار لها ،حيث نرى أن للصين تأثير (تاريخي ،إقتصادي ،سياسي ،إجتماعي ،ودبلوماسي) وغيره ،وحاولت

الدراسة أن تلقي الضوء على عامل مهم من العوامل التي جعلت الصين تؤثر على مختلف دول العالم وفق
سياساتها الخارجية تجاه النظام الدولي ،أال وهو البعد الثقافي ،وسعت الدراسة للتعرف على تأثير وأهمية البعد
الثقافي في السياسة الخارجية الصينية تجاه النظام الدولي ،وتم عرض وتحليل عدد كبير من األدبيات والكتب

ذات العالقة ،وتوصلت الدراسة إلى أن البعد الثقافي في السياسة الخارجية الصينية لعب دو اًر هاماً في إبراز
الصين كقوة فاعلة دولياً في النظام الدولي الراهن ،حيت شكلت المفاهيم الثقافية والحضارية ركيزة هامة ورئيسة

في سياسة الصين الخارجية تجاه العالم الخارجي ،كما تضمنت الثقافة الصينية في إطار نشاط السياسة

الخارجية الصينية المقومات التي جعلت من الصين قوة مساهمة في تشكيل الخارطة الثقافية للنظام الدولي،

وقد استطاعت الصين أن تبرز كقوة ناعمة فاعلة حضارياً وثقافياً في النظام الدولي ،باإلضافة إلى نجاحها

في ال تواجد في كل مكان ،وتغيير صورتها المشوهة والضبابية التي رسمها الغرب لها ،كذلك تحسين عالقتها
بجيرانها في آسيا ،وإقامة مشاريع تنموية وتعاونية مع الدول النامية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية ،كما أصبحت

قطب سياسي فاعل في الشئون الدولية ،كما وضحت الدراسة بعض التحديات التي قد تقلل من وتيرة الصعود
الصيني والتي تضم التلوث البيئي ،ومبادرة الحزام والطريق ،وموضوع األقليات واإلثنيات ،هذا باإلضافة إلى

وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها ،توصي الباحثة بضرورة
موقف أمريكا وحلفائها من الصعود الصيني،
ً

اإلهتمام بالبعد الثقافي في دراسة العالقات الدولية ،كما تدعو إلى اإلستفادة من النموذج الصيني في إحياء
وتطوير وتسويق ثقافته كتجربة رائدة تستحق الدراسة ،وذلك بتبني إستراتيجية تهدف إلى تطوير الثقافة

الفلسطينية ،وإتخاذ خطوات عملية تشمل إنشاء مراكز ثقافية ،إقامة مهرجانات ثقافية ومعارض فنية في أنحاء
متفرقة من العالم ،وغيرها من الوسائل التي تساعد على تسويق ثقافتنا الفلسطينية.

خ

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
د

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.

ذ

المقدمة
تناولت الكثير من الدراسات واألدبيات األكاديمية تنامي قوة الصين وفعاليتها الدولية ،وما وصلت إليه من مكانة

بارزة لها وزنها في النظام الدولي ،وقد تباينت التحليالت حول المقومات واألسباب التي ساهمت في تعزيز قوة

الصين ومكانتها ،حيث يجادل بعض الكتاب والباحثين والمهتمين بالشأن الصيني أن مكانتها تعود للمقومات
اإلقتصادية ،والبعض اآلخر يرجعها ألسباب سياسية تعود لطبيعة نظامها السياسي ،وهناك من تناول البعد
الثقافي والحضاري كأحد المقومات الهامة التي ألهمت صناع القرار والنخبة السياسية الصينية في توظيف
العامل الثقافي في صنع السياسة الخارجية في عالقاتها الدولية.
في كل األحوال ،ال يمكن التغافل عن مدى إنتشار الثقافة الصينية وتعزيز تواجدها في القارات الستة ،وقد تم

متابعة هذا البعد إعالمياً وسياسياً وأكاديمياً بالكثير من األهمية ،وقد توج هذا الجهد الصيني عالمياً حينما أطلق

اإلعالم الغربي أن عام  2016هو العام الثقافي الصيني ،وفي تقرير لمعهد اإلحصاء لليونسكو في 2016
أشار إلى أن الصين تفوقت على الواليات المتحدة األمريكية ثقافياً ،كما أنها تحتل المركز األول عالمياً في
تصدير المواد الثقافية (األفالم والموسيقى) ،وأن التفوق واإلنتشار للثقافة الصينية أحد العوامل اإليجابية في
سياسة صعودها لتصبح أحد القوى الفاعلة والمؤثرة في النظام الدولي). (UNESCO, 2016: P33

وإنطالقاً من قناعة الصين بأهمية البعد الثقافي في سياستها الخارجية ،وإدراك قادتها السياسيين لمدى تأثير

الثقافة في دعم مكانتها العالمية ،فقد خصصت الصين كل اإلمكانات المادية والبشرية والعلمية الالزمة لنشر
ثقافتها لتكون دافعاً كبي اًر لظهور الثقافة الصينية أكثر على المشهد الثقافي العالمي .ومن أجل تحقيق ذلك تبنت

الصين في عام  1988إستراتيجية ثقافية إعتبرت الثقافة عنص اًر إستراتيجياً وأداة دبلوماسية إستمدت أساسها
الفكري من الثقافة الكونفوشوسية والثقافة التقليدية باإلضافة للسياسة الواقعية ،وقد حرصت الصين من خالل
هذه اإلستراتيجية اإلعالن للجميع على أنها تبحث عن التعاون والسالم.

وتبنى زعماء الحزب الشيوعي الصيني في تشرين أول  2011توجهاً يهدف إلى تعزيز القوة الناعمة للصين

والحفاظ على األمن الثقافي في أعقاب الطفرة اإلقتصادية ،وذلك من خالل إصالح النظام الثقافي للصين
وتعزيز تنمية صناعة الثقافة ،وهو ما أثار مخاوف بعض مثقفي الـغـرب الذين سارعوا إلـى تنبيه الـقـارة الـعـجـوز

(أوروبا) من يقظة الـثـقـافـات اآلسـيـويـة الـتـي إنـتـعـشـت في مرحلة تشهد فيها الثقافات الغربية تراجعاً كبي اًر عـلـى
مـسـتـوى الـفـلـسـفـة ،والـسـلـوكـيـات ،كما حذر بعض قادة الغرب من تحول القرن الحادي والعشرون إلى قرن آسيوي
بإمتياز إقتصادياً وثقافياً.
وقد أثمرت جهود الصين وسعيها في نشر ثقافتها ،فقد كشف متحف (المتروبوليتان) للفنون بمدينة نيويورك
األمريكية عن تأثير الفن والتصوير والثقافة الصينية الكبير على األزياء والموضة في الغرب ،كما أعلنت المديرة
1

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

التقليدية( .صحيفة الشعب اليومية أونالين)2016 ،
وبالرغم من ثراء ميدان العالقات الدولية بالكتابات واإلسهامات التي تناولت شتى مواضيعها ،إال أنه يمكن أن
نلمس نقصاً في المراجع التي تهتم بالبعد الثقافي في العالقات الدولية بصفة عامة ،وفي السياسة الخارجية
بصفة خاصة ،بيد أن الصعود الصيني المتسارع الخطى والذي يعتبر طفرة نوعية ،جعل السياسة الخارجية

محل إهتمام العديد من الباحثين لدراستها ،والبحث في العوامل التي ساهمت في تشكيلها وخاصة العوامل
اإلقتصادية ،ولم يحظ البعد الثقافي بنفس األهمية في إهتماماتهم ،رغم أن الصعود اإلقتصادي ال بد أن يرافقه
صعود ثقافي.

تركز الدراسة على مالمح الثقافة الصينية ومقوماتها ،وكيف تمكن صناع القرار في اإلدارة السياسية الصينية

من توظيف البعد الثقافي في السياسة الخارجية في عالقاتها الدولية ،وتحليل مضمون السياسة الخارجية الصينية
في عالقاتها الدولية ،والتركيز على الجانب الثقافي لها في خدمة مصالحها الوطنية ،األمر الذي يقودنا نحو

قراءة واقع وأهداف هذه السياسة التي تسعى الصين لتحقيقها .كما تتناول هذه الدراسة مظاهر التفوق الثقافي

الصيني وإنتشاره في مناطق مختلفة من العالم ،وتوضيح العوامل التي أدت إلى بروز الصين كفاعل حضاري
في النظام الدولي الراهن ،بحيث أصبحت قادرة على التحدي والمنافسة ،باإلضافة لذكر المعيقات والتحديات

التي تواجه السياسة الخارجية الصينية.
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مشكلة الدراسة:
تطرح الدراسة سؤاالً رئيسياً يحدد محتوى ومضمون مشكلة الدراسة وهو:
كيف وظفت السياسة الخارجية الصينية البعد الثقافي تجاه النظام الدولي الراهن؟
ولمعالجة هذه اإلشكالية تم تدعيمها باألسئلة الفرعية التالية:
 .1كيف تتم عملية تأصيل الثقافة في حقل العالقات الدولية؟
 .2ما المظاهر الثقافية للسياسة الخارجية الصينية؟
 .3ما التحديات التي واجهت السياسة الخارجية الصينية لتسويق ثقافتها في النظام الدولي؟
 .4ما أبرز اإلنجازات التي حققتها األداة الثقافية للسياسة الخارجية الصينية؟
 .5هل إستطاعت الصين أن تبرز كقوة فاعلة ثقافياً في النظام الدولي؟
أهمية الموضوع:

األهمية األكاديمية /النظرية:

 تقدم الصين نموذجاً جديداً في اإلنفتاح على متغيرات المحيط العالمي ،ولكن على الرغم من أن الصينإنخرطت في مواكبة التحوالت التي فرضتها العولمة ،إال أن ذلك لم يمنعها من التشبث بمقوماتها الحضارية

والثقافية .وهذا كان الدافع لدراسة البعد الثقافي للصين ومقومات هذه الثقافة التي استطاعت الصمود في
وجه تحديات العولمة والحفاظ على خصوصيتها ،وآليات صناع القرار من تبني إستراتيجيات فعالة لتعزيز

الثقافة من أجل دعم مكانة الصين في النظام الدولي الراهن ،من جهة أخرى تكون هذه الدراسة مرجعاً

للطالب والمهتمين بالشأن الصيني والبعد الثقافي في العالقات الدولية ،وكذلك كدروس مستفادة من تجارب
الصين الناجحة في توظيف البعد الثقافي في دعم مكانتها الدولية.

 تزويد الباحثين بقدر من المعلومات تمكنهم من فهم أهمية البعد الثقافي وتفاعالته في النظام الدولي.األهمية العملية /التطبيقية:
 -1بحث وتعزيز سبل نقل التجارب الثقافية النافعة في السياسات الخارجية الصينية ومحاولة اإلستفادة
منها وتطبيقها في السياسات العربية.
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 -2إلقاء الضوء على مواضيع ال ينتبه إليها السياسيون ولكنها مهمة ومؤثرة في نفس الوقت.
 -3فتح باب التبادل الثقافي بين الصين والبالد العربية.
 -4إبراز أهمية البعد الثقافي لدى صناع القرار وما له من دور في عملية التنمية الشاملة في كل المجاالت،
وكذلك في سعيهم نحو إقامة عالقات دولية ناجحة وعالقات شراكة مع اآلخرين.
 -5تشكل الثقافة بما تحتوي من عناصر موضوعية مشتركة مثل الدين واللغة والتاريخ والعادات والفن
عنص اًر هاماً من عناصر السياسة الخارجية للدول ،والتي تترك أث اًر واضحاً على السلوك العام للدولة

في صياغة ق ارراتها المنظمة لعالقاتها مع الدول األخرى .كما تشكل الثقافة أداة دبلوماسية مهمة تؤكد
على أحد أهم أوجه الدور الجديد في العالقات الدولية كقوة ناعمة تسعى لتحقيق التنمية وتحافظ على

السالم العالمي.
أهداف الدراسة:

 -1توضيح البعد الثقافي في حقل العالقات الدولية خاصة في سياق الفضاءات المفتوحة.
 -2التعرف على البعد الثقافي في السياسة الخارجية الصينية.
 -3الوقوف على الدور الثقافي للصين في النظام الدولي الراهن.
 -4اإلحاطة بالمشروع الحضاري الصيني وتسويقه ضمن نطاق مفاعيل النظام الدولي.
 -5دراسة التحديات الغربية واألمريكية التي تحد من الدور الثقافي الصيني في إطار الفعالية السياسية في
النظام الدولي.

منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث يقوم هذا المنهج بتحديد الخصائص الظاهرة ووصف
طبيعتها ،ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها ،وجمع البيانات والتحليل والربط والتفسير لهذه

البيانات ،كما يظهر هذا المنهج في الدراسة من خالل عرض مؤلفات ودراسات حول أهمية البعد الثقافي في
السياسة الخارجية كأحد مقومات القوة الفاعلة في السياسة الخارجية الصينية ،وتحليل دالالت ذلك في مكانة
الصين البارزة في النظام الدولي ،وكذلك من خالل تحليل عناصر القوة والجذب فيها ،وتفسير تماسك الهوية
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الثقافية للصين .كما اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة ،وهذا المنهج يركز على حالة بعينها لتستخدم

في اإلجابة على أسئلة البحث ،وفي حالتنا يتركز اإلهتمام على الصين حيث يبرز توجهات السياسة الخارجية
نحو النظام الدولي ،ومدى تداخل العامل الثقافي في كل جوانبها (السياسية واإلقتصادية والتبادل الحضاري)،

ويزودنا بالتفسيرات واألطر النظرية التي تعنـى بالبعد الثقافـي للسياسـة الخارجيـة مع الواقع العملي لهذه السياسة،
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

تحقيق هذه األهداف في بلدان العالم الثالث.

مصطلحات الدراسة:
البعد الثقافي:

يعرف على أنه" :ذلك الجسد المنظم من القواعد التي تحكم تواصل أفراد شعب ما مع غيرهم ،تحكم رؤيتهم
لذاتهم ولبيئتهم ،وكذلك تحكم سلوكهم تجاه اآلخر وتجاه سائر موضوعات البيئة المحيطة بهم" (غانم:2011 ،
ص ،)97وتعرف نادية مصطفى األبعاد الحضارية الثقافية في العالقات الدولية بأنها" :األبعاد المتصلة بآثار

إختالف الرؤية للعالم ومعايير التقويـم ودوافع السلوك وأسس الهوية ،وهي ذات تأثيــر على األسس الجديدة لتقسيم العالم ،ومحركاً
للتفاعالت الدولية ،ومحدداً لنمطها ولحالة النظام الدولي ،وأداة من أدوات السياسة وموضوعا من موضوعاتها ،ومحددا لخطاب

النخب والقاعدة ،وأخي ار عنص ار تفسيريا أو تبريريا للتحالفات ومكون ًا للقوة" (غانم :2011 ،ص.)113

الثقافة:
تعرف على أنها" :خارطة الطريق الذهنية التي تقدم المعرفة واإلرشاد للسلــوك السياسي ،أي بالمحصلة هي نظرة إلى العالم،
تفسر لماذا أو كيف يتصرف األفراد والجماعات على النحو الذي يتصرفون به ،هذه النظرة المختلفة إلـى العالم تفسر ظواهر

وسلوكيات معينة ،مثل سلوك قائد سياسـي في موقـف بعينه ،ردود األفعال تجاه أفعال بعينها ،الموقف تجاه تهديد خارجي

مثالً...الخ" (رينشون وآخرين :2012 ،ص .)41وتعرف أيضاً بأنها" :الوعي بلغة ،أصل إثني ،تاريخ ،دين،
عادات ،مؤسسات مشتركة ،واإلنتماءألرض واحدة" ).(Halliday, 2000: p52-53
السياسة الخارجية:
تعرف السياسة الخارجية بأنها "منهاج مخطط للعمل ،يطوره صانع القرار في الدولة تجاه الدول ،أو الوحدات

الدولية األخرى بهدف تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية" (سليم :1998 ،ص .)12أو هي:
"الخطة التي ترسم العالقات الخارجية لدولة مع غيرها من الدول" (محمد :1975 ،ص .)29أما السفير الفرنسي "مارسيل
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ميرل" فيعرفها بأنها" :فن إدارة عالقات دولة مع الدول األخرى" (النعيمي :2011،ص .)19كما تعرف على

أنها" :منهج للعمل يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع القومي بوعي ،من أجل إقرار أو تغيير موقف معين في
النسق الدولي بشكل يتفق واألهداف المحددة سلفاً" ).(Przezinski, 1969: p156
النظام الدولي:
النظام الدولي هو" :نمط منتظم من التفاعالت بين وحداته وفواعله .وتركز (مدرسة النظام الدولي) وهي إحدى
المدارس الفكرية في العالقات الدولية على (الدولة) بوصفها وحدة التحليل األساسية للنظام ،فيما تركز مدارس

فكرية أخرى على (فواعل) أخرى في النظام العالمي ال تقل أهمية عن الدولة القومية" (ابوعلية:1993 ،

ص .)127ويقصد به أيضاً" :تجمع يضم وحدات سياسية مستقلة ،تتفاعل فيما بينها بتواتر معقول وفقاً لعمليات
منتظمة ،وتلعب القوة دو اًر رئيسيا في التفاعل بين هذه الوحدات" (عودة :2005 ،ص.)10

العالقات الدولية:
يرى "فيريدرك هارتمان" بأن مصطلح العالقات الدولية" :يشمل على كل اإلتصاالت بين الدول وكل حركات
الشعوب والسلع واألفكار عبر الحدود الوطنية" (الدجاني :2003 ،ص ،)15ويعرفها "مارسيل ميرل" بأنها" :كل
التدفقات التي تعبر الحدود ،أو حتى تتطلع نحو عبورها ،هي تدفقات يمكن وصفها بالعالقات الدولية ،وتشمل

هذه التدفقات بالطبع على العالقات بين حكومات هذه الدول وأيضاً على العالقات بين األفراد والمجموعات
العامة أو الخاصة ،التي تقع على جانبي الحدود ،كما تشتمل على جميع األنشطة التقليدية للحكومات:

الدبلوماسية ،المفاوضات ،الحرب ...إلخ ،وتشتمل أيضاً وفي الوقت نفسه على تدفقات من طبيعة أخرى:

إقتصادية ،أيديولوجية ،سكانية ،رياضية ،ثقافية ،سياحية ...وغيرها" (الدجاني :2003 ،ص.)12
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الدراسات السابقة:
تناولت دراسات سابقة موضوع صعود قوة الصين ،وعالجت عوامل عديدة أسهمت في لفت االنتباه إلى العمالق

الصيني ،وبحثت جلها في األبعاد التاريخية واإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والثقافية وأثرها في بروز الصين،
ومن بين هذه الدراسات:
 -1منصور ،عماد ،السياسة الخارجية الصينية من منظار الثقافة االستراتيجية( ،قطر :مجلة سياسات
عربية ،العدد )2016 ،21

تضمنت هذه الدراسة معلومات عن الصين الشعبية ونظامها السياسي وأهم سمات الثقافة الصينية ومصادرها
وتأثيرها على عملية صنع القرار في سياستها الخارجية ،وهدفت هذه الدراسة إلى فهم الدوافع والمحركات الكامنة
وراء سياسة الصين الخارجية من منظار األهداف الصينية على المدى الطويل ،كما سعت إلى فهم دوافع

السياسة الخارجية بالعودة إلى دراسة الثقافة اإلستراتيجية في العالقات الدولية ،وقد أكدت الدراسة على أهمية
دراسة الثقافة اإل ستراتيجية وتاريخ األفكار والمعتقدات المجتمعية الصينية على فهم األطر العريضة للسياسات

الخارجية الصينية عامة ،وأن األفكار والقيم التي تحتويها هذه الثقافة ليست المصدر الوحيد للسياسة الخارجية،
أو للحكم الداخلي ،كما أنها ليست العامل الوحيد المؤثر في إختيار سياسات معينة ،وقد أوصت الدراسة

المهتمين بالعالقات الدولية في الشرق األوسط عامة إعطاء السياسة الداخلية الصينية إهتمام أكبر ،باإلضافة

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

 -2صالح ،ماجدة علي ،العامل الثقافي كمحدد لعالقات الصين الخارجية -العالقات الصينية العربية نموذجا،
(القاهرة :مركز الدراسات اآلسيوية)2012 ،

تناولت هذه الدراسة المالمح البارزة للحضارة والثقافة الصينية ،والعناصر الرئيسية للثقافة الصينية في عملية

صنع السياسة الخارجية ،وكذلك أهم الركائز األساسية لالستراتيجية الثقافية الصينية ،وموضع العامل الثقافي
في العالقات الصينية العربية ،وتوصلت الدراسة إلى :أن الثقافة أضحت أحد الركائز االستراتيجية ليس فقط
في سياسة الدول الداخلية ولكن أيضا في سياستها الخارجية لما لها من تأثير ايجابي في دفع جهود تحقيق

التنمية والسالم ،وأوصت الدراسة بدعم العالقات و زيادة التعاون بين الدول العربية والصين وتشجيع التبادل

الثقافي بينهم.

 -3خضير ،محمد ياس ،الصين ومستقبل النظام السياسي الدولي( ،بغداد :مجلة السياسة والدولية ،العدد
)2014 ،24

تطرقت هذه الدراسة للصين وسياستها الخارجية ومقومات القوة لديها ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على شكل

وطبيعة النظام السياسي الدولي و دور ومكانة الصين في النظام الدولي وحجم مشاركتها في صياغة مستقبل
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هذا النظام ،وأظهرت نتائج الدراسة أن النظام السياسي الدولي يتحدد بحسب طبيعة سياسات الفاعلين فيه ،كما
أن توزيع عناصر القوة تحدد فاعلية كل طرف من عدمها ،وأن النظام الدولي هو في طور التحول نحو التعددية،

وأن الصين طرف فاعل في النظام الدولي نتيجة اإلمكانات التي تتوافر لها ،كما أن نمو القوة اإلقتصادية في
الصين يقابلها قوة عسكرية في حالة تطور مستمر لحماية مصالحها في المناطق المختلفة.

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

هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد الصعود الصيني في النظام الدولي وتداعياته في الفترة الزمنية -1991
 ،2010وقد تضمنت الدراسة معلومات حول الصين ومقوماتها المادية والمعنوية ،والمعيقات التي قد تتسبب
في تقويض صعودها ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النظام الدولي يسير نحو نظام متعدد األقطاب ،خاصة في

ظل صعود العديد من القوى اآلسيوية وفي مقدمتها الصين والهند واليابان ،باإلضافة إلى روسيا ،وأن الصين

سيكون لها مكانة عليا في النظام الدولي ،حيث أن صعودها مرتبط بمجموعة متشابكة من العوامل والمحددات
سواء على مستوى الداخل أو مستوى الخارج.
-5

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

هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسة الخارجية الصينية والتحديات التي واجهتها باإلضافة للتعرف على
أهداف ومحددات السياسة الخارجية الصينية واإلشكاليات التي واجهتها ،والتعرف على السياسة الخارجية تجاه

الواليات المتحدة األمريكية وموقف الصين من اإلرهاب ،وقد أوصت الدراسة بوجوب إهتمام الواليات المتحدة

األمريكية بالصين ،كون الصين قادرة على إستخدام نفوذها وقوتها المرنة بالمنطقة لدفع دولها إلى إتخاذ خيارات

أكثر وضوحاً حيال التقارب مع القوى الخارجية ولكي تحمي مصالحها ،كما يجب على الواليات المتحدة
األمريكية أن تتخذ سياسة مركزة وتتفهم كيفية تصاعد القوة الناعمة الصينية.

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

تناولت الدراسة عوامل القوة التي جعلت الصين تقفز من بلد في مصاف الدول المتخلفة الى دولة ذات مكانة

مميزة على المستوى الدولي ،كذلك مستقبل الصين في إطار النظام الدولي الجديد ،وقد أظهرت نتائج الد ارسة

إمتالك الصين لكل المقومات (السياسية ،العسكرية ،اإلقتصادية ،الثقافية ،والتكنولوجية) ما جعل منها قوة فاعلة
برزت بشكل إستثنائي وتؤسس لها مكانة مميزة في النظام الدولي.
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7- Yaqing, Qin, Chinese Culture and Its Implications for Foreign Policy(Making, ) China: China international stydes, 2012

تناولت هذه الدراسة الثقافة الصينية والعناصر الرئيسية األربعة التي تتكون منها وهي كالتالي :التفكير داخل

السياق ،اإلرتباطية ،التكاملية ،القابلية للتغيير ،وهي ال تزال تعمل حالياً ،كما هدفت إلى التعرف على دور

الثقافة الصينية في صنع السياسات الخارجية ،وكيف تنعكس الثقافة على سلوك صناع القرار في التعامل مع

القضايا الدولية ،وتوصلت الدراسة إلى أن الثقافة تعتبر عنص اًر مهماً في صنع السياسة الخارجية ،ولكنه ليس
العنصر الوحيد بل هناك عوامل أخرى تتداخل مع البعد الثقافي وتشكل مصدر قوة ومحرك لصناع القرار في

السياسة الخارجية الصينية.

Kim, Hwajung, Cultural Characteristics Prevalent in the Chinese

8-

(Negotiation Process, ), China: China international stydes, 1999
تطرقت الدراسة إلى أهم الخصائص السائدة والكامنة في المفاوضات الصينية على مستوى األفراد والمؤسسات

الصينية ،كما أشارت إلى أن نجاح المفاوضات مع الصينيين يجب أن يتم بطريقة تتفق معهم ،وذلك من خالل
األساليب التي تتناسب مع الثقافة الصينية والتي تلقى قبول من جانب الصينيين ،وتشير نتائج الدراسة إلى أن

أي مفاوض أوروبي يجب أن يكون على بينة ووعي كامل بالخصائص السائدة لعملية المفاوضات مع الصينيين
مثل :الوضع ،المواجهة ،الثقة ،الصداقة ،الغموض ،الصبر ،والبرتوكوالت الصينية ،كما أوصت بأهمية التعرف

على خصائص الثقافة الصينية والتي تعتبر شيئاً أساسياً لتجنب أي سوء فهم أو توتر عند التعامل مع الصينيين.

التعليق على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة السياسة الخارجية الصينية ،ومكانة الصين في النظام الدولي وكان معظم التركيز
على العامل اإلقتصادي ،وقلة من الدراسات التي تناولت موضوع البعد الثقافي ودوره في صنع السياسة الخارجية

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

حضور الصين ودعم مكانتها على الساحة الدولية ،وتم التطرق إلى بعض التحديات التي قد تعيق أو تعمل

على التقليل من سرعة صعود الصين.
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الفصل األول
البعد الثقافي في العالقات الدولية (اإلطار النظري)

 المبحث األول :الثقافة :مفهومها ،محدداتها ،خصائصها ،ومصادرها. المبحث الثاني :البعد الثقافي في العالقات الدولية. المبحث الثالث :البعد الثقافي من منظور نظريات العالقات الدولية. المبحث الرابع :البعد الثقافي في السياسات الخارجية للدول. -المبحث الخامس :مالمح الثقافة الصينية.
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المبحث األول :الثقافة (مفهومها ،محدداتها ،خصائصها ،مصادرها)
تحتل الثقافة مكانة هامة في دراسات علم اإلجتماع واألنثروبولوجيا الثقافية واإلجتماعية والسياسية ،حيث تمثل

الثقافة جزء مهم من حياة اإل نسان ،باإلضافة إلى أن الثقافة بشكل عام تساعد على التمييز بين فرد وآخر،

وبين جماعة وأخرى ،وبين مجتمع ومجتمع آخر ،فسلوك األفراد وتصرفاتهم ما هي إال ترجمة وتعبير عن

الثقافة السائدة ،باإلضافة لعوامل أخرى كالعوامل الجغرافية والبيولوجية ،فالثقافة تعبر عن أسلوب متميز لحياة
الجماعة ونمط متكامل لحياة أفرادها ،كما أنها تمد المجتمع باألدوات الالزمة الستم اررية وتطور الحياة فيه ،ال

فرق في ذلك بين الثقافات بدائية كانت أو حديثة (تومبسون وآخرون :1997 ،ص.)9-8

وبالعودة إلى النصف األخير من القرن العشرين نرى بوضوح أن الثقافة إنتقلت إلى مقدمة المشهد ،وهذا ال
يعني أنها لم تكن موجودة من قبل ،إنما كانت في خلفية المشهد العام ،وقد تم إدراجها من قبل المؤرخين في

فصل تكميلي عن الفنون والثقافة ،إال أن الجميع اكتشفوا في عصر العوالم الثالثة (العالم الرأسمالي ،العالم

الشيوعي ،والعالم الذي قام على أنقاض الكولونيالية) أن الثقافة أصبحت تخضع لقواعد اإلنتاج ،فأصبح للكتل
الجماهيرية ثقافة ،كما أصبح للثقافة كتلة ،وصارت الثقافة في كل مكان ،ولم تعد حك اًر على المثقفين واألدباء،

وكان من نتيجة إنتشار الثقافة في كل مكان أن أصبحت دراسة الثقافة ونقدها على نحو متزايد جزءاً مركزياً
من الحياة السياسية والفكرية (ديننج :2013 ،ص.)16-15
ما هي الثقافة؟

حاول الكثير من العلماء والمفكرين منذ القرن التاسع عشر إلى اآلن الوصول إلتفاق على تعريف محدد لمفهوم
الثقافة ،وهذا ليس بالشيء الهين واليسير ،وذلك إلختالف التعريفات الناتجة عن إختالف النزعات واإلتجاهات
السياسية ،كذلك إختالف الزاوية التي ينظر منها للموضوع ،وكان من نتيجة هذه اإلختالفات وجود عشرات
التعريفات ،ويمكن رد ما قيل عن مفهوم الثقافة وتفسيرها إلى مدرستين( :بن نبي :1984 ،ص.)29
المدرسة الغربية :الوفية لتقاليد عصر النهضة والتي ترى أن الثقافة ثمرة الفكر اإلنساني.
المدرسة الماركسية :التي ترى أن الثقافة في جوهرها ثمرة المجتمع .
وبالرغم من انتشار مفهوم الثقافة وتداوله بشكل كبير ،إال أن المفهوم يتصف بالغموض واإللتباس كلما طرح
الموضوع للنقاش ،وهناك بحوث تخصصت في رصد ونشأة المفهوم وتطوره ،منها ما ركز على الجانب

التاريخي ،وأخرى على الجانب المعرفي ،وقد تم رصد  160تعريفاً للثقافة من قبل عالما األنثروبولوجيا األمريكيين

"كروبير" و"كلوكهون" ،وقد قاما بتصنيف هذه التعريفات إلى سبعة أصناف (وصفية ،تاريخية ،تقييمية،
سيكولوجية ،بنيوية ،تكوينية ،وجزئية غير كاملة) (عماد :2006 ،ص.)28
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وهناك من الكتاب من ركز على إتجاهين واضحين في التعريفات ،أحدهما ينظر للثقافة على أنها تتكون من

القيم والمعتقدات والمعايير والرموز واأليديولوجيات وغيرها من المنتجات العقلية ،أما اإلتجاه اآلخر فيربط الثقافة

بنمط الحياة الكلي لمجتمع ما ،والعالقات التي تربط بين أفراده ،وتوجهات هؤالء األفراد في حياتهم( .تومبسون،

 :1997ص)10

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

كلمة ثقافة ) (Cultureفتعود إلى اللغة الالتينية ) (Cultuvareوالتي تعني حرث األرض وزراعتها (بن نبي،
 :1964ص ،)25وبقي المفهوم يحمل نفس المعنى والداللة طوال العصرين اليوناني والروماني ،حيث أستخدم

مجا اًز من قبل "شيشرون" بالدالالت نفسها ،وقد أطلق على الفلسفة  Mentis Cultureأي زراعة العقل وتنميته،
وقد كانت مهمة الفلسفة تنشئة الناس على احترام وتكريم اآللهة ،وفي القرون الوسطى ،أطلقت فرنسا كلمة

Cultesعلى الطقوس الدينية ،أما في عصر النهضة فقد اقتصر المفهوم على مدلوله الفني واألدبي ،وفي

القرن السابع عشر إستخدمه مفكروا فرنسا أمثال "فولتير" للداللة على تنمية العقل وغرسه الذوق والفهم وتجميله
بالمعرفة ،وبانتقال مفهوم  Cultureإلى ألمانيا اكتسبت الكلمة مضمون جماعي فأصبحت تدل على التقدم

الفكري الذي يحصل عليه الفرد أو المجموعات أو اإلنسان بشكل عام ،بينما انطلق المفكرون اإلنجليز من
المسائل السياسية والدينية لينظروا إلى الثقافة من زاوية تطبيقاتها العملية ،فنظروا للثقافة بأنها العملية التي ترقى

نحو الكمال اإلنساني (عارف :1994 ،ص ،)20-19ومن أقدم تعريفات الثقافة وأكثرها شموالً وانتشا اًر ،والذي
يعتبر مرجعاً لكثير من المفكرين ،التعريف الذي قدمه "إدوارد تايلور" في كتابه عن الثقافة في القرن التاسع
عشر والذي يعرف الثقافة بأنها" :ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والقيم والفنون والعادات

التي يكتسبها اإلنسان كعضو في المجتمع" ) ،(Taylor, 1971: P1أما "روبرت بيرستيد" فيعرفها بقوله" :إن

الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من ما نفكر فيه أو نقوم بعمله ،أو نتملكه كأعضاء في المجتمع" (

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

تكون هذا الكل" (بن نبي :1984 ،ص ،)30أما "ريموند وليامز" فكتب عن الثقافة بأنها" :منظومة الداللة التي
من خاللها يجري تواصل وتكاثر وإدراك وإكتشاف النظام اإلجتماعي" ) ،(Williams, 1961: P1ويقدم لنا

"ستيوارت هول" رؤية مماثلة عن الثقافة بأنها" :الممارسات المعيشية ،أو األيديولوجيات العملية التي يتمكن

بفضلها مجتمع أو جماعة أو فئة من أن يكتشف ويحدد ويؤول ويفهم ظروف وشروط وجوده" (إيجلتون،2012 ،

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

عادة أن يميز المرء بين الثقافة العليا كاألدب ،والفن ،والتعليم التي
للمجتمع ،ولها عدة مظاهر فمن المألوف
ً
تعجب النخبة ،والثقافة الشعبية التي ترتكز على إمتاع الجماهير بالجملة" (ناي :2007 ،ص ،)32كما ويعرفها
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مالك بن نبي على أنها" :مجموعة من الصفات الخلقية والقيم اإلجتماعية ،التي تؤثر في الفرد منذ والدته،

لتصبح ال شعورياً العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه" (بن نبي :1984 ،ص،)74
ويرى هنتنجتون أن الثقافة هي" :الكل المعقد المتشابك من أساليب الحياة اإلنسانية والمادية وغير المادية ،أي

الفكرية أو المعنوية او الروحية التي إبتدرها اإلنسان وإكتسبها ،وال يزال يكتسبها بوصفه عضواً في جماعة أو
مجتمع في مرحلة معينة من تاريخ تطوره ،تقدماً كان أو تدهو اًر" (هنتنجتون :2011 ،ص ،)20فيما ذهب
الكاتبان "دينيس إليكساندروفيتش تشيكالوف" و"فالديمير إليكساندروفيتش كونداشوف" في كتابهما تاريخ الثقافة
العالمية في تعريفهما للثقافة بأنها" :مجموع العقائد والقيم والقواعد التي يتقبلها ويمتثل لها أفراد المجتمع ،القوة
والسلطة الموجهة لسلوك المجتمع التي تحدد ألفراده تصوراتهم عن أنفسهم والعالم من حولهم ،وال يستطيع أي

مجتمع أن يتقدم ويزدهر حتى يعرف المكونات الثقافية التي تتحكم به وتنمط تفكيره وتحدد إهتماماته وتوجه
نشاطه" (تشيكالوف وكوندراشوف ،2014 ،ص ،)8وعرفت منظمة اليونسكو في مؤتمرها العالمي عام 1982

الثقافة بأنها" :جميع السمات الروحية ،والمادية ،والفكرية ،والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه ،أو فئة إجتماعية
بعينها ،وتشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة ،كما تشمل الحقوق األساسية لإلنسان والنظم والقيم والتقاليد
والمعتقدات" ).(UNESCO, 2009: p1

محددات الثقافة وخصائصها:
يوجد للثقافة خصائص عديدة تجعلها مصدر إلهام لعدد كبير من التغيرات على مستوى اإلنسان والعالقات
اإلجتماعية ويمكن حصرها بالخصائص التالية (عماد :2006 ،ص :)117-115
 -1الثقافة نتاج إجتماعي إنساني :فالثقافة التوجد إال بوجود المجتمع ،كذلك اليقوم المجتمع ويبقى إال
بالثقافة ،والثقافة ما هي إال نتاج لحياة إجتماعية بشرية ،تنشأ من خالل سعي اإلنسان البتكار سبل

التكيف مع الظروف البيئية الجديدة ،ومحاولته التحكم بالظروف المحيطة به ،ونشوء الثقافة عملية
بطيئة ،تدريجية وغير ملحوظة.

 -2الثقافة مكتسبة :أي أن اإلنسان يكتسبها منذ والدته عن طريق التفاعل ،فهي ال تنتقل بالوراثة ،ولكنها
تتكون من خالل التنشئة اإلجتماعية أو اإلنتشار أو التناقل أو اإلستعارة أو التماثل واإلستيعاب.

 -3الثقافة نسيج متداخل :ليس هناك إستقالل لعناصر ثقافية داخل المجتمع ،وإنما تتداخل وتتساند ،وقد
يكون هذا التساند وظيفياً كما يقول الوظيفيون ،وقد يكون نوعاً من التكامل البنيوي كما يقول البنيويون.

 -4الثقافة وظيفية :أي أنها مشبعة للحاجات اإلنسانية المتعددة ،فتجمع بين المسائل المتصلة بالروح والفكر
والعقيدة والسياسة واألخالق ،وما يتصل بحاجات الجسم من طعام وش ارب وزواج وانتماء ،وحاجات

نفسية واجتماعية (الحاج ،2013 ،ص.)220
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 -5تحتوي الثقافة على معنى يمكن األفراد من فهم واستيعاب واالستجابة فكرياً وعاطفياً لما يدور حولهم
).(INGLIS AND HUGHSON , 2003: P18

 -6الثقافة نامية ومتغيرة :وهذا راجع لتغير وتطور ونمو المجتمعات ،فالتغير قانون تخضع له جميع
الظواهر ،وكما عب ر عنه "هيرقليطس"" :إن التغير قانون الوجود وإن االستقرار موت وعدم ويتم التغيير
بوتيرة مختلفة من مجتمع آلخر ،حسب درجة تقدم المجتمع وتطوره ،ففي المجتمعات البدائية يكون

التغيير بطيئا ،بينما في المجتمعات الحديثة والصناعية يكون التغيير أسرع" (عامر.)2011 ،

 -7الثقافة أفكار وأعمال :فاإلنسان تفاعل مع البيئة مكوناً معها عالقات ثالثية األبعاد (عماد:2006 ،
ص:)122-117

 البعد المادي :حيث تحولت عالقة اإلنسان مع البيئة إلى أعمال وإنجازات بدءاً باألدوات واآلالتإلى المنازل والمدارس والمصانع ،وهذه األعمال اليمكن أن تتحقق مالم تسبقها فكرة وإاردة تنفيذ.
باختصار ،البعد المادي ما هو إال أفكار تم ترجمتها وتجسيدها وتحويلها إلى أعمال.

 البعد اإلجتماعي :ويشمل النظم اإلجتماعية التي تحدد عالقة اإلنسان باإلنسان ،ويتم تجسيد هذهالعالقة بالنظم اإلقتصادية ،والنظم السياسية ،والنظم العائلية ،وجعلها تعود بمرجعيتها إلى كونها

أفكا ارً تتجسد كتصرفات وسلوكيات إنسانية.

 البعد الرمزي :وتربط عالقة اإلنسان بعالم األفكار المجردة والرموز ،كاللغة والدين والقيم والفنواألخالق ،وهذه النظم يغلب فيها جانب من األفكار ،إال أنها التخلو من أعمال تجسد الممارسات

الطقوسية للدين والممارسات العملية للقيم والفن واألخالق.

 -8الثقافة متباينة في المضمون ،متشابهة في الشكل :نجد تشابهاً واضحاً في جميع الثقافات إذا نظرنا إليها
كنظم أو قطاعات ،فكل ثقافة تتكون من البعد المادي ،والبعد اإلجتماعي ،والبعد الرمزي ،وفي كل ثقافة
يوجد أنظمة ثقافية متشابهة من حيث الشكل ويطلق على النظم المتشابهة في كل الثقافات النماذج أو

األنماط العالمية للثقافة ،وتختلف الثقافات في مضمونها إلى درجة التناقض ويعود التباين واإلختالف
بين الثقافات إلى عدة عوامل منها (عبد الكريم :2015 ،ص:)186

 -البيئة الجغرافية.

 حجم الجماعة اإلنسانية التي يجري فيها التعامل اإلنساني. طبيعة اإلتصال والتعاون بين الجماعات اإلنسانية. -توفر الطاقة حيث يلعب دو اًر فيها.

 -تلعب القيم السائدة في المجتمع اإلنساني دو اًر كبي اًر في التنوع الثقافي.

 طبيعة اإلنسان كصاحب عقل مفكر ومبدع قادر على إنتاج أعداد ال نهائية من األفكار والبدائل. -7الثقافة إنتقائية وتراكمية :حيث يتوارث الخلف األفكار والمعارف من السلف ،عن طريق ما يتركه من
رموز لغوية وآثار مادية ،كما أنها تنتقل من وسط إجتماعي آلخر ،أي أنها تراكمية يستفيد منها اإلنسان من
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منجزات الجيل السابق ويضيف عليها ،وانتقال الثقافة اليتم بشكل مستمر أو ثابت ،وهذا يعني أن الجيل
ينتقي من العناصر الثقافية ما يناسبه ويستبعد اآلخر حسب ظروفه وحاجاته (الحاج :2013 ،ص.)219

أنواع الثقافة:
يقسم بعض العلماء والمفكرين الثقافة إلى عنصرين ،أحدهما مادي واآلخر معنوي أو غير مادي ،وهناك فريق

آخر يقسمها حسب مستواها إلى قسمين :المستوى الفردي والمستوى الجمعي ،وفريق آخر يقسمها أربعة أقسام،
الثقافة المحلية وتوجد في المجتمعات الصغيرة ،الثقافة الوطنية وتوجد لدى سكان بلد معين ،الثقافة اإلقليمية

وتضم مجموعة أقطار ،والثقافة العالمية وتضم الخطوط المشتركة بين ثقافات عديدة (الحاج:2013 ،
ص.)216
ويصنفها علماء اإلجتماع إلى (هارلمبس وهولبورن :2010 ،ص:)10-9
 -1الثقافة العالية :والتي تتميز بدرجة عالية من الرقي ،وتعتبر من جانب الوسط الثقافي أعلى درجات اإلبداع
اإلنساني ،كما تعد األعمال الفنية ذات الحضور المستمر نموذجاً للثقافة العالية وتضم :السمفونيات
الكالسيكية ،األوبرا ،واللوحات الفنية العالمية.

 -2ثقافة عامة :وتشير لثقافة الناس العاديين وخصوصاً من يعيشون في مجتمعات ما قبل الصناعة ،بحيث
تتكون ذاتيا وتكون متجانسة وتعكس حياة وتجارب األفراد.

 -3ثقافة الجماهير :وهي إفراز للمجتمعات الصناعية ،وإنتاج لإلعالم الواسع ومثال على ذلك األفالم ذات
الطابع الشعبي والمسلسالت التلفزيونية المحلية.

 -4الثقافة الشعبية :وتتضمن أي منتج ثقافي ينال إعجاب الناس العاديين ودون أن ينجز خبرات ثقافية،
ونموذجاً على ذلك برامج التلفزيون وموسيقى البوب وأفالم األسواق والروايات الشعبية.

 -5الثقافة الفئوية :وتشير إلى مجموعة من الناس تشترك مع بعضها في مسألة ما ،يتميز أفراد هذه المجموعة
بشكل واضح عن باقي أفراد المجتمع.
مصادر الثقافة:
تطرح أسئلة عديدة حول مصادر الثقافة وكيفية تشكلها ،من أين تأتي؟ هل تأتي من المجتمع أم التاريخ أم
الدين؟ هل هي نتيجة التفاعل بين األف ارد وبين بيئتهم المحيطة بهم؟ هل تأتي الثقافة من القيم والعادات أم

العكس؟ وهل يكتسب اإلنسان القيم والعادات والتقاليد أم ينتجها؟

في الواقع تأتي الثقافة من كل اإلتجاهات ،وتشرب من أكثر منبع ،ولها أكثر من مصدر ،وهذا سبب إشكاليتها

وإلتباسها الذي شغل العديد من المفكرين ،فبقدر ما ينتج المجتمع ثقافة ،تنتج الثقافة مجتمعاتها بكيفية خاصة،
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وبقدر تفاعل األفراد مع محيطهم وبيئتهم وإستجابتهم للحاجات المستجدة ،تنمو الثقافة ويتكون المجتمع ،وبقدر
ما يتراكم من خبرات تنتقل عبر الزمن ويتم تعديلها وتطويرها ،يكتمل بنيان الثقافة في المجتمع ،فال ثقافة بدون

مجتمع وال مجتمع بدون ثقافة ،وتتشكل الثقافة من (عماد :2006 ،ص:)140-135

 -1الدين :يعتبر ثقافة كاملة ،حيث يعبر عن رؤية للعالم والطبيعة والوجود واإلنسان ،كما يقدم نمطاً
من القيم والعادات والطقوس والشعائر ،أي طريقة ثابتة المالمح في ممارسة الحياة وبناء المجتمع
وإعادة إنتاجه ،وبقدر ما يقوم الدين بتشكيل الثقافة وتعبئتها ،يقوم بشحنها بالرموز والمضامين والقيم،
ويسهم في تشكيل حقلها الخاص داخل المجتمع المدني ،ويلعب الدين دو ارً محورياً في األزمات

الكبرى ،فالدين يمثل طاقة تعبوية هائلة لشحن الحقل الثقافي إستناداً لما يمتلكه من نماذج لها قدرة
استنهاضية فعالة في مجال الطاعات ،وتوفير المناعة ومقومات الصمود والصبر.

 -2القيم الثقافية :ملهمة لألحكام بالنسبة إلى الممارسات والسلوك ،كما أنها األساس الضمني ألي
نموذج ثقافي لما تحتويه من معايير للسلوك ذات صفات مميزة ،وتتمايز القيم من زمان لزمان ،ومن

مجتمع آلخر ،وتتميز القيم بالعوامل التالية:

 .aمعتقدات مصدرها التفاعل اإلجتماعي والثقافة ،وهي تنطوي على ثالثة عناصر :العنصر المعرفي،
العنصر العاطفي ،والعنصر السلوكي ،ويمكن القول بأنها معرفة ما هو مفضل وما هو مرغوب.

 .bتفصح عن نفسها في أنماط التفضيل واإلختيار بين البدائل المتاحة ،فالقيمة ليست مجرد شيء
تصور لما هو مرغوب.
مرغوب ،لكنها تتضمن
اً

 .cتتسم باإلستمرار النسبي وتخضع للتغيير.

 .dذات أهمية نسبية ،تتحدد داخل ما يعرف بإسم تدرج او سلم القيمة ،فمن خالل التعليم والتنشئة
اإلجتماعية ،يكتسب الفرد هذه القيم والتي تدخل مع بعضها التوجه في منافسة حول األهمية النسبية،
مما ينتج عنه ترتيب متدرج للقيم.

 .eتسهم في إعطاء نوع من التماسك لمجموع القواعد والنماذج الثقافية في مجتمع معين ،كما تسهم في
تماسك وتكامل إدراك الذات من العالم.

 -3العادات واألعراف:
العادات :وهي األكثر عمومية من بين جميع عناصر الثقافة ،فهي إستجابة لحاجات ثابتة نسبياً ،ومتغيرة

تبعاً لذلك ،وتنقسم العادات التي يكتسبها الفرد إلى ):(SUMNER, 1911: P9-12

 العادات الفردية :ظاهرة شخصية يمكن أن تتكون وتمارس في حاالت العزلة عن المجتمع ،وقيمة
اإلنسان تعتمد في بعض األحيان على عاداته ،فمثالً طريقة لبسه ونظافته وإسلوب حديثه وطريقته

في األكل والشرب والطريقة التي يمشي بها وإهتمامه بهندامه وطريقة تفكيرة وطالقته في الحديث
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والكلمات التي يستخدمها كلها عادات فردية تسهم في إنجاح الفرد وانسجامه مع الحياة ،والعادات

الفردية ال تستمر إال لكونها تؤدي وظيفة ،فهي تعمل على تسهيل العمل المعتاد وتجعل تك ارره سهالً،

حيث يؤدي اإلنسان عمله بجهد أقل ووقت أقصر وبدقة وبمهارة عالية.

 العادات الجماعية :إذا مارس العادة عدد كبير من األفراد في المجتمع ،تصبح عادة جماعية ،فهي
مجموعة من األفعال واألعمال وأنماط السلوك التي تنشأ في قلب الجماعة بشكل تلقائي لتحقيق

أهداف تتعلق بمظاهر سلوكها وأوضاعها ،والعادات الجماعية مفهوم يستخدم لإلشارة إلى مجموع
األنماط السلوكية التي تبقي عليها الجماعة وتتناقلها عن طريق التقليد والتفاعل مع اآلخرين.

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

احترامها والخضوع وعدم الخروج عليها ،كما تمثل القانون في األهمية واالحترام ،وهي من صنع الجماعة،
كما تتكون في ضمير الجماعة بطريقة الشعورية وبالتدريج ،فقد يتبع شخص أو أكثر قاعدة ما في تصرفاتهم،

فإذا ظهر إيجابية تلك القاعدة بحيث تتناسب مع ظروف الجماعة وحاجاتها ،لجأ باقي األفراد إلى إتبعاها

مدفوعين بغريزة التقليد والسير على المألوف ،فالجماعة تخلق العرف بإطرائها على السير على نهجه أمداً

طويالً (خشاب :1990 ،ص.)87-86
 -4التقاليد والشعائر والطقوس:

التقاليد :مجموعة من قواعد السلوك الخاصة بطبقة معينة ،أو فئة ،أو طائفة ،أو بنية محلية محدودة النطاق،
وتنشأ عن الرضى واإلتفاق الجمعي على إجراءات وأوضاع معينة خاصة بالمجتمع المحدود الذي تنشأ فيه،
وتستمد قوتها من قوة المجتمع أو الطبقة أو الطائفة أو البنية التي توافق عليها ،وتفرض سلطتها على األفراد

بإسمها ،واعتبر البعض ومنهم "هوبهاوس" أن تقليد السلف هو غريزة المجتمع أو القاعدة التي تسير بموجبها

مجريات األمور ،والتقليد شكل من أشكال الرواسب الثقافية في المجتمع ،لها سلطان على نفوس األفراد،
وهي ثابتة تحفظ تماسك الجماعة ثقافياً باإلستناد إلى معطيات ثابتة على صعيد المعتقدات الدينية ،أو
القاعدة اإلجتماعية السائدة ،أو المعطيات البيئية والجغرافية العامة (لتكرانس :1973 ،ص.)125

الشعائر والطقوس :الشعائر ما هي إال طقوس إجتماعية ،وهي العالمة التي تميز بها الشئ عن غيره،
واإلحتفال العام المصاحب له الهدف منه توضيح أهمية المناسبة ،وهي بهذا تؤثر في األفراد دون تدخل

العقل في األمر ،وتعمل الشعائر والطقوس كقواعد ضابطة لمناسبات التهدف إلى تحقيق المنفعة ،وإنما هي

أدوات تنظيمية من طبيعة الحياة اإلجتماعية ،تعمل على تبني قواعد السلوك الجمعية ألنها تتغير بصفة
منتظمة (مدبولي :1979 ،ص.)103
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 -5التراث الشعبي:
ويظهر في عناصر كثيرة منها الفلكلور ،الموروث الثقافي والمعتقدات الشعبية من خرافات وأساطير ،ويعني

لفظ تراث بشكل عام العناصر الثقافية التي يتناقلها األفراد جيالً بعد جيل ،ويتضمن التراث الشعبي إعتقادات
مختلفة ،منها على سبيل المثال ال الحصر (عماد :2006 ،ص:)161-135

 اإلعتقاد بالكائنات العلوية والسفلية ،كالجن واألشباح وأرواح الموتى وأرواح األشياء ،وكيفية تعاملها
مع اإلنسان حلوالً به أو خروجاً منه.

 طقوس الدخول والخروج الواجب إتباعها عند دخول مكان أو اإلنتقال إلى طور جديد من أطوار
الحياة (الزواج ،سقوط األسنان عند األطفال ،الختان ،وغيرها).

 المواسم الزراعية أو األزمنة أو األعياد والموالد.

 ما يتعلق بالمناسب وغير المناسب مثل إرتداء المالبس أثناء الحداد ،وعادات المأكل والمشرب
وأوقات الزيارة.

 الحكايات واألدب الشعبي كالسير الشعرية والنثرية والقصص واألسطورة والحكاية والموال واألغاني
والمدائح الدينية واألمثال والندوات واأللغاز واألقوال السائدة.

 الموسيقى والرقص الجماعي والفردي ،واأللعاب الغنائية وغير الغنائية ،والفروسية والمنافسة والتسلية
والحلوى والفنون المختلفة.

الثقافة والحضارة:
يوجد الكثير من الخلط واإللتباس بين مفهوم الحضارة ومفهوم الثقافة ،ورغم التقارب الذي يجمع بين الثقافة
والحضارة ،إال أنه ال يجوز الخلط بين المصطلحين ،فهما وإن تقاربا في الشكل الخارجي إال أنهما مختلفان

في المضمون ،والدليل على ذلك يتمثل في كون الحضارة البدائية حضارة بدون ثقافة ،في حين تقوم حضارة
اآللة على ثقافة العلم مع إغفال ثقافة األداب والفنون (تشيكالوف وكوندراشوف :2014 ،ص.)7

وتعرف الحضارة بأنها" :ثمرة كل جهد يقوم به اإلنسان لتحسين ظروف حياته ،سواء كان مقصوداً أو غير

مقصود ،سواء كانت الثمرة مادية أو معنوية ،ومفهوم الحضارة مرتبط بالتاريخ ،فالثمرات الحضارية هي جزء

من التاريخ أو نتاج جانبي له" (مؤنس :1978 ،ص ،)13أما المفكر علي شريعتي فيعرف الحضارة بأنها:
"عبارة عن مجموعة من البناءات والعطاءات والذخائر المادية والمعنوية للمجتمع اإلنساني ،والمقصود بالبناءات اإلنس انية
أي أن اإلنسان هو من أوجدها بتدخله وسعيه ،أما الذخائر المعنوية أو اإلنسانية فهي مجموعة التجارب والعطاءات
والمعلومات والمعاهدات واإل كتشافات اإلنسانية والخبرات التي حدثت في الماضي وتركها لنا اآلخرون ،ونحصل عليها عن

طريق الماضي أو التاريخ وعن طريق اآلخرين" (شريعتي :2006 ،ص.)21
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ويوجد العديد من الفروقات بين الثقافة والحضارة وضحها العلماء والباحثون منها ):(JULITA, 2011
 -6الثقافة تنتمي إلى اإلنسان وإنجازاته ،بينما الحضارة تنتمي إلى المجتمع وتطوره.

 -7الثقافة تتغير وتتطور وتنمو ،أما الحضارة فهي ثابتة وتخص المكان الذي نشأت فيه.

 -8مفهوم الثقافة أعم وأشمل من الحضارة ،فالحضارة تقتصر على الشعوب التي لديها تطور وتقدم ،أما
الثقافة فهي موجودة عند كل الشعوب.

 -9الحضارة تضم اإلنجازات المادية والعملية التي تنتجها المجتمعات ،أما الثقافة فتشمل جوانب الحياة
كافة ،ومتواجدة في كل المجتمعات رغم إختالفها.

-10

الثقافة ذات طابع فردي وتنصب على الجوانب الروحية أما الحضارة فهي ذات طابع

-11

الثقافة عنصر مهم في عملية البناء الحضاري ،كذلك هي القاعدة التي يرتفع عليها صرح

إجتماعي ومادي.

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

المجتمع (تشيكالوف وكوندراشوف :2014 ،ص.)8
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المبحث الثاني :البعد الثقافي في العالقات الدولية:
تعتبر الثقافة انعكاس للحياة في مراحلها المختلفة ،وشكلها المتغير من مكان آلخر ،والثقافة قوة اليستهان

بها في الشئون العالمية والعالقات بين األمم ،كما أنها إنعكاس لحضارات الشعوب وفكرهم المبدع المتمثل
ثقافي ا ومهماً
في المتاحف والمعابد والمباني واآلثار ،باإلضافة إلى اإلعالم بكل روافده ،والذي يشكل جانباً ً
في رسم السياسات ،وتجديد األولويات وأسلوب األداء ،وتوصف الثقافة بأنها الحروف التي يكتب بها التاريخ
البشري (جبر :2016 ،ص.)135

وعند الحديث عن العالقات الدولية ،فإن ذلك يعني العالقات بين الدول ،ألنها هي التي تصنع الق اررات التي
تؤثر على الحرب والسالم ،كما أن حكوماتها لها سلطة تنظيم األعمال ،والتجارة والسفر ،وإستغالل الثروات،

وإستخدام األفكار السياسية ،والقضاء ،والجنسية ،والقوات المسلحة ،وكل األمور المتعلقة بالشئون الدولية،
والعالقات الدولية هي انعكاس لعدد كبير من اإلتصاالت بين األفراد وأنشطة المنظمات الدولية والمؤسسات

الثقافية ،وهذا يعني أن العالقات التشمل العالقات بين الدول فقط ،وانما تضم كيانات أخرى مثل المنظمات
الدولية الحكومية وغير الحكومية ،واإلتصاالت والنقل والتجارة والصحة والفلسفة والثقافة ،كذلك حركات
التحرر الوطني ،والتنظيمات السياسية وغيرها من الفواعل ،مما أرسى العديد من العالقات اإلجتماعية الدولية

(حقي :2012 ،ص ،)14-13وتتسم العالقات الدولية بالتفاعل المستمر ،والحركية والتشابك الذي يعطيها
نمطاً معيناً توصف به في حقبة من الزمن قد تطول أو تقصر ،كما تضم فاعلين عقالنيين وأبنية ومصالح
وشروط مادية ،ومن جهة أخرى ،توصف بكونها تضم منظومات فكرية وثقافية وقيمية ومعايير تتجسد في
مختلف األبنية اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية واألمنية التي تشكلها وتعطيها طابعها المميز (شلبي،
 :2007ص.)333

برز اإلهتمام بالبعد الثقافي في دراسات العالقات الدولية ،منذ بداية انهيار العالم الشيوعي أواخر الثمانينيات،
وفي عالم ما بعد انتهاء الحرب الباردة ،ارتفعت أصوات قليلة ومهمشة تدعو إلى إهتمام أكبر بالتنوع الثقافي،
وذلك بعد عودة الثقافة إلى مجال دراسة العالقات الدولية في التسعينيات بعد غياب طويل والفت ،وتضاعفت

هذه األصوات اليوم وأصبحت الثقافة سلعة مرتفعة القيمة في سوق مفاهيم العالقات الدولية بشكل كبير،
وأخذت الثقافة والمفاهيم ذات العالقة تظهر كعناوين في كثير من الكتب والمقاالت ،كما استحوذت على

اهتمام زائد في الكتب االساسية في العالقات الدولية (فالبورن :2005 ،ص ،)16وأصبحت الفروق بين
الشعوب هي فروق ثقافية ،ولم تعد فروق أيديولوجية أو سياسية أو إقتصادية ،فالناس يعرفون أنفسهم من

خالل النسب والدين واللغة والتاريخ والقيم والعادات والمؤسسات اإلجتماعية ،ويتطابقون مع الجماعات
الثقافية (قبائل ،جماعات إثنية ،مجتمعات دينية ،أمم) ومع الحضارات على المستوى األكبر (هنتنجتون،
 :2011ص.)39
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وأصبح البعد الثقافي فيما بعد في صلب التحوالت العالمية ،ولفهم الديناميات التي يتحول بها العالم ،أصبح
هناك ضرورة الستدعاء البعد الثقافي لتحليل هذه الديناميات والتحوالت ،وإذا كانت العالقات الدولية قائمة

الم ثل وهويات الدول مهم جداً لمعرفة من هم الفاعلون
على المصالح في كثير من المجاالت ،فإن دراسة ً
(الربضي.)2012 :
كما تؤثر العوامل الثقافية في جوانب العالقات الدولية كافة ،ففي مجال اإلقتصاد السياسي ،البد من د ارسة
العوامل الثقافية في تحديد أنماط اإلنتاج واإلستهالك وأخالق العمل ،وفي حقل األمن الدولي ،تساعد دراسة
العوامل الثقافية في إختبار نظرية صراع الثقافات والحضارات ،واالستخدامات المعاصرة لسالح االستشهاد

كأداة لتحقيق أهداف سياسية ،وعلى الرغم من أهمية الثقافة في لعب أدوار مهمة في العالقات الدولية ،إال
أن العوامل الثقافية ظلت فترة طويلة مهملة ،ويتمثل دور الثقافة في (سالم :2008 ،ص:)134-133
 تحديد صورة العالم لدى القوى الفاعلة في النظام الدولي ،وتؤثر في إدراكها أو سوء إدراكها لألحداث،وأحكامها األخالقية والجمالية والذوقية ،كما تبرز أهمية هذا الدور بالنسبة لصناع السياسة الخارجية

وحساب المكاسب والخسائر المتوقعة بعقالنية كاملة ،باإلضافة إلى أن رؤيتهم للعالم وأحكامهم تؤثر في

تلك الحسابات ومن ثم تؤثر في سلوكهم.

 تمثل مصد اًر مهماً للدوافع والتي تنبع من داخل الفرد وشخصيته ومن عالقته بالمحيطين به وبالقيمالثقافية في مجتمعه ،وبالتالي يمكن التمييز بين المجتمعات ،فعلى سبيل المثال هناك مجتمعات تعلي

من قيمة الحرية بينما مجتمعات أخرى تعلي من قيمة التضامن.

 تحديد هوية الفرد والجماعة وتمييز الجماعة عن غيرها من الجماعات على أسس القرابة أو العرق أوالدين أو اللغة أو األرض أو غيرها ،فالثقافة تحدد من نحن ومن هم ،حيث تعتبر األساس الذي تقوم
عليه األ يديولوجيات القومية بما فيها تلك التي أدت إلى حروب كبرى في التاريخ.

بناء على تحديد هوية الفرد والجماعة ،تؤثر الثقافة في تقسيم الناس على أساس العرق أو الطبقة
ً
اإلقتصادية واإلجتماعية أو المكانة أو الجنس أو غيرها ،وهذا التقسيم يتضح أثره على مستوى العالم في
تقسيمه إلى شرق وغرب ،شمال وجنوب ،وهذه التقسيمات ليست جغرافية ،بل هي تقسيمات ثقافية ،على

الرغم من التسليم بدور العوامل اإلقتصادية والتكنولوجية فيه.

وتعددت وجهات نظر أدبيات العالقات الدولية بشأن الوزن النسبي المعطى للبعد الثقافي في تفسير السياسة
الدولية ،إال أنها لم تهمله ،وقد شهد نهاية القرن العشرين أي بعد إنتهاء الحرب الباردة انبعاث ألهمية البعد

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

إعادة اإلهتمام بالبعد الثقافي (بركان :2010 ،ص:)86-85

 التحوالت العالمية والمجال األكاديمي للعالقات الدولية ،وقد أدى التفاعل بين السلسلتين إلى تزايداإلهتمام بمفهوم الثقافة في أدبيات العالقات الدولية المعاصرة ،وقد بدأت التحوالت العالمية من خالل
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إنفجار القومية اإلنفصالية مع إنتهاء الحرب الباردة التي أجبرت المجتمع األكاديمي في حقل العالقات
الدولية على إعادة النظر في مكانة النظرية الثقافية والهوية في الشئون الدولية.

 تعزيز الوعي الحضاري الذي جاء كنتيجة إلنتهاء الحرب الباردة ،والذي أعقبه التخفيف من حدةالتهديدات العسكرية العنيفة في العالقات الدولية ،كذلك التخفيف من المواجهة األيديولوجية بين الكتل،

لتبدأ مرحلة اإلصالحات اإلقتصادية للدول واإلتصاالت بين الجماعات العرقية والدول ،ولم يعد مقياس

القوة للدول فقط من منظور إقتصادي وعسكري ،ولكن بما تملكه من قوة وطنية شاملة ،وهذا يشمل
باإلضافة للقوة العسكرية واإلقتصادية والتكنولوجية ،العوامل الروحية األساسية للثقافة الوطنية ،وهذا
يعزز بشكل واضح أهمية الثقافة التي أصبحت واحدة من العوامل الرئيسة التي تحدد قوة الدولة جنباً إلى

جنب مع السياسة واإلقتصاد والشئون العسكرية والتكنولوجية.

 بروز اإلتجاه البنائي الذي يركز على أهمية األفكار والضوابط ،فقد استعمل كل من "توماس بيرغر"و"بيتر كاتزنشتاين" المتغيرات الثقافية لتفسير نزوع ألمانيا واليابان بعيداً عن السياسة العسكرية ،كما

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

األولى والثانية ،في حين قامت "لين جونستون" بتقصي حاالت اإلستم اررية في السياسة الخارجية الصينية

فيما إعتبرته "واقعية ثقافية" متجذرة ،كما أن المقاربات ذات التوجه الثقافي أصبحت شائعة في السنوات
الخمسة األخيرة من القرن العشرين ،وهذا يعبر عن اإلهتمام بالقضايا الثقافية في األوساط األكاديمية

(وولت :2008 ،ص.)9
-

يرى البعض أن البعد الثقافي يعتبر مفس اًر ومحركاً لهذه العالقات ،خاصة في ظل اإلرتباط الوثيق بين

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

اإلرتباط الذي يقوم على عدة مستويات أولها :مستوى العمليات الخارجية على الصعيد الدولي ،حيث
تتسبب العولمة في خلق مجال ثقافي تعمل فيه على تآكل اإلختالفات الثقافية الموجودة على المستوى

القومي ،وفي الوقت الذي تتواجد فيه كيانات ثقافية وإجتماعية متنوعة ،فإن العولمة تعمل على تجانس
وتفتيت الثقافات في الوقت نفسه ،وهنا يتم اإلهتمام باآلثار المباشرة وغير المباشرة للعولمة بأبعادها:

السياسية ،اإلقتصادية ،والتكنولوجية على البعد الثقافي )2000: P50-53

.(HALIDAY,

 رغم إنتهاء العداءات الجيوسياسية بإنتهاء الحرب الباردة ،إال أن الدول اعتادت على الحرب الباردة،فحولت صراعها لمجال أوسع من األيديولوجيا هو الصراع الحضاري أو الثقافي ،حيث تعهدوا بحرب
بدون دخان البندقية مع جميع الحضارات غير الغربية ،وذلك باستخدم معاييرهم القيمية لتوحيد العالم

(بركان :2010 ،ص.)87

 أطروحة صدام الحضارات لـ "صمويل هنتنجتون" ،ربما يكون لها األثر األكبر ،والنطاق األوسع ،والسبباألهم لتبرير بروز البعد الثقافي في العالقات الدولية ،ويقول فيها" :إن الصراعات المهمة والملحة
والخطيرة لن تكون بين الطبقات اإلجتماعية ،أو بين الغني والفقير ،أو بين أي جماعات أخرى محددة
22

إقتصاديا ،الصراعات ستكون بين شعوب تنتمي الى كيانات ثقافية مختلفة" (هنتنجتون:2011 ،

ص ،)46وبعد إنتهاء الحرب الباردة تعاون بعض الباحثين الغربيين مع الدول الغربية التي تقودها
الواليات المتحدة األمريكية لدفع القوة الثقافية في العالقات الدولية بما فيها عالقات مع عالم متقدم ونام،
والتي طرحت فيه أطروحات مثل نهاية التاريخ ،صدام الحضارات ،وما بعد اإلستعمار ،حيث حاولت

هذه األطروحات خلق األسس النظرية لتسلل البعد الثقافي إلى الواقع الدولي ،والتوسع تحت عباءة

العقالنية والشرعية ،وهنا البد من اإلشارة إلى أن مفهوم الحضارة من وجهة نظر هنتنجتون مساوياً
للثقافة.

 ظهور مفهوم القوة الناعمة الذي قدمه "جوزيف ناي" والذي يرى أن القوة تأتي بصور وأشكال مختلفةومظاهر متعددة ،ويرى أن القوة الناعمة ليست ضعفاً ،بل هي شكل من أشكال القوة ،والفشل في دمجها

باإلستراتيجية الوطنية خطأ كبير (ناي :2055 ،ص.)12

وفي دراسة أعدها بعض الباحثين الفرنسيين والتي صدرت أواخر ثمانينيات القرن العشرين ،عالجت

إمكانية أن تكون الثقافة بديالً عن السياسة في تطوير وتنمية وتحسين العالقات الدولية ،وفي معالجة

التوتر واألزمات بين الدول ،واعتبرت الدراسة أن الثقافة تتناول اإلنسان بكليته ،جسداً وروحاً ووجداناً
وعقالً ،وهذا المفهوم يشكل عامالً قوياً في العالقات الدولية ،يتمثل في إعالن الحق بالثقافة ،والحق في
المبادالت الثقافية ،وقد توصلت الدراسة إلى أن السياسة بمفردها لم تستطع أن تعالج مشكالت األمم،

وال بد من تعاضد الثقافة ،وبالتالي ضرورة تطوير العالقات والمجاالت الثقافية بين الدول والشعوب
(الميالد.)2006 ،

وما تزال العالقات الدولية تعمل وفق المنطق األساسي لحضارة معينة ،فرجل الدولة الهندي يعمل وفق مفهوم
"مانداال" الهندوسي ،والسياسة الخارجية الصينية تعكس الكونفوشيوسية والطاوية ،واليابان متأثرة بالشنتوية
والبوذية ،كما أن جميع الحروب التي خاضتها الدول اإلسالمية كانت على مبدأ الجهاد اإلسالمي المبني

على فهم مزدوج للعالم المقسم إلى منطقتين إسالمية وغير إسالمية ،كما يمكن الحديث عن تعددية النظم

السياسية المختلفة ،فكل منها ثمرة مفاهيم ثقافية محددة ،وربما لهذا السبب يمكن القول بأن العالقات الدولية

اليوم هي عالقات الثقافات (فاليبورن :2005 ،ص.)18-16

ويرى بعض الباحثين أن للثقافة دور مؤثر وكبير في السلوك اإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي ولكنه ليس
الوحيد ،ومن أحكم الكلمات التي قيلت عن الثقافة ومكانتها وتأثيرها في شئون البشر ما عبر عنه "دانييل
باتريك موينيهان" الذي قال" :الحقيقة المحورية المحافظة هي أن الثقافة وليست السياسة هي التي تحدد

نجاح المجتمع ،وأن الحقيقة المحورية لليبرالية هي أن الثقافة يمكنها أن تغير ثقافة ما وتحميها من نفسها"

(هنتنجتون :2011 ،ص.)21
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ويشير المفكر الصيني "كين ياكينج" إلى أن البعض اليعترف بأهمية الثقافة مثل العلماء العقالنيين حيث

يرون أن األنانية هي المفتاح لفهم طبيعة البشر وسلوك الدول ،وعلى الرغم من ذلك فقد اتخذت بعض الدول
ق اررات مختلفة وإجراءات متباينة عند العمل على أهداف متشابهة ومتماثلة ،ومثال على ذلك إختالف الوسيلة
والطريقة المتبعة لكل من الصين والواليات المتحدة في محاولتهم إلنقاذ الرهائن المختطفين في كل من إيران

والعراق ):(YAQING, 2012
فالنموذج األمريكي :حين وقوع أزمة الرهائن في إيران عام 1979م ،قامت إدارة الرئيس األمريكي "جيمي
كارتر" بخطة جريئة جداً إلنقاذ الرهائن ،تمثلت في إرسال  8طائرات هيليوكابتر عسكرية إلى المنطقة والعمل
على إخراج المواطنين األمريكيين المختطفين والفرار بهم ،وكانت النتيجة فشل المهمة ،وتعطل  3طائرات،
تحطم طائرة ،وقتل  8جنود أمريكيين ،باإلضافة إلى تدمير سمعة الرئيس "كارتر" ،ولم يتم إنقاذ سوى 52

رهينة حتى يناير 1981م.

أما النموذج الصيني :فعند إختطاف  7مواطنين صينيين في العراق عام 2004م ،إتبعت الصين أسلوب
التفاوض وبناء عالقات مع اإلدارة الحاكمة والسلطات المحلية وزعماء القبائل من أجل الوصول للوسيلة
الصحيحة واألشخاص المناسبين إلنقاذ الرهائن ،والنتيجة إطالق سراح جميع الرهائن السبعة بعد يومين فقط

من إختطافهم.
وتشير الباحثة أنه وبالمقارنة بين النموذج األمريكي والنموذج الصيني نجد أن صناع القرار يفكرون
ويتصرفون بشكل مختلف عند السعي حول نفس المصالح ،وهذا يعود إلى أن الثقافة تلعب دو اًر اليمكن
تجاهله في حياة اإلنسان وطريقة تفكيره وبالتالي صنع السياسات ،هذا وال يمكن اغفال إختالف ردود أفعال

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

مع تلك األمور.

وعند الحديث عن الثقافة في العالقات الدولية ،يمكن النظر إليها من ناحيتين ) نيان :2015 ،ص-138
:)139
أوالً :يتمثل في أن الثقافة هي طريقة للتفكير وتؤثر على العالقات الدولية مباشرة ،فالثقافة تشمل أشياء كثيرة
ولكن يتجلى جوهرها في طريقة التفكير الفريدة التي ال تؤدي إلى صراع ،فالصراع يحدث نتيجة إختالف في

طرق التفكير ،بحيث يكون التفكير في إتجاه معاكس لآلخر ،وفي الساحة السياسية الدولية ،يجب على كل
بلد أن يفكر في ذاته تجاه اآلخرين ،كذلك في العالقة بين ذاته واآلخرين.
ثانياً :باعتبار الثقافة وسيلة وأداة يمكن استخدامها من قبل دولة ذات سيادة للتأثير في عالقتها بالدول األخرى

إذا ما استخدمت الثقافة كمورد ،ويمكن للثقافة أن تؤثر بشكل النهائي على السياسة الدولية.
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المبحث الثالث :البعد الثقافي من منظور نظريات العالقات الدولية:
يبدو مشهد دراسة العالقات الدولية مضطرباً تسوده إتجاهات عديدة وكل منها تقدم تصو اًر أو رؤية مختلفة

عن العالقات بين الوحدات الفاعلة في النظام الدولي ،ويدور جدل أكاديمي بين مختلف النظريات حول
جوهرها ،فبعد إنتهاء الحرب الباردة ،تراجعت اإلعتبارات والعوامل األ يديولوجية واألمنية لحساب العوامل
الثقافية ،فقد إزداد اإلهتمام بالعوامل الثقافية كقوة مؤثرة ودافعة في الشئون الدولية ،وهذا اإلهتمام إنتقل إلى

العديد من الكتب والدراسات األكاديمية والنظريات ،وكانت النتيجة ظهور مواقف إما مؤيدة أو رافضة لدور
البعد الثقافي في العالقات الدولية ،وفي سياق هذا المبحث سيتم تناول القضايا التالية:
 -1المثالية والنظام الدولي:
تسمى أحياناً بالطوباوية وأحياناً أخرى المذهب العقالني ،وهي مقاربة العالقات الدولية بحيث تشدد على
أهمية القيم األخالقية والمعايير القانونية وانسجام المصالح لتكون موجهة لرسم السياسة الخارجية ،بدالً من

إعتبارات المصلحة القومية والقوة ،وتستمد المثالية رؤيتها من األديان السماوية والفلسفات التي تهتم بوضع
الضوابط والمعايير األخالقية للسلوك اإلنساني ،يعود الفكر المثالي في العالقات الدولية إلى أكثر من منبع،

فهي تعود إلى حركة التنوير المتفائلة في القرن الثامن عشر ،كما تعود إلى ليبرالية القرن التاسع عشر،
والمثالية الويلسونية في مطلع القرن العشرين ،وينطلق المثاليون من مقدمات عقائدية وميتافيزيقية وأخالقية

لإلنتهاء بالتحليل الفلسفي إلى ما يجب أن تكون عليه العالقات الدولية حتى تكون مثالية (فرج:2007 ،

ص  ،)138وينظر للمثالية كحركة فكرية وحركة سياسية في نفس الوقت ،وينسب للمثاليين الفضل في
التأسيس األكاديمي لدراسة العالقات الدولية في بداية القرن العشرين ،وربط ذلك بالمشاكل الدولية التي عرفها

العالم في تلك الفترة ،وجاءت المثالية كرد فعل على الحرب العالمية األولى ،وما خلفته من دمار هائل هدد
البشرية ،كما جاءت كتعبير عن نظرة فلسفية تفاؤلية طموحة بمستقبل أفضل للوجود اإلنساني ،وفي هذا

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

العصر الحديث" (جيندلي :2007 ،ص.)120

األسس الفكرية للمثالية :تستمد المثالية رؤيتها من األديان السماوية ،والفلسفات التي تهتم بوضع الضوابط
والمعايير األخالقية العامة للسلوك اإلنساني ،أي أنها تعتمد على جملة من المبادئ والقيم والمثل التي يعتنقها

دعاتها ،ويحاولون أن يقيموا وفق تصوراتهم نظاماً دولياً مثالياً ،يتالءم مع تلك القيم والمثل ،ومن أبرز تلك:
اإلعتقاد بأن الطبيعة اإلنسانية تقوم على اإلحسان والمساواة بين الناس والدول كونهم العبين في السياسة
الدولية ،حيث تعتبر أن الدول إمتداد لإلنسان ،وتسعى من أجل تحقيق اإلنسان المثالي ،وتهدف من وراء
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ذلك إحالل السالم بدالً من الحرب ،العدالة بدالً من الظلم ،وعلى الحب واإلخاء والكرم بدالً من الكراهية
والحقد والالإنسانية (فرج : 2007 ،ص.)139

وبالنظر إلى مرتكزات الفلسفة المثالية ،ورؤيتها وأهدافها يمكن الرؤية بوضوح بأن النظرية المثالية تركز على
القيم والمثل المستقاة من الدين ،وهي جميعها من مكونات الثقافة ،كما أنها تركز على اإلنسان وفكره ،أي

أن موقف النظرية المثالية هو موقف يعترف بأهمية المكونات الثقافية في التأثير على سلوك الفواعل من
األفراد ومن الدول ،كما حاول المثاليون الوقوف على أهمية تفعيل دور القيم والمعايير التي هي في األساس
تعبر عن واقع إجتماعي وثقافي يشمل كل مكونات الفكر والثقافة البشرية ،وجعلها محدداً لما ينتج عن
المجتمعات من سلوكيات تجاه باقي الدول.

 -2الواقعية وموقفها من البعد الثقافي في العالقات الدولية:
يمكن إرجاع تقاليد الواقعية السياسية إلى المؤرخ اإلغريقي "ثيوسيديدس" الذي عاش في القرن الخامس قبل
الميالد ،ومن ثم "ميكافيللي" و "هوبز" كأبرز من ساهم في تكوين هذا الفكر نهاية العصور الوسطى وبدايات
عصر النهضة ،أما ظهورها الفعلي فكان مع إسهامات "مورغانثو" فيما عرفت بالواقعية التقليدية ،والذي
يعتبر األب المؤسس لحقل العالقات الدولية( .القحطاني :2011 ،ص)312

وحاولت الواقعية على إختالف مسمياتها (تقليدية ،جديدة/بنيوية ،نيوكالسيكية) تقديم تفسيرات مقبولة لما
يحدث في العالقات الدولية ،والنقطة المشتركة بينهم تتمحور حول تأثير معطيات البيئة الدولية على

سلوكيات الفواعل الخارجية ،إال أن ما يمكن مالحظته هو ما يتعلق بمواقفهم من طبيعة الفصل بين السياسة
الداخلية والخارجية ،وهو إختالف في حدة الفصل حيث نجده صلباً مطلقاً عند أنصار الواقعية التقليدية،
وكذلك مع الجديدة البنيوية مع "كينيث والتز" ،في حين يذهب أنصار الواقعية النيوكالسيكية إلى تخفيض

حدة الفصل ،والقول بتأثير المحددات الداخلية للدولة وأهميتها في فهم السلوك الخارجي إلى جانب المحددات
الخارجية ،ويمكن تلخيص مرتكزات الواقعية الكالسيكية وتصورها حول السياسة الدولية بأنها (إبراهيم،
:)2015

 تستقي رؤيتها من الكتابات القديمة لمفكرين مثل "ميكافيللي"" ،سن تزو"" ،ثيوسيديدس" و "هوبز". الصراع من أجل القوة في العالقات الدولية لعدم وجود قوة فوقية. -الدول هي الفاعل األساسي وأهم الفاعلين على اإلطالق.

 -السعي الكتساب القوة من أجل حماية الدول لمصالحها الوطنية.

 الدول فواعل عقالنيون يسعون لتعظيم الفوائد وتقليص التكاليف مع السعي لتحقيق أهدافها.26

 تعتبر الدولة فاعل وحدوي ألغراض تحليلية ،حيث تواجه الدولة العالم الخارجي كوحدة مندمجة.يع رف الواقعيون المعاصرون المصالح من حيث القوة ،فهم يساوون إلى حد بعيد القوة باإلمكانات المادية،
ويرى "كينيث والتز" أن النفوذ السياسي لألمم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقوتها اإلقتصادية وجبروتها العسكري ،كما
يؤمن العديد من الواقعيين المعاصرين أيضا بصدارة المصلحة الشخصية على المبدأ األخالقي ،ويرون أن

اعتبارات العدالة هي أسس غير مناسبة أو حتى خطرة لتبنى عليها السياسات الخارجية وفي أفضل األحوال
يمكن اللجوء إلى العدالة ذريعة لتبرير سياسة مدفوعة بمصالح مادية معينة ،أو وسيلة لتمويه تلك السياسات

ولتغطية الدوافع الحقيقية وراءها واإلحتالل العسكري األمريكي للعراق نموذجاً ،أما الواقعيون الكالسيكيون

فيرون أن اإلمكانات هي مصدر واحد فقط للقوة ،وتدخل العدالة في الصورة ألنها أساس العالقات وأساس
الحس المجتمعي الذي يعتمد عليه النفوذ واألمن في النهاية ،وكان "مورجانثو" مص اًر على أن األخالق التي
تعرف من خالل أعراف العصر ،تفرض محددات على الغايات التي تسعى إليها القوة وعلى الوسائل التي

توظف في تحقيقها ،وفي كتابه "السياسة بين االمم" ،كان "مورجانثو" يوجه معظم أفكاره في الكتاب إلى فئة

مؤثرة من النخبة األمريكية لكي يحررها من إيمانها الساذج في أن األخالق موجه للسياسة الخارجية،
وإعتقادها بأنه يمكن إيجاد حل للصراعات الدولية من خالل تطبيق القانون (دان وآخرون:2016 ،

ص.)184-180
ولم تختلف كل من الواقعية التقليدية والواقعية الجديدة في إعتبار أن العوامل النابعة من البيئة الخارجية
كمحدد رئيسي لسلوك الدول الخارجي ،وذلك انطالقاً من األساس الذي يؤكد ندرة األمن وفوضوية النظام

الدولي ،وقد عبر "والتز" عن ذلك بقوله" :بنية النظام الدولي هي التي تشكل كل خيارات السياسة الخارجية للدولة"،

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

النظريات الواقعية البنيوية اإلختالفات الثقافية بين الدول ،وكذلك اإلختالفات في أنواع األنظمة الحاكمة،
وذلك ألن النظام الدولي يخلق الحوافز األساسية نفسها للقوى العظمى جميعها ،وسواء كانت الدولة ديمقراطية

أو أوتوقراطية إستبدادية ،فإن ذلك اليهم عندما يتعلق األمر بالطريقة التي تتصرف بها الدولة تجاه الدول
األخرى ،ويتعامل الواقعيون البنيويون مع الدول كأنها صناديق سوداء ،أي أنه يفترض بها أن تكون متشابهة
بإستثناء ما يتعلق بحقيقة أن بعض الدول أقوى أو أضعف من األخرى (دان وآخرون :2016 ،ص-213
.)214
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 -3الماركسية:
كتب "ستالين" قائالً" :الماركسية هي العلم الذي يقوم بدراسة قوانين تطور الطبقة والمجتمع ،وهي العلم الذي

يدرس ثورة الطبقات المضطهدة المستغلة ،كما أنها العلم الذي يضيف لنا انتصار اإلشتراكية في جميع البلدان،

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

ظهرت الماركسية كمذهب وتيار فكري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في شرق أوروبا ،وأطلق

عليها الماركسية نسبة لمؤسسها "كارل ماركس" ،حيث استوحى نظريته من التراث الفكري السائد في ذلك الوقت

والذي عاصر فيه الفلسفة الكالسيكية األلمانية ،اإلقتصاد السياسي الكالسيكي اإلنجليزي واإلشتراكية الفرنسية،

وكانت نظريته مادية بحتة بعيدة عن الميتافيزيقية والمثالية تدور حول ملكية األفراد لوسائل اإلنتاج والتي تملكها
الطبقة الرأسمالية وطبقة البروليتاريا الكادحة وتطور المجتمع من طبقة إلى أخرى حيث ال يتم هذا التحول إال

بوجود الصراع بين هذه الطبقات ،كما وضع قوانين جدلية تاريخية واتخذها كمنهج لنظريته ،وخالفاً لرؤية "آدم
سميث" وكثير من الليبراليين إلى العالم الذي يتكون من أفراد يسعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية ،والمهيأون

طبيعياً لعقد صفقات تجارية ،قدم "ماركس" رؤية عالئقية للبشر ذات منحى عملياتي ،حيث ينظر لسعي
البشر لتحقيق مصلحتهم الذاتية ،هو بحكم العالقات التي يعيشون حياتهم من خاللها ،وقد إقترح ماركس
تحديداً أن" :البشر يعيشون حياتهم على تقاطع من عالقة ذات ثالثة أطراف ،تضم العالم الطبيعي ،والمؤسسات والعالقات

اإلجتماعية ،واألشخاص من البشر ،وتفهم هذه العالقات ب أنها عضوية وال يمكن فهم أي من العالقات بمعزل عن السياق،
وطالما أن البشر كائنات مادية ،فعلينا ان نشترك في شكل من أشكال التعامل التبادلي المثمر مع العالم الطبيعي من أج ل
أن نضمن بقاءنا ،وطالما أننا كائنات إجتماعية سيكون هذا النشاط المثمر منظماً بطريقة إجتماعية مشتمالً على التفكير

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

وفي إطار إسهامات النموذج الماركسي يمكن التمييز بين أربعة إتجاهات أساسية في تناول العالقات الدولية

هي (فرج :2007 ،ص:)317-316

األول :تبلور من خالل مدرسة التبعية ،التي رك زت على عملية التبادل غير المتكافئ.
الرسمالي العالمي.
الثاني :نظرية النظام العالمي ،التي رك زت على هيكل النظام أ
الثالث :إهتم باآلثار الثقافية المترتبة على عالقات التبادل غير المتكافئ.
الرابع :عن تطور جديد في التسعينات يهتم من جديد بعالقات اإلنتاج.
وساهمت التقاليد الماركسية اللينينية في إثراء حقل العالقات الدولية وذلك من خالل (فرج:2007 ،

ص:)319-318

 إلقاء الضوء على أهمية العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية في العالقات الدولية.28

 أضافت تاكيداً على عدم المساواة في النظام السياسي العالمي خاصة في الجانب اإلقتصادي والفجوةبين الجنوب والشمال.

 -كنظرية ديناميكية للسياسة العالمية ،أكثر تحديداً وأكثر تعامالً من نظرية توازن القوى الواقعية.

 تقدم مفهوماً جذاباً حول السياسة العالمية ،حيث تصور حالة الحرب والسالم محددة بواسطة الصراعاتالرسمالية وطبقة العمال ،وترى الماركسية أن
والتعاون بين الطبقات اإلجتماعية ،وبشكل محدد الطبقة أ

الدولة تطور تاريخي يعبر قانونياً وسلطوياً وإجتماعيا عن حالة عالقات إقتصادية ،إجتماعية وسياسية

في مرحلة تاريخية معلومة من تطور المجتمع ،وبالتالي فالمجتمع الدولي المؤلف من هذه الوحدات هو
إنعكاس مباشر لتطورها تاريخياً ،بعبارة أخرى إن العالقات الدولية في جوهرها وثيقة الصلة بنظام
العالقات اإلقتصادية ،اإلجتماعية والسياسية للدول المتفاعلة ،ونالحظ هنا أن ماركس إعتمد في تفسيره

لسلوك الفاعلين على التاريخ والذي هو في األساس أحد العناصر المكونة للثقافة ،وتم استخدام التاريخ
لتفسير دور الثقافة لتفسير العوامل اإلقتصادية التي تبقى حاسمة في تفسير سلوك الدولة (دان وآخرون،
 :2016ص ،)391-390ويقول "ماركس"" :نمط اإلنتاج والوسائل المادية للحياة تشكل كل مظاهر

الحياة في المجتمع ،اإلجتماعية ،السياسية ،الثقافية او الحياة الفكرية ،وليس الوعي هو الذي يحدد

الوجود ،ولكن العكس فالوجود اإلجتماعي هو الذي يحدد الوعي" (فرج :2007 ،ص .)319والتحليل
الماركسي للسياسة الخارجية يركز على العوامل المجتمعية الداخلية كالتاريخ الوطني ،والمواقف السياسية

التي تعبر عن مصالح طبقية والتي هي عبارة عن مصالح إقتصادية ،وينطلقون من فكرة مفادها "أن

األفراد الذين يؤلفون الطبقة السائدة يملكون في ما يملكون أيضا الوعي ،ونتيجة لذلك يفكرون" (عماد،
 :2006ص ،)68وهنا يرى الماركسيون أن الطبقة المسيطرة هي الطبقة التي تفكر ،وبالتالي تنتج

األفكار واألفكار تعني الثقافة التي تسود العصر ،ويؤكدون
بناء على ذلك أن الثقافة هي نتيجة جدلية
ً
لعالقات اإلنتاج ،حيث يوجد تطابق بين السيطرة المادية والسيطرة الفكرية (حموتة :2011 ،ص-81
.)82

 -4الليبرالية والليبرالية الجديدة:
عرفت أكاديمياً كأولى المجاالت التنظيرية للعالقات الدولية ،بعد تأسيس حقل العالقات الدولية في بداية
القرن العشرين ،وسعت إلى تغيير الوضع الدولي الملئ بالصراعات والنزاعات ،واستبداله بعالم خال من
الحروب ،يسوده السالم ،وتمحور هدف الليبرالية في البحث عن وسائل وآليات تعمل على نزع فتيل الحرب،
وتجنب األسباب التي تؤدي إليها ،باإلضافة إلى تأسيس العالقات الدولية على قواعد جديدة تضمن عدم

العودة للحروب ،يرتبط المنظور الليبرالي المنافس للواقعية بالمحللين الكالسيكيين أمثال "جون لوك" ،و
29

"إيمانويل كانط" ،وتشتمل اإلفتراضات الليبرالية الرئيسية في اإلطار الذي وضعه كانط وهي (عديلة:2015 ،

ص :)148-147

 -اإليمان بالخصائص العقالنية لألفراد.

 -اإليمان بجدوى التقدم في الحياة اإلجتماعية.

 القناعة بأن البشر رغم حرصهم على مصلحتهم الشخصية ،قادرون على التعاون وبناء مجتمع أكثرسلمية وتناغم.
وقد عملت النظرية الليبرالية التي أسسها "كانط" ،على نقل هذه المعتقدات إلى المجال الدولي ،من خالل
حقيقة تقول بإمكان التغلب على الحرب والصراع أو التقليل منهما من خالل التغييرات المنسقة في بنى الحكم
المحلية والدولية على حد سواء ،وتنظر الليبرالية الجديدة بخالف الليبرالية التقليدية للدولة بأنها " العنصر

الرئيسي والفاعل في السياسة الدولية ،وأن جوهر هذه األخيرة هو التعاون والصراع" (دان وآخرون :2016 ،ص،)254

وأدى اإلنتصار الذي حققته الليبرالية على المستوى الدولي وخاصة في الميدان اإلقتصادي والسياسي ،إلى

فتح المجال لليبراليين لتعميم النموذج الفكري والقيمي ليشمل الحياة الدولية ،وولدت التفاعالت اإلقتصادية
والثقافية لدى العديد من المفكرين والمنظرين أمثال "جيمس روسنين" و "روبرت كابالن" وغيرهم ،الرؤية بأن

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

من التعاون( ،حموتة :2011 ،ص )76كما أن اإلقتصاد أصبح وسيلة سياسية للهيمنة ونقل الثقافات
الحضارية بين األمم ،ولهذا السبب فإن األقوى إقتصاديا هو األقوى سياسيا ،ولهذا إقتنعت الدول الغربية بهذه

الرسمالية على الشعوب الفقيرة ،ومن خالل اللعبة اإلقتصادية يمكن أن تسقط
الفلسفة مع مشاهدتها آلثار أ

دول وتضعف أخرى( .السلمي)2013 ،

وقد انصبت إهتمامات الفكر الليبرالي حول توجيه سلوك الفواعل وتوجيه العالقات الدولية نحو البحث

واإلنطالق دائماً من الحاجة الفردية والمجتمعية للسلم والتعاون ،وهذا اليتحقق إال بالعودة إلى ما تمليه

اإلنتماءات الفكرية والثقافية للفرد والمجتمع ،والتي من شأنها أن تعطي مجاالً واسعاً للدبلوماسية والتفاوض،
وهذه التي تضمن فواعل دولية تتسم بالعقالنية في السلوك ،كما يوجد لليبرالية طرح آخر فيما يخص تحقيق

السالم من خالل مبدأ األمن الجماعي ،والذي يحمل بين ثناياه بعداً قيمياً وأخالقياً نابعاً من الذات اإلنسانية،
وظهر هذا المبدأ على يد الرئيس األمريكي "وودر ويلسون" الذي ساهم في تفعيل المثل والقيم األخالقية

واإلنسانية في العالقات الدولية من خالل الفواعل ،باإلضافة إلى أفكار أخرى تدعو إلى تبني التعاون من

خالل الطابع المؤسساتي ،أو من خالل مبدأ اإلعتماد المتبادل ،وكلها أفكار طورها أصحاب الفكر الليب ارلي

كنتيجة لتفعيل األخالق والقانون في العالقات الدولية ،إنطالقاً من الشعور باإلنتماء الثقافي والفكري للفرد
اإلنسان والمجتمع في رؤيته وتصوره لما تكون عليه العالقات الدولية( .دايخة :2009 ،ص)50-48
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ويقول منير البعلبكي في هذا الصدد" :الليبرالية فلسفة سياسية ،ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر ،تعارض المؤسسات
السياسية والدينية ،التي تحد من الحرية الفردية ،وتنادي بأن اإلنسان كائن خير عقالني ،وتطالب بحقه في التعبير وتكافؤ

الفرص والثقافة الواسعة"( ،السلمي )2013 ،وهنا جعلت الليبرالية الثقافة ضمن المطالب األساسية لألفراد ،مما
يدلل على أهمية الثقافة في تكوين األفراد ووعيهم وسلوكهم ما ينعكس بدوره على سلوك الدول الخارجي في
عالقاتها مع بعضها البعض.

 -5البنائية:
ترجع الجذور التاريخية للفلسفة البنائية إلى القرن الثامن عشر في كتابات الفيلسوف اإليطالي "جيامباتيستا
فيكو" ،إال أنها برزت كنظرية قائمة بذاتها في العالقات الدولية مع إنتهاء الحرب الباردة ،تحديداً في نهاية
ثمانينيات القرن العشرين ،ومن أبرز دعاتها "بيتر كاتز شتاين"" ،فريدريك كارتشويل"" ،نيكوالس أنوف" ،و
"ألكسندر وندت" الذي لقب بأب البنائية ،ومن أهم المفاهيم في النظرية البنائية (جيندلي :2007 ،ص-322
:)323
أوالً :مفهوم الدولة والقوة :يصر البنائيون على أن السياسة الدولية ليست بالضرورة محكومة بالقوة والمصلحة
فقط ،فهناك مبادئ وقيم ومفاهيم مثل السيادة وعدم التدخل التي أصبحت جزءاً من اإلطار اإلجتماعي لسلوك
الدول.

ثانياً :المصلحة الوطنية :يعد من أهم المفاهيم وأكثرها غموضاً ،ي نظر إليه على أنه شئ تملكه الدول ويبنى
على مر الزمن ويرتكز على بعض األسس أهمها موقع الدولة ،الموارد التي تمتلكها الدولة ،عدد السكان،

األهداف اإلستراتيجية للدولة ،وعوامل أخرى ،وهي معايير قياس قوة الدولة.

ثالثاً :أهمية الهوية :أدركت البنائية دور الهوية في تشكيل الفعل السياسي ،في الوقت الذي تميل فيه كل من
الفلسفة الواقعية والفلسفة الليبرالية إلى التركيز على العوامل المادية ،فإن الفلسفة البنائية تركز على دور

الثقافة وتأثير األفكار والقيم في العالقات الدولية ،ويرى البنائيون أن المصلحة والهوية تتفاعل من خالل
العمليات اإلجتماعية ،كما يولون أهمية كبيرة للخطاب كونه يعكس ويشكل المعتقدات والمصالح ،ويؤسس

لسلوكيات تحظى بالقبول ،ومن القضايا الجوهرية والمحورية من وجهة نظر البنائية هي كيفية إدراك

المجموعات المختلفة لهوياتها ومصالحها ،حيث تساعد في صناعة السياسة العامة للدولة ،ويفترض البنائيون
أن الهوية تمنح أو تحدد للفاعل دو ارً في العالقات الدولية ،وبالتالي سيتصرف الفاعل دوماً بما يراه مناسباً
(وولت ،)2007 ،وهوية الدولة تخبر عن مصالحها وأنشطتها ،ويرى "ألكسندر وندت" أن "فكرة الدولة كدولة
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ذات هوية ذاتية ،أو هوية تنظيمية تعتمد في األساس على الهوية الجماعية لألفراد ،فهي التي تعطيها الكيان
والمعنى" (أحمد :2005 ،ص.)3

رابعاً :األمن والسالم :إهتم أتباع البنائية بدراسة األمن والسالم ،وتركزت دراستهم على ثالثة محاور

(المصري :2014 ،ص:)328-324

 أشار بعض البنائيون إلى ما يسمى بثقافة األمن لدى بعض البلدان التي تحدد الرؤية والسياسات األمنيةالتي تضعها هذه الدول فيما يتعلق بأمنها القومي ،ويحاول أتباع البنائية دراسة األثر التراكمي لتشكيل
نوع من الثقافة مالمحها األساسية األمن ،أي أن إرتكازاتها األساسية هي تحقيق األمن والسالم كأولوية.

 طور مجموعة من أساتذة الجامعات الدولية تحت عنوان التجمعات األمنية مجموعة من الدراسات التياستمدت من دراسة "كارل دويتش" كثي اًر من األفكار والمبادئ .ومي ز الباحثون بين عدة أنواع من
التجمعات األمنية أهمها :التجمعات الكبيرة التي يعكسها نظام األمن الجماعي على الصعيد الدولي،

والنوع اآلخر :هو التجمع اإلقليمي الذي ينشأ عند إجتماع مجموعة من الدول لتنشئ نظاماً مشتركاً

لألمن مع إحتفاظ كل منها بسيادته وإستقالله.

 إسهام البنائية في الدراسات يتمثل بانخراط مجموعة من البنائيين في الجدل المتعلق بمفهوم األمنالقومي ،وفي خالل هذا الجدل ظهر مفهوم األمن اإلنساني ،الذي يعبر عن جوهر الدراسات األمنية
بحيث يجب أن يكون اإلنسان وليس المادة.

وتنطلق البنائية في العالقات الدولية من أربعة إفتراضات كما يشير "بول فيوتي" و"مارك كوبي" (VIOTTI,
):2012: P278
 يرفض البنائيون قبول المفاهيم (المصلحة الوطنية ،الهوية ،واألمن القومي) كما تراها النظريات األخرى،كما أن البنائية تهتم بفواعل أخرى غير الدولة ،مثل المنظمات الدولية ،والمنظمات غير الحكومية،
باإلضافة إلى تركيزهم على العوامل المعرفية والذاتية التي تنتج عن تفاعل هذه الوحدات في عالقاتها

مع البينية.

 يرى البنائيون أن بنية النظام الدولي بما تضمه من قيم وقواعد وقوانين تؤثر في الهوية والمصلحةللفاعلين.

 يرفض البنائيون اإلفتراضات حول وجود قوانين وشبه قوانين تحكم الظاهرة اإلجتماعية والسياسية بعيدةعن إرادة الفاعل وقدرته على التأثير في محيطه.
كتب "نيكوالس أنوف" في كتابه "عالم من صنعنا" الذي يعد البدايات األولى للبنائية في العالقات الدولية،

أن العالقات الدولية ،الدول ،المجتمعات والعالم ما هي إال من صنع الناس من خالل تفاعالتهم البيئية ومع
البناء ،فجوهر البنائية هو أن الناس يصنعون المجتمع والمجتمع يصنع الناس ،هذا الطريق ذو اإلتجاهين
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أو هذه العملية التبادلية بين المجتمع والناس هي محور إهتمام البنائية (المصري :2014 ،ص،)318-317
وإذا بحثنا في نظرة ورؤية البنائيين إلى دور وأهمية العوامل الثقافية في العالقات الدولية ،وباألخص في
تكوين وتوجيه سلوك الدول ،نجد أن للبنائية إسهام كبير في هذا المجال ،فالبنائية في األساس تقوم على

اإلهتمام بالعنصر البشري ومكوناته اإلجتماعية والثقافية ،إذ يركز "أنوف" على الطابع اإلجتماعي للعالقات
الدولية من خالل مجموع القيم التي يحملها األفراد ،والتي يحاولون تجسيدها في صنعهم للعالم الذي تشكله
تلك التصورات الفكرية والثقافية لألفراد ،فتشكل مجموع المبادئ والقواعد اإلجتماعية يعطي نوع من التداخل

بين األفراد يظهر في شكل نظام إجتماعي للقيم والثقافات ،تعبر من خاللها عن إرادتها وقناعاتها وكذلك
تصوراتها عن طريق الدول والحكومات التي ما هي إال وكاالت إجتماعية تتصرف بإيعاز من النظام الثقافي

لألفراد (دايخة :2009 ،ص.)52-51

وقد إزدهرت النظرية البنائية كثي اًر في السنوات العشرين الماضية حيث وجد العديد من األكاديميين أنها
النظرية األكثر قدرة على تفسير العديد من الظواهر وفهمها مثل الحروب األهلية وإنفصال بعض الدول عن

دول أخرى ،وحركات إنفصالية ،كذلك بسبب الوعي بأهمية العامل الثقافي في العالقات الدولية (المصري،
 :2014ص.)329
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المبحث الرابع :البعد الثقافي في السياسات الخارجية للدول:

السياسة الخارجية:

تطورت ظاهرة السياسة الخارجية خالل الحرب العالمية الثانية تطو اًر أساسياً ،فأصبحت ظاهرة متعددة

األبعاد ترتبط بشتى الوظائف اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية للمجتمعات ،بعد أن كانت تقتصر على

قضية األمن العسكري ،وتزايد عدد الوحدات العاملة في المحيط الدولي ،وزادت ظاهرة السياسة الخارجية
تعقيداً ،كما زادت أهميتها بالنسبة للرفاهية العامة للمجتمعات ،ونظ اًر لتعقيد ظاهرة السياسة الخارجية،
وصعوبة التوصل إلى مجموعة األبعاد التي تندرج في إطارها والعالقة بينها ،ال يوجد تعريف محدد لهذه

الظاهرة ،فجاءت التعريفات مختلفة ،فهناك من ينظر للسياسة الخارجية على أنها النشاط الخارجي أو الحركة

الخارجية للدولة أو غيرها من الوحدات أمثال "نورمان هيل" الذي يقدم تعريف للسياسة الخارجية بأنها "نشاط

الدولة ق ب ل الدول األخرى ،سواء إتخذ هذا النشاط مظه اًر سياسياً أو إقتصادياً أو عسكرياً على أساس الفلسفة

أو األيديولوجيا التي يتمسك القادة بها" ) ،(HILL, 1963: P73ويقدم "فيرنس وسنايدر" تعريفاً للسياسة
الخارجية يرادف بين السياسة الخارجية وبين قواعد العمل وأساليب اإلختبار المتبعة للتعامل مع المشكلة،

فيعرفانها بأنها "منهج العمل أو مجموعة من القواعد أو كالهما ،تم اختياره للتعامل مع مشكلة واقعة معينة
حدثت فعالً أو تحدث حالياً ،أو يتوقع حدوثها في المستقبل" (محمد السيد سليم :1998 ،ص ،)7وهناك من
يقدم تعريف آخر للسياسة الخارجية بأنها مرادف ألهداف الدولة في المحيط الخارجي ،ومن أمثال هؤالء

"سيبوري" الذي يعرفها بأنها" :مجموعة األهداف واإلرتباطات التي تحاول الدولة بواسطتها من خالل
السلطات المحددة دستورياً أن تتعامل مع الدول األجنبية ،ومشكالت البيئة الدولية بإستعمال النفوذ والقوة

بل والعنف في بعض األحيان" (النعيمي :2010 ،ص ،)26ويقول عنها الرئيس األمريكي األسبق "ريتشارد
نيكسون"" :إن اإلستعمال الناجح للسلطة وبالخصوص على الساحة العالمية هو فن ال ت ع ل مه إال التجربة"
(النعيمي ،2012،ص ،)22أما "تشارلز هيرمان" فيرى أن السياسة الخارجية هي عملية تحويل للمدخالت

إلى أنشطة تهدف إلى تحقيق غايات معينة فيعرف السياسة الخارجية على أنها" :تتألف السياسة الخارجية
من تلك السلوكيات الرسمية المتميزة التي يتبعها صانعوا القرار الرسميون في الحكومة أو من يمثلونهم والتي
يقصدون بها التأثير في سلوك الوحدات الدولية الخارجية" ) ،(HERMAN, 1972: P72بينما يوجد إتجاه

آخر يعرف السياسة الخارجية بنا ًء على مجموعة من سلوكيات وتصرفات صانعي القرار في البيئة الخارجية،

أمثال "باتريك مورجان" الذي يرى بأن السياسة الخارجية" :تتألف من تلك السلوكيات الرسمية المتميزة التي
يتبعها صانعوا الق ارر الرسميون في الحكومة أو من يمثلونهم ،والتي يقصدون بها التأثير في سلوك الوحدات

الدولية الخارجية" ).(MORGAN, 1975: P166

ومن أكثر التعريفات شموالً للسياسة الخارجية التعريف الذي قدمه "روزيناو" الذي يرى بأن السياسة الخارجية

هي" :منهج للعمل يتبعه الممثلون الرسميون للمجتمع القومي بوعي من أجل إقرار أو تغيير موقف معين في
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النسق الدولي بشكل يتفق واألهداف المحددة سلفاً" ( ،)BRZEZINSKI, 1969: P156ويعود السبب لتعدد
المفاهيم إزاء السياسة الخارجية إلى غياب نظرية أكاديمية عامة للسياسة الخارجية والتي تعزى لألسباب

التالية (النعيمي :2012 ،ص:)26

 .1الطبيعة الديناميكية للسياسة الخارجية والتفاعالت الدولية.
 .2إنعكاسات ظهور قوى جديدة في السياسة الدولية.

 .3تحديات أكاديمية عديدة تجابه بناء مثل هذه النظرية.
 .4إختالف واقع السياسة الخارجية من دولة ألخرى.

 .5حدود الموضوع التي أصبحت تمتد لتشمل السياستين الداخلية والخارجية.
وتنصرف السياسة الخارجية إلى البرامج التي تنتهجها تلك الوحدة إزاء الوحدات الدولية األخرى ،وهذا البعد
هو ما يميز السياسة الخارجية عن العالقات الدولية ،حيث تنصرف العالقات الدولية إلى مجموعة التفاعالت

التي تحدث بين وحدتين دوليتين أو أكثر ،وتشمل موضوعات العالقات الدولية القضايا التفاعلية كالصراع
الدولي ،والتكامل الدولي ،وسباق التسلح وغيرها ،بينما السياسة الخارجية فإنها تنطلق من وحدة دولية واحدة،
وتنصرف موضوعاتها إلى المؤثرات الداخلية والخارجية في تلك السياسة ،والقضايا السياسية واإلقتصادية
والثقافية التي تهتم بها الوحدة الدولية في المحيط الخارجي .وإختالف الموضوع اليعني عدم وجود ترابط أو

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

السياسات الخارجية لمختلف الوحدات الدولية (سليم :1998 ،ص.)13

وتتضمن السياسة الخارجية األفعال الخارجية المتخذة من قبل صناع القرار التي تسعى إلى تحقيق أهداف
بعيدة أو قريبة المدى ،والفعل مرتبط بمجموعة من العوامل والظروف التي يدركها صناع القرار في سعيهم

لتحقيق أهدافهم ،وهذه الظروف تشمل الظروف الجغرافية ،اإلقتصادية ،الديموغرافية ،الهيكل السياسي،
الثقافة والتقاليد ،والموقف اإلستراتيجي والعسكري ،أما الفعل فيتخذ باإلشارة إلى دور األجهزة األخرى
المشابهة التي تعمل على المسرح الدولي وهو مقيد بها ،وتؤثر على صناع القرار مجموعة من العوامل
الداخلية والخارجية التي تشكل ق ارراتهم (حقي :2012 ،ص.)16-15
محددات السياسة الخارجية:
يوجد مجموعة من المتغيرات للسياسة الخارجية تعطي كل سياسة خارجية مجموعة من الخصائص والمميزات
التي تجعلها تختلف من دولة ألخرى ،فعلى سبيل المثال تختلف السياسة الخارجية للواليات المتحدة عن
السياسة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية ،كما أن السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية تختلف

من فترة ألخرى ،ويمكن القول أن السياسة الخارجية ال تتحدد وال تتغير عن طريق الصدفة أو بشكل تلقائي،
وإنما تتغير وتتحدد بناءاً على مجموعة من المتغيرات التفسيرية المستقلة التي تتفاعل مع بعضها إعتماداً
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على خصائص الوحدة الدولية محل التحليل ،ويمكن تحديد هذه المتغيرات بثالث مجموعات أساسية( :سليم،
 :1998ص)137

أوالً :المتغيرات الموضوعية :ويقصد بها المتغيرت الكامنة في بيئة عملية صنع السياسة الخارجية وتشمل
نوعين من المتغيرات( :محمد)2016 ،

 -1المتغيرات الداخلية :وهي التي تقبع داخل إطار الوحدة الدولية ذاتها ،أي أنها مرتبطة لتكوينها الذاتي
والبنيوي ،وال تنشأ نتيجة التفاعل مع وحدات دولية أخرى وهذه المتغيرات تشمل:

 المتغيرات الموضوعية القيادية :والمقصود بها مجموعة الخصائص الشخصية ،والدوافع الذاتية للقادةالسياسيين الذين يصنعون السياسة الخارجية بشكل مباشر.

 المتغيرات الموضوعية البنيوية :والمرتبطة بالتكوين البنيوي للوحدة الدولية ،وتشمل الخصائص القوميةوالنظام السياسي.

 -2المتغيرات الخارجية :الناتجة عن البيئة الخارجية للوحدة الدولية ،أي القادمة من خارج نطاق ممارستها
لسلطتها ،أو هي تلك الناتجة من تفاعل مع وحدة دولية أخرى ،وتضم النسق الدولي ،التفاعالت الدولية،
والمواثيق الدولية.
ثانياً :المتغيرات النفسية :تعتبر الوسيط الذي تنتج المتغيرات الموضوعية من خالله آثارها في السياسة
الخارجية ،وهي تتعلق بميول واتجاهات القائد السياسي ،كذلك فهمه كصانع السياسة الخارجية للمتغيرات

الموضوعية ،والتي ال تحقق هدفها في السياسة الخارجية إال بناءاً على فهم صانع السياسة لتلك المتغي ارت،

فإذا لم يدرك وجود متغير معين ،فإن ذلك المتغير لن يكون له أثر في السياسة الخارجية ،كما أن تلك
المتغيرات يقتصر على مفهوم صانع السياسة الخارجية لتلك المتغيرات ،فعلى سبيل المثال ،إذا تصور صانع

السياسة أن دولته تمتلك قدرة عسكرية ضخمة مقارنة بقوة العدو ،فإنه سيتصرف في السياسة الخارجية بناءاً
على أساس هذا التصور حتى ولو لم تمتلك دولته هذه القوة (سليم :1998 ،ص.)139

المتغيرات الوسيطة :والمقصود بها تلك المتغيرات التي تتداخل في التأثير في شكل العالقة بين المتغيرات
المستقلة ،والمتغير التابع والمقصود به هنا السياسة الخارجية ،وتشمل المتغيرات الوسيطة المتغيرات

المرتبطة بصنع السياسة الخارجية ،وهي تشمل هيكل وعملية صنع تلك السياسة بما في ذلك عملية صنع
وإتخاذ القرار.
وتتفاعل المتغيرات الموضوعية والنفسية والوسيطة في تحديد مختلف أبعاد السياسة الخارجية والذي يتسم

هذا التفاعل بأنه منظم ( سليم :1998 ،ص.)140
الهيئات المشاركة في صنع السياسة الخارجية:

يمكن التمييز بين مجموعتين تساهم في صنع السياسة الخارجية (قراش:)2015 ،
36

المؤسسات الحكومية :متمثلة في السلطة التنفيذية وما يتبعها من أجهزة قريبة مثل الو ازرات والمؤسسات

العامة ،وكذلك السلطة التشريعية وما تشمله من لجان مختلفة.

الري العام.
المؤسسات غير الحكومية :وتضم األحزاب السياسية وجماعات المصالح واإلعالم و أ
البعد الثقافي في السياسة الخارجية للدول:
برزت الثقافة إلى الصدارة كفكرة بسبب كون الثقافات الفعلية تؤدي دو ارً أكثر طموحاً على المسرح السياسي
العالمي ،وقد تحولت الثقافات حالياً الى أساس للدولة -األمة (إيجلتون :2012 ،ص.)85

ويعبر البعد الثقافي عن إحساس الشعوب والنخب الحاكمة بأن ثقافتها ومبتكراتها هي منجزات إنسانية
وحضارية ،وجزء من عوامل قوة الدولة المضافة التي تساهم في تعزيز سياستها الخارجية من أجل تحقيق

مكانة دولية ،ويرتبط البعد الثقافي بتخطيط شامل ومبرمج من قبل صناع السياسة الخارجية للدولة ،وشكلت
الثقافة بعناصرها الموضوعية المشتركة مثل اللغة والدين والتاريخ والعادات والتي قد تأخذ شكل التغيير

األيديولوجي في بعض أوجهها عنص اًر هاماً من عناصر السياسة الخارجية للدول ،بإعتبارها كيانات تعبر
عن شخصية المجتمع وهويته ووجوده ،وما تتركه هذه العناصر من أثر واضح على سلوك الدولة العام في
صياغة ق ارراتها المنظمة لعالقاتها مع الدول األخرى ،والتي أخذت تتفاعل فيما بينها في إطار عالقات

التعاون والصراع نتيجة إلزدياد وتيرة المصالح المتداخلة فيما بينها بعد الثورة التكنولوجية ثالثية األبعاد
(المعلومات واإلعالم واإلتصال) ،مما أدى لتغيير مفاهيم المكان والزمان ليصبح العالم قرية صغيرة شبه

مفتوحة ،متجاوزة البعد الجغرافي والسيادة التقليدية مما جعل قدرة الدولة على التحكم بتدفق األفكار واألموال
منها وإليها أقل (نعمة.)2010 ،
كما يؤثر توزيع القيم واإلتجاهات الثقافية داخل المجتمع على صنع السياسة الخارجية من خالل هوية
الفاعلين وأهدافهم ،وهوية الفاعلين يقصد بها "مجموعة الخصائص والسمات الثقافية والحضارية للشعوب والتي تحدد
التوجه القيمي للشعوب ،ومن ثم تحدد مدى اقتراب الشعوب من بعضها ،وتؤثر في نمط وطبيعة العالقات بين الدول التي

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

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

الدبلوماسية الثقافية ،األداة التنفيذية للسياسة الخارجية للدول:
تعد البدلوماسية الثقافية من ضمن الوسائل الفاعلة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية ،وعند الحديث عن
الدبلوماسية الثقافية يكون المقصود هو دور البعد الثقافي في العالقات الدولية ،أما إذا كان ذلك يختص
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بالسياسة الخارجية لدولة ما ،فهذا يعني محاولة تلك الدولة ممارسة النفوذ والتأثير في البيئة الدولية من خالل

توظيف البعد الثقافي أو ما يسمى البعد الرابع للسياسة الخارجية بوصفه بعداً مضافاً ألبعاد النفوذ التقليدية

الثالثة اإلقتصادية والسياسية والعسكرية (مصباح :2008 ،ص.)102

ويمكن تعريف الدبلوماسية الثقافية بأنها" :توظيف عناصر الثقافة ومن بينها الفنون ،التعليم ،األفكار،
الري والنخب المؤثرة بهدف التاثير
التاريخ ،العلوم والدين للتأثير في الجماهير األجنبية وصناع القرار و أ

في أفكارهم وإ نطباعاتهم" ) ،(KITSOU, 2013: P22ويعرفها "ميلتون كامينغز" أستاذ العلوم السياسية في
جامعة هوبكنز بأنها" :تبادل األفكار والمعلومات والفن وغيرها من جوانب الثقافة بين األمم وشعوبها من

أجل تعزيز التفاهم المتبادل" ) ،(LENCZOWSKI, 2011: P159أما "روبرت تاير" فيرى أن الدبلوماسية
الثقافية" :فعل يتمثل في عملية تواصل ناجحة تنقل لشعوب أخرى عناصر فهم حياة وثقافة شعب معين"

) ،(THAYER, 1954: P740وقد عبر الدبلوماسي البريطاني "أنتوني بارسونز" عن أهمية الترويج للثقافة
الوطنية بقوله" :إن استأنست بلغة أحد أو أدبه ،وإن عرفت وأحببت بالده ومدنها وفنونها وشعبها ،سيكون

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

أنه على صواب ،ولتجنب معاقبته بقسوة إن أخطأ" ) ،(KITSU, 2013: P22أما المنظ ر اإلستراتيجي
األمريكي "زيبيغينيو بريجينسكي" فقد أقر بأن جاذبية أمريكا الثقافية يعززها اإلنتشار الواسع للغة اإلنجليزية

كلغة عالمية مشتركة ،وانتشار اللغة اإلنجليزية في العالم يعزز في نظره القوة الناعمة األمريكية (الفراوي،
.)2016

و يتعامل النشاط الدبلوماسي مع ثالثة أبعاد رئيسية (نعمة:)2010 ،
 البعد السياسي  :الذي يشمل كل ما يتعلق بديمومة ونمو الكيان السياسي للدولة في إطار عالقاتالتعاون والصراع بين أطراف المجتمع الدولي.

 البعد اإلقتصادي :نتيجة لتطور عالقات األمم ،أصبحت اإلعتمادية المتبادلة لتلبية اإلحتياجات المعيشيةشكالً من أشكال النظام الدولي.

 البعد الثقافي :والذي يتم التعامل معه كأحد المقومات الهامة التي تستند إليها القومية في إثبات وجودها،وكجزء من عوامل قوة الدولة التي تساهم في تعزيز سياستها الخارجية من أجل تحقيق مكانة متميزة

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

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

حين كانت األنظمة السياسية الداخلية ال تلقي أهمية لموضوع العالقات الثقافية الدولية ،كما أصبحت تجعل
منها اليوم أحد المقومات الرئيسة التي تغطي على أداتها الدبلوماسية ،وهذا يفترض وجود أكثر من عامل

من عوامل التنظيم الدبلوماسي ،فمن جانب ،فكرة المستشار الثقافي ارتبطت بالهيئات الدبلوماسية كافة ،ومن
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جانب آخر ،فإن جميع الدول الكبرى في نطاق الغزو الثقافي تضع في حساباتها تنظيماً داخلياً يعكس إدارة
العالقات الثقافية ،فعلى سبيل المثال ،جعلت بريطانيا هذه المهمة من صالحيات المجلس الثقافي البريطاني،

أما الواليات المتحدة األمريكية فعهدت بالمهمة للوكالة األمريكية لإلعالم United States Information

)( Agency (USIAالنعيمي :2012 ،ص ،)657وقد حظي موضوع الدبلوماسية الثقافية بإهتمام متزايد في
الخطاب األمريكي منذ بداية القرن الحالي ،خاصة بعد أحداث  ،2001/9/11حيث يرى منظروا السياسة
وصانعوا القرار أهمية البعد الثقافي وأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الوسائل الثقافية في تحقيق األهداف

وإنجاز المهام السياسية الخارجية األمريكية ،ويوجد عدد كبير من الدراسات التي تزخر بها أدبيات السياسة
الخارجية األمريكية والتي تناولت الدبلوماسية الثقافية ،وهنا البد من التمييز بين مفهوم الدبلوماسية الثقافية
والهيمنة الثقافية أو بمعنى آخر اإلمبريالية الثقافية ،حيث يوجد لبس متعمد بين المفهومين لتبرير الهيمنة

وميول التوسع الثقافي في دوائر صنع السياسة الخارجية األمريكية ،ويمكن اإلستدالل على ذلك بمقولة "آدم

كوبر" حين قال" :األكاديميون األمريكيون يشنون حروباً ثقافية لكن عدد القتلى قليل" (كوبر:2008 ،
ص.)52
وظهرت في فرنسا أول مؤسسة دبلوماسية ثقافية من ضمن الهيكلية الحكومية في القرن التاسع عشر ،وتبعتها
ألمانيا ،ثم بريطانيا التي أسست برنامجها الثقافي البريطاني عام  ،1934ثم الواليات المتحدة األمريكية التي

أسست برنامجها الثقافي عام 1938م ،وبعد ذلك تبعتهم العديد من دول العالم ،وقد أصبح أم ار تقليديا اختيار

أعالم الفكر والفن كسفراء لبالدهم ضمن االطار الهيكلي لو ازرة الخارجية ،وظهر مفهوم الدبلوماسية الثقافية
الدولية مطلع العقد الثالث من القرن الماضي ،حيث أنشأت عصبة األمم المتحدة مركز التعاون الفكري في
باريس ،وأنشأت منظمة االمم المتحدة منظمة اليونسكو عام  1945التي مازالت تنسق النشاط الثقافي الدولي

حتى يومنا هذا (مصباح :2014 ،ص.)99

وتنقسم األنماط الدبلوماسية الثقافية تبعاً لألهداف إلى نمطين (مقلد :1991،ص :)136
 النمط األول :دول تعمل على حماية تراثها الثقافي والمحافظة عليه من اإلندثار أو اإلختراق الذي يؤديإلى التغيير السلبي.

 النمط الثاني :دول تحاول تصدير ثقافتها وقيمها اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية.وقد يجتمع الهدفين في سياسة واحدة ،وهذا يعود إلى أهداف السياسة الخارجية التي تسعى الدولة لتحقيقها،
ومدى توفر عوامل القوة التي تمتلكها الدولة لتحقيق هذه األهداف وإخراجها حيز الوجود الفعلي.
وللدبلوماسية الثقافية قوة كبيرة في تشكيل النظام الدولي الجديد واألنظمة الفرعية واإلقليمية ،والشواهد

التاريخية تشير إلى مثل هذه الحقيقة ومنها (النعيمي :2012 ،ص:)657
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 -1بدأت السياسة الثقافية الفرنسية تنظر للعالم من خالل مفهومها ( MISSIO CIVILIS ARYICالبعثة
المدنية الفورية) ،فيما سعت بريطانيا وبواسطة تقدمها التعليمي من نشر مفهومها في التعليم في دول

العالم الثالث ،أما فيما يتعلق بالدبلوماسية الثقافية األمريكية ،فإن السياسة الثقافية لها تعد مسألة جوهرية

لدى قطاعات الشعب األمريكي ،وهذه الصورة واضحة عند الشعب األمريكي إبتداءاً من أواخر القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،وبناءاً عليه قامت بإرسال بعثات دبلوماسية وتجارية للعالم الخارجي
والتي تحدد سياستها ،كون السياسة القومية لها عالقة بالسياسة الثقافية.

 -2أنشأت و ازرة الخارجية األمريكية قسم العالقات الثقافية في أمريكا الالتينية عام 1938م ،وقد جاء ذلك
كنتيجة إلهتمام الواليات المتحدة األمريكية بالثقافة كعنصر مالزم لسياستها الخارجية في ثالثينيات القرن
الماضي ،وبعد أمريكا الالتينية ،إمتد نشاطها إلى منطقة الشرق األوسط وإلى الصين ،وبعد إنتصار

أمريكا في الحرب العالمية الثانية ،بدأت تتكيف مع الواقع الدولي ،فتبنت الدبلوماسية الثقافية كمنهج
أساسي في سياستها الخارجية بشكل مدعوم ومتشابك مع نشاط وكالة اإلستخبارات المركزية Central
 ،)CIA( Intelligence A gencyوكانت المبادرة األولى في 1946م متمثلة في مشروع "فولبرايت"

لتشجيع التبادالت الثقافية بين الواليات المتحدة األمريكية والدول األخرى ،تاله مشروع "سميث موند"
عام 1948م الذي تم بموجبه إستحداث دائرة ثقافية في و ازرة الخارجية األمريكية تحمل إسم الدائرة الدولية

للتبادل الثقافي ،وفي 1953م برز دور وكالة اإلستعالمات األمريكية كمؤسسة مركزية للدبلوماسية
العامة ،وأ نيطت بها مسئوليات ثقافية مهمة ،وضمت إليها محطة صوت أمريكا في 1978م ،وأ بدلت

الدائرة الدولية للتبادل الثقافي في و ازرة الخارجية بمكتب الشئون التربوية والثقافية عام 1959م ،األمر

الذي شك ل نقطة البداية لدمج العالقات الثقافية بالسياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية (KITSU,

).2013: P22

 -3تعمل الدبلوماسية الثقافية كأداة تنفيذ للسياسة الخارجية وتعزيز قرارها ،فالدبلوماسي هو الذي يقوم بتنفيذ
الخطة الذي يرسمها رجل السياسة في أوقات السلم ،ونظ اًر ألهمية دور الدبلوماسية الثقافية في تشكيل
النظام الدولي الجديد ،فإن تطوير مؤسسات الدبلوماسية الثقافية بأنماطها وأشكالها المختلفة للتعبير عن

سياسة الدولة الخارجية من خالل و ازرة الخارجية ،أو عبر مجلس وطني للثقافة يضم كل المؤسسات
الثقافية للدولة ،أصبح ضرورة ال غنى عنها ،أو عامل من عوامل قوة الدولة الكامنة التي تعمل الدولة
على اإلستفادة منها (نعمة ،)2010 ،وعلى صعيد ممارسة الدبلوماسية الثقافية في سياسات القوى الكبرى

وعلى أرسها الواليات المتحدة األمريكية ،تضع الدبلوماسية الثقافية في حالة تبدو للبعض بأنها آلية
أيديولوجية لممارسة الهيمنة الثقافية خصوصاً في ظل عدم تبادل المادة الثقافية وإنما تصديرها فقط،
بينما يرى اآلخرون أن الدبلوماسية الثقافية بإمكاناتها تعمل على تعزيز سبل السالم واألمن والتعاون

عبر العالم ،وتوفير ذهنية تتجاوز الخالفات وتؤجل النزاعات على المدى البعيد( .الفراوي)2016 ،
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 -4يمكن تحديد الفرق بين مفهوم الدبلوماسية الثقافية ومفهوم الهيمنة الثقافية أو اإلمبريالية الثقافية ،حيث
يتصف المفهوم األول باألخالقية التي تمنحه قيمة معنوية وقيمة تجعله مشروعاً ومقبوالً أما الهيمنة أو

اإلمبريالية الثقافية فإنه يهدف إلى التخلص من القيم السياسية العامة أو الحضارية ما يجعله يصب في

إطار سياسة التوسع الثقافي ،حيث أ ن اإلمبريالية الثقافية تعرف بأنها" :محاولة للغزو والسيطرة على عقول

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

ميول براغماتية وأساليب ال أخالقية مبنية على المكر والخداع ،ما يعني أنها نفعية تنطلق من النهج
الميكافيلي "الغاية تبرر الوسيلة" وهذا ما عب ر عنه "هانز مورغانثو" أحد أبرز منظري المدرسة الواقعية

بقوله ...." :لعل ما نسميه باإلمب ريالية الثقافية هو أكثر طرائقها مك ارً ودهاء  ،ولو ق د ر لها أن تنجح بمفردها ،فستكون

أكثر السياسات اإل مبريالية نجاحاً ،فهي تهدف إلى الغزو اإلقليمي أو السيطرة على الحياة اإلقتصادية مستخدمة من

إحتالل عقول الناس والسيطرة عليها الوسيلة لتغيير عالقات القوى بين أي بلدين" (مورغانثو :1965 ،ص-98
 ،)99ومن أهم الوسائل التي أ ستخدمت في الماضي من أجل فرض السيطرة اإلمبريالية وتثبيتها الوسائل
العسكرية ،الوسائل اإلقتصادية ،الوسائل الثقافية والتي ي نظر لها على أنها أخبث وأذكى الوسائل
المستخدمة في فرض السيطرة اإلستعمارية ،وهذا يعود إلى هدفها الذي يتمثل في غزو العقول والسيطرة
عليها (مقلد :1991 ،ص.)567-565
البعد الثقافي القوة الناعمة في السياسة الخارجية:
يعتبر البعد الثقافي أحد عناصر ومقومات القوة الناعمة التي تتبناها الدول في سياساتها الخارجية ،وأصبحت
تمثل الوجه األبرز لسياسة القوة الناعمة ،وربما كانت الممارسات التقليدية التي إستلهمت الدروس
والخالصات النظرية لبلورة مفهوم القوة الناعمة في العصر الحديث للعالقات الدولية من تجاربها التاريخية،

فما هي القوة الناعمة؟

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

أركان القوة التي ال تقل أهمية عن القوة الصلبة لكثير من الدول التي تسعى إليجاد مكانة لها على الساحة
الدولية ،مثل الصين ،الهند ،تركيا ،وغيرها من الدول ،والقوة الناعمة تعني استخدام التأثير الفكري والثقافي

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

القرن الماضي ،حيث عرف القوة الناعمة بأنها" :القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدالً
من اإلرغام أو دفع األموال ،وهي تنشأ من جاذبية ثقافة بلد ما ،وم ثله السياسية ،وسياساته" (ناي:2005 ،

ص ،)12ويعرفها "جين لي" بأنها" :القدرة على خلق التفضيالت والصور الذهنية للذات عن طريق المصادر

الرمزية والفكرية التي تؤدي إلى تغيرات سلوكية في أفعال األخرين" ) ،(Vasilevsyte, 2013: P148ومفهوم
القوة الناعمة ليس مجرد ترف لفظي يعبر عن استيعاب وسائل وأدوات التبادل الثقافي والفني بجميع أشكاله

في ظل عولمة التواصل واختراق الحدود وإنما اندمج كبعد أساسي ضمن أدبيات الجيوبوليتك المعاصرة،
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فيعرفها "لورو وثيال" في كتابهما "الجيوبوليتيك" بأنها" :قدرة الفاعل على أن يفرض نفسه كنموذج ي حتذى
للتنظيم السياسي واإلجتماعي ،وكحامل لواء قيم كونية ،وهي عامل أساسي لكل سياسة قوة في الوقت الحالي"

(الفراوي.(2016 ،

وهذا ال يعني أن القوة الناعمة الروحية والمعنوية لم تعرف مسبقاً ،بل تجسدت في األديان والثقافة والقيم

اإلنسانية ثم في األيديولوجيات على مدى تاريخ البشر ،وقد ع رفت القوة الناعمة في أقوال وكتابات الفالسفة
والمفكرين بأسماء أخرى مثل (التأثير ،اإلقناع ،القدوة ،النموذج والهيمنة الثقافية) ،ولقد كان للفالسفة

الصينيين السبق في الحديث عن القوة الناعمة ،وأول من نادى بإستخدام القوة الناعمة لتعزيز السلطة ،أمثال

"الو تزو" حين قال" :يسقط الشديد والصلب ويعيش الناعم والضعيف" ،ويضيف" :ليس تحت السماء أكثر
نعومة من الماء ،وعلى الرغم من ذلك فما من شيء أقدر منه على مهاجمة الصلب والشديد" (تسه:1995 ،

ص ،)127-125كما أن تعاليم "كونفوشيوس" تتمحور في مجملها حول األخالق واآلداب والعالقات
اإلجتماعية وطريقة إدارة الحكم بالحكمة والفضيلة ،أما الديانة البوذية فيعود الفضل النتشارها في القرن

السادس قبل الميالد بين الشعوب اآلسيوية ،مبادئها األخالقية التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتعامل
بالحسنى ومساعدة الفقراء.

وفي السياسة الدولية ،تنشأ الموارد المنتجة للقوة الناعمة إلى حد كبير من القيم التي تعبر عنها منظمة أو
بلد ما في ثقافته ،وفي األمثلة التي تضربها ممارساته الداخلية والسياسية ،وفي الطريقة التي يعالج بها

عالقاته مع اآلخرين ،وبناءاً على ذلك هناك بعض البلدان ،تتميز بنفوذ أقوى مما يوحي به وزنها العسكري
واإلقتصادي ،ألنها تحدد مصلحتها الوطنية بحيث تشمل قضايا جذرية مثل المساعدات اإلقتصادية والعمل
على إحالل السالم ،وترتكز القوة الناعمة لبلد ما على ثالثة موارد (ناي :2005 ،ص:)37-33 ،28
 الثقافة :وهي مجموعة القيم والممارسات التي تخلق معنى للمجتمع ،ولها عدة مظاهر وخصائص تمكنالفرد من التمييز بين الثقافة العليا كاألدب ،والفن ،والتعليم ،التي تعجب النخبة ،والثقافة الشعبية التي
تهتم وتركز على إمتاع الجماهير.

 القيم السياسية :عندما تحتوي ثقافة ما على قيم عالمية وتروج سياسات ومصالح يشاركها فيها اآلخرون،فإنه يزيد من إمكانية حصوله على مايريد من خالل عالقاته التي يكونها بسبب الجاذبية ،فالقيم الضيقة
والثقافات المحدودة تكون قوتها الناعمة محدودة.

 السياسة الخارجية :إن السياسات الحكومية لبلد ما إما أن تعزز قوتها الناعمة أو تبددها ،فالسياسةبري اآلخرين ،أو قائمة على
الداخلية او الخارجية لبلد ما والتي تبدو متعالية ومتغطرسة وغير مهتمة أ
معالجة ضيقة األفق للمصالح الوطنية ،في الغالب تتقوض قوتها الناعمة ،والقيم التي تدافع عنها حكومة

ما وتصدق القول بالفعل وتكون قدوة لآلخرين من خالل سلوكها كالديمقراطية مثالً في الداخل ،والعمل

مع اآلخرين في الموسسات الدولية ،وتشجيع السالم وحقوق اإلنسان في سياستها الخارجية ،تؤثر تاثي اًر
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قوياً في اآلخرين ،كما تكون سياستها عنصر جذب ،وتساعد التجارة واإلتصاالت والزيارات والتبادالت
الشخصية والبعثات الدراسية على نقل الثقافة ونشرها.

أنواع القوة الناعمة :يقدم "جين لي" تقسيما للقوة الناعمة تبعاً للهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خالل
توظيف هذه القوة ،فيقدم خمس فئات للقوة الناعمة تشترك جميعها في عنصر الجاذبية مع اإلختالف في

كونها قوة نشطة أو قوة سلبية ،بحيث يمتد التقسيم على هيئة متصل من القوة الناعمة يبدأ بالجاذبية السلبية
التي تقوم على خلق الصورة الجاذبة للدولة ،وينتهي بالجاذبية النشطة التي تعتمد على توجيه هذه الجاذبية
وإستخدامها ،وأنواع القوة الناعمة هي (سليمان :2016،ص:)15-14

القوة الناعمة السلبية:
 قوة ناعمة لتحسين بيئة األمن الخارجية وخلق مناخ مستقر للدولة عن طريق خلق صورة جذابة وسلميةللدولة ،وتشمل هذه القوة الشعارات القومية ،الخطط والسياسات ،والدبلوماسية الشعبية.

 قوة ناعمة لخلق وحدة مجتمعية ،أو وحدة بين عدة دول ،تمكنهم من العمل معاً لتحقيق أهداف وسياساتمشتركة ،عن طريق قيادة مؤثرة تعمل على توجيه األحداث ومسار السياسات على المستوى الدولي،

وتضم هذه القوة اللغة ،وتقاليد وأساليب وثقافات مشتركة.
القوة الناعمة النشطة:
 قوة ناعمة لخلق الدعم على المستوى الداخلي لدعم القيادة والحصول على تأييد شعبي داخلي لسياسةالدولة والقيادة.

 قوة ناعمة لخلق الدعم الخارجي للدولة ،بمعنى أن تكون حلقة داعمة للدولة ،وهذا يحتاج لقيادة مؤثرةتستطيع أن تحقق وتكسب هذا الدعم.

 قوة ناعمة لتغيير تفضيالت وطريقة تفكير الدول األخرى وتوجهاتها ،وذلك من خالل تفعيل األفكارالجذابة والقيم والصور الجذابة.
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المبحث الخامس :مالمح الثقافة الصينية
معلومات عامة عن الصين:

تقع جمهورية الصين الشعبية شرق قارة آسيا ،في الجزء الشمالي من نصف الكرة األرضية ،وهي بالد مطلع

الشمس ،تمتد حدودها البرية لمسافة تزيد على عشرين ألف كيلو متر ،وتحدها الدول التالية :روسيا من جهة
الشمال ،كازخستان ،منغوليا وكيرغيزستان من الشمال الغربي ،وكوريا من الشمال الشرقي ،ومن الغرب
طاجكستان والباكستان ،أما الجنوب الغربي الهند ونيبال وبوتان ،ومن الجنوب وفيتنام والوس وبورما ،ومن

الشرق المحيط الهادي ،وتكثر الجبال في الصين ،ويقطن ثلث سكانها في المناطق الجبلية ،كما أن أكثر
من نصف المحافظات بالصين تقع في مناطق جبلية ،وتتنوع الطوبوغرافيا فيها وتتسم بخواص طبيعية
متعددة األشكال نظ اًر إلتساع مناطقها الجبلية المرتفعة في الغرب والمنخفضة في الشرق ،وتقع السهول في

الشرق ،والتالل في الجنوب الشرقي ،أما الهضاب واألحواض فتنضم إلى األشكال الطوبغرافية األخرى
المتناثرة في مساحات واسعة ،أو تتشابك مع بعض مقدمة ظروفاً مواتية لتنمية اإلقتصاد المتنوع في الز ارعة
والتشجير والثروة الحيوانية والتعدين (جوانغ :1987 ،ص.)10-1

تأسست جمهورية الصين الشعبية عام 1949م ،وهي الدولة األكثر سكانا في العالم ،حيث يبلغ عدد سكانها

حسب آخر إحصائية لعام  2016حوالي  1,373,541,278نسمة (الملحقية الثقافية في الصين،)2016 ،
وتبلغ مساحة الصين  9.671.018كيلو متر مربع ،وتتكون من أكثر من  22مقاطعة وخمس مناطق ذاتية

الحكم ،وأربع بلديات تدار مباشرة (بكين وتيانجين وشانغهاي وتشونغ تشينغ) وإثنتان من مناطق عالية الحكم
الذاتي هما هونغ كونغ وماكاو ،أما عاصمة البالد فهي بكين(الملحقية الثقافية في الصين )2017 ،ويعد

اإلقتصاد الصيني ثاني أكبر إقتصاد في العالم ،كما أنها عضو دائم في مجلس األمن ،باإلضافة لعضويتها

في منظمات متعددة األطراف بما في ذلك منظمة التجارة العالمية واألبيك وهي منتدى التعاون االقتصادي

لدول آسيا والمحيط الهادي )Asia-Pacific Economic Cooperation APEC) -وبريكس وهي أسماء
الدول صاحبة أسرع نمو إقتصادي بالعالم والتي تضم الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقياBrazil, -
 )PRICS( Russia, India, China and South Africaومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين
ومنظمة اآلسيان ،كماتمتلك الصين ترسانة نووية معترف بها وجيشها هو األكبر في العالم في الخدمة مع
ثاني أكبر ميزانية دفاع (الحسيني.)2014 ،
أهمية فهم الثقافة الصينية:
ن شـ ـ ـ ـ ـ رت عشـ ـ ـ ـ ـرات الكتب والمقاالت التي تتناول نهوض الص ـ ـ ـ ــين ،وتعاملت معظمها مع ص ـ ـ ـ ــعود الص ـ ـ ـ ــين

اإلقتص ـ ـ ــادي ،أو اإلنفاق العس ـ ـ ــكري ،أو كونها قطب س ـ ـ ــياس ـ ـ ــي ص ـ ـ ــاعد ،ولم يتطرق إال قلة من الكتاب أو
المفكرين عن الصين كحضارة أو ثقافة عريقة وصاحبة فكر وفلسفة يمكن أن تؤثر في العالم( ،ليونارد،
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 :2008ص )11ويعود ذلك إلى الصـ ــورة الضـ ــبابية غير واضـ ــحة المالمح ،التي تمتزج فيها معلومات عن
المعجزة الص ـ ــينية اإلقتص ـ ــادية ،وأخبار س ـ ــياس ـ ــية مثيرة للقلق ،وتحليالت وتفس ـ ــيرات غير واقعية غالباً فيما

يتعلق بثقافتها ،فالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ذلك البلد الكبير التزال مجهولة من العالم الغربي ،فقد ظن الكثيرون أن األ مة

الصـ ـ ــينية ال تمتلك فلسـ ـ ــفة أو فكر إنسـ ـ ــاني خاص بها ،وهذا يعود لجهل العالم الغربي والعربي بكنوز الفكر
الص ـ ـ ــيني القديم والعقلية الص ـ ـ ــينية التي دفنت في أحقاب التاريخ ،وهذا يرجع للعزلة التي فرض ـ ـ ــتها الطبيعة
الجغرافية ،باإلض ــافة لقناعة الص ــينيين بتمايزهم ثقافياً وإكتفائهم ذاتياً ،خاص ــة أنهم ليسـ ـوا بحاجة للذهاب

خارج الصـين للتعلم ،فقد روي أنه سـئل عالم صـيني قرابة منتصـف القرن التاسـع عشـر" :هل يعتقد أن طلب
العلم يتحقق بالتنقل في البالد خارج الصين؟ فكان جوابه :أن من كان على علم بالدراسات الصينية القديمة

ليس بحاجة إلى مزيد من العلم" ،وهذا ما وضـ ـ ـ ـ ــع العراقيل أمام الصـ ـ ـ ـ ــين في تعاملها مع الشـ ـ ـ ـ ــعوب األخرى
ومواجهتها الكثير من المتاعب (كريل :1971 ،ص.)9

ولم يعرف العالم حضارة حافظت على نقاء هويتها كما فعلت الحضارة الصينية ،وهي حضارة أثرت فيمن

حولها من خالل دياناتها التي تسعى إلمتالك المعرفة المباشرة لألشياء والطبيعة وحقيقة الكون ،وعلى الرغم
من قدم الحضارة الصينية ،إال أنها الزالت حاضرة بقوة ونشاط وفعالية حتى اآلن (نافع :1999 ،ص،)6-5

وتمثل الثقافة الصينية القوى الخالقة العظيمة لألمة الصينية ،والتي تطورت عبر تاريخ يضرب جذوره عميقاً
في القدم ،فمنذ آالف السنين ،والثقافة الصينية تشرق رونقاً وروعة في التاريخ الصيني ،وتحظى باإلحترام
والتبجيل واإلجالل من قبل أجيال األمة الصينية عبر المراحل التاريخية المختلفة ،كما أثرت في تاريخ وثقافة

العالم الغربي بعد إفتتاح طريق الحرير في عهد أسرة "هان" ،وإنتشرت الثقافة الصنية إنتشا اًر كبي ارً ،وتعاظم
تأثيرها في المجتمع الدولي الحديث الذي يتميز بوفرة التبادالت ،كما أن هناك زيادة في عدد المهتمين بالثقافة

الصينية يوماً بعد يوم لما تتمتع به من جاذبية وسحر ،باإلضافة لوجود عدد كبير من الوافدين على الصين

من دول أوروبا وأمريكا والدول العربية ممن يتطلعون بشغف للثقافة الصينية ويرغبون في دراستها للنفاذ إلى
مكنونات العقل الصيني وروح الحضارة الصينية ،خصوصاً أن الصين كانت بالنسبة لآلخرين عالم غامض

ملئ باألسرار واألساطير ،باإلضافة للمعلومات المغلوطة والمشوهة عن الصين والمجتمع الصيني وثقافتهم
(تشن :2012 ،ص.)26

ولفهم الصين البد من التعرف على فترة مبكرة من تاريخها ،أي منذ عهد "كنفوشيوس" ،فالماضي مرتبط

إرتباطا وثيقاً بالحاضر ،كما يجب األخذ باإلعتبار أن كبار المفكرين والفالسفة كان لهم دور مهم وأثر كبير

في تكوين الصين بالصورة التي هي عليها اآلن ،فآراء "كنفوشيوس" وحتى فلسفة "تشوانغ تزو" األكثر تعقيداً
كان لها دور مؤثر في تشكيل شخصية الفالح الصيني ،كما يجب على المرء أن يلم بشئ من تفكير الصين
التقليدي حتى يتمكن من فهم النظرية الشيوعية الصينية (كريل :1971 ،ص.)20-19

وما جعل اإلهتمام بالثقافة الصينية يزداد يوماً بعد يوم ،هو بزوغ نجم الصين كدولة كبرى منذ أكثر من

خمسين عاماً ،ومنذ ذلك الوقت ودورها وثقلها ونفوذها يزداد ويتعاظم ،باإلضافة لحجم تأثيرها على األحداث
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العالمية وفي تقرير مصير الشئون الدولية ،كما أن الصين أكبر دولة مرشحة ألن تكون أحد أقطاب العالم

الكبار في القرن الحالي ،فما هي القيم والمبادئ السامية والمثل العليا التي تحكم على سلوك أكثر من مليار
واربعمائة مليون صيني؟ وللحصول على إجابة هذه التساؤالت البد من التعرف على مكنونات الثقافة
الصينية وفهمها (براج :1998 ،ص.)5

ويزخر التاريخ الصيني بالمحاوالت التي بذلها العقل واإلرادة اإلنسانية لكشف حقيقة الفكر الصيني ،وسبر

أغوار األ يديولوجية الصينية ،وهذا ما ساعد على إزالة اللثام وكشف الغموض عن جوهر هذا الفكر وكنوزه
وإنجازاته الفريدة في مجال الحياة اإلنسانية التي أدهشت الغربيين بصفة عامة والمبشرين بشكل خاص،

فأخذوا يوازنون ما بين التوراة وأمهات الكتب الكالسيكية الصينية التي تضمن األخالق والسلوك وأنظمة
الحكم والوصايا ،لدرجة انهم إعتبروا حكيم الصين وفيلسوفها العظيم كونفوشيوس "القديس األعظم".

إن التفكير الفلسفي ألي أمة هو مفتاح مهم لفهم طبيعتها ،والفلسفة الصينية هي فلسفة أخالقية قائمة على
األخالق والسلوك القويم لإلنسان ،وتبتدئ بنظريات لألخالق الفاضلة وأسس لقواعد الخير والشر ،كما تميزت
العقلية الصينية بتحويل النظريات الخ لقية الى أخالق عملية تتجسد في سلوك الشعب ومنهاجه (وو وآخرون،
 :2004ص.)15-14

ويرى "مارك ليونارد" في كتابه "فيم تفكر الصين" أنه دون فهم الصين التي أصبحت جزء من نسيج السياسة
العالمية يستحيل فهم السياسة العالمية (ليونارد :2008 ،ص ،)20أما "جيم روجرز" البروفيسور في كلية

الدراسات العليا في جامعة كولومبيا فيقول" :جاء الوقت اآلن ألن تخطب ود الصين ،وتصبح جميع األ شياء صينية،

سافر إلى هناك إذا كان بوسعك فعل ذلك ،وإذا سبق لك أن تسلقت سور الصين العظيم ،فإ رجع لترى بأم عينك التحوالت
الكبيرة ،حتى وأنت في بلدك الذي تقطنه خذ بعض الدروس في اللغة الصينية ،ومن ثم تعلم شيئاً عن األدوية الصينية ،بل

قر بعضاً من الكتب الكثيرة التي تصف الحياة في الصين المعاصرة ،شاهد أفالمهم السينمائية ،المهم هو أن يتطور لديك
إ أ
شعور واضح كيف يبدو العالم في عيون الصينيين ،وكيف يخطون مسار حياتهم ،حاول أن تكتشف كيف ينفق الصينيون

نقودهم التي يكسبونها بعرق جبينهم ،وأين يمكن أن يضعوها لتنبت وتنمو" (روجرز :2008 ،ص.)23

وتكونت في القرون الخمسة قبل الميالد في الصين مدارس أغنت البحث اإلجتماعي السياسي بشكل أثر
على كل اإلتجاهات الفكرية الصينية الالحقة ،ليس هذا فقط بل أثرت على الحياة اليومية اإلجتماعية
والسياسية الصينية ،ولم يتعرف العالم إال على بعض هذا الفكر المتجدد بأثواب مختلفة مع تسربه في القرون

الثالثة الماضية ،وأصبح اإلطالع على هذا الفكر في المرحلة المعاصرة ضرورة معرفية وعملية مهمة نتيجة

للدور المتعاظم للصين الحديثة على المستوى الدولي السياسي واإلقتصادي والثقافي ،كما أن مسألة اإلطالع
على الفكر والفلسفة الصينية تبدو اليوم أكثر أهمية لما تكشفه من إبداعات إنسانية هامة تدل على كيفية

معالجة اإلنسان الصيني والمجتمعات الصينية للكثير من القضايا والمشاكل التي تعترض اإلنسان (عبد
الحي :1999 ،ص.)6-5
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الخصائص القومية للثقافة الصينية:
تتحلى الثقافة الصينية بخصائص خارجية تتجلى في مظهرها ،ومظاهر داخلية تتمثل في فكرها وجوهرها،

وتتجلى أهم هذه الخصائص في (تشن :2012 ،ص:)32-30

 -1وحدة الثقافة :شك لت الثقافة الصينية في مرحلة من مراحل تطورها على ضفاف األنهار مرك ازً يتمحور
على الثقافة الصينية ،وفي نفس الوقت شكلت وحدة ثقافية لجميع القوميات داخل الصين ،ولم تعرف

هذه الوحدة اإلنشقاق في أي لحظة في التاريخ الصيني ،والتزال تستطيع الحفاظ على كمالها ووحدتها
تحت أي ظرف أو أزمة تمر بها أو غزو أجنبي ،وهذه الخاصية من الصعب العثور عليها أو ايجادها

في ثقافة أي قومية أخرى في العالم.

 -2التواصل الثقافي :فلم تشهد توقف أو إنقطاع في تاريخ تطورها كما حدث مع ثقافة مصر وبابل واليونان،
وانما تطورت بصورة مطردة في حلقات متصلة ،فنرى أن األدب الصيني تطور دائماً منذ كتاب الشعر
الصيني القديم في أوائل أسرة "تشو" في القرن الحادي عشر قبل الميالد ،ونثر ما قبل أسرة "تشين" (221

ق.م 203-ق.م) ،والمقامات الشعرية في أسرة "هان" و "ووي" ( 220ق.م 256 -ق.م) ،إلى أشعار

أسرة "تانغ" ،والشعر الصيني تسي في أسرة "سونغ" ( ،)960-1279واألوب ار الصينية القديمة يو

إنتشيوي ،والروايات في أسرتي "مينغ وتشنغ" ،كما تطور علم التاريخ على هذا المنوال.

 -3القدرة على اإلستيعاب :بحيث تستطيع ضم أخالطاً من المعلومات واألفكار ،وهذا يشير إلى مختلف
المدارس الفكرية في الصين القديمة التي إستفادت من نقاط قوة اآلخرين لسد ثغرات ضعفها وتحقيق
التناغم واإلنسجام المتبادل ،باإلضافة إلى رحابة صدر الثقافة في الصين وإحتضانها الثقافة األجنبية
وتمثيلها عن طريق تشجيع الصالح ونبذ الطالح مثل تصيين البوذية ،وهذه الخاصية للثقافة الصينية في

قدرتها على اإلستيعاب جعلها تصبح ثقافة كبرى.

 -4التنوع الثقافي :رغم أن الثقافة الصينية تمثل وحدة كاملة ،إال أن الخصائص الداخلية للثقافة تجسد ثقافات
قوميات متعددة وثقافة مناطق داخلية تظهر اإلختالف الثري متعدد األلوان ،وتشكلت في تاريخ الصين
ثقافة أسرة "تشو" ،وثقافة أسرة "تشين" ،وثقافة أسرتي "يان" و"تشاو" ،وغيرها.

 -5تجسد الفكر اإلنساني بوضوح :على الرغم من أن الصين بها أديان ،إال أنها لم تتغلغل في كافة مناحي
الحياة اليومية المعتادة ،وعلى النقيض من ذلك ،تمثل المبادئ األخالقية لنظام المشيخة العشائرية
الرابطة األساسية لصياغة وحماية المجتمع بأكمله في حياة الصين ،ومنذ زمن طويل ومعيار سلوك

الصين اإلنسجام مع المعايير األخالقية التي تشجعها الكونفوشوسية.

 -6تهتم بالتناغم اإلجتماعي ومبدأ الوسط :بحيث تؤيد تماثل األفكار المتعددة في العالم ،وتشجع االستقبال
الثنائي واإلندماج ،والتنوع والوحدة بين المذاهب المختلفة ،واألنواع المتباينة والتأثير المتبادل بين ثقافات

وأفكار األمم المختلفة ،وذلك في نطاق األفكار الرئيسة ،وتدعو الفلسفة التقليدية الصينية إلى اإلنسجام

بين األشياء المختلفة ،والذي يعني أن جميع االشياء ذات الطبيعة المختلفة يمكن أن تندمج في تناغم
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حتى يمكن إنتاج أشياء جديدة ،وي عتقد أن طريق الوسط في الصين القديمة هو األساس الوحيد في العالم،
وأن جميع الموجودات في الكون والمجتمع اإلنساني إذا لم تنحرف عن مسارها المستقيم ،وإذا إلتزم

الجميع بمكانه في هدوء ودعة ،فإنه يمكن تحقيق الوفاق المثالي وهو في حد ذاته يعتبر الوضع األفضل
واألمثل للحياة والمجتمع.

 -7تزخر بمشاعر التعلق باألرض والفرح والطرب :الصين القديمة كانت تجسد اإلقتصاد الطبيعي الذي
يرتكز على الزراعة ،ويتعلق الناس باألرض ويعشقونها ،ويسعدون بها ،وإعتبروا األرض حياتهم ومصدر
ثقتهم وإعتمادهم ،ولذلك يعيشون حياة يومية منتظمة ومستقرة ،وتولد عن سيكولوجية التعلق باألرض
والبهجة والطرب مشاعر عميقة من التعصب للقرية والبلدة ،فيتذكرون الماضي ويبحثون عن جذور

العوائل والسؤال عن أجدادهم.

 -8الشعور بالتفوق الثقافي :يعتقد الصينيون بأن الصين تتمتع بتمايز ثقافي وسياسي كونها المملكة
الوسطى ،وينظر الصينيون تاريخياً إلى دولتهم على أنها العالم المتحضر وما دون ذلك هم ب اربرة،
وبالتالي اليمكن القبول بفكرة وقوف أي دولة أخرى على قدم المساواة مع الصين ثقافياً ،والشعور بالتفوق
الثقافي جعل الصين ترى نفسها على قمة الهرم في النظام الدولي والمؤلف من الدول التي تتبع الصين
والتي هي أدنى مرتبة ،ومن هنا إتخذت الصين على مر العصور سياسات تحافظ على العالقات هرمية

الشكل فيها بوصفها المركز والمحيطون بها هم التوابع (منصور :2016 ،ص.)34

 -9تجنب الحرب والقتال المباشر :أخذ المخاطر ليس مستحباً ولديه داللة سلبية في الثقافة الصينية ،وهناك
الكثير من المخطوطات والكتابات اإلستراتيجية العسكرية الصينية تدعو إلى تجنب الحرب كلما أمكن
ذلك  ،ففي كتاب فن الحرب الذي قام بكتابته القائد العسكري الفذ "سون تزو" والذي يعتبر مرجعاً إلى
يومنا هذا للكثير من القادة العسكريين كتب عن الحرب بأنه ال يوجد في حياة األمم ما هو أسوأ وأخطر

من قرار شن الحرب ،بحيث يمكن للحرب تحويل بالد بأكملها إلى أرض يعمها الخراب والدمار ،ومن
هنا ال يمكن اإلستهانة بتبعات الحرب ،ومن ثم وجب التريث قبل إتخاذ القرار بشأنها ،وقد عارض "سون
تزو" الحرب كوسيلة لحل النزاع قائالً" :إن هزيمة العدو دون قتال يتطلب مهارة أكبر من المهارة المطلوبة

لتحقيق النصر في ميدان المعركة" (إتزو :2010 ،ص.)43-44

 -10تأكيد الوحدة والسيادة داخلياً :تنظر الثقافة الصينية إلى الوحدة داخلياً بمثابة القوة التي تقف في وجه
التحديات الخارجية ،حيث ينتج عن الوحدة اإلستقرار للصين والمحيط ،وبالتالي يتولد عن اإلستقرار القوة
والقدرة على مواجهة أي مخاطر تأتي من الخارج ،كما ترى الثقافة الصينية أن الضعف الداخلي له عالقة
بالتدخل الخارجي ،أي أن الضعف الداخلي يترك الفرصة لإلنقضاض على الصين خاصة أن الساحة

الدولية تتسم بالعنف والعدوانية ،واألمثلة كثيرة على ذلك" ،فترة الدول المتحاربة" ( 211 -475ق.م)،
و"قرن اإلذالل" ( )1949 -1839الذي كان له األثر السيئ على الثقافة الصينية نظ اًر لحداثته ،فقد
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عرضتها الخالفات الداخلية والضعف الناتج عن سوء إدارة اإلقتصاد وقوة الدولة العسكرية لسلسلة من

الهزائم وخرق سيادتها وفقدانها أجزاء من أرضها أهمها هونغ كونغ (منصور ،2016 ،ص.)35
مصادر الثقافة الصينية:

يمكن رؤية ثالثة تقاليد في الصين اليوم ،األول :تكون في األعوام الثمانية والعشرين لعصر اإلصالح،

عصر اإلهتمام بالسوق ،وفيه مفاهيم كثيرة كالحرية والحقوق ،والتقليد الثاني :تكون في عهد الزعيم الصيني

"ماو تسي تونغ" ،وتتميز مالمحه الرئيسة بالنضال من أجل تحقيق العدالة والمساواة ،والتقليد األخير يشار

إليه بالثقافة الكونفوشيوسية ،وهذه التقاليد الثالثة ال تتناقض مع بعضها البعض وإن بدا ذلك ظاهرياً (ليونارد،
 :2008ص.)31

أوالً :الثقافة التقليدية :يتألف الفكر الصيني قبل عهد كونفوشيوس من خمسة كتب إنسانية تسمى (وو كينج)
إستخدمها حكيم الصين األول لتعليم مريديه وتثقيفهم الثقافة اإلنسانية المتوارثة وهذه الكتب هي (رسالن ،د.

ت :ص:)31-24

التاريخ (شو تشنج) :ويتألف من عدد من البالغات والتوجيهات واألحاديث المهمة والخطب التي ألقاها

الحكام والحكماء.

األغاني أو األناشيد (شي تشنج) :مختارات تتألف من حوالي ثالثمائة بيت من الشعر ،بعضها أغاني شعبية
كانت شائعة في ربوع الصين المختلفة ،وبعضها أغاني كان ينشدها أعضاء الطبقة االرستقراطية خالل تقديم
القرابين أو في والئمهم أو غير ذلك من المناسبات.

الطقوس (لي تشي) :يضم الكتاب مجموعة من النصوص التي تتناول بالبحث مجال واسع من الموضوعات،
وقد قام كونفوشيوس بتصنيف هذه النصوص وإعدادها للنشر ،ويوجد ملحق لكتاب الطقوس خاص
بالموسيقي.

حوليات الربيع والخريف:

 (تشون شيو) :تضم سجالً مختص اًر ألحداث مملكة أو موطن كونفوشيوس خالل الفترة (481 -722ق.م) ،وتظهر المحتويات الصفات والواجبات التي يجب أن يتصف بها الحكام ،من أجل إقامة مجتمع
العدل والسالم.

 التغيرات (آي تشنج) :من أهم الكتب الصينية التي يبدأ بها التفكير الصيني المدون ،ويجسد الكتابجوهر الثقافة الصينية وحكمتها النفيسة .ويضاف إلى هذه المؤلفات الخمسة التقاليد والعادات الدينية

التي ظلت بفعل العزلة كما كانت منذ آالف السنين ،مما يعطي صورة أمينة لما كان عليه التراث الصيني
منذ أقدم العصور ويرتكز الفكر الفلسفي الصيني على فكرة التاو وعلى فكرة اليانغ والين التي تمثل جوهر

ولب ومنبع الفلسفة الصينية منذ إنطالقها إلى اآلن ،فجميع المفكرين والفالسفة والحكماء الصينيين بدءاً

من "الو تسو" و"كونفوشيوس" حتى "ماو تسي تونغ" قد أخذوا بفكرتي :التاو واليانغ والين ولكن بأشكال
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ومظاهر مختلفة تتناسب ورؤيتهم الفلسفية لإلنسان والمجتمع ،هذا مع التأكيد على أن الفكر الصيني لم

يعرف تعارضاً عنيفاً بين المدارس والمفكرين رغم تباين المدراس الفلسفية في طروحاتها الفكرية
والمنهجية ،فالفكر الصيني يعتبر اإلنسان وحدة فكرية ،فأخذ كل مفكر منها ما يناسبه ويريده دون إزالة

لفكر اآلخر.

الطاوية :نسبة إلى الطاو أي الطريق أو المنهج أو التعبير الذي يقصد به التناغم والتناسق الذي يتبعه الوجود
فيترتب عليه الوحدة بين جميع عناصره لتحقيق ذاته الفعلية والحقيقية ،وهكذا يتحقق الوجود في كل مظاهره
المتعلقة بالكون والطبيعة والمجتمع (عبد الحي :1999 ،ص.)63-59

اليانغ والين :يقوم الفكر الصيني منذ أقدم األزمنة على النظر إلى اإلنسان والحياة والوجود بأكمله كنتيجة
لحركة قوتين ساريتين في كل مظاهر الوجود ،هما الـ "يانغ" والـ "ين" ،الموجب والسالب ،المذكر والمؤنث،
وهاتان القوتان على تعارضهما متعاونتان وال يمكن فصل الواحدة عن األخرى(تسو :1998 ،ص.)10-9

وكان للحركات الفلسفية الروحية أثر كبير في تشكيل قوام الثقافة الصينية ،ومن أشهر هذه الحركات:

الكونفوشوسية ومن أعالمها (كونفوشيوس ،مينشيوس ،شون تسي ووانغ تشونغ) :تمثل الكونفوشيوسية

أهم وأعظم اإلبداعات الفكرية الصينية على مدار التاريخ الصيني القديم والمتوسط والحديث وحتى المعاصر،
كما يمثل هذا الفكر البعد الثقافي للصين على مدى تاريخها الطويل ،كما الزال يؤثر بشكل واضح في

اإلتجاهات الفكرية المعاصرة مع مراحل التحديث في الصين وجنوب شرق آسيا ،كما اليزال يؤثر عمليا في
الحياة اليومية للناس ،سميت على إسم مؤسسها "كونفوشيوس" ،فمن هو كونفوشيوس؟ وما هي المقومات

التي جعلت فلسفته وفكره ومذهبه يستمر أكثر من خمسة وعشرين قرناً من الزمن؟ وما األسباب التي جعلت
منه مفك اًر إستثنائيا؟

كونفوشيوس ( 551ق.م 479 -ق.م) :يمثل ظاهرة ثقافية حقيقية سطع نجمها في القرن الخامس قبل
الميالد ،وامتزجت بمصير وقدر الحضارة الصينية كلها ،وإستمرت ألكثر من  2500عام والزالت ،بعد أن

مرت بالكثير من التحوالت والتقلبات" ،كونفوشيوس" ليس رجالً عادياً او مفك اًر أو مدرسة فكرية ،إنه واحد

من األسماء القليلة التي برزت على سطح الثقافة العامة ،ووجها من وجوه الثقافة العالمية ،شأنه شأن "بوذا"
و"سقراط "و"المسيح" و"ماركس" (شنغ ،2012 ،ص ،)68وهو واحد من الرجال القالئل الذين أثروا بعمق

في التاريخ البشري بقوة مواهبهم الشخصية والعقلية وإنجازاته ،ويعتبر الصينيون "كونفوشيوس" وتعاليمه هي
أساس عقيدتهم التي ظلوا يدينون بها على مدى خمسة وعشرين قرناً.

المبادئ والفضائل عند كونفوشيوس:
عمل كونفوشيوس على تحليل النفس اإلنسانية للوصول إلى الفهم الكامل للمبادئ التي تتحكم في اإلنسان،
والتي تدفعه إلستخدام وسائل دون غيرها لتحقيق غاياته وأهدافه ،وكان هدفه من التحليل فهم اإلنسان من
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أجل صالحه وصالح المجتمع في آن واحد ،وقد وضع تصو اًر لإلنسان النبيل الفاضل بناءاً على تمكنه من
تحديد هذه المبادئ  ،وتم إثراء هذه المبادئ من قبل الحكماء والفالسفة الالحقين الذين أضافوا إليها الكثير

من المعاني الكبيرة ،والتي بدورها أثرت في التراث الثقافي الصيني ،وتتمثل هذه المبادئ في (عبد الحي،
 :1999ص:)180-176

 -1الـ "لي" :أضفى كونفوشيوس نوعاً من القداسة على األعراف والعادات والتقاليد ،معتب اًر إياها هي التي
تحفظ التوازن العاطفي واإلستقرار عند اإلنسان والمجتمع ،باإلضافة إلى أهمية التقيد بآداب اللياقة،
وتعني الـ "لي" عند كونفوشيوس العديد من األشياء فهي تعني :الدين ،المبدأ العام للنظام اإلجتماعي،

الممارسات اإلجتماعية واألخالقية ،الطقوس واإلحتفاالت ،ونظام من العالقات اإلجتماعية المحددة
بوضوح ،أيضاً تعني اإلنضباط األخالقي في السلوك الشخصي ،وتعني اآلداب العامة في كل شئ.

 -2الـ "جين" :عرفها كونفوشيوس بأنها حب البشر ،أي سلوك الفرد في المجتمع من أجل تحقيق الصالح
العام بإتباعه التاو ،والـ "جين" تحمل معاني مختلفة مثل :الفضيلة ،اإلنسانية ،اإلحسان ،الطابع

األخالقي ،الخير ،الحنان وطيبة القلب ،والجين عند كونفوشيوس تعبر عن كمال اإلنسانية ألنه بها
يكمن إحترام التاو الذي يعمل على سعادة اإلنسان والمجتمع.

 -3الـ "هسياو" :كان إيمان كونفوشيوس كبي اًر بدور اإلنسان الفاضل كثمرة التعليم الموصل إلى القيم
ورى أن اإلنسان الفاضل وحده قادر على بناء أسرة منظمة توصل
األخالقية الفاضلة والتقاليد الجليلة ،أ

إلى مجتمع سعيد قائم على الطاعة ،طاعة األبناء لآلباء ،طاعة الزوجة للزوج ،طاعة المواطنين للحكام،
ووجود أسرة منظمة على أساس الحب واإلحترام هو بداية وجود مجتمع منظم ،ألن المجتمع ليس إال

إمتداد لألسرة.

 -4الـ "يي" :وتعني اإلستقامة ،وهي عند كونفوشيوس التي تدل على الطريق الصحيح ،أي أنها تعني
اإلستعداد األخالقي عن اإلنسان للقيام بسلوك معين ،وإدراك أو معرفة صحة هذا السلوك.
مينشيوس ( 385ق.م :)304 -الوريث الروحي لكونفوشيوس ،ويعتبر "مينشيوس" مع "كونفوشيوس" من
أقدم المسئولين الرسميين المكلفين بالتربية األخالقية ،والموسيقى ،والطقوس ،والمراسم ،وتجسدت أفكاره
بصورة أساسية في كتاب بعنوان (مينشيوس) الذي قام بتأليفه مع بعض مريديه وأتباعه ،ويدعو مذهب

مينشيوس إلى إقامة حكومة خيرية على أساس الطبيعة اإلنسانية الخيرية ،فقد إعتقد بأن كل كائن بشري
يحمل داخله نزعة للخير وعبر عن ذلك بقوله" :الشعور بالرحمة يعتبر بداية الخير ،والشعور بالخجل
والكراهية بداية اإلستقامة ،والشعور بالتواضع هو بداية الطقوس ،واإلحساس بالصواب والخطأ بداية الذكاء"،

كما ويعتبر" :الشعور بالرحمة هو األهم من بين تلك المشاعر واألحاسيس" (تشين :2008 ،ص ،)7والذي
يعني أن كل إمرئ يحمل داخله شعو ارً مفاده أنه اليحتمل رؤية معاناة اآلخرين ،وقدم أفكاره في الجانب
السياسي ،حيث كان يرى بالنسبة للدولة ،تعتبر عامة الناس أهم شئ على اإلطالق ،ثم تقديم الذبائح آللهة
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األرض والمحاصيل يأتي في المرتبة الثانية ،ثم يأتي الحاكم الذي يعتبر األقل أهمية ،كما قدم مفهوم سياسة
البر ،وتحقيق هذا المفهوم يحتاج إلى تهذيب وتأديب الشعب ،وقد ترك مفهوم النزعة الخيرية الطبيعية وسياسة

البر أث اًر عميقاً في المذهب الكونفوشيوسي في األجيال الالحقة (كريل :1971 ،ص.)137-103
الطاوية ومن أشهر اعالمها (الو تسو وتشوانج تسو) :الزال نظامهم الفكري يشغل حي اًز في خلفية النظرة
الصينية حتى يومنا هذا مساوياً للكونفوشيوسية في األهمية ،وتعتبر أفكار "الوتسو" مؤسس الطاوية و"تشوانغ
تسو" بمثابة ثاني أهم نظرية أثرت في تطوير الثقافة الصينية ،مما يجعل اإللمام به أهمية في فهم العلم
والتكنولوجيا ،والنظام التاوي مزيج فريد بين الفلسفة والدين ،كما تضمن أيضاً السحر وبعض العلم الباكوري

(العلم في مراحله المبكرة التي كان فيها ممتزجاً بالسحر والعناصر البدائية من دون أن يكون قد عرف بعد
الطريقة العلمية وقواعد الدقة) ،تسمية الطاوية أشتقت من سعي أتباعها للبحث عن الطاو أي الطريق أو
الطريقة ،وترمز الطاوية إلى علم إعتزال العالم ،وتتناول بالشرح الكون والحياة ،ويتركز تأثيرها على الفرد،
وتهتم بالدرجة األولى بالجانب الروحي لدى اإلنسان ،وأهم فكرة لدى "الو تسو" أنه جعل الطاو أهم مقولة في

فلسفته ،وهو الوسيلة في مراقبة ومعرفة العالم الموضوعي (نيدهام :1995 ،ص.)149-148

البوذية :ثالث العقائد الثالثة في التراث الصيني ،والعقيدة الوحيدة غير وطنية المنشأ والوافدة من الهند ،هي
منظومة فكرية وفلسفية ،وفن حياة وطريقة في سبر أغوار العالم ،وقد سميت بهذا االسم نسبة لمؤسسها بوذا
(سيدهارتا غوتاما) والتي تعني الحكيم أو النبيه إبن الحضارة الهندية (لفينسون :2008 ،ص ،)24وجلب

إنتشار البوذية وتطورها في الصين قيوداً أيديولوجية جديدة للشعب ،فقد عمدت هذه الديانة على إغراء الناس
بالبعد عن الحقائق ،باإلضافة إلى أنها دعت إلى التوقف عن مناهضة الطبقة الحاكمة ،كما شجعت الشعب

على الطاعة العمياء والتحلي بالصبر ،وعلقت آمال الناس على دخول الفردوس البوذي ،باإلضافة لكل هذا

فقد وفرت أيضاً غطاء حماية لجرائم اإلضطهاد واإلستغالل ،وعملت كمفعول مخدر األفيون للشعب ،ومن
الناحية الموضوعية ،ومع قدوم البوذية من الشرق ،تعززت التبادالت الثقافية بين الصين والعالم الخارجي،
كما شهدت الصين انتقال علوم المنطق والموسيقى والرسم والنحت ...وغيرهما من الفنون الثقافية من الهند
ودول اسيا الوسطى ،مما أدى لثراء وتنوع المحتوى الثقافي والتاريخي في الصين (وو ،وآخرون:2004 ،

ص.)403
ثانياً :الماركسية الصينية:
أخذت المبادئ الماركسية -اللينينية طريقها إلى الصين أثناء ثورة 1919م ،والتي جاءت كرد فعل لخيبة
األمل التي شعر بها الشعب الصيني نتيجة جحود الحلفاء ونكرانهم للتضحيات والجهود التي قاموا بها خالل
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الحرب األولى ،فقد شعر الشعب الصيني بالمذلة واإلمتهان الذي عولمت به الصين في مؤتمر الصلح مما

زاد من شعور الصين بالحقد على التدخل األجنبي بمختلف صوره وأشكاله ،فطالبوا الحكومة الصينية بعدم
الموافقة أو التصديق على تلك المعاهدة ،وما شجع الطالب على القيام بالثورة ،هو نجاح الثورة في روسيا

في القضاء على اإلستبداد واإلقطاع ،وإقامة حكومة من العمال ،فبدأت الجمعيات الشيوعية تتكون في مناطق
مختلفة في الصين وظهر من رؤساء هذه الجمعيات "ماو تسي تونغ" ،و"شواين الي" ،وكان هدف الحزب
توجيه الطبقة العاملة وتجنيدها لتحقيق الهدف في القضاء على أمراء الحرب الذين سيطروا على الحكم في

الرسمالية الغربية (اباظة :1998 ،ص-81
الصين ،باإلضافة إلى التخلص من النفوذ األجنبي وسيطرة أ
 ،)83واتجه عدد ضخم من الطالب الصينيين المثقفين بعد الحرب العالمية الثانية للبحث عن وسيلة إلنقاذ

الصين من وضعها الميئوس منه ،مدفوعين بحبهم المثالي للوطن ،وقاد الحزب الشيوعي الصيني حملة
شعارها "إكرهوا أمريكا" ،وجاء هذا التصرف بناءاً على نظرة الغرب للصين بأنهم شعب متخلف يحتاج للتمدي ن
والتحضر واإلستفادة من حضارة الغرب ،هذا باإلضافة إلى ما شهدته الصين من غزو أراضيها من قبل

األوروبيين والواليات المتحدة األمريكية ضمن سياسة "الباب المفتوح" وما عاناه الشعب الصيني من ظلم
وقهر وقتل ونهب ،وكان من أهم مباديء الشيوعية الماركسية الصينية أن يدمج الفرد عزيمته في الحزب،

وبالتالي عليه أن يعمل دون توقف طبقاً لنظام فوالذي وأن يكون على إستعداد للموت وهو يعمل تماشياً
لمبادئ الحزب وهي ميتة مشرفة ،وهذه المبادئ هي أقرب ما تكون لعظات "كونفوشيوس" التي كان يعلمها
لتالميذه ،والتي كانت تحثهم على مناهضة ظلم الشعب متحملين كل شيء ،وأن يقدموا إذا لزم األمر حياتهم

من أجل قضيتهم ،وهذه المبادئ تختلف كليا عن مبادئ الديمقراطية الغربية ،وقد أثرت مبادئ الحزب في
عدد كبير من مثقفين الصين ماجعل قيادة الصين في أيدي الشيوعين ،وقد أحسن الحزب الشيوعي إستخدام
نفوذه في الشئون العالمية ،واستطاع أن يكسب قد اًر كبي ارً من رضا الشعب الصيني في وقت قصير ،وبالنظر

إلى التفكير الماركسي يمكن رؤية الصلة بالثقافة الصينية لتكسبها الطابع الصيني ،وهذا يبدو واضحاً في
تصريحات الزعيم الصيني ماو تسي تونغ عن الديمقراطية الحديثة والديكتاتورية الديمقراطية للشعب

(كريل :1971،ص.)358-356

كان الزعيم "ماو" على الرغم من محاربته للفكر القديم والثقافة التقليدية يورد الكتابات الصينية التقليدية أكثر
مما يذكر أساتذته في الماركسية ،فالكتابات الكونفوشيوسية والكونفوشيوسية الجديدة تمثل  %22من

اإلستشهادات ،المراجع الطاوية تمثل  ،%12الخرافات الشعبية واآلداب الصينية تمثل  ،%13بينما التمثل
وبناء عليه يمكن القول أن
اإلستشهادات بـ "ماركس" و"إنجلز" سوى " ،%4لينين" " ،%18ستالين" ،%24
ً
األيديولوجيا الماوية (فكر ماو تسي تونغ) هي أيديولوجيا ستالينية وكونفوشيوسية ،وهي طاوية مطبوعة
بطابع ماركسية لينينية ستالينية ،وفي كل حال هي أيديولوجيا ماركسية بصبغة صينية ،االمر الذي يبين ان

األفكار حتى عندما تكون صاحبة مطامح شمولية كبيرة ،يمكنها االحتفاظ بنكهة السجل الثقافي ونكهة
الحضارة التي صدرت عنها (بريتون :1993 ،ص.)34
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ثالثاً :مرحلة اإلصالح واإل نفتاح 1978م:
تمت عملية اإلصالح وفقا للموروث الصيني الكونفوشيوسي القديم ،وقد عبر الزعيم الصيني الراحل "دنغ

سياو بينغ" عن ذلك باستشهاده للكثير من الحكم واألمثال القديمة من التاريخ الصيني حين قال" :ابحث عن

الحقيقة من الوقائع"" ،ويمكن العثور على الحقيقة في ممارسة الواقعية" ،و"أعبر النهر بتحسس الحجارة" ،وهذا يعني أن
عملية اإلصالح قامت على النهج التجريبي التدريجي ،أي عند نجاح نوع من اإلصالح يتم توسيع مجاله

ليشمل مناطق أخرى ،أما إذا فشل يتم التخلي عنه والبحث في طريقة أخرى ،واقتضت عملية اإلصالح
اإلقتصادي عقلية جديدة ،وأسلوب وأدوات تفكير جديدة في الحزب والحكومة ،وتغيير شامل للعاملين من
القمة إلى القاع ،وأعلن الزعيم "دنغ" في  1978أنه "لكي تقوم بثورة وتقيم اإل شتراكية ،فاننا بحاجة إلى أعداد كبيرة من

رواد يمتلكون شجاعة التفكير وإستكشاف أساليب جديدة وتوليد أفكار مبتكرة" ،ومشروع الزعيم الصيني هذا اليشمل
الثورة اإلقتصادية فحسب ،وإنما أيضا ثورة سياسية ،وكانت نتيجة تبني هذا النهج من اإلصالح أن تغيرت
معدالت النمو اإلقتصادي من  %4و %5في عهد "ماو" إلى  %9.5بين عامي  1978و ،1992ورغم

إعاقة عملية اإلصالح في  1989إثر قمع مظاهرات الطالب في ساحة "تيان آن مين" ،إال أن الزعيم الصيني

"دينغ" وتزامناً مع السنة الصينية الجديدة عام  ،1992وبأسلوب أباطرة الصين القدامى المهيب ،وأثناء توجهه
للجنوب الصيني حيث القلب الساحلي لثورة الصين اإلقتصادية ،أدلى ببيان في مدينة شنجن الجديدة أكد فيه
على أهمية إصالحات السوق ،وتكثيف المسيرة واإلسراع بها ،مشي اًر إلى أنه ليس من الخطأ أن يزداد األثرياء
ثراء ،ثم يدفعون المزيد من الضرائب من أجل مساعدة الفقراء (جاك ،2010 ،ص.)204-202

ويمكن تلخيص عملية اإلصالح واإلنفتاح في الصين في أربع مراحل تاريخية كما صرح بذلك "تشنغ بي

جيان" نائب الرئيس التنفيذي السابق لمدرسة الحزب للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ،والتي إمتدت

إلى أكثر من  30عاماً في الصين ،وتتمحور هذه العملية حول تحرير العقول والقوى المنتجة ،والمراحل
األربعة هي (جيان:)2008 ،

المرحلة األولى ( :)1978-1982وفيها تم إزالة الفوضى وإعادة النظام وإنطالق اإلصالح ،ومن منجزاتها
تنشيط اإلقتصاد الريفي ،حل مسالة الغذاء والكساء للصينيين بصورة أولية.

المرحلة الثانية ( :)1992 -1982وهدفها يتمثل في الطريق الجوهري والخط األساسي واالستكشاف الحزبي

لإلشتراكية ذات الخصائص الصينية ،ويمكن مالحظة إنجازاتها في ظهور التنمية السريعة ،وتنشيط االقتصاد
الحضري ،باإلضافة إلى إتساع نطاق اإلنفتاح ،ظهور المؤسسات الريفية كقوة جديدة.

المرحلة الثالثة ( :)2002 -1992تمثلت في الصمود أمام إختبار الفوضى السياسية والمالية ،والتقدم
بشجاعة وبخطوات ثابتة لألمام ،ومن منجزاتها التخلص من تأثي ارت األزمة المالية اآلسيوية ،تشكيل نمط

جديد يتسم ببقاء القطاع العام مسيط اًر وتطور قطاعات اإلقتصاد المتباينة جنباً إلى جنب ،ومنها دخول
المجتمع الصيني إلى حياة رغيدة.
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المرحلة الرابعة ( 2002إلى اآلن) :ومن أهدافها تحديد اإلتجاه التاريخي للصين والحزب الشيوعي في العصر

الحاضر بصورة واضحة ،ورفع راية اإلشتراكية ذات الخصائص الصينية بصورة أعلى للشروع في بناء
مجتمع يعيش حياة الرفاهية بشكل شامل ،ويمكن مالحظة منجزاتها في الحفاظ على نمو مستقر ،صعود

البنية التحتية لإلقتصاد الوطني والمشاريع العمالقة للقطاع الحكومي ،إرتفاع مستوى معيشة األفراد إلى
درجة كبيرة ،ورفع عملية إصالح الهياكل اإلقتصادية والسياسية والثقافية واإلجتماعية على نحو أكثر تناسقا
ويوجد وعي لدى صناع السياسة الصينيين بضرورة إجراء تعديالت مهمة على النموذج الذي تبناه الزعيم

"دنغ" ،وقد تبنى الرئيس السابق "هو جين تاو" بالفعل تلك التعديالت بإتجاه أكثر تناغماً يتفق مع المعايير
الكونفوشيوسية القديمة ،مع التأكيد على مبدأ المساواة ،وإعطاء أهمية كبرى للحماية اإلجتماعية ،الرغبة في
التقليل من حجم الصادرات ،واإلبتعاد عن تأثير الواليات المتحدة األمريكية ،أي إجتثاث األمركة (جاك،
 :2010ص.)216-215
باإلضافة للتقاليد السابقة التي ساهمت في تكوين الثقافة الصينية ،فقد كان للجغرافيا الصينية أيضاً دو اًر

هاماً في إثراء الثقافة الصينية وتنوعها ،حيث ترتبط نشاة أي ثقافة بالبيئة التي تحيطها ،والبيئة الطبيعية في
األماكن المختلفة ،تنتج ثقافات مختلفة ومتباينة ،ومنذ أزمنة سحيقة نشأت الثقافة الصينية في تربة خصبة
ثرية في شرق آسيا ،وبناءاً عليه تشكلت خصائص ثقافية صينية تختلف كلياً عن الثقافة األوروبية واألمريكية

(تسن ،2012 ،ص.)37 :

55

الفصل الثاني
البعد الثقافي في السياسة الخارجية الصينية.

 المبحث األول :السياسة الخارجية الصينية. المبحث الثاني :البعد الثقافي وأثره في صنع السياسة الخارجية الصينية. المبحث الثالث :الدور التنموي للسياسة الخارجية الصينية في العالم النامي. -المبحث الرابع :المشاريع العلمية الصينية المشتركة (دولياً).
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المبحث األول :السياسة الخارجية الصينية
إن تحليل النظرية الماركسية -اللينينية فقط ليس كافياً لفهم السياسة الخارجية الصينية ،حيث يوجد عوامل
أخرى ساهمت في صنع السياسة الخارجية الصينية ،أما بالنسبة للماركسية اللينينة فقد كان لها تأثير متواضع
على سياسة الصين الخارجية إذا قورن بتأثيرها على سياسة اإلتحاد السوفيتي الخارجية ،وال يعد النسق

العقدي الذي يجسد سياسة الصين الخارجية محصلة لأليديولوجيا الشيوعية فقط ،وإنما للقوى التاريخية أيضاً،
ترس الحزب الشيوعي ألكثر من  41عاما قبل وفاته عام
واالهم من ذلك لمعتقدات "ماو تسي تونغ" الذي أ

1976م ،فقد كان إهتمام "ماو" بالماركسية ينبع من إهتمامه بالمجتمع الصيني ،ومن المعروف أن المجتمع
الصيني يؤكد على السالم والوئام بين األشخاص كقوة قادرة على التصدي لتحديات التحديث ،وكانت
الماركسية بالنسبة لماو مجرد أيديولوجيا ثورية توفر له األداة التي يمكن إستخدامها لتفسير الظلم الواقع على

المجتمع الصيني ،وإلعطاء الشعب الصيني األمل في إمكانية التغيير ،ومن ثم أصبحت الماركسية مجرد
وسيلة لتحقيق غايات أخرى ، ،أي أن األيديولوجيا مجرد عامالً مساعداً فقط في عملية صنع السياسة

الخارجية الصينية ،فلم يعد المصدر الرئيسي المحدد للسياسة مرتك اًز على تعاليم "ماركس" و"إنجلز" و"لينين"،
ولكن على الكتاب األحمر الصغير للرئيس الراحل "ماو تسي تونغ" ،وللقيم الكونفوشيوسية التقليدية المستوى
نفسه من األهمية إن لم تكن أكثر أهمية من الماركسية في التأثير على سلوك الصين الخارجي ،ويالحظ

هناك توافقاً بين الماركسية والكونفوشيوسية حيث تؤكد كالهما على دور التناقضات ،فالماركسية بمفهومها
عن الفكرة ونقيضها منسجمة مع إستعداد الصين لتقبل المتضادات ،فالصينيون يؤيدون النزعة السلمية
الكونفوشيوسية من ناحية ،ومن ناحية أخرى يحترمون التقاليد الحربية في الصين القديمة التي إستمرت في

الفترة  221-403قبل الميالد (جنسن :1989 ،ص ،)107-101ويؤكد على ذلك ما قاله "هنري كيسنجر
في كتابه "عن الصين" قائالً" :إن التاريخ القريب والبعيد للصين ،كان بإستمرار عامالً حاسماً في تحديد سياساتها الخارجية،

وكذلك تحديد مواقفها من الغرب بصورة خاصة" ) ،(Kissinger, 2011: P18وهنا تشير الباحثة بأن الثقافة العريقة،
والتقاليد واألحداث التاريخية القديمة والحديثة ساهمت في تشكيل ليس فقط السياسة الداخلية ،بل ساهمت بشكل

كبير في تشكيل السياسة الخارجية الصينية.

ووصف الرئيس الصيني السابق"دينغ سياو بينغ" السياسة الخارجية للصين ،موضحاً أهم مبادئها ومالمحها
بقوله" :إننا نثابر على إنتهاج سياسة خارجية سلمية ومستقلة ،النشارك في أي من األحالف ،نتصل مع

الجميع ،ونصادق الجميع ،ونعارض من يقوم بالهيمنة ويسلك طريقها ،ونعارض كل من يعتدي على اآلخر،

إننا نقول العدل والحق ،ونمارس ما نقول" ) ،(ETTINGSG. 2005: P186حيث تنتهج الصين سياسة
خارجية سلمية ومستقلة ،هدفها حماية استقالل الصين وسيادتها وسالمة أراضيها ،وظلت السياسة الخارجية

التي انتهجتها الصين الجديدة مثار إعجاب وفخر للشعب الصيني والشعوب العالمية المحبة للسالم ،وتميزت
الدبلوماسية الصينية بالحيوية والمرونة واإليجابية في التعامل مع المستجدات ،ومبادئ السياسة الخارجية
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للصين هي مبادي مقدسة ،واإلختالف والتنوع في أساليب حمايتها والدفاع عنها وتحقيقها ،وتزداد تأثيرات
السياسة الخارجية وفعاليتها مع إزدياد القوة الوطنية الصينية وتعاظمها (المركز العربي للمعلومات.)2010 ،
وعبر وزير الخارجية الصيني "يانغ جيتشي" عن أهم سمات السياسة الخارجية الصينية في نص لمقابلة

كتابية نشرت على موقع حكومة جنوب السودان عام 2011م بقوله" :إن الصين تنتهج بكل ثبات سياسة
خارجية سلمية ومستقلة ،وتعمل على بناء عالم متناغم يسوده السالم الدائم والرخاء المشترك ،وتسعى
الدبلوماسية الصينية إلى السالم والتنمية والتعاون" ،وهذه السمات تتمثل في (الحمراوي:)2008 ،

أوالً :إلتزام الصين بمبدأ إستقاللية السياسة الخارجية.

ثانياً :تعارض الصين نزعة الهيمنة وتسعى إلى حفظ السالم العالمي.

ثالثاً :تعمل الصين بنشاط على إقامة نظام سياسي وإقتصادي دولي جديد عادل ومنصف.

رابعاً :تحرص الصين على إقامة وتطوير عالقات الصداقة والتعاون مع جميع بلدان العالم على أساس
المبادئ الخمسة وهي :اإلحترام المتبادل للسيادة ووحدة األراضي ،المساواة والمنفعة المتبادلة ،عدم اإلعتداء

(عدم استخدام أو التهديد بإستخدام القوة) ،عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول األخرى ،التعايش السلمي.

خامساً :تنتهج الصين سياسة اإلنفتاح الشامل األبعاد على الخارج ،وتستعد إلجراء التبادل التجاري والتعاون

اإلقتصادي والفني ،والتواصل العلمي والثقافي على نطاق واسع مع بلدان ومناطق العالم على أساس المساواة
والمنفعة المتبادلة لتدعيم الرخاء المشترك.

سادساً :تشارك الصين مشاركة فعالة في نشاطات دبلوماسية متعددة األطراف ،وتعد قوة ثابتة لحفظ السالم
واإلستقرار على المستويين الدولي واإلقليمي

هناك من يتحدث عن تناقض بين طريق التنمية السلمية ،ونفقات الصين العسكرية التي تنمو بشكل مستمر،

باإلضافة أن الصين لم تتعهد مطلقا بعدم إستخدام القوة في تسوية قضية تايوان ،هنا يمكن القول بأن أي

طريق تنموي لن يكون على حساب المصالح الوطنية الجوهرية للصين والتي تشمل (مركز دراسات الصين
واسيا:)2011 ،

 إستقرار جمهورية الصين الشعبية نظاماً وحكماً ،أي قيادة الحزب الشيوعي الصيني والنظام اإلشتراكيواإلشتراكية ذات الخصائص الصينية.

 -سيادة الصين وسالمة أراضيها والوحدة الوطنية.

 توفير ضمانة أساسية لتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية المستدامة للصين ،وهذه المصالح التحتمل اإلنتهاك أو التالعب بها أو التهاون فيها.

تمت تعديالت على سياسة الصين الخارجية من أجل إستمرارها بقوة فاعلة إقليمياً ودولياً ،وهذه التعديالت
يمكن رؤيتها بوضح من خالل (دياب:)2013 ،
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 تطوير عالقتها مع الدول الكبرى والعظمى والمتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية ،روسيا ،اليابان،واإلتحاد األوروبي ،وهذا ما يستلزمه إنفتاح الصين على العالم الخارجي ،والذي يتطلب مزيد من التعاون

مع الدول الغربية.

 تدعيم عالقتها ببلدان العالم الثالث ،وبناء عالقات تعاون مع الكثير من الدول النامية في آسيا وإفريقياوأمريكا الالتينية ،كما إتبعت سياسة حسن الجوار مع الدول المجاورة ،فاستأنفت عالقتها مع أندونيسيا
ودعمت عالقتها بسنغافورة وبروناي ،باإلضافة إلى تطبيع العالقات مع فيتنام والفلبين ،وإقامة عالقات

طيبة مع باكستان والهند ،كما عملت على تعزيز عالقتها بالكوريتين الشمالية والجنوبية ومنغوليا،
والجمهوريات الجديدة في آسيا الوسطى ومعظم دول الشرق األوسط وبخاصة الدول العربية وإسرائيل.

مقومات الدور العالمي للسياسة الخارجية الصينية:
تنفرد دول دون األخرى بإمتالكها مجموعة من المزايا والمقومات التي تمكنها من لعب دور قيادي في النظام

الدولي ،سواء تعلق األمر بالموقع اإلستراتيجي المهم ،إتساع مساحة اإلقليم ،تنوع الموارد الطبيعية ،ضخامة
التعداد السكاني أو عراقة الحضارة ،والواقع الدولي الراهن ،يثبت أن الصين تقترب من حيازة المقومات

المطلوبة لتحديد شكل الدولة العظمى ،بإمتالكها أفضلية واضحة في حيازة جميع أو أغلب هذه المقومات

ذات اإلمتداد العالمي (برادي ،)2014 ،مقارنة بدول أخرى ،ومن الواضح أن العالم بصدد دخول مرحلة
تاريخية جديدة حذر منها "نابليون بونابرت" قبل مائتي عام حين قال" :دع الصين تنام ،حين تستيقظ سيهتز

العالم"( ،)2016 ،ISAACوتصدق معها نبوءة الزعيم الصيني "صن يات سن"" :سوف يكون القرن الحادي
والعشرين قرنا صينيا" ،وتمتلك الصين قدرات تؤهلها لتصبح أشد القوى تأثي اًر في النسق الدولي في السنوات

القادمة ،وهذه المقومات تضم:

العامل السياسي :له دور مهم في توجيه مكونات القوى األخرى ،وبناء على اإلرادة السياسية للدول ،يمكن

التنافس على المكانة في النظام الدولي ،وتتمتع الصين بقوة النظام السياسي ،والذي بدوره يستمد قوته من

جوهر الحضارة الصينية التي تفاعلت عدة عوامل في تشكيلها وتكوينها ،فالثقافة الصينية تشترك ثالث
عناصر رئيسية في صياغتها (عبد الحي :2002،ص :)392

 الثقافة الكونفوشيوسية. -الثقافة الماركسية.

 -التوجهات الليبرالية المعاصرة.

ساعدت هذه العوامل مجتمعة في تحديد طبيعة التوجه السياسي الصيني الذي يقوم على إعالء القومية
والثقافة الصينية ،كما تعمل على إضفاء صفة القومية على توجهات الصين الخارجية ،فالمجتمع الصيني

مجتمع أسري إلى حد كبير ،والعالقات السلطوية داخلها صارمة ،واألخالق بمضمونها الكونفشيوسي أقوى
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من القانون ،واإلرتباط بالعمل اإلداري في الدولة يجعل الفرد في مكانة أعلى في السلم اإلجتماعي ،ومن
خالل ذلك تتوضح األبعاد المركزية التي تحتويها هذه الثقافة وأهمها( :خضير)2014،
 إعتبار إطاعة السلطان أم ارً أخالقيا والقانون أداة التطور. -النسق اإلجتماعي يعد أكثر ضرورة من النزعة الفردية.

 -المرونة وقبول المذهب البراغماتي في تعامل مع المعطيات الواقع.

وللنظام القانوني الصيني ثالثة سمات (عبد الحي :2002 ،ص:)393

 أولوية النظام على الحرية. -أولوية الواجب على الحق.

 -أولوية مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.

هذا ويرى نسبة كبيرة من الصينيين أن التعددية السياسية ستؤدي إلى الفوضى وعدم اإلستقرار ،وأبدت نسبة

كبيرة منهم رغبتهم في تركيز السلطة على الجوانب األخالقية ،وهذه النزعة يمكن أن تفسر على أنها ميزة
المجتمع الصيني ،وهذا التماسك الصيني الكبير والنزعة المركزية حدا برئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد"

إلى التأكيد بأن الصين لن تتمزق إلى وحدات جغرافية سياسية ،وأنها ستواصل رفض اآلخر بالنهج الديمقراطي
الغربي ،وهذا التصور يخالفه المفكر الياباني "إيشيها ار" حيث يرى أن بكين ال تستطيع السيطرة على دولة
بحجمها الكبير الذي يصل تقريبا إلى حجم القارة األوروبية حتى مع إستمرار النمو اإلقتصادي ،وهو أمر قد

يؤدي إلى تبني الصين النمط الفيدرالي وبالتالي ظهور أحزاب أخرى غير الحزب الشيوعي (خضير.)2014 ،
المقومات اإلقتصادية :أثار صعود القوة الصينية دهشة وإعجاب الكثيرين ،فبعد أن كانت الصين حتى بداية
النصف الثاني من القرن العشرين ترزح تحت عبء آثار اإلذالل األوروبي والياباني والذي عرف بقرن العار،

دخلت الصين عام 1950م صف القوى الكبرى بعد نجاح ثورتها الشيوعية ،وتقدم الصين اليوم نموذجاً فريداً

من أنجح النماذج العالمية ،حيث تمتلك الصين إقتصاد متقدم ومستقر ويحقق أعلى نسبة نمو في العالم،
فمنذ عام 2013م وحتى عام 2015م ظلت نسبة النمو مستقرة نسبياً عند حدود  ،%7باإلضافة إلى حجم
الناتج اإلجمالي والذي يقدر بما يقارب  11تريليون دوالر (خضير ،)2014 ،وقد أشار وزير الخارجية
األمريكي "هنري كيسنجر" حول قوة الصين اإلقتصادية قائالً" :منذ أول زيارة لي للصين ،أصبحت الصين

قوة إقتصادية عظمى ،وعامل رئيسي في تشكيل النظام العالمي السياسي" ).(KISSEINGER, 2011: P18
وأصبحت الصين منذ إنتهاج سياسة اإلصالح اإلقتصادي واإلنفتاح في عهد الرئيس الراحل "دينغ سياو بينغ"
عام 1979م ،تملك أحد أسرع إقتصاديات العالم نمواً ،وفي الفترة 2011-1979م نما الناتج الداخلي

اإلجمالي الصيني بنسبة قاربت  %9.9سنوياً ،ويرى العديد من المالحظين أن الحكومة بإمكانها مواصلة
وتعميق اإلصالحات اإلقتصادية ،واإلبقاء على معدالت النمو العالية إذا نجحت في تفعيل المؤسسات
الحكومية وأصلحت نظامها البنكي ،كما يتوقع العديد من المحللين اإلقتصاديين بأن الصين سوف تتخطى
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الواليات المتحدة األمريكية كأكبر إقتصاد في العالم ،وتتوقع حجم إقتصاد أكبر  %30من نظيره األمريكي
بحلول عام 2030م (توفيق :2015 ،ص.)395

كذلك ساعد اإلصالح اإلقتصادي والتجاري وتحرير اإلستثمار في تحول الصين إلى قوة تجارية هائلة ،حيث
بلغت قيمة صادرات الصين من السلع  2.21تريليون دوالر عام 2013م ( ،)ARABIC NEWS, 2014أما

وارداتها فقد بلغت في الفترة نفسها  1.95تريليون دوالر ،لتصبح ثاني أكبر دولة مستوردة بعد أمريكا ،كما

أصبحت الصين من أهم مصادر رأس المال األجنبي بالنسبة للعديد من الدول ،نظ ارً لما تقدمه من إستثمارات
أجنبية مباشرة وغير مباشرة ،ولقد أدت هذه العالقات اإلقتصادية إلى إعتماد الصين على إقتصادات العالم
والعكس صحيح (لينغ :2017 ،ص .)198
المقومات العسكرية :تزامن النمو اإلقتصادي والتجاري السريع مع إنتقال الصين إلى صف أكبر القوى
العسكرية في العالم ،حيث تعد الصين اليوم من أكبر القوى العسكرية في العالم ،سواء على صعيد اإلنتاج

والتصدير العسكريين ،أو على صعيد إستيراد السالح والميزانية العسكرية ،فآلة الحرب العسكرية الصينية
معظمها صناعة وطنية ،كما تسهم في تكوين الناتج القومي الصيني (الراوي :2015 ،ص ،)190وفي تقييم
نشر على موقع "غلوبال فاير باور" للقوة العسكرية ألقوى جيوش العالم ،إحتلت الصين الترتيب الثالث على

المستوى العالمي من حيث قدرة الجيش الصيني القتالية بعد الواليات المتحدة األمريكية وروسيا ،وحلت في
الترتيب األول عالمياً من حيث القوات العسكرية العاملة ( ،)RT,2015وكانت الصين قد باشرت منذ
تسعينيات القرن الماضي مسا اًر شامالً لتحديث قدراتها العسكرية ،وجعل جيش التحرير الشعبي قوة عصرية

أكثر حداثة قادرة على شن حروب سريعة على درجة عالية من الشدة والكفاءة في مواجهة الخصم المتقدم
تكنولوجيا ،وأغلب المالحظين للسياسات الدولية اآلسيوية يتفقون على أن التوجه اإلستراتيجي والواقع

العسكري للصين سيكون متغي اًر رئيساً في تحديد اإلستقرار واألمن اإلقليمي في القرن الواحد والعشرين ،كما
أن المظاهر المتعددة للتطور العسكري الصيني فاجأت المحللين الغربيين (توفيق :2015 ،ص.)195
وعلى الرغم من عملية تقليص عدد العاملين في القطاع العسكري في 2005م ،إال أن حجم الجيش الصيني
يبقى األكبر في العالم ،وحسب اإلحصاءات الرسمية تتوفر الصين على  2.5مليون عسكري بدون إحتساب

الشرطة الشعبية شبه العسكرية والقوات اإلحتياطية(عبد السالم.)2012 ،

وأصبحت البحرية الصينية تتمتع بدور كبير يساهد في تعزيز دور الصين في المستقبل ،وقد تم إدراج الصين

منذ عام 2006م في جدول البحريات الثمانية في العالم ،ويكشف وصول البحرية الصينية إلى المرتبة الثالثة
بين القوى العظمى عن األهمية التي توليها الصين لسالحها البحري ،والذي بلغ تعداده  230ألف بما في

ذلك طيران البحرية 7 ،آالف من مشاة البحرية ،يضاف إلى ذلك  350ألف في اإلحتياط (محمود.)2012 ،
كما تمتلك قوات الدفاع الجوي الصيني وبحرية جيش التحرير الشعبي أكثر من  2300طائرة حربية تشمل
(مقاتالت الدفاع الجوي ،مقاتالت متعددة األدوار ،قاذفات قنابل ،أكثر من  100طائرة إستطالع ،و450
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طائرة شحن) ،وتعمل الصين على تعزيز قدراتها من خالل تعزيز ترسانتها النووية التي تضم ما بين -55
 65صاروخ باليستي عابر للقارات ( )ICBMهذا ما تم اإلعالن عنه ،كما تملك صنفاً آخر من الصواريخ

متوسطة المدى يطلق من الغواصات ( )SLBMوالحامل لرؤوس نووية والمخصص لمهمات الردع اإلقليمي

(توفيق ،2015 ،ص .)196كما طورت أنظمة صاروخية متقدمة إلستهداف األقمار الصناعية العسكرية،
وأنظمة صاروخية مضادة للصواريخ العابرة لقارات ،ما يجعل الصين أكثر تقدماً من الناحية العسكرية من

دول مثل فرنسا ،بريطانيا ،ألمانيا واليابان (عبد السالم.)2012 ،

باإلضافة إلى ذلك أقامت الصين عالقات عسكرية رسمية مع جيوش حوالي  15دولة ،وأطلقت مجموعة

حوارات دفاعية وتشاورات إستراتيجية مع و ازرات أو جيوش  22دولة ،كما شاركت في حوالي  50مناورة

مشتركة مع قوات عسكرية لـ  30دولة ،باإلضافة لمشاركة في نشاطات دولية من بينها إرسال حوالي 20
ألف جندي للمشاركة في عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة ،وإرسال  31سفينة إلى خليج عدن
للمشاركة في حماية المالحة ومكافحة القرصنة (إذاعة الصين الدولية.)2012 ،

أما بالنسبة لموازنة الصين العسكرية فقد بلغت  106مليار دوالر كما أعلنت الصين في  ،2012ويأتي ترتيها
من حيث النفقات الثانية في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية ،إال أن النفقات الحقيقية كما أعلنت عنها
الواليات المتحدة األمريكية بلغت ما بين  180 -120مليار دوالر (الفطيسي.)2016 ،

المقومات الحضارية :ينظر للصين بمقاييس الدول األخرى على أنها كائن إستثنائي جداً ،وذلك لما تملكه
من خاصيتين إستثنائيتين وفريدتين إلى جانب حجمها الكبير ،أما الخاصية األولى فهي :أن الصين لم تصبح

دولة قومية إال منذ عهد قريب نسبياً ،ويمكن تحديد ذلك في نهاية القرن التاسع عشر أو في أعقاب ثورة
1911م ،وهذا ال يعني أنه يمكننا القول بأن الصين مخلوق حديث جداً ،فالصين موجودة منذ بضعة آالف
السنين ،ما يعني أن وجود الصين ككيان معروف مستمر يسبق تاريخ وجودها كدولة قومية بمدة طويلة جداً،

وفي الواقع أن الصين أقدم بلد موجود في العالم ،والمؤكد أن تاريخ الصين يعود إلى عام  221ق.م وربما

أبعد من ذلك ،وحين يستخدم الصينيون كلمة "الصين" فهم اليعنون بذلك بلد أو أمة ،بل الحضارة الصينية
متمثلة في تاريخها ،أسرها الحاكمة" ،كونفوشيوس" ،أساليب التفكير ،عالقاتهم وأعراقهم ،األسرة ،البر
بالوالدين ،تقديس األسالف ،القيم ،الفلسفة المتمايزة ،كما ال ينظر الصينيون إلى أنفسهم من منطلق كونهم

دولة قومية بشكل أساسي كما يفعل األوربيون ،بل كدولة حضارات ،وليس في العالم شعب كالشعب الصيني
مرتبط بماضيه وتاريخه بهذه العالقة كما عند الصينيين ،هذا باإلضافة إلى أن للماضي عالقة قوية
بالحاضر ،ورغم إختبار الصين إلضطرابات ضخمة ،وغزوات وتمزقات ولكن بأسلوب ما بقيت خطوط

اإلستم اررية مرنة ،مثابرة ومستمرة ،ومهيمنة تفرض نفسها على العقل الصيني وتحجب فترات التمزق
والفجوات (جاك :2010 ،ص.)253-254
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أما الخاصية األخرى فهي تبرز في كون الصينيون يعيشون في تاريخهم ومن خالله مهما كان قصياً ،بدرجة
مختلفة كلياً عن باقي المجتمعات ،المؤرخ "وانج جونجو" كتب عن ذلك قائالً" :عن أي بلد آخر في العالم
يمكن القول أن الكتابات عن العالقات الخارجية منذ ألفي عام ،أو حتى ألف عام ،تبدو على هذه الدرجة من

الحيوية واإلقناع؟" ) ،)GUNGWU, 1998: P61وهنا يقصد المؤرخ أن المفكرين الصينيون وكتاباتهم ضمت
الحديث عن العالقات الخارجية وقواعد التعامل مع اآلخر منذ آالف السنين ،وال زال القادة الصينيون يعملون
بها حتى وقتنا الحاضر ،ويرى الباحث الصيني "جين جوانتاو" أن" :األسلوب الوحيد لوجود الصين هو أن
تعيش ماضيها مرة أخرى ،ليس ثمة آلية مقبولة في الثقافة تمكن الصينيين من مواجهة الحاضر سوى أن
يلوذوا بقوة إرثهم ويستلهموه" )91

P

 ، (HEMGZ, 2004:أما الباحث الصيني "هوانج بينج" فكتب قائالً:

"الصين ..تاريخ حي هنا ،تكاد كل حادثة أو عملية تقع اليوم ترتبط عن كثب بالتا ريخ ،وال يمكن تفسيرها إال بأخذ التاريخ في
اإلعتبار أن الباحثين واألكاديميين ،وأيضا موظفي الحكومة وأصحاب المشاريع ومنهم عامة الناس لديهم جميعاً هذا الحس
القوي بالتا ريخ ،أياً كان قدر التعليم الرسمي الذي يتلقاه الناس ،ومهما صغر قدره ،فجميعهم يعيشون في التاريخ ،ويعملون
لورثته والمتحدثين بإسمه" ،ويعلق الكاتب "تو وي مينج" قائالً" :يملك الصينيون ذاكرة جمعية من القوة بحيث أنهم حينما

يتحدثون عن شعر "توفو" ( )71-77أو "سيما قيان" (توفي عام  85ق.م) وسجالته التا ريخية ،أو كتابات "كونفوشيوس" فهم
يشيرون إلى إ رث تراكمي إ حتفظ بالحروف الصينية...إن أي لقاء مع "تو فو" " ،سيما قيان" أو "كونفوشيوس" من خالل الرموز
اإلديوجرافية (األفكار من خالل الرسومات ،بمعنى أن األشياء ال تسجل بأسمائها وإنما بأشكالها) يستحضر حساً بالواقع وكأنما

حضورهم قد نقش إلى األبد في النص" ( .)MING, 1994: P 3-4ويمكن رؤية تأثير وإستمرار الثقافة الصينية
التقليدية على الدولة والتعليم والتي تعود بجذورها إلى "كونفوشيوس" و "الو تسو" ،فقد ظلت الدولة تفهم دائماً

على أنها تجسيد للحضارة الصينية وراعية لها ،لذلك تمتعت في عصر حكم األسر والعصر الشيوعي على

حد سواء بسلطة وشرعية قوية ،ومهمة الدولة هي مهمة مقدسة تتمثل في الحفاظ على وحدة الحضارة
الصينية ،وصيانة سيادة الدولة ،وليس لدور الحكومة أي حدود ،كما ت ش به الحكومة باألب ،وهنا ينظ ر لألبوية
على أنها خاصية مرغوبة وضرورية للحكومة ،ورغم أن الدولة على أرض الواقع ظلت تتمتع بقوة أقل مما قد

ي وح ى به ،إال أنه المجال للشك في اإلحترام والتبجيل اللذين يبديهما الصينيون نحوها ،وبالمثل فإن جذور

مفهوم الصين عن التعليم والتنشئة األبوية تكمن عميقة في ماضيها الحضاري ،منذ عهد "مينشيوس" (-372
 289ق .م) ،ظل الصينيون متفائلون حول طبيعة البشر الخيرة ،وأن تربية النشئ باألسلوب السليم من خالل

الرعاية األبوية المناسبة والتعليم ،يكسبهم التوجهات والقيم الصحيحة ونظ اًر ألهمية التاريخ العصري يتوقع
منهم أيضا النظر بإجالل إلى الماضي في ضوء محتوى ما يدرسونه ،كما يضفى على التعليم مرجعية
الحضارة الصينية وجاللتها ،وي عتبر المعلمون حملة الحكمة وناقليها ،تمنح األولوية للتدريب واألسلوب مقارنة
باإلنفتاح واإلبداع اللذين يقدرهما الغرب ،لذلك فإن األطفال الصينيون غالباً ما يحققون مستويات أعلى من

الكفاءة التقنية في الموسيقى والفن في أعمار صغيرة جداً مقارنة بنظرائهم الغربيين ،وهذا يعود إلستخدام

اللغة اإليدوجرافية التي تتطلب حفظ آالف من األحرف عن ظهر قلب ،والقدرة على كتابة تلك األحرف بتقنية
عالية (جاك :2010 ،ص.)255-257
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قوة الصين الناعمة:
لم يكن الحديث عن القوة الناعمة وليد اللحظة ،أو جاء كمصطلح في العصر الحديث ،بل هو متجذر في
التاريح وتحديداً التاريخ الصيني ،فقد تحدث الفيلسوف الصيني "الو تسو" عن القوة اللينة أو المرنة أو الناعمة
عندما وصف الماء ،موضحاً أن القوة تكمن في اللين والنعومة والمرونة ضارباً مثالً على ذلك الماء ،فهو
يرى أن ال شئ أكثر مرونة ونعومة من الماء ،ومع ذلك يرى أن الماء هو القوة التي تستمد منها النباتات
والحيوانات شكلها ونموها ،وبالتالي الشئ يمكن أن يقوم بما يقوم به الماء (تسه :1998 ،ص ،)26وتعني

القوة الناعمة عند الصينيين أي شئ خارج نطاق الشئون العسكرية واألمنية ،فهي تشمل ليس فقط الثقافة
العامة ،والدبلوماسية العامة ،ولكنها أيضا تضم المساعدات اإلقتصادية والعالقات الدبلوماسية واإلستثمارات
والمشاركة في المنظمات متعددة الجنسيات (.)KORLANTZICK, 2007: P 6

ن ظ م مؤتمر عام 2006م في بكين إلطالق "حلم الصين" ،حيث يعتقد صناع القرار والمتنفذين من وزراء
وأكاديميين ودبلوماسيين أن التجديد الثقافي هو الطريق للحصول على شرعية أكبر على المسرح العالمي،

وهذه الرسالة التي يسعى الصينيون إلى نشرها هي من أهم سياسات أجندة القوة الناعمة في الصين (ليونارد،
 :2008ص ،)139كما ظلت المهمة الجوهرية للدبلوماسية الصينية خلق بيئة خارجية مناسبة تساهم على
تحقيق التنمية المحلية ،وقد ركزت القيادة الصينية على توظيف القوة الناعمة كأحدى أدوات الدبلوماسية

الصينية ،وقد عملت الصين على (لينغ :2017 ،ص:)198-197

 -استغالل الكاريزما الدبلوماسية الخالقة الداعية إلى السلم والتعاون والعدل.

 اإلستفادة من قوة الجذب التي تتمتع بها السوق الصينية المنفتحة ،واألرباح التي يجنيها المستثمرون فيالسوق الصينية.

 نشر الثقافة الصينية التي تتمتع بالجاذبية والتاريخ الطويل ،وقد بدأ إهتمام الشعوب األخرى بالثقافةالصينية بعد تطبيق الصين إستراتيجية القوة الناعمة عام  ،2007وبدأ إقبال كبير على تعلم اللغة

الصينية وعمل دراسات حول الثقافة الصينية ومفكريها وفالسفتها.

ويمثل النمو اإلقتصادي جزء من الحلم الصيني ،وهذا اليعني أن الصين تعتمد كلياً على التنمية اإلقتصادية،

بل الحلم الصيني يهتدي بتوجيه الثقافة ،فمن الثقافة وليس القوة اإلقتصادية فقط تخلق الحضارات ،لذلك في

سعي الصين لتحقيق حلمها الصيني ،تأخذ في عين اإلعتبار كيفية استخدام القوة الثقافية لمرافقة النهوض
السلمي للصين ،وكيفية بناء سلسلة من القيم الثقافية التوافقية ،وهدف الصين هو أن تصبح الرائدة عالمياً
من خالل تطوير الثقافة الصينية الجديدة التي تتفق مع الثقافات األخرى بحيث يستفيد منها العالم بأسره،
إيماناً منها بأن الثقافة هي أساس التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والعلمية والبيئية ،كما أنها انعكاس لنجاح
ونضج الجنس البشري ،هذا باإلضافة إلى أن الصين لن تفرض فلسفتها على اآلخرين كما فعلت الدول

الغربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ،بل تعمل على تحويل الهوية الثقافية للحلم الصيني إلى محرك
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ديناميكي للحضارة اإلنسانية في القرن الواحد والعشرين (مين ،)2014 ،وتعزز الصين من قوتها الناعمة
ومخزونها الثقافي وتوظيفها على الصعيد الدولي من أجل إظهار صورتها بشكل أفضل من خالل أدوات

قوتها الناعمة التي تضم:

 إنشاء معاهد كونفوشيوس لتدريس اللغة الصينية ونشر الثقافة الصينية :والتي تعتبر بوابة ثقافة الصينللعالم على غرار المركز الثقافي البريطاني التي تعمل على نشر الثقافة البريطانية ،ومعهد غوته التي
تعمل على نشر الثقافة األلمانية ،إضافة الى محطة الصين التلفزيونية الدولية ،القناة الصينية التاسعة

( )CCTV9التي تهدف إلى التحول الى محطة انباء دولية منافسة لـ ( ،)CNNكما قامت الصين بتوسيع
وكالة أنباء "شينخوا" التي يديرها الحزب الشيوعي الصيني ،أيضا عمدت إلى زيادة عدد األجانب الذين

يتعلمون الصينية ،وفتحت جامعاتها للطالب األجانب مستقطبة ضعف عدد الطالب الذين تستقطبهم
الواليات المتحدة األمريكية كل عام من أندونيسيا وكوريا الجنوبية (ليونارد :2008 ،ص.)139-138

 التبادالت الطالبية والمنح الدراسية :فقد بلغ عدد الطالب األجانب الذين درسوا خالل الـ  60سنة الماضية 1.69مليون طالب أجنبي ،أي من  1950وحتى 2009م ،كما تسعى الصين إلى إجتذاب  500ألف
طالب أجنبي سنوياً بحلول 2020م ،وبعد أن كان قبول الطالب األجانب مقتصر فقط على جامعة
بكين وتسينغهوا ،أصبحت الجامعات تقبل الطالب األجانب في أكثر من  600جامعة وفي مختلف

التخصصات ،ويعود السبب في زيادة عدد الطالب األجانب في الصين إلى التنمية اإلقتصادية السريعة
واإلستقرار الجماعي وتعزيز وضع الصين الدولي ،كما يعود ذلك أيضا لجودة التعليم العالي في الصين
واألمن اإلجتماعي النسبي ،باإلضافة إلى الرسوم الدراسية المعقولة (مركز دراسات الصين واسيا،
.)2009

 الدراما :يعتبر الفن كظاهرة ثقافية على مدار التاريخ إنعكاس ليس فقط للشخصية الوطنية وما تحويهمن مشاعر وطموحات وتفاعل على بيئتها ،بل هو إنعكاس للوضع السياسي في بلد ما ،والفن أداة ساحرة

في نقل المعلومات واألفكار وتحويل المعتقدات وبناء صورة عن اآلخر البعيد جغرافيا ،والفن الجماهيري
يمثل أداة قوية في يد األنظمة لنقل ثقافتها للعوالم األخرى بقصد أو بدون قصد ،وفي هذا المجال حققت

الدراما التلفزيونية الصينية تحوالً حقيقياً من اإلستيراد إلى التصدير المدفوع باإلبداع ،ففي السنوات األخيرة
عرضت أعمال درامية تلفزيونية صينية في أمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وفيتنام

وأندونيسيا ودول إفريقيا وغيرها من المناطق ،ومع إرتفاع مستوى إنتاج المسلسالت التلفزيونية الصينية
تشكلت في الخارج دفعة من هواة الصين ،ونتيجة لدعم السياسات الوطنية ،توسع نطاق تصدير األعمال

الدرامية الصينية تدريجياً ،ففي بداية تسعينيات القرن العشرين ،كانت المسلسالت الصينية تعرض في
بعض الدول في جنوب شرق آسيا واليابان وكوريا الجنوبية ،ومع تطور الدراما الصينية بإستمرار ،توسع
نطاق تصديرها للخارج ليصل إلى أكثر من 100دولة ومنطقة في العالم في عام 2014م (موقع الصين

اليوم.)2016 ،
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هناك عالمات على التوسع في قوة الصين الناعمة ،ففي عام 2012م حصل األديب الصيني "مو يان" على

جائزة نوبل لألدب ( ،) 2012،DWوفي عام 2000م فاز الروائي الصيني "غاو كسينغيان" على أول جائزة
نوبل في األدب ،كما أن "ياو مينغ" النجم الصيني لفريق صواريخ هيوستن لرابطة كرة السلة الوطنية يمكن

أن يصبح "مايكل جوردان" آخر ،باإلضافة إلى ذلك استضافت الصين دورة األلعاب االولومبية الصينية عام
 2008والتي أدهشت العالم ،أما إستثمار الصين في الرحالت الفضائية المأهولة بالبشر يساعدها على زيادة

نفوذها وجاذبيتها ،باإلضافة إلى مجموعة المهاجرين الكبيرة في الواليات المتحدة األمريكية والتي تقدر بـ

 4.2مليون صيني ،جعلت األمريكان يهتمون بالصين (ناي :2007 ،ص.)134
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المبحث الثاني :البعد الثقافي وأثره في صنع السياسة الخارجية الصينية
الثقافة من منظور صيني:

لم يستخدم الصينيون المفهوم العلماني الغربي للثقافة ليعبر عن ثقافتهم ،بل إستخدموا مفهوم يعبر عن

البوذية والكونفوشيوسية والطاوية ،واستخدمت الثورة الصينية مصطلح الثقافة الصينية في مجابهة الثقافة
الرسمالية في النصف الثاني من القرن العشرين ،وإحتفظت
العلمانية الغربية في فترة الصراع بين الشيوعية و أ

كثير بالمفاهيم الغربية ،ويرجع فضل إحتفاظ الصين
الصين بمفاهيمها الثقافية ولم تتخل عنها ،ولم تتأثر
اً
بوحدة ثقافتها الصينية ووحدة المجتمع الصيني دون تمزق وصراعات ثقافية داخلية إلى قادة الثورة الصينية،
وتعتبر الثقافة الصينية من أقدم الثقافات الحية الموجودة حالياً ،وتمثل مجتمع معاصر يؤمن بالمعتقدات

الدينية التي قامت عليها تلك الثقافة وتلك الحضارة ،وتعرف الثقافة الصينية بأنها طريقة حياة المجتمع

الصيني ،ويرى "ستيفن أوين" أن الثقافة الصينية مفهوم حديث تشكل أثناء الثورة الصينية ،وأصبح واضحاً

في مواجهة الثقافة الغربية ،ولمواجهة الثقافة والحضارة العلمانية الغربية ،ظهرت الكونفوشيوسية الحديثة
للمحافظة على التقاليد الصينية والمفاهيم الصينية وحمايتها من الغزو الفكري األوروبي الحديث ،وجاءت
الكونفوشيوسية الحديثة لتعبر عن نزعة المحافظة على الثقافة الصينية التقليدية ،وفي نفس الوقت تساير

التقدم ،والكونفوشيوسية الحديثة تقوم على ترسيخ أقدام التقاليد ودمج الماضي بالحاضر ومسايرة متطلبات
العصر (الجوهري :2009 ،ص.)45-43

وأدركت الصين أن الثقافة أصبحت بشكل متزايد مصد اًر رئيساً للتالحم واإلبداع الوطني ،وعامالً رائداً في
منافسة القوة الوطنية ،والعمود الفقري للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ،وقد أظهر التاريخ أنه عند نهوض

أمة ما ،فإنها تبدأ بالبعد الثقافي كما أن قوة الحزب السياسي يحددها بشكل كبير وعيه الثقافي ،وخلقت
القومية الصينية ثقافة شاملة وعميقة مع تاريخ طويل ،وتستطيع بالتأكيد إضافة رؤية جديدة للثقافة الصينية
على أساس هذا الميراث ،وإثراء ثقافتها الرائعة (صحيفة الشعب اليومية اونالين.)2011 ،

ويرى المفكر الصيني "لوه تشونغ مين" أن الثقافة تشير إلى التنشئة اإلجتماعية لإلنسان ،ويتمثل جوهرها
وهدفها في الدور اإلجتماعي واإلنساني والقومي ،حيث تعتبر قلب الدولة وروح األمة ،وهي التي تحدد كيان

الدولة وقدرتها التنافسية ،باإلضافة إلى تحديد مستقبل وأمل األمة كما تحدد بقاء وتطور اإلنسان في المجتمع
الذي نعيش فيه ،فاإلنسان بحاجة إلى الثقافة كي يتطور ويندمج مع غيره في المجتمع ،وبالتالي فإن ما يقوم
به األفراد من أعمال وأنشطة ثقافية هي مجرد محاوالت إلستخدام الثقافة في صياغة وتشكيل روح األمة،
وتعبر الثقافة عن روح التناغم في المجتمع ،حيث تعتمد عملية التناغم بين اإلنسان والمجتمع والطبيعة على

الثقافة ،أي أن التناغم بين اإلنسان واإلنسان ،وبين اإلنسان والمجتمع ،وبين اإلنسان والطبيعة هو نتيجة

للثقافة والمكونات المعنوية (مين :2014 ،ص .)181
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ويعد العامل الثقافي محركاً أساسياً للسياسة الخارجية الصينية يساعدها على تعزيز دورها الخارجي
وصعودها السلمي ،األمر الذي يشكل عامل قوة للدولة الصينية ،ويمكن القول بأن السياسة الخارجية الصينية

هي نتاج التقاليد التاريخية والثقافية العريقة ،حيث يعتبر الشعب الصيني في تراثه التقليدي نفسه مركز

الكون ،ولكلمة "تشنج كيو" وهي اإلسم الصيني للصين تعني حرفياً مملكة السماء ،وبقيت خاصية التفرد
واإلتصال اللتين تميز بهما روح الشعب الصيني حيتين على نحو مذهل ،رغم أن هذه اإلمبراطورية حل

محلها النظام الجمهوري من (1912-1949م) ،ثم النظام الشيوعي ،وكما الغرب كان في الصين عصر
تشكل فيه الفالسفة ،وفترات إمبراطورية وعصور نهضات ثقافية وفلسفية وأمور أخرى (ديورانت ،د .ت:.

ص ،)276وتمثل الثقافة السياسية للصين أحد أهم عناصر صناعة السياسة الخارجية لها ،وهو ما يشير
إلى أن الثقافة في مجملها تلعب دو اًر محدداً لصناعة السياسة الخارجية نفسها ،فالثقافة لها دور مهم يتصف
بأنه خفي ،رقيق ،تكويني وتراكمي (.) 2012، YAQING

وشكلت النظريات القديمة والفكر التقليدي لألمة الصينية نبع مهم للنظرية الدبلوماسية من أجل التحول لدولة
عظمى ،فقد كانت الصين أولى األمم التي شكلت ثقافة تقليدية متميزة ،حققت التواصل بين الثقافة والتاريخ
والفلسفة ،وفي الثقافة الصينية التقليدية ،ال تقاس الدولة بما تملكه من قوة إقتصادية وعسكرية فقط ،بل تقاس

أيضا بثقافتها وقيمها األخالقية ،فقد عالج الفالسفة الصينيون ما قبل أسرة "تشين" الملكية قضايا نهضة
الدولة وسقوطها بالنظر إلى مراحل تطور األمة الصينية كاملة ،وإقترحوا طرقاً عديدة لتحقيق نهضة الدولة
ال يزال لها دور فاعل وتنويري إلى يومنا هذا ،وكانوا يعتقدون أن أنظمة الدول تعتمد فيما بينها على طبيعة
القيادة ،ما بين قادة يحكمون بالفضيلة واألخالق ،وقادة يحكمون حكماً استبدادياً (لينغ :2017 ،ص-13

 ،)14فنرى "مينشيوس" يتحدث عن أهمية الحكم بالفضيلة واألخالق والرحمة قائالً" :لو تداولت أيدي
الصالحين شئون الدولة لمدة قرن واحد ،لتهذب الظالمون كلهم" ،ويضيف "من يتبع سياسة الرحمة ،ينل تأييد

الشعب ،ومن يتبع سياسة الظلم ،ينل سخط الشعب" (تشين :2008 ،ص.)7
لقد أث ر إمتزاج العوامل واألفكار المتعلقة بالكنفوشيوسية والطاوية وجغرافية الصين وتركيبة سكانها في نظرة
الثقافة اإلستراتيجية الصينية ،وأهداف الدولة في عالقاتها مع العالم ،والتاريخ الطويل للصين والذاكرة
السياسية ومؤسساتها الوطنية والفلسفة الصينية كان لها أثر واقعي ملموس في الصين ،مما مكن الثقافة

اإلستراتيجية من رؤية مبادئ الربح والخسارة من منظار طويل المدى جداً ،ووضع الخطط التي تركز على
المناورة والتالعب وتقبل الخسارة النسبية ،وبالتالي يتمحور دور القيادة في عدم المواجهة وإنما إنهاك اآلخر
وعدم فقدان الصبر ،وهذا يمكن رؤيته بوضوح في عودة الكثير من صناع السياسة وأصحاب القرار بالعودة

إلى تاريخ الصين الطويل وإستراتيجيات وحوادث سابقة لتفسير سياسة معاصرة أو تبريرها (منصور،2016 ،
ص ،)35وعملت الحكومة الشيوعية ،عملية إحياء ملحوظة لتأثير الكنفوشيوسية بمبادرة حكومية في
التسعينيات ،ثم استمرت تكتسب زخماً لنفسها في مارس 2007م ،كما يتم اآلن تقييم أعضاء الحزب الشيوعي
68

في إقليم هنان على أساس القيم الكنفوشيوسية مثل البر بالوالدين والمسئولية العائلية ،فيما يدرس طالب
المدارس الثانوية األعمال الكنفوشيوسية الكالسيكية وتقام اإلحتفاالت بمولد "كنفوشيوس" ،ويبدي الحزب

اإلهتمام مجدداً بأهمية ما تبديه كوادره من إلتزامات وما تقوم به من واجبات تجاه الشعب الذي يمثلونه
وكجزء من تدريبهم ،يتم وضعهم في مواقف تتطلب إستشارة رؤسائهم باإلضافة إلى اإلستماع للناس،

وانعكست هذه التوجهات في األسلوب الذي اعتذر به المسئولون عن تقصيرهم أثناء زلزال سيشوان 1وفضيحة

األلبان ،2واستقالوا ،كما أنه من مظاهر إهتمام الحكومة الصينية قامت بإطالق إسم كونفوشيوس على المراكز
الثقافية الصينية ومدارس تعليم اللغة الصينية في أنحاء العالم ،كما أن عناصر الماركسية التي كان لها أثر

قوي في الصين ،هي تلك التي تتناغم مع الموروث الصيني ،مثل النقد الذاتي ،ووجوب تمتع الحكام
باإلستقامة األخالقية ،واستخدام العمال النموذجيين أمثلة يحتذي بها اآلخرون ،كما أن المبادئ الشعبية

الثالثة (القومية ،حقوق المواطن ،ورفاه البشرية) ترجع أصولها إلى مينشيوس (جاك :2010 ،ص-275
.)276

كثير من الناس اليعرفون شيئاً عن الصين ،وإن عرفوا فهي معرفة متواضعة ،وربما كل ما يعرفونه هو ما
يتعلق بالوضع اإلقتصادي ومكانة الصين اإلقتصادية ،وذلك من خالل النشرات اإلقتصادية أو ما يصلهم

من منتجات صينية كالمالبس وأجهزة الحاسوب والهواتف وما إلى ذلك ،ورغم إزدياد القوة الصينية وتعاظمها
باستمرار ،وارتقاء إسم الصين وسمعتها على الساحة الدولية ،خاصة فترة األزمة المالية العالمية ،وبروز

الدور الصيني في معالجة القضايا الدولية ،إال أن تأثير الثقافة الصينية والحضارة والفلسفة الصينية على

المستوى العالمي الزال ضعيفا ،ما جعل الصين تشعر بخطورة الوضع ،من هنا جاء إهتمام القادة وصناع
القرار الصينيين بالثقافة ،حيث أ تخذ قرار بهذا الشأن يهتم باكتشاف ودراسة ونشر القيم الخاصة بالثقافة
الصينية التقليدية ،والتقييم الشامل لهذه القيم في المجاالت السياسية واإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية
وغيرها من مجاالت الحياة ،باإلضافة إلعالء قيمة ومكانة الثقافة القومية الصينية من أجل تعزيز قوة

الثقافة الصينية في المنافسات والصراعات الدولية (مين :2014 ،ص ،)22-21فسعى صناع القرار لتغيير

الوضع من خالل تنويع مجاالت انفتاحها على العالم ،السيما البعد الثقافي ،وقد أدركت النخبة الثقافية
وصناع القرار في الصين بأن اإلنفتاح الثقافي ال يقل أهمية عن اإلنفتاح اإلقتصادي بالنسبة لمصالح البالد

اإلستراتيجية ،وقد تحدث رئيس مجلس الدولة الصيني "ون جيا باو" عن ذلك قائالً" :إن التقاليد الثقافية هي

روح األمة ،فال بد أن تحمل الصين تراثها وتقاليدها في الوقت الذي تتعلم فيه من الثقافات األخرى في العالم" ،

1

زلزال سيشوان :حدث في  12مايو  2008في مقاطعة سيشوان جنوب غرب جمهورية الصين الشعبية ،بلغت شدة الزلزال  7.8حسب مقياس ريختر،

بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر من  50ألف شخص.

 2فضيحة االلبان  : 2008قامت شركة "سانلو" شمال الصين بإضافة مادة الـ "ميالمين" الصناعية للحليب لجعله يبدو كأنه ذو نسبة مرتفعة من البروتين،

مما أدى الى وفاة ستة أطفال رضع واصابة أكثر من  300ألف باالمراض ،قامت الحكومة الصينية بإعدام اثنين من المسئولين عن هذه الجريمة والحكم
مدى الحياة على رئيسة الشركة وإتالف جميع عبوات الحليب الملوثة.
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وأضاف" :أنه من خالل االنفتاح على الشعوب األخرى  ،يمكن للصين أن تعزز وتوسع قوتها ،فقوة البالد ال تنحصر في

مكانتها اإلقتصادية ،بل أيضا في أنماط حياة مواطنيها ،ومستوى التنمية الثقافية واألخالقية...،إن الصين تعد مثاالً جيداً

لثقافة ظلت متوازنة بعد  5000سنة ،رغم المنعطفات والتحوالت في تاريخ العالم" (شينخوا ،)2011 ،وهذا ما دفع بكين

لرسم مخطط لنشر الثقافة الصينية وأسمته "إستراتيجية خروج الثقافة الصينية" ،فما هو المقصود باستراتيجية
خروج الثقافة الصينية؟

استراتيجية خروج الثقافة الصينية :هي إحدى أهم المواضيع التي تركز على دراستها األوساط األكاديمية
الصينية وتحظى بإهتمام بالغ من قبل الجانب الرسمي الصيني ،وتعني تقديم الثقافة الصينية للعالم من خالل

أربعة أشياء (وو:)2013 ،

أوالً :الثقافة التاريخية :ويتم تقديمها من خالل المتاحف الثرية.

ثانياً :الموسيقى والفنون الجميلة وطرق التداوي والعالج التقليدي :وهذا يتحقق من خالل المهرجانات الفنية
والثقافية والمعارض ومراكز التداوي بالطريقة الصينية التقليدية والمعاهد التعليمية.

ثالثاً :طرق المعيشة وثقافة حياة الشعب الصيني بمختلف قومياته.

رابعاً :إطالع العالم على كيفية تفكير الشعب الصيني ومفهومه للعالم من حوله.

هذا باإلضافة إلى إستيراد الثقافات األخرى للصين ،واإلستفادة منها بعد إختيار ما يناسب الشعب الصيني.

وقد تم استخدام مصطلح "خروج "بعناية رغم غرابة استخدامه قليالً ،فالمصطلح حتى في األصل الصيني

ال ينتمي إلى اللغة األدبية واألكاديمية بقدر إنتمائه للغة المحادثة العادية ،وقد أ ختير هذا المصطلح ليكون
الكلمة المفتاحية في اإلستراتيجية العالمية للثقافة الصينية ،ويحمل المصطلح في مضمونه معنيين هامين

(عبدهللا:)2012 ،

األول :يدل على خروج الثقافة الصينية التي كانت حبيسة منذ نشأتها في منطقة جغرافية محدودة طوال
سنوات طويلة إلى عالم أرحب وأوسع متجاو اًز حدود الصين الجغرافية التقليدية ،فعلى سبيل المثال المدرسة
الطاوية والكنفوشوسية والتي ظهرت قبل الفلسفة اإلغريقية بقرابة القرن والنصف ،وسبقت الديانة المسيحية
واإلسالمية بعدة قرون ،إنحصر نفوذها في المجال الصيني وبعض األمم المجاورة للحدود الصينية مثل

كوريا واليابان.

المعنى الثاني :يوجه المصطلح رسالة ضمنية من الصينيين للعالم بأن عالقة الثقافة الصينية بالثقافات

األخرى تحمل بين طياتها السالم والمحبة والتعاون وتهدف لإلستقرار والسالم العالمي على عكس الثقافة
الغربية اإلستعالئية في عالقتها مع الثقافات المختلفة ،وأن الثقافة الصينية ال يمكن أن تكون قوة إستعمارية

كما يدعي الغرب من خالل تبنيه لنظرية التهديد الصيني .

لقد أقرت الحكومة الصينية لعام 2015م ق ار ارً بوجوب توسيع التبادالت الثقافية بين الصين والدول األجنبية،
وتعزيز بناء قدرة النشر الدولي ،وقد جاء القرار ليؤكد إتجاه الصين نحو إتباع الدبلوماسية الثقافية لزيادة

تأثيرها حول العالم ،وإحتالل مكانتها كدولة كبرى ،وهذا القرار لم يكن األول ،فقد سبق إفتتاح المجلس
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التشريعي بيومين إفتتاح أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ  12للمؤتمر اإلستشاري السياسي للشعب

الصيني ،تحدث "يو تشنج شنج" رئيس المجلس عن عالقات الصين مع دول العالم ،وعن خطط المجلس
لعام 2015م وعلى أرسها ضرورة التخطيط لتوسيع قوة تأثير الصين في المجتمع الدولي (القمحاوي،
.)2015

إن توجه الصين نحو إنفتاح إقتصادي أكبر على دول العالم ،ومحاولتها فتح أسواق جديدة ،ومجاالت عمل
للشركات الصينية في مناطق مختلفة من العالم وفي مقدمتها قارة أفريقيا وأمريكا الالتينية ،ضمن تنفيذ

إستراتيجية التوجه الصيني نحو الخارج ،يعود إلدراك النخبة السياسية الصينية وصناع القرار الصينيون
بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في تسهيل وخدمة عمل الكيانات اإلقتصادية ،وربط شعوب العالم
بالثقافة الصينية ،وهو ما يفسر الدعم الكبير إلنشاء الم اركز الثقافية الصينية في الدول األفريقية ودول أوروبا

وأمريكا ،كما أن سرعة وتيرة إنشاء المراكز الثقافية الصينية حول العالم يعكس إهتمام الصين بالثقافة من

أجل توسيع تأثيرها (قمحاوي ،)،2015 ،ويستلزم استراتيجية خروج الثقافة الصينية دعم كبير وواسع لوسائل
اإلعالم في الخارج ،بهدف إنشاء إمبراطورية اإلعالم العالمي الخاصة بالصين لكسر إحتكار وسائل األعالم
الري العام العالمي من خالل قنوات فضائية
الغربية ،وتغطية األحداث في جميع أنحاء العالم ،ومخاطبة أ
تقدم موادها بلغات مختلفة ،وأبرز هذه الجهود:

 وكالة شينخوا ،وكالة األنباء الصينية الرسمية ،فمنذ إنشائها كان لها دور مزدوج على حد سواء محلياًودولياً ،فهي تقدم األخبار وتنشر دعاية للحزب الشيوعي الصيني ،وتوظف شينخوا ما يقارب  3آالف

صحفي موزعين  400في الخارج على  170مكتب تابع للوكالة ،وتقوم الوكالة بزيادة عدد موظفيها في
المكاتب وتعزز من تواجدها على اإلنترنت (مركز الروابط للدراسات اإلستراتيجية والسياسية.)2015 ،

 قناة الصين التلفزيونية الرئيسة  CCTVأو قناة تلفزيون الصين المركزي :وقد أخذ منحى عالمي أيضا،فأطلقت أول قناة ناطقة باإلنجليزية على مدار  24ساعة في عام 2000م ،وتبث اآلن ب  6لغات حول
العالم ،وفي  2012أسست  CCTVمرافق إنتاج جديدة في نيروبي وكينيا وواشنطن ودي سي.

 إذاعة الصين الدولية والتي تأسست في  1941كأداة للدعاية في زمن الحرب ضد اليابان ،ولكنها اآلنفي متناول اليد بشكل أكبر ،وتبث برامجها بـ  38لغة وتحافظ على  27مكتب خارج البالد (المركز
اإلعالمي.)2015 ،

 تعلم اللغة الصينية :وهي قوة أخرى في ترسانة الصين ،فقد أدرك القادة الصينيون أهمية اللغة فيمضاعفة الجاذبية الثقافية ،حتى وصل عدد الطالب األجانب الذين يدرسون اللغة الصينية إلى نحو
 300ألف طالب أجنبي يدرس في الجامعات الصينية عام 2010م ،حيث يتعلم الغالبية العظمى اللغة

الصينية ،وتقدم الصين كل عام  20ألف منحة دراسية للطالب األجانب ،كما تدير و ازرات الحكومة

الصينية في الوقت نفسه مجموعة متنوعة من الدورات القصيرة للمسئولين والدبلوماسيين والضباط
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والعسكريين في الدول النامية ،بحيث يتم تعليم الطالب المهارات الملموسة ،وفي نفس الوقت تحاول

كسب القلوب والعقول على طول الطريق (صحيفة الشعب اليومية.)2010 ،

 معاهد كونفوشيوس الصينية :التي تقوم بتعليم اللغة الصينية والثقافة الصينية في الخارج ،يشكل جزءأساسي من الجهود الهادفة إلى بناء القوة الناعمة التعليمية للصين ،فقد أوجدت معاهد كونفوشيوس

موطئ قدم للصين في جميع أنحاء العالم ،حيث بلغ عدد المعاهد  500مرك اًز في  126دولة ،وتشير
اإلحصائيات الصينية إلى أن مراكز كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية تبعث سنوياً بما يقارب  5آالف

معلم لغة صينية إلى أكثر من  100دولة ،ومع ذلك تشكو المراكز من نقص في عدد المعلمين وعدم
القدرة على تلبية إحتياجات المعاهد في العالم (توفيق :2015 ،ص.)398

 كما تعزز الصين ثقافتها في الخارج من خالل الرياضة والفنون الجميلة والفنون المسرحية والموسيقىوالسينما واألدب والهندسة المعمارية والتي تحظى بنجاحات كبيرة في ذلك ،ويعتبر التراث الحضاري

الصيني الذي يعود إلى أكثر من  3آالف عام من أقوى أصول القوة الناعمة الصينية ،وعلى الرغم من

أن فرق كرة السلة والهوكي وكرة القدم في الصين التزال بعيدة عن المنافسة ،إال أن الرياضيين الصينييين
يحصدون الميداليات األولمبية في مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات (مركز الروابط.)2015 ،

 الدبلوماسية المضيفة :حيث يعقد عدد كبير من المؤتمرات الحكومية وغير الحكومية ،فتجلب تجمعاتعلى نطاق واسع شخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم إلى الصين كل عام ،مثل منتدى بواو آلسيا

(دافوس الصين) ،منتدى التنمية الصيني ،منتدى السالم العالمي في جامعة تسينغهوا ،المنتدى العالمي
للدراسات الصينية وقمة مركز األبحاث العالمي ،وبعض األحداث المهمة مثل دورة األلعاب األولمبية

في بكين عام 2008م ،معرض إكسبو شانغهاي العالمي في 2010م ،إجتماع منتدى التعاون
اإلقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ عام 2014م ،وفي عام 2016م قمة جي  20في هانغتشو (المركز
اإلعالمي.)2015 ،
صناعة الثقافة في الصين:
تعتبر الصناعة الثقافية عصب اإلقتصاد القومي ،وتعني الجمع بين الثقافة واإلقتصاد ،كما أن مرحلة تنمية

الصناعة الثقافية هي عبارة عن مرحلة يتم من خاللها تحويل المعنوي إلى مادي والمادي الى معنوي ،ويتمثل

مضمون الثقافة في نسق الروح الذاتية للبشرية ،وصناعة الثقافة هي عبارة عن إخراج الروح الذاتية المجردة
إلى الشكل المادي المرئي ونشره في المجتمع ،وبالنظر إلى مصطلح صناعة الثقافة نجد أن الثقافة تشير
إلى الجانب المعنوي بينما تشير كلمة الصناعة إلى الجاني المادي ،وبدون وجود فكرة معنوية تتحول المادة
إلى مجرد شكل بدون روح أو معنى ،فالمعنوي يستند الى الواقع والتطبيق ،وبالنسبة لصناعة الثقافة فإن
العالقة بين الثقافة وصناعة الثقافة هي عالقة تكاملية وإعتمادية في نفس الوقت ،أي أن العالقة بين المعنوي
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والمادي وثيقة جداً وخالل عملية تنمية الصناعة الثقافية فإنه يجب الحفاظ على ما تتمتع به الثقافة من

خصائص وروح أصيلة ،تحمل سمات خاصة وحكمة وفكر علمي (تشونج :2014،ص.)179

وقطعت الصناعة الثقافية في الصين خالل الفترة ( )2010 -2000المسافة التنموية والتي تحتاج الدول
المتقدمة قطعها إلى  100سنة ،وتبرز هذه الصناعة حيويتها تدريجياً تماشياً مع الوضع الجيد والذي يتميز
بالتنوع الثقافي ،وتحكي الصناعة للعالم روايات صينية من خالل منتجاتها الثقافية المنوعة مع العمل على

تلبية متطلبات عامة الناس الروحية والثقافة المتزايدة ،التي أصبحت مصدر دعم جديد في اإلقتصاد الوطني

بشكل تدريجي (شينخوا ،)2010 ،وقد جاءت الصناعة الثقافية في الصين نتيجة تبني الصين إستراتيجية

جديدة للتنمية الثقافية أعلنتها في وثيقة رسمية صدرت في 2011م ،ضمن رؤية تنموية واضحة إلطالق
نهضة ثقافية شاملة عبر إصالح النظام الثقافي في جميع جوانبه ،وتنمية الثقافة الصينية عبر منظومة
متكاملة من الخدمات لتشجيع الصناعة الثقافية والتي من خاللها العمل على توسيع دائرة التبادل الثقافي

بجوانبة المختلفة مع كافة الدول ،واإلستفادة المتبادلة من خبرات المؤسات الثقافية العالمية ،وتضمنت الوثيقة

التي أقرها الحزب الشيوعي في الدورة الثالثة للجنة المركزية الـ  18البنود التالية (صالح :2013 ،ص:)82
 يجب على الصين اإللتزام بطريق تنمية ثقافية إشتراكية ذات خصائص صينية ،وتدعيم الدور التوجهيللماركسية في المجاالت األيديولوجية.

 توسيع التبادل الثقافي مع الدول األجنبية ،وتعزيز اإلتصاالت الدولية ،وتحويل الثقافة الصينية إلىالعالمية.

 -تشجيع المنظمات غير الحكومية على إقامة معاهد كونفوشيوس أو مراكز ثقافية أخرى في الخارج.

 يجب على المؤسسات الثقافية التابعة للدولة مواصلة بذل الجهود للتحول من أجهزة تابعة للدولة إلىشركات موجهة للسوق وذلك من خالل تنمية الشركات الثقافية عبر تخفيف قيود السوق والسماح بالعمل
المشترك مع المجموعات الثقافية والفنية المملوكة للدولة.

وتمكنت صناعة الثقافة في الصين من تحقيق تطور سريع حسب ما ذكرته مصلحة الدولة لإلحصاء في

العاصمة الصينية بكين ،وتجاوز إجمالى قيمة اإلنتاج المحققة فى صناعة اإلعالم والنشر الصينية تريليون

يوان عام 2010م ،أي ما يعادل (مائة وثمان وخمسون بليون ومائتي مليون دوالر) مع تبوء البالد مركز

الصدارة عالمياً فى الخمس سنوات األخيرة من حيث أنواع وكميات الكتب والصحف والمنشورات اإللكترونية
(شينخوا ،)2011 ،فقد أصدر معهد اليونسكو لإلحصاء ،تقري اًر حول المواد والخدمات الثقافية ودورها كقوة
دافعة حول العالم ،وذكر تقرير المعهد أن حجم تجارة المواد الثقافية فى العالم تضاعف ،رغم الركود الذى
يمر به العالم ،وأضاف التقرير أن الصين باتت اآلن أكبر مصدر للمواد الثقافية ،وتأتى بعدها الواليات

المتحدة األمريكية؛ ففى عام 2013م ،بلغ الحجم اإلجمالى للصادرات الثقافية الصينية  60.1مليار دوالر

أمريكى ،أى يفوق أكثر من ض عف حجم الصادرات األمريكية التى بلغت  27.9مليارات دوالر أمريكى

(.) 2016،UNESCO
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آراء حول القوة الناعمة الصينية:
اختلفت اآلراء بشأن القوة الناعمة الصينية وتأثيرها على الساحة الدولية ،فالبعض يرى أن الصين ال يمكنها
شراء حب اآلخرين ،تعبي اًر عن عدم جدوى اإلنفاق الكبير على أدوات قوتها الناعمة ،مثل معاهد كنفوشيوس
التي تقيمها في مختلف البالد ،والمنح المقدمة للطالب األجانب للدراسة في الجامعات الصينية ،ووسائل

اإلعالم الصينية ،ومن ضمن هؤالء "جوزيف ناي" ،بينما البعض اآلخر يرى أن الصين نجحت في تحسين

صورتها على المستوى الدولي ،من خالل أدوات قوتها الناعمة ،وأنها تلقى قبوالً وترحيباً من قبل الشعوب

األخرى.

اآلراء التي ترى أن الصين لم تنجح في توظيف قوتها الناعمة:

جوزيف ناي :يرى بأن المليارات التي تصرفها الصين على أدوات قوتها الناعمة ذات أثر محدود ،مؤكداً أن

إ ستطالعات الرأي في أمريكا الشمالية وأوروبا والهند واليابان سلبية بالنسبة لصعود الصين ،ويرجع ذلك إلى

صعوبة الجمع بين القوة الخشنة والقوة الناعمة في إستراتيجية ذكية ،ويرى أن الصين لم تول اهتماماً كبي اًر
بالجوانب السياسية إهتمامها بالبعد الثقافي والبعد اإلقتصادي ،ما قد يسبب في تقويض جهودها ،ويشير إلى

سبيين رئيسيين يحدان من قوة الصين الناعمة ،األول :النزعة القومية مع تشجيع سياسة إستعداء الجيران في

بحر الصين الجنوبي وأماكن أخرى ،والثاني :عدم تفعيل الصين للمجتمع المدني ،نتيجة لقناعة الحزب الشيوعي
الصيني أن الحكومة هي المصدر الرئيسي للقوة الناعمة ،وبالتالي عمل على الترويج لرموز ثقافية قديمة يعتقد

بأنها ذات جاذبية عالمية ،باإلضافة إلى ذلك يرى أن الحكومة الصينية ال تتمتع بالمصداقية ،كما أن وكالة

األنباء شينخوا وتلفزيون الصين المركزي لن تتمكن من منافسة الـ  CNNو  ،BBCباإلضافة لكل ذلك يشير

إلى دور الحملة المحلية لناشطين في مجال حقوق اإلنسان قوضت مكاسب القوة الناعمة للصين التي حققتها
في أولمبياد بكين عام 2008م ،كما تالشت فوائد معرض إكسبو شنغهاي 2010م بسبب إعتقال السلطات

الصينية للمنشق الصيني "ليو شياو بو" الحاصل على جائزة نوبل للسالم ( .)2015 ،Nye

ديفيد شامباو (أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية في جامعة جورج واشنطن) :وصف "شامباو" المبادرات
الصينية التي تم طرحها للعالم مثل "الحلم الصيني"" ،حلم آسيا والمحيط اهادي"" ،الحزام اإلقتصادي لطريق
الحرير" ،وغيرها من المبادرات بـ "الدبلوماسية الشعاراتية" ،مؤكداً أن المبالغ الضخمة التي تنفقها الصين على
قوتها الناعمة التي تبلغ حسب التقديرات  10مليار دوالر سنوياً ،والمساعدات والقروض السخية التي تقدمها
للدول النامية لم تشهد أي تحسن ملموس ،بل إن سمعة الصين تدهورت بشكل متواصل ،حيث يظهر مسح

ميداني عام  2013من قبل مركز "بيو" لألبحاث إلى عجز واضح للقوة الصينية حتى في إفريقيا وأمريكا

الالتينية ( ،)Shmbaugh, 2015ويرى "شامباو" أنه على الرغم من إمتالك الصين لثقافة عالمية الطراز،
ومطبخها ،ورأس مال بشري ،وقوة إقتصادية إستثنائية إال أن الصين التزال قوة جزئية ،وأنها لن تتمكن من
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حكم العالم كما يتوقع الجميع ويعود ذلك من وجهة نظره إلى تقويض قوة الصين بسبب نظامها السياسي البالي،

حيث تتعرض سياسات الصين الرسمية دوماً للنقد من قبل األمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان ،مثل عمليات
اإلعتقال للمعارضين السياسيين ،األحكام باإلعدام ،عمليات التعذيب في السجون الصينية ،إنتهاك حقوق
األقليات في التبت ،باإلضافة إلى عدم رغبة الصين في اإلسهام بشكل متماسك في نظام العولمة بسبب ما

يثيره المفهوم من الشكوك لدى الصينيون ،ويؤكد الكاتب على أن إهتمام الصين بالتطور اإلقتصادي ما هو إال
وسيلة من أجل عدم الحديث عن حقوق اإلنسان (.)Shmbaugh, 2013: P 207-210

فريدريك مارتيل (باحث واعالمي وكاتب فرنسي ،ويعمل في جامعة زيورخ) :نشر تقرير في مجلة ساليت
الفرنسية كتب فيه أن المعاهد الصينية القت فشالً ذريعاً في الدول الغربية رغم ما ترصده الحكومة الصينية

من مبالغ طائلة ،فيما تالقي نجاحاً نسبياً في أفريقيا وأمريكا الالتينية ،وأن سبب إقامة هذه المعاهد في أوروبا

يعود لقيم الحرية والديمقراطية والتعددية التي تمارسها حكومات هذه البالد ،ويرجع الكاتب سبب فشل هذه

المعاهد وضعف التأير الثقافي للصين إلى تدخل الحكومة الصينية في مجاالت التعليم والفنون والسينما ،وإنشاء

شبكة إنترنت محلية خاصة بالصين ،باإلضافة إلى غياب القوانين وحرية التعبير والصحافة وحرية اإلنترنت،
وفرض رقابة مشددة عليها (مارتل.)2015 ،

اآلراء التي ترى تنامي قوة الصين الناعمة:

مارتن جاك (صحفي بريطاني ،عمل أستاذاً زائ اًر في إحدى جامعات الصين ،وباحث بالمركز الدولي للدراسات

الصينية) :يشير "مارتن جاك" إلى أنه في العقد األخير تنامت القوة الناعمة والنفوذ الثقافي للصين ،نتيجة

للثروة والقوة اإلقتصادية للصين وهي شرط أساسي ومسبق لممارسة القوة الناعمة والنفوذ الثقافي ،حيث مكنت
القوة اإلقتصادية الصين من استضافة األلعاب األولمبية ،إنتاج أفالم قوية متعددة الجنسية ،إرسال فرق "الكونغ

فو" في جوالت حول العالم ،إقامة شبكة مترو األنفاق في بكين ،إقامة معرض إكسبو شنغهاي ،ويضيف أنه
يمكن مالحظة تأثير القوة الناعمة الصينية في الغرب حيث لم تعد المالكمة والمصارعة تتملك مخيلة الصغار

هناك ،بل حلت محلها الجودو والكونغ فو ،ويؤكدأانه اليمكن التقليل من شأن التلفزيون الصيني الذي بث
أولمبياد بكين الذي شاهده  30مليون صيني في الخارج ،ونصف مليار مشاهد في الداخل ،و 842مليون

مشاهد في ذروة البث (جاك :2010 ،ص.)438-136
جوشوا كورالنتزيك (باحث من بالتيمور ،يعمل باحث زائر في مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي ،عاش في

الصين كمراسل لألكونوميست) :يرى الباحث أن عام 1997م يشكل عالمة بارزة في ظهور القوة الناعمة
الصينية حينما رفضت الصين تقليل قيمة عملتها على خلفية األزمة المالية في أسواق آسيا ،وقد استطاعت

الصين بمهارة أن تستفيد من أخطاء اإلدارة األمريكية في التعامل مع عدة أمور ،فعلى سبيل المثال رد الفعل
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األمريكي البطئ حيال األزمة المالية اآلسيوية في عهد الرئيس "كلينتون" ،باإلضافة إلى الطريقة التي رد فيها

الرئيس "بوش" على أحداث  11سبتمبر 2001م ،بإعالن الحرب على العراق وإحتالل بغداد أدى إلى إنخفاض
جاذبية أمريكا ،وإنعكس ذلك على استخدام الصين اإلقناع بدل اإلكراه وتعظيم قدرتها على جذب اآلخرين عبر

وسائل عديدة ثقافية ودبلوماسية وإقتصادية ،فضالً عن المشاركة في المنظمات متعددة الجنسيات ،وما ساعد
الصين على استخدام وسائل متطورة في اإلنتشار كقوة كوكبية ،منها الوسائل الثقافية والفنون واللغة واإلثنية
والدبلوماسية ،امتالك الصين إقتصاد قوي مكنها من إقامة معاهد أو إرسال مدرسين لتعليم اللغة الصينية ،وقد

حققت القوة الناعمة الصينية نجاحاً باه اًر ما جعل بعض الدول تتخذ الصين نموذجاً ناجحاً يحتذى به

(.)Kurlantzick, 2007: p 37,62, 129-130

إدريس لكريني (أستاذ باحث في كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس في المغرب) :يرى أن الصين نجحت
إلى حد كبير في توظيف عناصر القوة الناعمة في تأكيد حضورها على الساحة الدولية ،من خالل المساعدات

الدولية وتشجيع التعاون العلمي واألكاديمي الدوليين ،كذلك عبر تواجدها اإلعالمي بإنشاء قنوات ومنابر
إعالمية بلغات مختلفة ،والعمل على تعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة دولياً وإقليمياً ،فقد تمكنت من عقد إتفاق

بإنشاء بنك االستثمار اآلسيوي  )AIIB( Asian Infrastructure Investment Bankبتكلفة مالية تفوق

 100مليار دوالر بمساهمة عدد من الدول اإلقتصادية الصاعدة مثل الهند وتايالند وسنغافورة وماليزيا ،كما

أنها ال تتوقف عن توظيف إمكاناتها المالية الضخمة في تعزيز إستثماراتها الخارجية في مناطق مختلفة من

العالم ،حيث غزت منتوجاتها المختلفة األسواق العالمية بفعل قدرتها التنافسية الكبيرة (الكريني.)2017 ،

هنا ترى الباحثة أن الصين استطاعت اإلنتشار دولياً وبقوة وفي زمن قصير ،وذلك من خالل توظيفها القوة
اإلقتصادية من أجل نشر ثقافتها ،كما نجحت في توظيف جاذبية ثقافتها في خدمة إقتصادها في دول مختلفة
من أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا ،ومن وجهة نظر الباحثة فإن اآلراء التي ترى فشل قوة الصين الناعمة هي

آراء متحاملة ،تحمل بين طياتها نظرة عنصرية كون الصين دولة آسيوية غير أوروبية وال تدور في فلك الواليات
المتحدة األمريكية.
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المبحث الثالث :الدور التنموي للسياسة الخارجية الصينية في العالم الثالث.

ترى الصين في الدول النامية ميداناً حيوياً مناسباً لتحقيق هدفها اإلستراتيجي في طرح مفهوم جديد لألمن،

الذي يؤمن صعود الصين السلمي كقوة عالمية ،ويمنحها الشرعية من المجتمع الدولي ،باإلضافة إلى تحقيق
هدفها طويل المدى بإقامة نظام دولي متعدد األقطاب ،وتحقيق العدالة والمساواة بين أطرافه وقد جاء إهتمامها

بناء على مصالح قومية وإحتياجات إستراتيجية تتمثل في إمداد هذه الدول الصين بالموارد
بالدول النامية ً
الضرورية لتحقيق التنمية الصينية المستدامة ،باإلضافة إلى أن أسواق هذه الدول تلعب دو اًر هاماً في ديمومة
النمو اإلقتصادي الصيني ،وتروج الصين وقادتها للنموذج التنموي الفريد للصين والذي يتمثل في تمكن
الصين من الخروج من قبضة اإلستعمار ،وتجنب الفوضى الداخلية ،وتحقيق نمو إقتصادي متواصل ،وتنمية
شاملة في البنية التحتية  ،وذلك بجهود ذاتية دون اللجوء إلى قروض غربية وما يرتبط بها من شروط سياسية
تنتقص من السيادة الوطنية (دياب.)2013 ،

ذكاء وحنكة في تفاصيل
وانتهجت الصين القوة الناعمة كأسلوب للتغيير الناعم ،وإتبعت أساليب أكثر
ً
مجاالت التأثير الفعلي لتنفيذ هذا التغيير ،وذلك عبر مجاالت مختلفة منها المجال اإلقتصادي ،المجال
الثقافي ،والمجال التجاري مع اإلستفادة من كراهية بعض الشعوب للواليات المتحدة األمريكية والغرب،
وإظهار الصين كدولة من دول العالم الثالث أو عدم اإلنحياز التي تقف مع دول العالم الثالث على قدم

المساواة ،فنجد أن الصين تتواجد في أفريقيا وأمريكا الالتينية والوطن العربي (يو.)2016 ،
الصين وإفريقيا:

اعتمدت الصين على تغليب المصلحة المتبادلة واإلحترام والمساواة دون التدخل في شئون اآلخرين ،وتمتاز
العالقات الصينية اإلفريقية باإلتساع والعمق ،وهي قائمة على قاعدة المعاناة المتشابهة وأيام الشدة في

الماضي ،وترجع جذور هذه العالقة في العصر الحديث إلى الروابط المشتركة التي جمعت الصين مع

األفارقة ،واإلهتمام الصيني بإفريقيا ليس وليد اللحظة أو حديث العهد ،ففي ستينيات وسبعينيات القرن
الماضي ،تركز إهتمام الصين على بناء جسور التضامن العقائدي مع البلدان النامية األخرى لتعزيز الشيوعية
الصينية ،وعلى صد المد اإلستعماري الغربي ،كما اليمكن إغفال رغبة قطب إقتصادي رئيسي في النظام

التجاري العالمي كالصين في إيجاد موطئ قدم لها في القارة السمراء والتي يتصف جزء كبير من سكانها
بالمجتمع اإلستهالكي ،هذا باإلضافة إلى أن كسب الدول اإلفريقية يحقق للصين دعماً وقوة سياسية في

المحافل الدولية (علي.)2016 ،

كما تتبنى الصين منطق مختلف عن السياسة المالية الغربية في التعامل مع دول إفريقيا ،ويتضح ذلك من
القروض الميسرة واإلستثمارات دون شروط ،إضافة إلى المساعدات المجزية والتي عادة ما تكون مساعدات

عينية ملموسة ،والمساعدات الصينية يتم منحها من دون ضغوط أو شروط سياسية وهذا ما أكسبها قبوالً
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لدى األوساط الشعبية اإلفريقية ،التي تذكر للصين أنها لم تكن يوماً إمبراطورية إستعمارية تعيش على نهب

الثروات وبيع البشر وتدمير البلدان األخرى على غرار الكثير من الدول األوروبية التي ساهمت قديماً وحديثاً

في تخلف إفريقيا وضياعها (الحبيب :2014 ،ص.)3-2

وتعتبر عالقات الصين بإفريقا نموذجا فريداً لنمو القوة الصينية على المسرح العالمي وإتساع نطاق نفوذها،

مما أثار تساؤالت عديدة حول ما إذا كانت الصين تمهد الطريق البديل الصيني ليحل محل النفوذ الغربي في
القارة اإلفريقية ،فقد أثار نشاط بكين في أفريقيا العديد من الجهات والقوى الدولية ،وإنعكس ذلك من خالل
تركيز األكاديميين والصحفيين والدراسات السياسية ومراكز األبحاث على ما أ صطلح على تسميته "مغامرة

السياسة الخارجية الجديدة للصين" ،وعلى سعي الصين الدؤوب للبحث واإلستحواذ على مصادر الطاقة
والسلع األساسية ،لقد سخرت الصين دبلوماسيتها بإتجاه الدول اإلفريقية خالل الفترة الماضية لتحقيق أهداف

متنوعة ،مستخدمة كل أدوات القوة الناعمة في إفريقيا لتدعيم وجودها هناك (اليحياوي.)2015 ،
وسائل تعزيز العالقات الصينية اإلفريقية:
قامت بكين بإستخدام أدوات متنوعة وفيها حنكة وإبداع من أجل تعزيز العالقات الصينية اإلفريقية ،منها
األدوات اإلقتصادية األكثر تأثي اًر ،وإعتمدت في هذا المجال على ثالثة أشكال :المساعدات الرسمية،
العالقات التجارية واإلستثمار ،كما إحتلت األدوات الثقافية موقفاً منها ودو اًر فاعالً في خلق صورة إيجابية
وبناءة للصين من أجل توظيفها في مجال العالقات الصينية اإلفريقية ،وقد ساهم ذلك إضافة إلى الدبلوماسية

الشخصية والمساعدات التقنية في تطوير العالقة بين الطرفين إلى مستوى الشراكة العالمية وفق ما يلي:

الدبلوماسية الشخصية :تقوم على إعتماد الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين الطرفين وعلى استم اررية
هذه الزيارات ،فعلى سبيل المثال زار الرئيس الصيني السابق "هو جين تاو" القارة اإلفريقية في أربع مناسبات

كان آخرها في يناير 2009م ،أما المسئولون الصينيون بمستوى وزير أو أعلى فقاموا بأكثر من  1600زيارة

إلى  30دولة إفريقية منذ العالم 1960م مقابل ما يقارب من  700زيارة لمسئولين أفارقة على مستوى وزير
أو أعلى إلى الصين خالل هذه المدة ،كما ذهبت الصين إلى نسج عالقات ودية تتخطى النخب السياسية
للطرفين وصوالً إلى الدبلوماسية الشعبية التي أعلن عنها الرئيس "هو جين تاو" عام 2009م والتي سعى من
خاللها إلى تعزيز الروابط الشعبية بين الصين وأفريقيا عن طريق توفير المنح التعليمية وتبادل زيارات
الفنانين والمثقفين والصحفيين واألطباء وغيرهم (يو)2016 ،

الروابط اإلقتصادية :يتعتبر العنصر اإلقتصادي األكثر نجاحاً في السياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا،

فقد دعمت الصين الدول اإلفريقية عبر رعاية الصين لمنتدى التعاون الصيني واإلفريقي الذي أنشئ بمبادرة

من بكين عام 2000م ،وضم  46دولة إفريقية ،ومن أهم إنجازاته إسقاط  1.2مليار دوالر من ديون القارة،
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برسمال  5مليار دوالر
فقد تعهدت الصين بالمساهمة في تنمية الموارد البشرية في إفريقيا بتأسيس صندوق أ
ي دار بإدارة صينية إفريقية مشتركة (جاك :2010 ،ص.)369

المساعدات التقنية ونقل التكنولوجيا :تمكنت الصين من خالل هذا العامل أن تثبت مدى قدرتها الفعلية
على مساعدة اآلخرين ،وتقديم الدعم لهم من خالل توظيف التقنية والتكنولوجيا لمساعدتهم في المشاريع التي
تتعلق بالبنى التحتية والزراعة والنقل والتدريب التقني والمساعدة الطبية ،كما قامت الصين بترويج "دبلوماسية

الصحة" مع الشركاء األفارقة وذلك بإنشاء عالقات بين األطباء الصينيين وماليين األفارقة العاديين ،حيث

أجرت الصين تعاون منتظم في حقل الصحة عبر الزيارات الو ازرية العديدة مع الزعماء األفارقة لتسهيل
التبادل المنتظم للفرق والتدريب الطبي للمحترفين الطبية الصينية ،هذه إلى جانب تزويد العديد من الدول

اإلفريقية بأجهزة طبية مجانية ،وبرامج مشتركة لمعالجة العديد من األمراض مثل المالريا وفيروس نقص
المناعة اإليدز (المحسن.)2011 ،
التواصل الثقافي :إعتمدت الصين على العامل الثقافي لخلق صورة إيجابية وبناءة ومقبولة عنها في إفريقيا،
من أجل تسهيل تواصلها في إفريقيا وتقريب الناس إليها ،فوظفت العامل الثقافي قدر المستطاع من أجل
تعميق عالقاتها بالقارة السمراء ،فقدمت المنح التعليمية والتبادل الثقافي والتعليمي لعدد كبير من الطالب

األفارقة ،وعمدت إلى عقد ورش عمل تدريب مشتركة ،كما حرصت على تأطير تحركها بشكل رسمي من
خالل تضمين ورقة السياسة الصينية تجاه إفريقيا للعام 2006م بنوداً تحث على تعميق العالقات الثقافية
بما فيها التعليم والصحة والعلوم والتبادل الشعبي ،وتدعيماً للعامل الثقافي وتعميق العالقات ،أعل ن عام

2006م في اإلحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور  60عاما على إقامة العالقات الصينية اإلفريقية والذي حضره
ممثلون من  48دولة إفريقية برنامجاً لتدريب  15ألف إختصاصي إفريقي ،إضافة إلى زيادة عدد المنح

الدراسية المقدمة للطالب األفارقة في الصين من ( )4000 - 2000في العام 2009م ،وتبني الصين
رؤيتها على أساس أن نشر الثقافة والتبادل الثقافي هو البديل المضمون لدى األفارقة لرؤية الوجه الحقيقي
للصين صاحبة الحضارة العريقة وليست القوة اإلقتصادية التي جاءت إلستنزاف موارد القارة (يو،)2016 ،
ويشهد التعاون والتبادل بين الصين وأفريقيا في مجال برامج وتقنيات األفالم والمسلسالت التلفزيونية وبين
العاملين الفنيين تطو اًر سريعاً في السنوات األخيرة ،فقد وقعت الصين حتى نهاية عام  76 ،2015إتفاقية

حافزً قوياً لترجمة األفالم
ا
تعاونية مع  55مؤسسة إعالمية رئيسة في  44دولة إفريقية ،مما أعطى
والمسلسالت التلفزيونية التي تعبر عن الحياة الواقعية في الصين وحياة عامة الشعب والقيم الرئيسة إلى

ثماني لغات محلية ،وذلك لبثها في وسائل اإلعالم المحلية اإلفريقية ،وقد بلغ عدد ساعات البث لتلك البرامج

أكثر من  4500ساعة بث في  30دولة إفريقية ،بحيث يشاهدها نحو  600مليون مواطن إفريقي ،كما تقوم
بعض المؤسسات الصينية المعروفة بتصدير التقنيات واألجهزة والتجارب الصينية إلى إفريقيا ،فيما إستقبلت
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الصين منذ عام  2009مئات من األفارقة العاملين في مجال اإلذاعة والتلفزيون للمشاركة في دورات تدريبية

في مجال اإلذاعة والتلفزيون( الصين اليوم ،)2016 ،باإلضافة إلى إفتتاح سيرك عام بمقاطعة جني لتدريب
 8طالب أفارقة لمدة عام (عراقي.)2014 ،
الصين وأمريكا الالتينية:
ال تختلف توجهات السياسة الصينية وأهدافها في أمريكا الالتينية عن توجهاتها نحو الدول النامية عموماً

حيث يحكمها عامالن (دياب:)2013 ،

 -المصادر الطبيعية والحصول على أسواق جديدة لتصريف صادراتها الخارجية.

 حجب اإلعتراف الدولي عن تايوان التي تعتبرها الصين جزء ال يتج أز من الصين األم والعمل على إعادتهإليها.

ويبدو نفوذ الصين المتزايد على الشئون الدولية أكثر وضوحاً في أمريكا الالتينية ،وهي منطقة تعتبر بمثابة

الفناء الخلفي والظهير اإلستراتيجي للواليات المتحدة األمريكية ،ومنطقة أمريكا والبحر الكاريبي هي المحطة
التالية في التوسع العالمي لألجندة الصينية ،مع تزايد توجهات الصين تجاه أمريكا الالتينية لما لديها من

موارد طبيعية وفيرة ،وقاعدة جيدة للنمو اإلقتصادي وإمكانية التطور الهائل إلقتصادها الناشئ ،وقد أعلن
الرئيس الصيني الحالي "شي جين بينغ" خالل إفتتاح قمة الصين سيالك (أمريكا الالتينية ودول الكاريبي)

الذي عقد في  2015وبحضور رؤساء دول أمريكا الالتينية عن إستثمار  250مليار دوالر خالل العشر
سنوات المقبلة ،ورفع مستوى التبادل التجاري إلى  500مليار دوالر ،وصورة الصين في أمريكا الالتينية
بمثابة الزعيم الدولي األكثر مصداقية واحتراماً ،وي نظ ر لها على أنها شريك جيد وذات مصداقية وليس كبديل

عن الهيمنة األمريكية ،كما أن الصين تتمتع بصورة إيجابية بين بلدان أمريكا الالتينية ،والسياسة الصينية
تجاه أمريكا الالتينية هي واقعية إلى حد كبير بدالً من التمسك بالدوافع والمعتقدات األيديولوجية ،حيث تقدم

الصين نموذجاً جديداً أكثر جاذبية لبلدان أمريكا الالتينية (محمود.)2015 ،

وتمكنت الصين من توسيع عالقتها اإلقتصادية مع دول أمريكا الالتينية مما ساعد في حدوث عمليات تنمية

إقتصادية في المنطقة خالل السنوات األخيرة ،فقد أصبحت الصين منذ عام 2005م ثالث أهم شريك تجاري
لدول المنطقة( ،دياب )2013 ،وتحتفظ الصين بعالقات متميزة مع الب ارزيل التي تقود أمريكا الالتينية
باإلضافة لعضويتها في البريكس إلى جانب الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا ،وتتطلع كل من الصين
والب ارزيل إلى دور قيادي في الشئون الدولية ،وتقليص النفوذ والقوة األمريكية ،وتستند عالقة البلدين إلى

اتفاق المشاركة اإلستراتيجية بينهما عام 1994م ،مما يدعم فرص تنمية هذه العالقات في المستقبل ،كما
تعاون البلدان في السنوات األخيرة في مجاالت متعددة تشمل تكنولوجيا البث الفضائي ،الطاقة ،تصنيع
الطائرات ،تصنيع السيارات ،وفي مجال التجارة الدولية ،وتشترك الدولتان في عضوية مجموعة العشرين،

كما زادت التبادالت الثقافية عن طريق إقامة فروع لمعهد كنفوشيوس في ساو باولو أكبر المدن الب ارزيلية،
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وفي ب ارزيليا عاصمة الب ارزيل ،وتم إطالق الشهر الثقافي الصيني في الب ارزيل على شهر نوفمبر 2010م

(اسماعيل :2013 ،ص.)185-181

وفي إطار دعم التعاون والتنمية ما بين الصين وأمريكا الالتينية ودول الكاريبي ،فقد تم تقديم  6آالف منحة

دراسية ألمريكا الالتينية خالل خمسة أعوام بدأت منذ عام 2014م ،هذا باإلضافة إلى دعوة  6آالف شخص
للحصول على دورات تدريبية و  400لبرامج الحصول على الماجستير أثناء الخدمة في الصين ،فضالً عن
توجيه الدعوة إلى ألف من قادة األحزاب السياسية لزيارة الصين ،كما تم إطالق برنامج للتدريب عام 2015م

يضم ألف قائد شاب من الصين وأمريكا الالتينية والكاريبي ،وقد إقترح الزعيم الصيني "شي جين بينغ" أن

يكون عام 2016م عام للتبادالت الثقافية بين الصين والمنطقة ،وتعزيز التبادالت والتعليم المشترك لتدعيم

أسس الصداقة الدائمة مؤكداً على أن العالقات بين الدول تدعمها الصداقة بين الشعوب ،كما أبدى إستعداد
الصين إلجراء حوار الحضارات لمساعدة الشعوب من الجانبين على زيادة تقدير بعضهما ،وعلى أن تكون
هناك مساندة شعبية أكبر لعالقات ثنائية أقوى على المدى الطويل (شو.)2014 ،
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المبحث الرابع :المشاريع العلمية الصينية المشتركة دولياً.

عمدت الصين إلى إقامة مراكز أبحاث ومعاهد أكاديمية مشتركة مع دول مختلفة في أوروبا وأمريكا والشرق

األوسط ،بحيث تعمل على تشجيع التعاون األكاديمي ،والتبادل الثقافي وبناء جسور التواصل مع اآلخرين،
وتعريف الدول األخرى بالصين (لغة ،تاريخ ،ثقافة ،وغيرها) ،وهي إحدى أدوات القوة الناعمة الصينية،
والتي تعمل على إعطاء صورة واقعية وصحيحة عن الصين ،ومن هذه المراكز والمعاهد (المركز العربي

للدراسات:)2011 ،
 -1مركز دراسات غرب آسيا وإفريقيا :التابع لمؤسسة شنغهاي للقضايا الدولية SHANGHAI
 : )ＳＩＩＳ( INSTITUTES FOR INTERNATIONAL STUDIESيركز مركز
دراسات غرب آسيا وإفريقيا أساساً على سياسة الشرق األوسط والعالقات الدولية ،وأمن الطاقة والجغرافيا
السياسية ،والثقافة اإلسالمية في السياسة الدولية ،وعالقات الصين بالشرق األوسط ،والسياسة

األفريقية والعالقات الصينية اإلفريقية ،أ سس مع تأسيس مؤسسة شنغهاي للقضايا الدوليةＳＩＩＳ
عام 1960م ،وعدد من المراكز البحثية الهامة المعنية بمنطقتنا العربية ،التي تلعب دو ارً ريادياً في تزويد

األجهزة والقيادات الصينية بالتقارير والدراسات الدورية .

 -2معهد بحوث الشرق األوسط التابع لجامعة شيه بيه :أ سس معهد بحوث الشرق األوسط في جامعة شي
بيه عام 1965م ،وهو من الدفعة األولى لمعاهد الدراسات الدولية التي أقرها مجلس الدولة آنذاك ،وقد

أ س س تحت إسم "معهد دراسات الدول اإلسالمية" ،وأ ق ر إسمه الحالي عام 1978م .كانت دراساته تتركز
على تاريخ الشرق األوسط ،فقط وتطور ليأخذ شكله الحالي في البحث والدراسة حول تاريخ الحضارة

اإلسالمية وسياسة الشرق االوسط في العالقات الدولية ،وهو من أوائل مراكز األبحاث المؤهلة لمنح
درجة الدكتوراة ودرجة ما بعد الدكتوراة لدارسي التاريخ العالمي ،ودرجة الماجستير لدارسي العالقات
الدولية وعلم األديان وتاريخها ،ويضم أربعة مكاتب بحثية بما فيها ،تاريخ الشرق األوسط ،وإقتصاد

الشرق األوسط ،والثقافة الدينية في الشرق األوسط ،والشرق االوسط في العالقات الدولية ،يتمتع بمكانة
مرموقة في مجال االبحاث والدراسات في تاريخ الشرق األوسط ،يصدر عنه مجلة أكاديمية سنوية
تحمل إسم " الشرق األوسط ".

 -3مركز أبحاث التنمية اآلسيوية واإلفريقية :التابع لمعهد و ازرة التجارة الصيني لدراسات التجارة واإلقتصاد
العالمي :يعمل مركز أبحاث التنمية اآلسيوية واإلفريقية بشكل أساسي على البحث والدراسة في القضايا
اإلقتصادية والتجارية في المناطق اآلسيوية واإلفريقية ،بغرض تقديم التقارير المرجعية في هذا الشأن

لصناع القرار السياسي ،واإلستشارات للمؤسسات الصينية بشأن أحوال األسواق اآلسيوية واإلفريقية ،كما
يقوم بتنفيذ ما يطلب منه من مشاريع بحثية بشأن القضايا الدولية الهامة ،التي تخص المناطق اآلسيوية
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واإلفرقية ،للمركز شبكة واسعة من اإلتصاالت مع مثيالته من األجهزة والمعاهد البحثية داخل وخارج

الصين.

 -4مركز الدراسات للعالقات اإلقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية :في يوم  30يناير 2004م،
قام الرئيس الصيني السابق "هو جين تاو" بزيارة لمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة،
وخالل الزيارة إلتقى باألمين العام السابق لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى وممثلي أعضاء

الجامعة المكونة من  22دولة ،وبعد اللقاء تم اإلعالن عن إقامة منتدى التعاون الصيني العربي ،وفي

سبتمبر عام 2010م وبموافقة مجلس الدولة الصيني(مجلس الوزراء) وتحت رعاية و ازرة التجارة الصينية
والمجلس الصيني لتنمية التجارة الخارجية نظمت حكومة منطقة نينغشيا الشعبية "المنتدى األول

لإلقتصاد والتجارة بين الصين والدول العربية" في منطقة نينغشيا ،الذي عاد يشكل رافداً هاماً من روافد

" منتدى التعاون الصيني العربي" ،ومن أجل مسايرة ومواكبة المتطلبات المتزايدة للتعاون اإلقتصادي
والتجاري بين الصين والدول العربية والمزيد من تعميق ذلك التعاون والعمل على اإلنفتاح أكثر في
المناطق الغربية الصينية.

 -5جامعة أكسفورد وبريستول ومانشيستر في بريطانيا :أقامت هذه الجامعات مرك ازً لألبحاث الخاصة من
أجل تعزيز الدراسات الصينية لضمان كفاءة التعليم البريطاني في هذا المجال ،ويضم المركز أكبر
المتخصصين في الدراسات الصينية في بريطانيا والدول األخرى ،من ضمنهم علماء في التاريخ

واألنثروبولوجيا وإقتصاديون وفالسفة ،باإلضافة إلى خبراء في السياسة والعالقات الدولية ،ويهدف

المركز إلى توسيع دراسة اللغة والدراسات الصينية في أنحاء بريطانيا ،وقد أشار د" .فرانك بايك" مدير

معهد أكسفورد للدراسات الصينية ومدير مركز الصين البريطاني للجامعات إلى ذلك حيث يرى أن

الصين تزداد أهمية ،وأن المملكة المتحدة لديها بعض أفضل المعاهد في أوروبا للدراسات الصينية ،وهذا
المركز سوف يساعد المعاهد البريطانية على المنافسة مع أفضل العاملين في هذا المجال في العالم،

أما "روبرت بيكيرز" المدير المشارك لمركز الصين البريطاني والمدير المساعد لمركز دراسات شرق
آسيا في جامعة بريستول أكد على" :أن فهم الصين اليوم يتطلب فهماً لماضيها ،ودياناتها وفلسفتها
وثقافتها ،وسيقوم الباحثون والطلبة في المركز بأعمال جديدة في هذا المجال ،كما سيعمقون من فهم
التاريخ البالغ طوله  259عاماً للعالقات البريطانية مع الصين" (شينخوا.)2007 ،

 -6جامعة سيدني في الصين :وهي أول منشاة رئيسية لجامعة سيدني للتعليم والبحث في الخارج ،وهدف
المركز تعزيز التبادالت الفكرية واإلبداعية بين الباحثين والعلماء والطلبة من الصين وأستراليا (شبكة
الصين اليومية.)2016 ،

 -7مركز دراسات الصين وآسيا :تأسس عام 2009م ،ويهدف إلى التعريف بشؤون الصين التي تلعب دو ارً
متنامياً في شؤون العالم السياسية واإلقتصادية ،وإلقاء الضوء على الفعاليات المختلفة في قارة آسيا،
كبرى قارات العالم ،والمؤهلة لتحديد مستقبل البشرية كلها (مركز دراسات الصين واسيا.)2009 ،
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 -8مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية -جامعة حلوان :تم إنشاء مركز البحوث والدراسات الصينية
المصرية طبقاً لبروتوكول التعاون بين جامعة حلوان المصرية وجامعة تشونشن لإلقتصاد والتمويل
الصينية الم وق ع بتاريخ 2006/6/7م ،وإتفاقية التعاون العلمي واألكاديمي بين الجامعتين ،والمبرمة
بتاريخ 2006/6/14م ،وكذلك إتفاقية التعاون العلمي واألكاديمي بين جامعة حلوان وجامعة تشونشن

الصينية بتاريخ 2006/6/7م وجامعة شينونج الصينية بتاريخ 2006/6/8م ،ودخل المركز حيز التنفيذ

فى 2009م (جامعة حلوان.)2009 ،

84

الفصل الثالث
دور البعد الثقافي الصيني في النظام الدولي

 المبحث األول :أثر البعد الثقافي في مكانة الصين الدولية. المبحث الثاني :الصيننة والنظام العالمي. المبحث الثالث :الصراع الحضاري الصيني -األمريكي. -المبحث الرابع :رؤية مستقبلية لمكانة الصين العالمية.
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المبحث األول :أثر البعد الثقافي في مكانة الصين الدولية.

تنطلق القوة الصينية في فلك النظام الدولي بإرث متميز تاريخياً وسياسياً عن القوى السياسية العالمية ،فاألمة

الصينية التي إخترعت البوصلة قبل  3000عام ،وصناعة الورق قبل 1700عام ،والطباعة قبل 1200
عام ،وإستعمل البارود قبل أن ي ست عمل في أوروبا ،وأنشأت األساطيل البحرية الضخمة في سنوات ما قبل

الميالد ،وإمتلكت  317سفينة شراعية عام  221قبل الميالد ،والتي كانت تسمى مملكة الوسط دليل محوريتها
في النظام الدولي في تلك الحقبة ،هي وريثة حضارة الصين الكونفوشوسية ،وهي من أقدم البالد المتمدنة
في العالم (الحسني :2012 ،ص.)31

وأكد جميع المؤرخين أمثال المؤرخ العربي إبن خلدون ،والمفكر الغربي "توينبي" و"سنيفر" بأن إنهيار أي

حضارة يحدث حين تفقد قوتها األخالقية والقيم الروحية ،حيث يقود هذا اإلنهيار إلى العجز عن اإلبتكار
واإلبداع وبالتالي العجز عن مواجهة التحديات ،وتكون النتيجة أن تشهد األمة شرخ في الروح يقود إلى موت

القدرة الروحية واألخالقية على اإلبداع والتجديد ومجابهة التحديات ،وجاءت حركة التاريخ لتؤكد صحة هذه

الرؤية إال في حالة األمة الصينية ،فقد عادت لتنهض كقوة عالمية إقتصادية وثقافية مع بداية القرن الواحد
والعشرين ،وإستنهضت أدوات ثقافتها الكونفوشوسية بإنشاء أكثر من  500مركز كونفوشيوسي لتعليم اللغة

في أكثر من  126بلداً (شنامة :2013 ،ص.)3-2
وقد إعتمدت الصين تطورات النظام العالمي بعيداً عن األفكار الوستفالية نسبة لمعاهدة وستفاليا ،3كما قامت
بأكثر الرحالت تعقيداً ،من حضارة قديمة إلى مكانة قوة عظمى حديثة ،مرو اًر بإمبراطورية كالسيكية وثورة

شيوعية ،رحلة تركت بصمات وتأثيرات عميقة على البشرية ،ومنذ توحيدها عام  221ق.م ككيان سياسي
واحد ،وحتى بداية القرن العشرين ،بقي موقع الصين في مركز النظام العالمي متجذ اًر في أذهان نخبتها
وصناع قرارها بحيث تعجز اللغة الصينية عن إيجاد مفهوم أو كلمة تعبر عنه ،تجاو اًز قام الباحثون بتعريفه

ب "مركز صيني" والقائم على المركزية الصينية ،ووفقاً لهذا المفهوم التقليدي ،ترى الصين نفسها حكومة
العالم السيادية الوحيدة ،بحيث أصبح ي ع امل إمبراطورها كشخصية ذات أبعاد كونية ،وحلقة الوصل بين
البشر واإلله ،وصالحياته لم تكن بالمساحة الجغرافية الخاضعة لحكمه ،بل كانت تشمل كل ما تحت السماء،
والذي كانت الصين تمثل الجزء المحوري والتمدن ،والمملكة الوسطى التي كانت مصدر إلهام ورقي البشر،

وكان النظام العالمي وفقا (للرؤية الصينية ووجهة نظرها) يعكس تراتبية هرمية كونية ،ليس فيها تعادل بين
دول سيادية تنافسية ،وعالقة الدول مع الصين قائمة في جزء منها على مدى قربها من الثقافة الصينية ،ولم
يكن أي منها يرقى لمستوى المساواة مع الصين ،كما أن الملوك والعواهل اآلخرون لم يكونوا أنداداً بل تالميذ

3

معاهدة وستفاليا  :كانت المعاهدة سنة 1648م بين القوى األوربية المتصارعة ،أنهت هذه المعاهدة النظام اإلمبراطوري المسيحي الذي ساد في

العصور الوسطى لتستبدله باتحاد بين الدول الجرمانية ،حيث أقرت هذه المعاهدة مبدأ المساواة بين الدول بمعزل عن نظمها الداخلية وأدت إلى ترجع

سلطان البابا والقوى الدنية المحيط به ،كما أنها مهدت لقيام الدولة المدنية عقب الدولة الدينية ولظهور فكرة سيادة الدولة وأطلقت فكرة الدولة القومية.
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في مدرسة فن الحكم ،ساعين نحو الحضارة ،والدبلوماسية عبارة عن سلسلة من الطقوس المحترمة بإتقان،
حيث كانت المجتمعات تعطي فرص لتأكيد مكانتها في الهرم العالمي ،وإنسجاماً مع هذه الرؤية أصبح ما
يطلق عليه اآلن "السياسة الخارجية" من إختصاص و ازرة الطقوس التي كانت تحدد درجات العالقة الخارجية

من جهة ،ومكتب الشئون الحدودية المكلف بإدارة العالقات مع القبائل البدوية من جهة أخرى ،ولم توجد
و ازرة خارجية صينية حتى منتصف القرن التاسع عشر ،من أجل التعامل مع المتطفلين البرابرة اآلتين من

الغرب ،وحملت الو ازرة الجديدة العنوان التالي" :مكتب إدارة شئون جميع األمم" ،ما يشير إلى عدم إنخراط

الصين في أي عالقة دبلوماسية مع دول على اإلطالق (كيسنجر :2015 ،ص.)212-210
مظاهر نجاح الثقافة الصينية عالمياً:

تلعب الصين اليوم دو اًر كبي اًر ومهماً على الصعيد اإلقليمي والدولي ،على الرغم من أنها لم تشغل حي اًز كبي ارً
في المجال السياسي والفكري العالمي ،كما يلعب فكرها القديم والمتجدد على الدوام وفكر مؤسسها الحديث
"ماو تسي تونغ" دو اًر يتزايد تأثيره بإستمرار على الفكر الفلسفي والسياسي الحديث ،إذ أن فكر "الو تسو" و
"كونفوشيوس" أنبتا مدارس فكرية تقليدية تجددت بأثواب وأشكال محدثة ،وإنتشرت شهرتها ولو بشكل محدود

في العالم كافة ،كما أضاف فكر" ماو تسي تونغ" ورفاقه على الفكر الماركسي اللينيني وعلى تطبيقاته في
الصين ،إذ تركت أثر كبير على الفكر الماركسي والشيوعي المعاصر وأسهمت في اثرائه (عبد الحي،
 :1999ص.)4
وتقدم الصين اليوم نموذجاً راقياً فى اإلنفتاح على المحيط الخارجي ،مع إحتفاظها بخصوصيتها الثقافية
والتاريخية ،ورغم مواكبتها للتحوالت التي فرضتها العولمة ،إال أنها ظلت متمسكة بهويتها وبمقوماتها

الحضارية والثقافية ،وهي مكتسبات أسهم في ترسيخها وجود مقومات ذاتية ،نجحت الصين في توظيفها

وإستثمارها (لكريني :2013 ،ص ،)16وفي السنوات األخيرة عرضت الصين بعضاً من قوتها الناعمة أمام

العالم بصورة رائعة ،وحظيت بإعجاب وتقدير الكثيرين ،فعلى سبيل المثال :اإلنجاز المبهر ألولمبياد بكين

في 2008م ،حظي بإعجاب عظيم من قبل شخصيات األوساط الرياضية والدول المشاركة فيه وماليين
المشاهدين والمتابعين له عبر شاشات التلفزة في العالم ،كما ترك معرض إكسبو شانغهاي عام 2010م

إنطباعات مماثلة لدى الناس ،وقد ترك هذان الحدثان صورة جذابة ورائعة للصين ،كما ساهمت معاهد
"كونفوشيوس" في العالم على نشر الثقافة الصينية الغنية والعريقة والتي قال "فولتير" ذات يوم عن الصين
يطر عليها تغير
التي أعجب بها وبثقافتها ومفكريها بأنها" :اإلمبراطورية التي دامت  4االف عام من دون أن أ
يذكر في القوانين أو العادات أو اللغة ،أو في أزياء األهلين ونظام هذه اإلمبراطورية الحضارية بعمق هو

في الحقيقة خير ما شهده العالم من نظم وأعراف وقيم سياسية وثقافية" ( ،)TSIEN, 2013هذا باإلضافة إلى
تصنيف جامعة تشينغهوا وجامعة بكين في المراكز  52 ،49كل على حدة بين  200جامعة ممتازة في العالم

حسب صحيفة نيويورك تايمز األمريكية لمؤشر التعليم الجامعي الدولي (فرحات.)2014 ،
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وينظر الصينيون للثقافة الصينية بإعتبارها ثقافة عالمية ،وقد عبر عن ذلك الرئيس الصيني السابق "هو

جين تاو" بقوله "الثقافة الصينية ليست ثقافة الصينين بل ثقافة العالم بأكمله" ( GILL&HUANG, 2006:
 ،)P22-23وتقوم الصين بتبادالت ثقافية مع العديد من دول العالم من أجل تعريف العالم بالصين وثقافة

الصين ،وإعطاء صورة واضحة وجذابة عن الصين عكس ما تروج له وسائل الغرب ،كما أن الحكومة تمول
المهرجانات الثقافية والفنية في مناطق مختلفة من العالم ،حيث ترصد مبالغ طائلة للمهرجانات ،فعلى سبيل

المثال أنفقت الحكومة الصينية  20مليون دوالر على مهرجان "عيد الربيع" في مركز كينيدي في واشنطن

(توفيق :2008 ،ص.)63-62

إن نجاح الصين في نشر ثقافتها من خالل دبلوماسيتها الثقافية وتسخيرها لكل اإلمكانات التي تساعد في
خروج الثقافة إلى العالم ،أثار مخاوف الغرب وأمريكا ،فنجد أن بعض المثقفين في الغرب حاولوا إثارة
المخاوف ولفت نظر حكوماتهم وصناع القرار فيها إلى سياسة الصين في تسخير ثقافتها في حربها مع

الغرب ،فعلى سبيل المثال قامت مجلة "ساليت" الفرنسية بنشر تقرير للباحت الفرنسي "فريدريك مارتل" حول

إستخدام الصين لثقافتها كقوة ناعمة متهماً الحكومة الصينية بالتدخل وفرض رقابة صارمة على التعليم
والفنون والسينما ،وإنشاء شبكة إنترنت محلية خاصة بالصين ،وتكثيف الحمالت الدعائية من خالل ممارسة
الضغط على الفنانين والمثقفين ،واصفاً الثقافة بالجمود منذ أن وضع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الثقافة
والقوة الناعمة ضمن أولوياته ،مضيفاً أن أجهزة الحزب الحاكم في الصين تشن حرباً ضروساً على الثقافة

القادمة من الخارج بإعتبارها ثقافة ضارة تهدف إلى زعزعة وحدة المجتمع واألمة الصينية وإثارة الفتن وتفتيت
نسيجه ،كما تحدث التقرير عن معاهد كونفوشيوس معتب اًر إياها أداة من أدوات حرب الصين الثقافية التي
تمارسها الحكومة الصينية من أجل الترويج لثقافة الصين ،حيث أ فتتح أول معهد في سيول في 2004م ثم

تكاثرت هذه المعاهد لتصبح  500مركز منتشرة في أنحاء العالم في أكثر من  126بلد ،منها  100معهد

في أمريكا فقط ،هذا باإلضافة إلى حوالي  1000برنامج مدرسي مشابه للبرامج الصينية في معاهد ومدارس
عقدت شراكة مع نظيراتها الصينية (مارتل ،)2015 ،أما "جوشوا كورالنتزيك" فقد أشار إلى أن الصين بذلت

جهوداً حثيثة لتعزيز لغتها وثقافتها من خالل اإلشراف على إنشاء برامج لتعيم اللغة الصينية في جامعات
رائدة تمتد من كينيا إلى كوريا الجنوبية ،ومن أوزباكستان إلى أستراليا ،وقد حقق الهجوم الجذاب الذي تقوم
باهر ،كما يرى أن قوة الصين الناعمة المتصاعدة يمكن أن تشكل تهديد لمصالح أمريكا
اً
به الصين نجاحاً

الصلبة في منطقة آسيا ،ف على سبيل المثال يمكن للوحدة اإلقليمية لدول آسيا أن تهدد أمريكا وذلك من خالل
عدم مساندة أو دعم الواليات المتحدة األمريكية في حال نشوب نزاع ،خاصة في ظل أفول نجم التواجد الياباني
والتايواني في المنطقة ،كما يمكن أن يمس تحالف أمريكا مع تايالند وعالقتها الحميمة مع الفلبين ،أو يـؤدي

إلى تقليص عدد القوات األمريكية في سنغافورة ،ودعا "كورالنتزيك" أمريكا إلى اإلهتمام بالقوة الناعمة الصينية
وكيفية صعودها من خالل السفارات الموجودة في المنطقة ،على غرار ما فعلت مع اإلتحاد السوفيتي في
88

الحرب الباردة ،باإلضافة الى إتباع النموذج الصيني في إستقطاب الزيارات السياسية ورجال األعمال من دول

المنطقة ( ،)KURLANTZICK, 2007: P64, 233-234وقد إعترف "جيمس برادايس" أستاذ العلوم
السياسية في جامعة كاليفورنيا -لوس أنجيلوس بنجاح الصين في نشر ثقافتها قائال" :تقيم الصين معاهد

كونفوشيوس حول العالم لنشر ثقافتها بالتعاون مع المعاهد والجامعات األكاديمية األجنبية ،وقد عملت هذه
المعاهد على زيادة قوة الصين الناعمة وساعدتها في تحسين صورتها أمام العالم ،وكانت هذه المعاهد بمثابة

"حصان طروادة" في تأثيرها" ( ،)PARADISE, 2009: P647وأدى إتباع الصين إلستراتيجية خروج ثقافتها
للعالم ،وتسخيرها لوسائل وأدوات متعددة في نشر ثقافتها ثماره ،فنجد أن عناصر الثقافة الصينية تتواجد في

قارات العالم الستة ،فقد تم استضافة مهرجان عيد الربيع في أكثر من  400مدينة في  140دولة ،كما أصبح
مهرجان عيد الربيع عطلة قانونية في ما اليقل عن  12بلد ،وأثنت صحيفة الفاينانشل البريطانية على استمرار

اإلحتفال بمهرجان عيد الربيع الصيني والذي يعتبر أقدم المهرجانات في العالم بهذه الحيوية ،وقالت المديرة
العامة لمنظمة اليونسكو "ايرينا بوكوفا" أن مهرجان عيد الربيع الصيني أصبح من المهرجانات التقليدية
والثقافية لليونسكو ،كما أصبح عيد الربيع عطلة رسمية في المدراس الحكومية في نيويورك ،وتحدث رئيس

المفوضية األوروبية "جان كلود يونيكار" أن بروكسل عاصمة اإلتحاد األوروبي لم تشهد إحتفاالت واسعة

النطاق منذ الهجوم اإلرهابي األخير في باريس ،وأن مهرجان عيد الربيع الصيني لم يجلب لبروكسل الفرحة
والسرور فقط ،وإنما جلب لها شعبية أيضاً (صحيفة الشعب اليومية.)2016 ،
وباتت الثقافة الصينية محل إهتمام وتسليط الضوء أكثر من قبل الدبلوماسية العامة ،وإزداد إنتشارها في

العالم تدريجيا ،فقد وقعت الصين وفقاً لإلحصائيات ما يقرب من  800خطة تنفيذ إلتفاقية حكومية حول
التعاون والتبادل الثقافي مع  145بلداً ،كما أن آالف من المنظمات الثقافية تحافظ على عالقات تعاون
وثيقة معها ،وقامت بنشاطات ثقافية كثيرة على مستوى مهرجان عيد الربيع ،مهرجان الفنون اآلسيوية ،كما

تم تنفيذ مجموعة من المشاريع التجارية الثقافية كاألسواق ،وزيادة المشاريع التجارية والصناعية والثقافية
عاماً بعد عام ،وتوسيع قنوات الصادرات الثقافية الصينية تدريجيا( .صحيفة الشعب اليومية)2011 ،
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المبحث الثاني :الصيننة والنظام العالمي

ظهرت معالم "عولمة بديلة" في القرن الواحد والعشرين ،ومع صعود قوى جديدة على المسرح العالمي وعودة

قوى أخرى ،تعمل على تحدي السيطرة العالمية للتأثير الغربي وتحد من سطوته ،وتوصف العولمة البديلة
على أنها مجموعة قيم تؤسس لبديل عن الممارسات والسياسات والمؤسسات والموارد الموجودة حالياً ،ويمكن

مالحظة أنه ومنذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية عام 1949م ،هناك حضور دائم ومتزايد لبكين على

المستوى لعالمي ،وهذا الحضور مدعوم بالنمو اإلقتصادي والتطور الصناعي والتكنولوجي وحشد األدوات
السياسية واإلقتصادية والثقافية لإلعتراف الدولي بها كقوة رئيسة بما يخدم مفهوم العولمة البديلة (يو،
.)2016

وكان للمدارس الفكرية المختلفة في الصين أثر على اإلبداع الخالق لإلنسان والمجتمع الصيني ،كما كان
للمؤثرات الجغرافية والسياسية دور فاعل في الحضارة الصينية دون وجود مؤثرات فكرية من الخارج ،وبالرغم

من أن الديانة البوذية وفدت إلى الصين من الهند ،وتغلغلت في بعض المناطق الصينية ،إال أن الفكر البوذي
تأثر بالواقع الصيني ما جعل البوذية في الصين تختلف عنها في الهند ،وهذا يدل على قدرة المجتمعات
الحضارية على هضم األفكار والمعتقدات الوافدة من الخارج وإحتوائها ،وإضفاء صبغة خاصة بها ،وهذا إن

دل على شيء يدل على قدرة الصين على صيننة األفكار والمعتقدات الوافدة إليها وإلباسها الهوية الصينية،
ومثال على ذلك ما حصل مع الفكر الماركسي الذي تم إضفاء الخصائص والصفات الصينية عليه وقولبته

صينياً مع "ماو تسي تونغ" فأصبحت ماركسية بخصائص صينية ( عبدالحي :1999 ،ص ،)300فهل
للصين القدرة على صيننة العالم كقدرتها على صيننة الثقافة الوافدة إليها؟ وهل يمكن للصين أن تقوم بدور
العولمة البديلة واستبدال األمركة بالصيننة؟ إذاً ما هي الصيننة؟ وما هي سماتها ومقوماتها؟

الصيننة :مصطلح جديد لم يسمع به إال قلة من الناس ،وهو مصطلح على غرار األمركة والتي يعرفها د.
عبد الوهاب المسيري "محاولة صبغ أي مجتمع أو فرد بالصبغة األمريكية وإشاعة نمط الحياة االمريكية"

(المسيري ،)2007 ،ويرى أن إنتشار ظاهرة األمركة في العالم يرجع إلى تزايد الهيمنة العسكرية والحضارية
األمريكية ،وأن من أكبر آليات األمركة في العالم السينما األمريكية متمثلة في أفالم توم وجيري التي تجسد
القيم الدارونية ،وأفالم الكاوبوي وكل أفالم العنف مثل "جيمس بوند" وغيرها التي تمجد العنف وتشجع عليه،

أما األفالم الكوميدية والدرامية فهي تعمل على تحييد فكرة القيمة نفسها ،ويضيف بأن االمركة نسق حضاري
أو شبه حضاري ،تعمل على تحطيم الحضارات وتحطيم الخصوصية والثقافة األمريكية نفسها (المسيري،
.)2007

وبالعودة إلى الصيننة وهي نسبة إلى الصين ،وتعني جعل العالم ينجذب للثقافة والحضارة الصينية ،وأن
يتحدث العالم اللغة الصينية ،وتصبح بكين وشنغهاي على غرار واشنطن ونيويورك قبلة الزوار ،وتستقطب

الجامعات الصينية الطالب األجانب من كافة الدول ،ويأتي الزوار للسياحة في الصين ورؤية األماكن األثرية
والحضارية في الصين ،وأن ي عت رف باألعياد والمناسبات الوطنية الصينية في العالم ،ويتم اإلستماع للموسيقى
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واألغاني الصينية ومشاهدة األفالم والمسلسالت التلفزيونية ،ويتم تقليد األسلوب الصيني في األكل واللبس،

ويتم تقديم األطعمة الصينية في المطاعم المحلية في الدول المختلفة ،وأن تكون الصين هي أرض الحالم
لماليين الشباب ،ولمعرفة إذا ما كانت الصين قادرة على فعل ذلك البد من العودة للواليات المتحدة األمريكية
ومعرفة العوامل والسمات التي جعلتها تهيمن على العالم وتفرض نموذجها عليه ،وبالعودة إلى مقومات

وعوامل الهيمنة األمريكية ،نجد أن الواليات المتحدة األمريكية استطاعت أن تهيمن على العالم من خالل

ما تملكه من (ناي :2077 ،ص:)64

 إقتصاد حيث تملك الواليات المتحدة األمريكية أكبر إقتصاد في العالم. -تجتذب ما يقرب من ستة أضعاف المهاجرين األجانب.

 تنشر ما يقرب من أربعة أضعاف المقاالت العالمية والدولية التي تنتجها المؤسسات العالمية المنافسةلها في هذا المجال.

 تحتل المرتبة األولى في الفوز بجوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء واإلقتصاد. -تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا في عدد جوائز نوبل لألدب.

 لديها أكثر إقتصاد تكنولوجي متقدم في العالم واألكثر إبداعاً كما يمثل هذا وادي السيليكون (جاك، :2010ص.)405
 أقوى جيش في العالم بدرجة التقارن ،مؤسس على القوة البحرية والجوية مما يمكنها من ممارسة نفوذهافي جميع مناطق العالم (علي :2009 ،ص.)159

 صممت بشكل أساسي النظام اإلقتصادي الدولي وشكلته وما زالت تقرر قوانينه وأحكامه (جاك:2010 ،ص.)406

 أكبر مصدر لألفالم والبرامج التلفزيونية ،الموسيقى المعروفة ،الكتب الخيالية والواقعية(.)KURLANTZICK, 2007: P229

 اللغة اإلنجليزية والتي تعتبر لغة العالم المشتركة ويرجع ذلك إلى حد كبير لسطوة وقوة أمريكا وجاذبيتها(علي :2009 ،ص.)167

 لديها أفضل جامعات في العالم ،ففي عام  2006حصلت  8جامعات أمريكية على المراكز الثمانيةاألولى في تقييم شنغهاي ألفضل الجامعات في العالم من حيث الجودة والقائمين على التدريس واألبحاث
األكاديميين ،كما أن معظم األفراد في الدول المتقدمة يفضلون إرسال أبنائهم للتعليم في أمريكا

(.)KURLANTZICK, 2007: P229

 أكثر من  86ألف باحث أجنبي موجودين في المؤسسات التعليمية األمريكية عام ( 2002ناي:2007 ،ص .)64

 الماركات األمريكية العالمية مثل جوجل ومايكروسفت وكوكاكوال ووول مارت تهيمن على نظيراتها فيالعالم.
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 -نيويورك عاصمة العالم بحكم الواقع ،كثي اًر ما يكون تواجد دولي لكل ما هو أمريكي.

 التاريخ األمريكي ومناسباته وأحداثه مثل إعالن اإلستقالل والحرب األهلية مألوفا في أنحاء العالم ،كماتجد األعراف والمناسبات األمريكية مثل عيد الشكر والهالوين (عشية عيد القديسين)  4لها أصداء في

أنحاء العالم (جاك :2010 ،ص.)406

هذا عن الواليات المتحدة األمريكية فماذا عن الصين؟ ما هي السمات التي تتميز بها الصين التي تجعلها
تترك بصمتها على المستقبل؟ إذا نظرنا إلى المقومات التي تمتلكها الصين والتي تجعل منها قوة قادرة على

صيننة العالم سنجد أنها أكبر دول العالم من حيث عدد السكان ،والثانية من حيث حجم اإلقتصاد ،والرابعة

من حيث المساحة ،كما تعد من أقوى الدول في المجالين الرياضي والثقافي (لينغ :2017 ،ص ،)13وتمتلك
أكبر ميزانية للبحوث والتنمية في العالم ،ودخلت  37من الشركات الصينية قائمة غلوبال فورتشن  500عام

2009م ،كما أنها رابع دولة من حيث عدد السياح عام 2009م ،وعضو في منظمة التجارة العالمية ،وتمتلك
ما يقدر بنحو  1.6تريليون دوالر من سندات الضمان األمريكية ،وأكبر ممتلك للدين العام األمريكي إذ
تستحوذ على  801.5مليار دوالر من سندات الخزينة األمريكية (الملحقية الثقافية في الصين،)2009 :

باإلضافة لذلك فإن الصين تمتلك مقومات يمكن أن تساهم في دعم مكانتها الدولية:

 -1التاريخ الصيني ومداه الطويل :الحضارة الصينية من أعرق الحضا ارت التي عرفها اإلنسان ،ومن أوفرها
وأغزرها إسهاماً في تقدم البشرية على مر التاريخ من خالل اإلبتكارات الميكانيكية التي أدهشت العالم

األوروبي واإلسالمي منذ مايزيد على ألف عام ،كذلك هي الحضارة التي التزال بعض أقدم ثمارها تبهر
العقول ونحن في بداية القرن الواحد والعشرين ،فعلى سبيل المثال ،لو ألقينا نظرة على الطب الصيني
التقليدي وفنونه العجيبة كالتخدير والعالج باإلبر الصينية والتداوي باألعشاب على أيدي األطباء الحفاة،
تلك الفنون التي أصبحث مثار دهشة وجدل الكثير ،بل مثار البرامج البحثية ،كما نرى هناك توجه كبير

من المرضى سواء من أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا للتطبب بالعالج الصيني التقليدي والروحاني في
الصين ( نيدهام :1995 ،ص.)10-9

 -2بكين العاصمة العالمية الجديدة :أضيفت لبكين تحسينات وتعديالت وتوسعات تجعلها تناسب عاصمة
دولة مؤثرة في العالم مثل عواصم القوى العظمى واالمبراطوريات الكبيرة ،فبكين عاصمة الصين منذ
اكثر من  800عام ،وهي مركز النشاط السياسي ،وتنبض بالحركة الثقافية والتطور العلمي ،كما أنها

مقر ألهم الجامعات والمعاهد ،وتزخر باألماكن التاريخية واآلثار الجميلة النادرة مثل القصر اإلمبراطوري
والذي يسمونه "المدينة المحرمة" ،وفيها أضخم تجمع معماري قديم في العالم ،ويضم معبد الجنة الذي

كان يتعبد فيه األباطرة ،وقصر الصيف الذي يوجد فيه منتجع األباطرة ،كذلك مقابر "مينج" التي تضم
 4عيد الهالوين هو عيد القديسين ،وهو اختصار لعشية القديسين ،ويحتفل به في الواحد والثالثين من شهر أكتوبر من كل عام ،وهي الليلة التي تسبق
عيد القديسين ،ويستمر االحتفال لمدة ثالثة أيام ،وينتهي العيد بيوم األرواح ،ويشار إلى أن االحتفال بعيد الهالوين ليس له عالقة بالدين في أغلب المناطق
4

في أوروبا ،وأمريكا الشمالية
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رفات أباطرة األسرة الثالثة عشر ،كما أنها تحتوي على أحد العجائب السبعة أال وهو سور الصين العظيم
الذي يجلب الكثير من السياح من مختلف األماكن في العالم (نافع :1999 ،ص ،)62كما وأصبحت
بكين قبلة زعماء العالم حيث زارها في عام 2006م ما يقارب نصف زعماء دول العالم البالغ عددها

 192دولة ،وذلك للتعبير عن شكرهم وإمتنانهم للعمالق الصاعد ،كما أن كل الذين زاروا بكين ،قاموا
بالحج إلى معبد السماء ،والذي شيد بطريقة معقدة ووفق مبادئ الكوزمولوجيا (علم الكون) ،لمحاكاة

الشكل الحقيقي للسماء (ليونارد :2008 ،ص ،)186باإلضافة لذلك فإن أحدث المعلومات الصادرة عن
جمعية اإل جتماعات والمؤتمرات الدولية International Congress and Convention Association

( )ICCAتفيد بأن بكين إستضافت  111مؤتمر دولي عام 2011م ،وبذلك تكون بكين دخلت المراكز
العشرة األولى العالمية لترتيب المدن العالمية من حيث إقامة المؤتمرات الدولية ،كما إرتفعت بكين من
المركز الرابع في عام 2010م إلى المركز الثاني بعد سنغافورة في منطقة آسيا (شينخوا.)2012 ،
كما إستضافت بكين أولمبياد 2008م والذي أثار إعجاب الجميع وجعل بكين محط أنظار اإلعالم ،بحيث
تحدث الرئيس األمريكي عن أولمبياد بكين قائال "يمكن إعتبار أولمبياد بكين نجاحاً كبي اًر مع كثير من المتعة"
واستطرد قائالً "لقد شاهد العالم من خالل األولمبياد مدى جمال وإبداع الصين" (بوش :2013 ،ص-570

 ،)571وباإلضافة إلى أولمبياد بكين فقد فازت العاصمة الصينية بإستضافة دورة األلعاب األولمبية الشتوية

لعام 2022م ،لتكون بكين أول عاصمة أو مدينة تفوز باستضافة دورة صيفية وشتوية لأللعاب األولمبية
(.)CNN, 2015
 -3صعود دولة حضارة :الصين دولة حضارة ،كما أنها ليست مثل الدول الغربية وال مثل معظم دول العالم،
فالصين تشكلت ووجدت بمفهوم الحضارة ،ونهضة الصين ليست نهضة دولة عادية ،بل تمثل نهضة

خمس سكان العالم ،إنها نهضة دولة متحضرة ذات تاريخ طويل وأرض شاسعة ،وقد إحتلت نهضة
الصين صدارة األخبار ،ونشر الكثير من المقاالت حول صعود الصين ،ومن ضمن المقاالت التي
نشرت في صحيفة نيويورك تايمز مقال كتبه "توماس فريدمان" بعد حضوره أولمبياد بكين ،بعنوان مثير

للجدل "سبع سنوات مقدسة" ،ونشر في  27أغسطس 2008م يوضح فيه الكيفية التي قضت فيها الصين
والواليات المتحدة األمريكية السبع سنوات األخيرة ،والفرق بين الدولتين في التعامل مع األمور الداخلية

للبالد ،وأشار الى ذلك بأنه في الوقت الذي كانت فيه الصين تشيد المالعب والمطارات ،وتبني الطرق
والحدائق ،وتهتم بالبنية التحتية في المدن والقرى الصينية ،وتسعى إلى بناء مدن حديثة ،وتضع الخطط

للقضاء على الفقر وتحسين مستوى حياة األفراد ،والرفع من مستوى التعليم ،والصحة ،كانت الواليات
المتحدة األمريكية مشغولة بتجهيز داعش ،وصب كل إهتمامها على تطوير القدرات العسكرية وصناعة
الدبابات واألسلحة الفتاكة ،وأكد فريدمان على أن المدن الحديثة في الصين أكثر تطو اًر من المدن الكبرى

في الواليات المتحدة األمريكية وأن المطارات الصينية أكثر رقي وتطور وراحة من المطارات األمريكية
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التي تبدو متواضعة مقارنة بمطار شنغهاي الدولي ،ويؤكد على أن المستقبل يكمن في الصين وعبر عن

ذلك قائالً "ال أريد أبداً أن أخبر بناتي أن عليهن الذهاب إلى الصين لرؤية المستقبل" (وي:2016 ،

ص.)22-21

واستطاعت الصين أن تثيت للعالم أن الحداثة اليمكن تشكيلها من خالل المنافسة واألسواق والتكنولوجيا

فقط ،وإنما تتشكل بواسطة التاريخ والثقافة  ،واإلعتقاد السائد لدى الغرب بأنه ما إن تتطور الدول حتى تتبنى
وتكتسب شخصية الدول الغربية ،فإن ذلك وهم ،فالصين ليست دولة غربية ولن تصبح بل ستبقى مختلفة

جداً (ياكويس.)2011 ،

 -4النظام العرقي الصيني :من بين  1.4مليار شخص في الصين ،فإن أكثر من  %90منهم ينتمون إلى
قومية "الهان" ،وهذا يختلف عن معظم الدول ذات التعداد السكاني الكبير أمثال الهند ،أمريكا ،الب ارزيل،
حيث تتكون هذه الدول من خليط من القوميات ،بينما الصين متعددة القوميات في األطراف ،ويعود
السبب في ذلك إلى أنه قبل  2000عام ،توسعت قومية الهان بصورة طبيعية بسبب قوتها وبسبب شعورها
باإلستعالء وبالشخصية الثقافية الخاصة بها ،وكان لذلك فائدة وهو أن  %90من سكان الصين من

قومية الهان أدى إلى بقاء الصين متماسكة ومترابطة (ياكوس.)2011 ،

 -5مصدر هائل للقوة اإلقتصادية :إن الصين حاضرة في كل مكان ،يغذيها إقتصاد هو األسرع نمواً في
العالم ،وعبارة "صنع في الصين" إنتشرت في كل أنحاء العالم ،وأصبحت الصين أكبر مصنع لألجهزة

اإللكترونية اإلستهالكية ،حيث تضخ في أسواق العالم أجهزة التلفزيون ،وأجهزة ( ،)DVDوالكمبيوترات،
والهواتف الجوالة ،وألعاب األطفال ،والمالبس أكثر من أي بلد في العالم .وقد وصف الصحفي ورجل

األعمال "تيد سي فيشمان" الصين قائالً" :ليس ثمة بلد في العالم تتقن اللعبة اإلقتصادية أكثر من الصين،
ولم يهز بلد هرم اإلقتصاد العالمي كما هزته الصين" (فيشمان :2009 ،ص ،)9كما أن سرعة نهضة

الصين مذهلة ،فقد إزداد الناتج المحلي اإلجمالي الصيني  18ضعفاً منذ 1979م ،وتتميز الدولة بأنها
ثاني أكبر إقتصاد في العالم ،وعند حساب ناتجها المحلي اإلجمالي ،ووفقاً لنظرية تعادل القوة الش ارئية

( ،)PPPيمكننا القول إن الصين قد أصبحت بالفعل ثاني أكبر إقتصاد في العالم عام 1992م ،كما
تجاوزت ألمانيا كأكبر دولة مصدرة في العالم عام 2009م ،وعلى مدار العقود الثالثة الماضية ،تم ضخ

 800مليار دوالر أمريكي في اإلستثمارات األجنبية في الصين ،وبحلول عام 2010م كانت  3من بين

 5أكبر بنوك على مستوى العالم بنوك صينية ،وقبل سنوات قليلة مضت ،جذبت القمة اإلقتصادية

السنوية لمجموعة دول الثماني إنتباه العالم ،أما األن فقد تولت وظيفتها مجموعة دول العشرين (تشن،
 :2012ص.)20-19

كما تحولت الصين لتلعب دور األيقونة اإلقتصادية في األقاليم النامية مثل إفريقيا وأمريكا الالتينية والشرق
األوسط ،ولتكون الشريك اإلقتصادي للبلدان النافذة المتعثرة مثل روسيا وبالتالي يمكن القول بأن إنجازات
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الصين في العولمة هي أكبر من اإلندماج في إقتصاد كوني تبقى الواليات المتحدة األمريكية سيدته األولى،
وقد عبر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة إفريقيا "مختار دبون" عن هذا الواقع مشي اًر الى أهمية دور الصين

في العولمة تحديداً عبر نشاطها في إفريقيا ،حيث تعكس المشاريع اإلستثمارية الصينية في إفريقيا التي
تصنف على أنها القارة النامية من الطاقة النووية في إفريقيا الجنوبية وصوالً إلى إنتاج النفط في السودان

مرو اًر بالطاقة الشمسية في ماالوي الوجود الصيني القوي وآفاقه ،هذا باإلضافة إلى أن ربع الصادرات
اإلفريقية تتجه إلى الصين ،هذه األهمية يعكسها وجود أكثر من  54مليون مقال عن العالقات الصينية
اإلفريقية ،وحسب توقعات "جيم اونيل" فإن ماليين المقاالت ستنشر في المستقبل عن دور الصين في
العولمة رغم التعثر بين منعطف إقتصادي وآخر (شقراني ،)2016 ،ويطرح القادة الصينيون أنفسهم كبديل

لقوة الغرب التي تتدخل في شئون الدول ،حيث تقدم الصين مساعداتها للدول النامية دون التدخل أو اإلشارة

إلى شئونها الداخلية ،كما أنها ال تملي على الدول األخرى ما يجب القيام أو ماال يجب القيام به ،ما جعل
العديد من الدول تطمئن لسياسة الصين ،التي ترى أن التدخل أداة من أدوات

تغيير النظام ( KURLANTZICK ,

 ،)2007: P50-53ويؤكد عدد من الباحثين أن القيم الحضارية المستمدة من الثقافة الصينية مسئولة
بشكل كبير عن اإلنجازات اإلقتصادية ،ولوال وجود خلفية ثقافية لما إستطاعت الصين أن تحقق معجزتها
اإلقتصادية (نجيم :2011،ص ،)47ويمكن رؤية ذلك بوضوح فقد أصبحت الصين قبلة المستثمرين
األجانب ،حيث تستقبل الصين كل يوم الكثير من األجانب واآلسيويين واألمريكان الخبراء في الصناعة
واألعمال المصرفية والكمبيوتر ،وإرتفع حجم اإلستيراد والتصدير الذي تقوم به شركات أجنبية تعمل في

الصين ،باإلضافة إلى إستقبال الصين لمزيد من الطالب األجانب والعرب الراغبين في الدراسة في الصين،

كذلك تحظى السياحة بإهتمام األجانب لما تملكه الصين من تاريخ حضاري وثراء في المعارض والمتاحف
التي تعرض التاريخ الصيني ،ولما تتمتع به من طبيعة ساحرة ومناظر طبيعية خالبة ،كما أصبحت الصين

قبلة المرضى الراغبين في العالج بالطرق التقليدية الصينية التي بدأت تنتشر بشكل واسع وتحظى بإحترام
كبير.
 -6قطب سياسي جديد :تتميز الصين بخصائص ثقافية وقيمية وسياسية تختلف إختالفاً كلياً عن أوروبا
وأمريكا ،قطب من آسيا ،ويركز المدافعون عن القضايا العالمية إهتمامهم أكثر على بكين ،خاصة بعد
إنخفاض شعبية الواليات المتحدة بسبب تورطها في أفغانستان والعراق ،وال غرابة أن ت دعى الصين لحل
المشاكل في كوريا الشمالية وبورما ،كما أن الصين أصبحت في مقدمة الدول في مناقشة القضايا العالمية

التي تتعلق بتغيير المناخ ،والتخصيب النووي اإليراني ،وإصالح األراضي في زيمبابوي ،ووجودها في
دارفور (المركز العربي للدراسات ،)2013 ،وترجمت الصين مساعيها السياسية لموازنة نموها

اإلقتصادي ،فإنضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا في أكتوبر 2003م ،كما
أصبحت عضواً نشطاً في الحوار األمني اإلقليمي وهذا يبدو واضحاً في دورها المتزايد في المنتدى
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الجهوي لآلسيان  ،)ARF( ASEAN Regional Forumوأصبحت أكثر نشاطاً في مهمات حفظ
السالم التابعة لألمم المتحدة ،باإلضافة إلى لعب الصين دو اًر نشطاً في المبادرة بآلية شنغهاي الخماسية

التي تطورت في إطار منظمة شنغهاي للتعاون )SCO( Shanghai Cooperation Organisation
كهيكل متعدد األطراف ويركز على المسائل السياسية واالقتصادية واألمنية بين الصين وروسيا،
كازخستان ،طاجكستان ،وأوزباكستان ،وتروج الصين لتأسيس حوار على مستوى وزراء دفاع اإلقليم في

إطار المنتدى الجهوي لآلسيان ( )ARF( ASEAN Regional Forumحكيمي :2008 ،ص-61
.)62
 -7قيم تنافسية :أعلنت الصين وجودها كقوة منافسة ودخلت دائرة التنافس من باب التنمية اإلقتصادية،
وتقدم الصين نفسها اآلن كقوة سلمية ،فقد بدأت تتقدم بخطى ثابتة وفي صمت في تصدير وتسويق
نموذجها الثقافي ،والترويج لمقوماتها التاريخية واألسطورية ،لتؤكد على جدلية العالقة بين القوة الناعمة

بمفرداتها الثقافية والقوة الصلبة ،ومن المالحظ أن القيم السياسية أو اإلجتماعية التي تندمج داخل النسيج

اإلجتماعي هي من الموروث الصيني القديم ،والموجودة في تعاليم "كونفوشيوس" و"مينشيوس" و "الو
تسو" و "سن تزو" والتي تمثل العقائد األساسية للثقافة الصينية بكل مبادئها األخالقية والتي تدعوا إلى

(وي ،2016 ،ص :)93

 أن تحمل نوايا حسنة تجاه اآلخرين. -اإلعتماد على النفس.

 -أن تكون دؤوبا في العمل مقتصداً.

 أن تبذل جهوداً متواصلة لتطوير الذات. -أال تكل من التعلم.

 -أن نتعاون معاً في وقت الشدة.

ويت وقع أن الحكمة السياسية الصينية مع مرور الزمن ،ستحدث تأثي اًر أكبر من أي وقت مضى على بقية
ً
العالم.
 -8اللغة الصينية :تكتب بخط إخترعه الصينيون ،ويتميز برموز تعبر عن أفكار ال أصوات ،وتنبع الرموز
الصينية من حياة األمة الصينية ،فهي عبارة عن الشكل الخارجي للوعي الجمعي لهذه اللغة ،وقد أ ختزلت

الحضارة الصينية العريقة التي تمتد آلالف السنين في هذه الرموز التي تكتب بها اللغة الصينية ،والتي

إستطاعت تسجيل والمحافظة على الموروث الثقافي الصيني ،فكل رمز من هذه الرموز ينبع من الحياة
الواقعية لألمة الصينية ،وخاصة رموز المرحلة األولى لظهور الرموز الصينية ،والتي كانت تحاكي أشياء
واقعية ،وصورة مصغرة للحياة الصينية (مين :2014،ص ،)179-178ويمكن قراءة اللغة الصينية في

جميع أنحاء الصين ،بغض النظر عن لهجة المتكلم ،كما أن الكتب التي كتبت قبل ألفي سنة يمكن
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قراءتها اليوم بسهولة ،وللغة الصينية دور مهم في إحساس الشعب الصيني بالوحدة والهوية وساعدت
على اإلستمرار واإلتصال (شريعتي :2006 ،ص ،)267ومن حيث عدد المتكلمين باللغة الصينية ،فقد

حصلت لغة الماندرين (الصينية) على المرتبة الثانية التي قامت بها اإلحصائيات العالمية ومن أشهرها

كتاب "حقائق العالم" الصادر عن اإلستخبارات األمريكية و"إنكارتا" وأيضاً إثنولوج ،حيت يتحدث بها

أكثر من مليار شخص ،وجاءت اللغة الصينية بعد اللغة اإلنجليزية في الترتيب (روسيا اليوم،)2015 ،
وتعتبر اللغة الصينية مصد اًر أساسيا للتراث الثقافي الضخم الذي تتمتع به الصين ،ويزداد تأثير اللغة

الصينية أكثر من خالل التعامل المستمر مع العالم الخارجي ،كما أن اإلنتشار السريع لمعاهد
كونفوشيوس في أنحاء مختلفة من العالم يظهر أن اللغة الصينية أصبحت مصد ارً رئيساً للقوة الناعمة
الصينية (وي :2016 ،ص ،)92وفي مقال نشرته صحيفة التايمز األمريكية كتبت"إذا كنت ترغب في

قيادة العالم ،تعلم اللغة الصينية" (الصين ،)2009 ،وهذه إشارة تعبر عن قوة اللغة الصينية وتأثيرها في
العالم.

 -9صعود الجامعات الصينية :برنامج اإلستثمار الذي طبقته الصين في مجال التعليم العالي خالل العقود
الماضية بدأ يؤتي ثماره ،فحصلت  7جامعات صينية من بين أفضل  50جامعة في العالم ،طبقاً
السنوي
سيموندس
كواكواريلي
شركة
أصدرته
الذي
العالمي
للتصنيف

 )QS( Quacquarelli Symonds Limitedالمختصة بشئون التعليم العالي ،ويرى مدير البحوث
في الشركة "بن سوتر" أن نجاح الجامعات الصينية يتزامن مع تحول كبير في ميزان القوى الدولي ،حيث
دخلت المؤسسات التقليدية اآلسيوية كمنافس حقيقي أمام الجامعات البريطانية واألمريكية ،السيما في
تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات ،كما تميزت جامعة هونغ كونغ بقدرة تنافسية دولية

عالية ،مما عزز تواجدها في مختلف المجاالت األكاديمية ،وقد جاءت الصين في المرتبة الخامسة

كأكثر الدول حضو ارً في التصنيف العالمي ،واألولى آسيوياً)FORBOS MIDDLE EAST, 2015 (،
واحتلت الصين المرتبة الخامسية عالمياً في الجانبين الثقافي والتعليمي ،وبالنسبة لعدد الطالب األجانب

الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد الصينية فقد احتلت المركز الثالث عالمياً بعد الواليات المتحدة
األمريكية وبريطانيا ،وتسعى الصين لجعل عدد الطالب األجانب فيها يصل لنصف مليون عام 2020
من بينهم  150ألف في الدراسات العليا ،أما بخصوص الطالب العرب في الجامعات الصينية ،فإن
عددهم يتزايد بمعدل  %30سنوياً ،ويصل عددهم الحالي إلى  22ألف طالب عربي (عبد الحي،

.)2013

 -10الثقافة الصينية قوة ناعمة :مفهوم القوة الناعمة ليس غريباً على القاموس السياسي الصيني ،ففي
المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني عام 2002م ،أبرز التقرير السياسي للمؤتمر أنه" :في
عالم اليوم ،تشتبك الثقافة مع اإلقتصاد والسياسة مما يبرهن على أنها تحتل مكانة أكبر ودور أكثر أهمية

في السباق من أجل نفوذ وطني شامل" ،وفي إجتماع إلدارة الشئون الخارجية في 2006م ،تحدث الرئيس
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السابق "هوجينتاو" قائالً" :تزايد الدور الدولي لبالدنا وتأثيرها يفترض أن يتم التعبير عنه بقوة صلبة
تتجسد في المجال اإلقتصادي والتكنولوجي ،كما بقوة ناعمة تمثلها الثقافة" (الفراوي ،)2016 ،وطرح

المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني فكرة بناء منظومة لحفظ التراث الثقافي الصيني التقليدي،
وإظهار الثقافة الصينية التقليدية قيمها األخالقية وإظهار اإلتجاهات العصرية الجديدة أيضاً ،وذلك من

خالل إحياء الفكر والثقافة التقليدية عن طريق اإلهتمام بالتعليم من مراحل الطفولة ،والدعوة إلى إحياء
الثقافة الصينية التقليدية ليس فقط له تأثير عميق على رفع المستوى األخالقي والحضاري للقومية
الصينية ،ومقاومة اإلضطرابات الجماهيرية وتعزيز اإلستقرار اإلجتماعي ،بل يساهم في بناء مجتمع
ينعم باألمن ،ويصد الثقافات الخارجية التي تحاول هدم وحدة الصين ،كذلك تحقيق اإلستقرار الدائم

للصين والرفع من تأثير الصين الثقافي في المجتمع الدولي (لينغ :2017 ،ص ،)46-45وتعمل على
الصين على نشر ثقافتها وتعزيز التبادل الثقافي عن طريق معاهد كونفوشيوس التي أقامتها في أنحاء
مختلفة من البالد (آسيا ،أوروبا ،أمريكا الالتينية ،إفريقيا ،أستراليا) ،كجزء من توسيع قوتها الناعمة،
ومن أجل كسب القلوب والعقول ألغراض سياسية (.)PARADISE, 2009: P4

وإن كان "جوزيف ناي" هو المرجع األكبر لمفهوم القوة الناعمة في األدبيات األمريكية ،فإن المنظر المرجعي
للصين حول القوة الناعمة هو "هو وانغ هايننغ" الذي أكد عام 1993م على أن الثقافة أهم قوة ناعمة للدولة

(الفراوي.)2016 ،

 -11أولمبياد بكين  :2008ال يمكن إغفال ما قدمته الصين للعالم في إفتتاح أولمبياد بكين  ،2008والتي
أظهرت قدرتها العالية على توظيف تقنيتها الحديثة في إبراز هويتها الثقافية ورمزيتها التاريخية ،وكانت
أولمبياد بكين مؤشر واضح على إستيقاظ المارد الصيني الذي أدهش العالم ،ويعتبر حفل إفتتاح أولمبياد
بكين  2008األعظم في تاريخ البشرية ،والذي أقيم في الملعب الوطني "عش الطائر" الذي انطلق في
 8.8.2008في الساعة الثامنة وثماني دقائق وثمان ثواني ،وقد تم إختيار رقم  8كونه جالباً للحظ في

الثقافة الصينية ،كما أنه في تاريخ األلعاب األولمبية لم يشهد اإلحتفال حضو ارً كما في حفل إفتتاح

أولمبياد بكين ،فقد حضر اإلحتفال رؤساء وملوك الدول ورؤساء الحكومات باإلضافة إلى أكثر من 80

شخصية سياسية مرموقة ،وحسب وكالة رويترز فإن ما يقارب من  %15.5من إجمالي سكان العالم

شاهد حفل إفتتاح األولمبياد عبر شاشة التلفاز ،وهو رقم غير مسبوق ألي حفل إفتتاح (الصبيح،
 ،)2016كما جعلت الصين من األلعاب األولمبية عيداً كبي اًر وواجهة لديناميكية الصين وإزدهارها وبزوغ
نجمها في الفضاء العالمي ،وهذا ما أشار إليه "خوان سامارانش" رئيس اللجنة األولمبية الدولية السابق

الذي تحدث قائالً" :إن أولمبياد بكين سيكون األفضل في التاريخ األولمبي" (نجيم ،)2008 ،وقد كان

اإلحتفال تعبي اًر عن الثقافة الصينية التقليدية ،كما أنه حمل رسائل للعالم تعبر عن المحبة والسالم.
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 -12الطعام والدواء الصيني :يعود الطب الصيني التقليدي إلى آالف السنين ،حيث يعود سر إكتشاف
األعشاب والطب والشفاء إلى ثالثة أباطرة أسطوريين عاشوا بين العام  2500و  4000قبل الميالد،

اإلمبراطور الذي يعالج بالوخز باإلبر ،والناسك الذي علم الجنس البشري كيف يزرع الحبوب التي كان

يتذوق المئات منها ليتعرف على خصائصها العالجية ،واإلمبراطور األصفر الذي قدم الموسيقى والطب

والرياضيات واألسلحة والكتابة (الطب الصيني :2005 ،ص ،)7ويثير الطب الصيني إهتماماً عالمياً في
السنوات األخيرة ،لما له من فعالية في عالج الكثير من األمراض من بينها عالج االلتهاب الرئوي
الغامض ( ،(SARSوإنفلون از ) ،(AH1N1وتعمل الصين على تعميم ثقافة الطب الصيني ودفع تطوره

في العالم وذلك عن طريق تأسيس مدارس تخصصية في الخارج مثل معاهد كونفوشيوس وعيادات
مالئمة للثقافات المختلفة (صحيفة الشعب اليومية ،)2009 ،ويتقدم الطب الصيني بخطوة كبيرة نحو

العالم بإعتبار وخز اإلبر رائداً في سبعينيات القرن السابق ،ونتيجة للتجارب واإلنجازات التي قامت بها

الصين في الصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة واإلقتصاد ومجاالت أخرى ،وإعترافاً بمساهمة
الصين في تطوير الطب التقليدي ،تم عقد مؤتمر الطب التقليدي العالمي والذي أقامته منظمة الصحة
العالمية والذي توافق إنعقاده الذكرى السنوية الخمسين للتعليق المشهور الذي أعلنه الرئيس "ماو" على
العقاقير الطبية الصينية" :الطب الصيني كنز عظيم ،يجب بذل الجهود لتطويره ورفع مستواه" ،واألن
تشهد قضية الطب الصيني إزدها اًر وتطو اًر أثبتت صحة قوله ،وتشهد الصين أعداداً كبي اًر من السياح

التي تذهب للتدليك ومنتجات الوقاية وتتوجه للعالج باإلبر الصينية ،ووفقاً إلحصاءات الحكومة فإ ن
اإلنتاج الصناعي للطب التقليدي الصيني بلغ  177.2مليار يوان( 25.9مليار دوالر أمريكي) ،عام
 ،2007ليمثل  %26.53من إجمالي حجم اإلنتاج الصناعي الصيدلي ،وتعمل الصين على تحديث

صناعة الطب واألدوية التقليدية الصينية الحالية لتشكيل نظام متكامل للضمان اإلجتماعي بالعالج بكل

من الطب التقليدي والطب الغربي (صحيفة الشعب اليومية ،)2008 ،ويمضي الطب الصيني التقليدي
بخطوات حثيثة نحو العالمية ،فقد حصلت العالمة الصينية "تو يو يو" على جائزة نوبل للطب عام

2015م عن إكتشافها عقار "أرتيمينيسين" لعالج مرضى المالريا ،والتي علقت على فوزها قائلة" :عالج

األرتيمينيسين هدية الطب الصيني التقليدي للعالم" ( ،)CNN, 2015ووفقاً لإلحصائيات الصادرة عن
جمعية الطب الصيني التقليدي في إيطاليا ،فقد بلغ عدد المتخصصين بالطب الصيني التقليدي في

الخارج  300ألف شخص ،وتم إنشاء أكثر من مركز إلدارة بحوث الطب الصيني التقليدي في أكثر من
 64دولة بأوروبا وآسيا وإفريقيا والمنطقة األوقيانوسية ،وأكثر عدد من الباحثين المتخصصين موجود في
اليابان وأمريكا وألمانيا(وانغ.)2016 ،

أما بالنسبة للطعام الصيني :فإن المطبخ الصيني مطبخ متنوع وغني بأشكال وأنواع مختلفة من األطعمة،
وهذا يعود إلى عهد األباطرة عهد السالالت الحاكمة ،الذين تميزوا بإقامة الوالئم الضخمة وتقديم أصناف
عديدة من األطعمة ،وتعتبر جميع أصناف األطعمة الصينية التي تقدم اليوم حول العالم بما فيها الطعام
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الصيني األمريكي ذات جذور يمكن تتبعها إلى عهد السالالت الحاكمة للصين(،الملحقية الثقافية للصين،
 )2009وتتميز األطعمة الصينية بخصائص صحية ترتبط بجذور راسخة في الطب الصيني التقليدي (لي:
 ،)2015وقد تم وضع مطعمان صينيان في قائمة أفضل  50مطعماً في العالم عام 2015م ،حيث حصل

مطعم" أولت ار فيولي" بشنغهاي على الترتيب  ،24وهو أول مطعم تفاعلي في العالم ،حيث يضفي جدار
الفيديو الديناميكي والموسيقى واإلضاءة والعطر المتغير الكثير من المتعة للضيوف ،أما المطعم "آمبر"
الموجود في هونغ كونغ ،فقد جاء في المركز  ،38وتم إختيار القائمة من قبل المجلة البريطانية الشهيرة
"مطعم" ،التي تقوم باإلختبار ،وكان للمهاجرين الصينيين المنتشرون في أنحاء العالم دور كبير في تعريف
المجتمعات في الدول المضيفة بالطعام الصيني ،وقد لقي الطعام الصيني قبوالً كبي اًر في مناطق مختلفة من

العالم ،وال يوجد بلد إال ويوجد به مطعم صيني (صحيفة الشعب اليومية.)2015 ،

 -13الرياضة الصينية :لم تتوان الصين عن توظيف األلعاب الرياضية كأداة آمنة وناعمة في سياستها
الخارجية ،وقد تمكنت من إستخدامها بمهارة  ،وكانت البداية مع رياضة "البنغ بونغ" التي مارستها الصين

أثناء وجود فريق كرة تنس الطاولة في اليابان للمشاركة في المباريات الدولية رغم وجود صعوبات بين
البلدين ،وفي نهاية المباراة ،قدم الفريق الصيني دعوة للفريق األمريكي لزيارة بكين ،فتمت الموافقة فو ارً،

وتمت الزيارة في عام 1970م ،وتم استقبال الوفد بشكل الئق وسط إهتمام العالم ،وكانت النتيجة لهذه

الزيارة إذابة الجليد في العالقة بين البلدين ،وحدث تغيير جوهري في العالقات الدولية ،وقد توج الصينيون

إهتمامهم بالوفد حين استقبلهم رئيس الوزراء الصيني السابق "شو إن الي" في قاعة الشعب الكبرى قائالً:

"إن زيارتكم للصين دشنت عهداً جديداً من الصداقة التي تحظى بتاييد الغالبية العظمى" (الكيالي ،د.
ت :ص ،)663-662ونجحت الصين مرة أخرى في توظيف الثقافة الرياضية ،ضمن أجندة قوتها
الناعمة ،حين نجحت في استضافة أولمبياد بكين ،فلم تدخر جهداً في اظهار صورتها بالشكل الالئق

الذي أبهر العالم ،والذي من خالله أرادت أن تقول للعالم أن الصين استيقظت من نومها وها هي تهز
العالم كما قال عنها "نابليون" ،وتمكنت الصين من خالل األولمبياد بمهارة عالية من أن تعرض قوتها

اإلقتصادية والتقنية لعرض مقومات تاريخها وثقافتها الساحرة ،وأن تحمل للعالم رسائل السالم والمحبة
والتعاون التي تتفق مع مبادئ سياستها الخارجية تجاه العالم( ،نجيم )2009 ،وواصلت الصين جهودها

في مجال الرياضة ،حيث تسعى الصين إلنهاء حالة التخلف التي تعاني منها في مجال كرة القدم ،من
خالل التعاقد مع الالعبين األجانب من إيطاليا وأسبانيا وبريطانيا وغيرهم من الدول ،باإلضافة إلى شراء

حصص في أندية كرة القدم في إنجلت ار وهولندا والتشيك ،وتهدف الصين من خالل ذلك الى الظهور
بمظهر جيد على الساحة الدولية لما تتمتع به هذه اللعبة من جمهور واسع ،كذلك إليجاد حضور تجاري

في أوروبا ،وحسب "سيمون تشادويك" األستاذ في كلية األعمال في جامعة كوفنتري" :إن الصين تريد
أن تكون مسيطرة وناجحة في كل شيء تقوم به" ،وأضاف" :الشئ الذي ال يجيدونه حالياً هو كرة القدم
اللعبة العالمية ،فالصين تريد أن ترتقي إلى مركز تنال فيه إحتراماً عالمياً بإعتبارها جزءاً من المجتمع
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الدولي لكرة القدم" (ويلسون ،)2015 ،ويرى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أن رياضة كرة القدم أداة
دبلوماسية مفيدة ،كما أن امتالك األندية األوروبية يمنح الصين صوتاً داخل اإلتحاد األوروبي لكرة القدم،
يمكن اإلستفادة منه عند إتخاذ الق اررات بشأن أماكن تنظيم البطوالت المستقبلية لكأس العالم ،وقد أثمرت

جهود الصين في هذا المجال ،فقد نجحت باستضافة أولمبياد األلعاب الشتوية لعام  ،2022كما احتلت
مراكز متقدمة في البطوالت ،ففي أولمبياد  2008احتلت المركز األول متفوقة على الواليات المتحدة
األمريكية ،وفي أولمبياد لندن  2012حلت المركز الثاني بعد أمريكا (النهار .)2016 ،وترى الباحثة

أن نجاح الصين في مجال األلعاب الرياضية ،يعكس كفاءة النظام السياسي وقوة الدولة الصينية ومتانة
إقتصادها وقدرتها العسكرية ،كما يعكس حرص الصين على إمتالك قوة شمولية وعدم ترك المجال لوجود

حلقات ضعيفة أو أي خلل في في مقومات قوتها.

 -14الفن الصيني :يعتبر الفن والسينما الصينية أحد أدوات قوة الصين الناعمة التي توظفها الصين من
أجل تعريف العالم بالصين وثقافتها ،ونقل رسائل سياسة الصين الخارجية نحو العالم والتي تحمل الود
والسالم والتعاون ،وتسعى الصين وتزامناً مع مبادرة "الحزام والطريق" توصيل السينما للعالم ،ضمن حملة

"تبادل مشاعر الود والصداقة مع الشعوب األخرى" ،واشتركت الصين خالل الـ  3سنوات الماضية بما
يزيد عن  150فيلم صيني في أكثر من  30دولة على مستوى العالم ،واشتركت في العديد من المهرجانات

العالمية الكبيرة ،وأشار الناقد السينمائي الفرنسي "جان ميشال" إلى أن السينما الصينية تمثل حدث عام

في تاريخ السينما خالل الـ  30عام الماضية ،حيث ساهمت األفالم الصينية بتعريف العالم بالصين التي
كانت مجهولة للكثيرين ،ويرى أن السينما الصينية هي تعبير عن التطورات التي حدثت للصين ،وأكد

قائالً" :مخطئ من يتصور أن الصين واحدة من العالم الثالث ،فهي لم تعد كذلك ،بل أصبحت منافساً
قوياً وكبي اًر ،وساعدتنا السينما الصينية على فهم ما يحدث في المجتمع الصيني بكل طوائفه وأفكاره"
(عصام ،)2016 ،وتمكنت الصين من إنتاج أفالم قوية متعددة الجنسيات ،كما ذهبت فرق الفنون
المسرحية الشعبية في جوالت حول العالم ،وتم إنتاج أفالم صينية بتمويل من الصين وهونغ كونغ
والواليات المتحدة وحققت نجاحاً في اإليرادات ،ومن بينها "البطل"" ،النمر الرابض" ،و "التنين المختبئ"،

وغيرها (جاك :2010 ،ص ،)438-426وقد برزت السينما الصينية الجديدة بقوة على خريطة السينما
العالمية ،ولفتت األفالم الصينية الجديدة أنظار النقاد والسينمائيين وعشاق الفن في العالم ،بأصالتها
وقدرتها الفائقة على التعبير عن الواقع الصيني والموروث الثقافي الشعبي والقيم والعادات والتقاليد

الصينية ،وقد حصلت األفالم الصينية على عشرات الجوائز في المهرجانات الدولية ،كما نالت إعجاب
مشاهدي السينما في العواصم العالمية الكبرى( ،العمري :2000 ،ص )161وقد تكللت جهود الصين

في هذا المجال بالنجاح فقد فاز الفيلم الصيني "بالك كوك..ثن آيس" أي "فحم أسود وجليد رقيق" بجائزة
الدب الذهبي ألفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي ،أما الممثل الصيني "فان لياو" فقد فاز بجائزة
الدب الفضي ألفضل ممثل ،كما فاز المصور الصيني "غيان زينغ" بجائزة الدب الفضي عن تصويره
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للدراما الصينية "توي نا" وتعني تدليك أعمى للمخرج "تي لو" ،ويعد مهرجان برلين أحد أهم المهرجانات
وأكثرها مكانة في العالم (الجزيرة.)2014 ،
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السياحة في الصين :يأتي اهتمام الصين بالجانب الثقافي من السياحة نتيجة ثراء الصين بالمواقع

األثرية ،حيث يوجد في الصين حوالي  400ألف موقع معروف لآلثار التاريخية غير قابلة للنقل،
وتخصص الحكومة مبالغ طائلة لحماية اآلثار والحفاظ عليها ،وفي عام 2005م تم تخصيص مبلغ

 250مليون يوان سنوياً لحماية اآلثار ذات التأثيرات الهامة (الشرق األوسط ،)2010 ،وتحظى السياحة

في الصين بإهتمام بالغ من قبل شعوب الدول األخرى فقد بلغ عدد السياح عام 2009م حوالي 50.9
مليون سائح دولي (الملحقية الثقافية للصين ،)2009 ،وأعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم
المتحدة على لسان "طالب رفاعي" أمينها العام ،أنه من المتوقع أن تصبح الصين أكبر مصدر سياحي

في العالم (الشرق األوسط.)2010 ،
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المبحث الثالث :الصراع الحضاري الصيني -األمريكي

يرى قادة الواليات المتحدة أن هللا واثق دوماً بأمريكا ،وعليها اليوم مهمة سامية هي الوحيدة القادرة على القيام
بها ،أال وهي قيادة البشرية جمعاء نحو الحرية واإلزدهار على طريق الخير والفضيلة ،ووجهة النظر هذه

عبر عنها "نيوتن جينغريش" رئيس األغلبية الجمهورية بمجلس النواب األمريكي في  2مايو 1990م بجريدة

"لوموند الفرنسية" قائالً" :إن أمريكا وحدها هي القادرة على قيادة لعالم ،فهي تظل بالفعل الحضارة الدولية الشمولية الوحيدة
في تاريخ البش رية ،ففي غضون ثالثة قرون أتاح نظامنا الديمقراطي البرلماني القائم على إحترام حقوق المواطن ،والحريات
الفردية وحرية المبادرة ،أتاح أكبر قفزة إقتصادية لكل العصور ،إن قيمنا متبعة في العالم أ جمع ،وقد كانت تكنولوجيتنا التي

غيرت أنماط الحياة هي العامل األول للعولمة ،.... ،ف أي حضارة في العالم غير أمريكا أمكنها أن تحقق مثل هذه السيطرة

على العالم دون قمع؟ ف أمريكا هي األمة العظمى الوحيدة ذات األعراق المتعددة ،الح ريصة على الحرية التي تكفل لها
الريادة .... ،وإن شاءت األقدار أن نختفي غداً فمن غير المرجح أن يكون لليابانيين أو األلمان أو الروس اإلمكانية أو القدرة

على قيادة العالم ،فبدون حضارة أم ريكية حية فسوف تسود الهمجية والتخلف الحضاري والعنف والدكتاتورية أنحاء المعمورة"
(بيارنيس :2003 ،ص.)18

إن وضع الواليات المتحدة األمريكية الذي اكتسبته كقوة مهيمنة وحيدة في العالم بعد إنهيار اإلتحاد السوفيتي،
جعلها في سعي دائم للمحافظة على هذا الوضع ،والتصدي ألي قوة تحاول أن تبرز أو تفكر في البروز في

النظام الدولي ،وقد حددت لنفسها هدفاً وهو الحفاظ على هذا الوضع والتصدي ألي محاولة لتقويضه أو
اإلخالل به أو التفوق عليه من قبل مراكز قوى أخرى في أي منطقة في العالم ،وعليها إقناع خصومها بأن
ال فرصة أمامهم للتفوق عليها (بيارنيس :2003 ،ص ،)20وبمعرفة هدف الواليات المتحدة األمريكية الذي
تضمنته أوراق البنتاجون الرسمية ،يمكن لنا إدراك سبب تخوفها من صعود الصين ،ومحاولتها وضع العراقيل

التي تقوض صعود الصين ،وهذا ما تسبب في وجود عالقة مشحونة بين الطرفين ،وقبل البدء بالحديث عن
طبيعة العالقات الصينية -األمريكية وإذا ما كانت عالقات تنافسية أم صراع ال بد من العودة إلى تاريخ هذه
العالقات.

تعود بدايات العالقة إلى عام ( ،)1860 -1856حيث حرب األفيون األولى ،والتي كان سببها أن بريطانيا
تعاونها فرنسا والواليات المتحدة األمريكية طلبت من الصين أن تجعل تجارة األفيون مشروعة ،وأن تسمح

لها بالدخول إلى مدن لم يكن مسموح لهم دخولها ،وأن يتم إستقبال الرسل الغربيون بما يليق بهم في بالط
بكين ،وعندما رفض الصينيون هذه المطالب ،إستولى البريطانيون والفرنسيون على كانتون ،وزحفوا إلى

العاصمة ،ودمروا القصر الصيفي لإلمبراطور ،وأملى الغزاة على الصين معاهدة فتحت لهم بمقتضى

شروطها ثغور جديدة ،كما ف ت ح نهر جنج -دزه للتجارة األجنبية ،وتم تقسيم الصين إلى مناطق تستمتع فيها
الدول األوروبية بإمتيازات في التعدين والتجارة ،وخشيت اليابان أن يتم تقسيم الصين فعلياً ،فإنضمت إلى
الواليات المتحدة األمريكية وطالبت الدولتان بسياسة الباب المفتوح ،أي يحق للدول جميعاً اإلتجار مع الصين
على قدم المساواة رغم إعترافها بما للدول في الصين من مناطق نفوذ ،على أن تكون الضرائب الجمركية
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ونفقات النقل موحدة لجميع الدول ،وأرادت الواليات المتحدة األمريكية أن تضع نفسها في مركز يمكنها من

المساومة على هذه المسائل ،فوضعت يدها على جزر الفلبين 1898م ،وأعلنت عن عزمها اإلشتراك في
النزاع القائم من أجل اإلتجار مع الصين ،وفي عام 1900م ،إنقضت جيوش الغزاة إنجلترا ،فرنسا ،روسيا،

ألمانيا ،اليابان ،والواليات المتحدة األمريكية على مدينة شيانغو وأعملت فيها السلب والنهب ،وقتلت عدد
كبير من الصينيين إنتقاماً لمواطنيها الذين قتلهم الصينيون ،وخربت وحرقت الممتلكات بعد أن نهبتها

(ديورانت ،د .ت :ص.)292-295
التباين الثقافي األمريكي -الصيني:

هناك إختالفات جذرية بين الصين وأمريكا على الصعيد الثقافي والسياسي تتضمن( :نيان)2015 ،
 طريقة التفكير :الصين دولة حضارة تمتد بجذورها عميقاً في التاريخ ألكثر من  3000سنة ،ما يجعلهاتنظر للقضايا من منظور كلي طويل األمد ،فبالنسبة للعقالنية يوجد إختالف كبير من حيث المفهوم في
الثقافتين ،عادة ما يرتبط مفهوم العقالنية في الثقافة األمريكية بتعظيم المصلحة إلى أبعد حد ممكن،
بينما يمكن رؤية العقالنية في الثقافة الصينية في أشياء كثيرة ،على سبيل المثال في طريقة التعامل مع

المشاكل ،حيث تعالج الحكومة الصينية القضايا الدولية بتأن ما جعل الواليات المتحدة األمريكية تتهمها

بـ "إستراتيجية التسويف" ،على الرغم أن الصين تهدف من اإلنتظار والتأن الوصول إلى أفضل الحلول.
الرس للعاصفة وقت
 فهم اإلستراتيجية :فعلى سبيل المثال تؤكد الصين دائماًعلى إستراتيجية "إحناء أالشدة" التي هي من وجهة نظر الثقافة الصينية هي إستراتيجية دائمة وتجسيد حديث لـ "دبلوماسية رد
الفعل" و"الدبلوماسية الدفاعية" التي كانت موجودة في الصين منذ آالف السنين ،وتتجلى "الدبلوماسية
الدفاعية" في ثقافة السور العظيم الذي تم بناؤه في الصين القديمة لصد العدوان وحماية نفسها من أي
عدوان خارجي ،أما "دبلوماسية رد الفعل" فهي أكثر إنتشا اًر في تعامل الصين مع الشئون الخارجية

الرس للعاصفة في وقت الشدة هي تدبير
الروتينية ،أما بالنسبة للثقافة األمريكية فإن إستراتيجية إحناء أ

مؤقت إلنتظار فرصة أفضل.

 لقد قام "هنري كيسنجر" بالمقارنة بين الثقافات اإلستراتيجية الصينية واألمريكية من خالل إيضاحاإلختالف بين لعبة وي تشي الصينية ولعبة الشطرنج ،فالواليات المتحدة األمريكية وأوروبا كلها تتبع
قواعد لعبة الشطرنج ،أي صراع الحياة أو الموت في حين تمسك الصين بمنطق الوي تشي والتي تعني

أن الدبلوماسية ليست بالضرورة صراع حياة أو موت ،بل على غرار األعمال التجارية والمكاسب نسبية،
مكسبها أو خسارتها شيء عادي ،وبالنظر من زاوية أعمق يمكن رؤية الخالف الجوهري بين ثقافة

الشطرنج وثقافة وي تشي فيما يتعلق بالثقافة الصينية والثقافة األمريكية ومن أهم مالمحها هو تغيير

اآلخرين إلى أمريكان ،وهذا ما جعل اآلخرون ينفرون منها ،أما الثقافة الصينية فلديها إتجاه مختلف وهو
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الشمولية ،فهي ليست فقط لم ترغب في إصالح اآلخرين ،بل ظلت تتخذ موقف اإلنفتاح واحتضان

اآلخرين وثقافتهم بشكل نشط.

 لم يسبق للواليات المتحدة األمريكية أن تعايشت مع جيران أقوياء يشكلون تهديداً ،كما لم يسبق للصينأن كانت دون خصم قوي على حدودها (كيسنجر :2015،ص.)224-223

 -المقاربة األمريكية للسياسة ذرائعية (براغماتية) ،بينما مقاربة الصين مفهومية (نظرية).

 بالنسبة لألمريكيين ،ال يوجد مشكلة إال ولها حل ،أما الصينيون فيرون أن كل حل ما هو إال بوابة الدخوللمشكلة جديدة.

 يلتمس األمريكيون نتيجة متجاوبة مع الظروف المباشرة أما الصينيون فيهتمون بالتغيير التطوريالمتدرج.

 يقوم األمريكيون ببرنامج موجز يتضمن بنود عملية قابلة للتحقيق واإلنجاز ،فيما يحلو للصينيين أنيطرحوا مبادئ عامة ويحللون ما ستنتهي به األمور.

 التقليد الصيني مؤطر في جزء منه بالشيوعية ،إال أنه يقوم على تبني طريقة تفكير تقليدية ،وهذه ليستمألوفة لدى األمريكيين (الشيوعية والتفكير التقليدي).

 تعتقد الصين أنها فريدة وهي منكفئة إلى حد كبير على نفسها ،أيضا أمريكا ترى نفسها فريدة ولكن معواجب أخالقي يقضي بدعم قيمها في أنحاء العالم.

 يميل صناع السياسة األمريكيون إلى الجمع ما بين البراغماتية والتبشيرية ،بين العملي والمثالي ،أما فيالجانب الصيني هذه الفجوة كان يتم تجاوزها بالتحليل الجيوسياسي الدقيق ،نظرة إستراتيجية يرافقها

إصرار كبير.

 يميل المفاوضون األمريكيون إلى استخدام المفاهيم القانونية فيما يؤمن رجال الدولة الصينيون أن مايبقي على اإلتفاقات هو بناء إجمالي حول مصالح مشتركة ،ذلك أن اإللتزامات القانونية من وجهة نظرهم
التستمر طويالً ،لذا كثي اًر ما يطرحون قضاياهم في صورة اشتقاق او استخالص من تاريخهم الذي يعود

إلى آالف السنوات.

 إختالف كثير من المفاهيم الموجودة في المجتمعين ،فاألمريكيون يحددون التاريخ في حال وقوع حدثما ،بينما الصينيون يشيرون إلى الساللة الحاكمة من السالالت األربعة عشر التي حكمت الصين ،سبع
منها إستمر حكمها أطول من تاريخ أمريكا بأكمله ،وثالث منها حكمت فترة مقاربة للتاريخ األمريكي.

 إحساس األمريكيون بالزمن دقيق ،والمنظور قصير نسبياً ،أما إحساس الصين بالوقت تقريبي ،والقدرةعلى رؤية األشياء أبعد بكثير.

 المرجعيات التاريخية الصينية الكثيرة أمثال (كونفوشيوس والو تسو وسن تزو ومينشيوس وغيرهم كثر)اليمكن إيجادها إال عند األمريكيين األكثر خبرة ،أما إشارة األمريكيين إلى تاريخهم فتبدو للصينيين

وكأنها تصور خبرة وطنية غير كافية بالدرجة األولى ،وتكاد ال تتضمن وال تكفل حكماً واقعياً ،أي أن
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الصينيون يرجعون إلى تاريخهم الطويل وإلى مفكريهم عندما يريدون توضيح أو تفسير مسالة ما ،بينما
ينظرون لتاريخ أمريكا بأنها دولة ذات تاريخ حديث ،وال يمكن مقارنتها بحضارة الصين العظيمة.

ورغم اإلختالفات الثقافية بقي الحوار الصيني األمريكي متماسكاً بشكل غير عادي ،وإمتد إلى إعتبارات
كثيرة بدءاً من والية "نيكسون" وإستمر منها إلى كل والية تالية (كيسنجر :2010،ص.)120-119
تضمنت الحمالت اإلنتخابية األمريكية منذ عهد الرئيس "رونالد ريغان" عام 1980م وصوالً للرئيس "جورج

دبليو بوش" عام 2008م برنامجاً سياسياً بشأن الصين ،حيث إنتقد كل مرشح سياسة سلفه تجاه الصين،
ووعد بموقف أكثر صرامة حيث تضمنت قضايا الجمهوريين مسألة األمن ،أما الديمقراطيون فتضمنت مسألة

حقوق اإلنسان (غودمو :2013 ،ص ،)4ولم تخل اإلنتخابات األمريكية من محاربة الصين مما سمته الغزو

اإلقتصادي والثقافي لكسب األصوات ،فقد صرح "دونالد ترامب" المرشح الجمهوري بأن" :الصين تغتصب
أمريكا ،وانها المسئولة عن اكبر عملية سطو في التاريخ" ،واعداً ناخبيه بأنه لن يسمح بإستمرار إغتصاب
الصين ألمريكا (.)CNN, 2016

أسباب توتر العالقات الصينية االمريكية:
يشير "هنري كيسنجر" إلى أن التوتر في العالقات الصينية األمريكية يعود إلى أسباب تتعلق بالجانب

الصيني ،وأسباب أخرى تتعلق بالجانب األمريكي:

الجانب الصيني :يرى الجانب الصيني أن هناك جملة من التحركات األمريكية تهدف إلى شل حركة الصين
الصاعدة ،كما أن دعوة أمريكا لحقوق اإلنسان هدفها تقويض البيئة السياسية الداخلية للصين ،كما أن كبار

الشخصيات السياسية الصينية ترى أن سياسة أمريكا المحورية المزعومة تمهيداً للكشف عن نواياها في إبقاء

الري القائل بأن النظام الدولي يتعزز بنشر
الصين على الدوام في مرتبة أدنى ،كما تعترض الصين على أ
الديمقراطية الليبرالية ،وأن من واجب األسرة الدولية تحقيق ذلك ،وقد عبر الرئيس الصيني السابق "دينغ سياو

ري النخبة الصينية من ذلك بقوله" :على الصعيد الفعلي ،تبقى السيادة الوطنية والقومية أهم بكثير من
بينغ "عن أ

حقوق اإلنسان ،إال أن مجموعة السبعة (أو الثمانية) كثي ارً ما تنتهك سيادة بلدان العالم الثالث الفقيرة ،الضعيفة ،وكالم أولئك
عن حقوق اإلنسان ،عن الحرية ،وعن الديمقراطية إن هو إال لحماية مصالح البلدان القوية ،الغنية ،التي تستغل قوتها إلخافة

البلدان الضعيفة والتي تواصل الهيمنة وتمارس سياسة القوة" (كيسنجر :2012 ،ص ،)223-222كما يرى

الصينيون أن الواليات المتحدة األمريكية ظهرت إلى الوجود كدولة استعمارية والهجرة واسعة النطاق من
أوروبا ،والتطهير العرقي للسكان الهنود األصليين ،ومن وجهة نظر الصينيين ومن وجهة نظر القانون الدولي
المعاصر ،ال يمكن لإلستعمار والتطهير العرقي أن يشكل شرعية (وي :2016 ،ص .)95
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الجانب األمريكي :يرى الجانب األمريكي أن قوة الصين المتنامية سيؤدي إلى تهديد أمن أمريكا وتقويض

لنفوذها ،وهناك فئة مهمة ترى أن هدف الصين بلوغ السيطرة العسكرية على غرار اإلقتصادية على جميع
األقاليم المحيطة وصوالً إلى الهيمنة ،وعلى الرغم أن بإمكان أمريكا تعديل تطبيق آرائها حول حقوق اإلنسان،

إال أنها لن تتمكن من التخلي الكلي عن هذه المبادئ في ضوء تاريخها وقناعات شعبها (كيسنجر:2012 ،
ص.)225-223
وقارن العديد من الكتاب والصحفيين األمريكان بين أمريكا الحزب الواحد والصين أيضا ذات الحزب الواحد
بالرغم من أن أمريكا ذات حزبين ديمقراطي وجمهوري إال أن الواقع يشير إلى أن من يحكم أمريكا هو حزب

واحد ،كما أشار لذلك الصحفي والكاتب األمريكي "فريدمان" ،ويرى أنه ال بأس أن يحكم الصين حزب واحد

طالما أنه يعمل على تلبية مصالح الشعب ،ويحفظ وحدة البالد ،ويعمل على تطوير الدولة ورفع مستوى
معيشة األفراد ،أي أن الحزب الشيوعي الصيني يعمل لصالح الصين ،والشعب الصيني ،بينما أمريكا ذات
الحزبين فهي فعلياً تعيش حالة من الصراع والتنافس بين الحزبين ،وال يوجد أي تعاون بينهما في القضايا

الوطنية ،وفي بعض القضايا التي تحتاج لتشريع مثل قضايا الطاقة أو المناخ يقف الحزب اآلخر موقف
المتفرج الذي ينتظر فشل الحزب الذي يمارس السلطة ،إن لم يضع العراقيل التي تعيق العمل ،كما أن الحزب

الحاكم يعمل لصالح جماعة معينة (المحسن.)2012 ،

مواطن اإلحتكاك والخالف المفصلي بين البلدين:
يشكل صعود الصين بما تملكه من مقومات مادية ومعنوية تهديد وتحدي لمصالح وهيمنة أمريكا ،السيما

في منطقة جنوب شرق آسيا ،ما جعل أمريكا تسعى لتقويض صعود الصين بوصفها المنافس األقوى ألمريكا،
أيضا تسعى الصين إلى تعزيز دورها اإلقليمي والدولي بما يتناسب مع قدراتها ،هذا خلق مواطن إحتكاك
وخالف بين البلدين يمكن عرض بعض منها:
 -1تايوان :أكثر القضايا أهمية وأكثرها حساسية في العالقات الصينية -األمريكية ،وظلت تشكل الفتيل
المشتعل لهذه العالقات منذ الحرب األهلية التي دارت رحاها بين الحزبين الصينيين المتصارعين ،الحزب
الشيوعي بقيادة "ماو تسي تونغ" وحزب الكومينتانغ (الحزب الوطني) بقيادة "جيانغ كاي شيك" ،بعد

اإلنتصار في الحرب العالمية الثانية ،وحرب المقاومة الصينية ضد اإلحتالل الياباني ،رفض حزب
الكومينتانغ تأسيس حكومة إئتالفية مع الحزب الشيوعي الصيني ،وقام بدعم من الواليات المتحدة

األمريكية بشن حرب للقضاء على الحزب الشيوعي وتأسيس حكومة تحت قيادته ،وسميت هذه الحرب
بالحرب األهلية (1949 -1946م) ،أي أن الواليات المتحدة كانت طرفاً في الحرب األهلية الصينية

التي انتصر فيها الحزب الشيوعي الذي سيطر على البر الصيني ،وفر حزب الكومينتانغ إلى جزيرة
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تايوان جنوب شرق الصين بتشجيع من الواليات المتحدة األمريكية التي ظلت إلى يومنا هذا تدعم حكومة

تايوان ،أو الدولة التي تسمي نفسها رسمياً بالجمهورية الصينية أو جمهورية الصين (الفطيسي،)2010 ،
وهكذا انتهجت الواليات المتحدة األمريكية سياسة عزل واحتواء الصين الجديدة ،وتدخلت بالقوة في

العالقات بين ضفتي مضيق تايوان والتي تعتبر شأن صيني داخلي بحت ،وفي 1957م إقتحم األسطول
السابع األمريكي مضيق تايوان ،ودخلت الفرقة الثالثة عشرة للقوات الجوية األمريكية في تايوان ،ووقعت

مع سلطات تايوان في  1954معاهدة الدفاع المشترك ووضعت مقاطعة تايوان الصينية تحت حمايتها،
وبسبب سياسة الواليات المتحدة األمريكية هذه ،أصبحت مشكلة تايوان قضية حساسة جداً بين الصين

وأمريكا (.)KAN& MORRISON, 2014: P3-4

ومع تغير وضع الصين وتعزيز قوتها ،بدأت الواليات المتحدة األمريكية بتعديل سياستها تجاه الصين،

وأجازت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 1979م ق ار اًر باستعادة جميع الحقوق الشرعية لجمهورية الصين
الشعبية في األمم المتحدة ،وأصدرت الواليات المتحدة األمريكية والصين بياناً مشتركاً في مدينة شنغهاي
يفيد بأن تايوان جزء من الصين وأنه اليوجد سوى صين واحدة (المركز العربي للمعلومات.)2013 ،

 -2قضية التبت :وجدت الواليات المتحدة األمريكية ضالتها لتتخذ من التبت قضية لممارسة الضغط على
الصين ،فقضية التبت بالنسبة للصين في جوهرها مسألة التتعلق بحقوق اإلنسان والدين والقوميات،

وإنما هي مسألة تتعلق بسيادة الدولة وسالمة أراضيها ،وقضية ترتبط بالمصالح الحيوية لألمة الصينية،
وال يوجد في العالم دولة تقبل أن تغض الطرف وتتغاضى عن إيذاء سيادتها واإلنتقاص منها ،أو تقف

موقف المتفرج وأرضها تقسم ،وأعربت الصين عن موقفها بخصوص هذا الموضوع ،حيث تمثل وحدة
الدولة أعلى المبادئ وال مجال للمساومة أو التهاون فيه (اذاعة صوت الصين ،)2008 ،وحول لقاء

الرئيس األمريكي السابق "جورج دبليو بوش" بـ "الدالي الما" في  ،2012قال الناطق الرسمي باسم و ازرة
الخارجية الصينية باتشاو شيو" :إن تصرف الواليات المتحدة يعد تدخالً في الشئون الداخلية الصينية،

وقد أساءعلى نحو خطير إلى المشاعر القومية للشعب الصيني ،وأضر بشدة بالعالقات الصينية

األمريكية" ،وأضاف قائالً" :إن التبت جزء ال يتج أز من األراضي الصينية ،والمسائل المتعلقة بالتبت شأن
داخلي محض للصين" ،وأشار" :بأ ن التصرف األمريكي ينتهك كل األعراف التي تحكم العالقات الدولية ،ويتعارض

مع المبادئ التي أرستها البيانات الصينية األ مريكية والتي تعترف فيها الواليات المتحدة األم ريكية بوحدة الصين ،وأن
التبت جزء من الصين ،وأوضح بأن الصين حكومةً وشعباً عازمين على حماية سيادة الوطن ووحدة أراضيه وهذا أمر

ثابت ال يتزعزع" (شينخوا ،)2010 ،أما اجتماع "أوباما" بـ "الداالي الما" فقد وصفته مجلة اإلختيار اليابانية
بأنه الورقة التي إستخدمها "أوباما" للخروج من محنته السياسية واإلقتصادية التي تواجه إدارته في الداخل
والخارج ،كما تعكس مخاوف أمريكا من زيادة نفوذ الصين في الساحة الدولية ،وتقلص الدور األمريكي،
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هذا باإلضافة إلى أن إجتماع "أوباما" بـ "الدالي الما" يهدف إلى تقويض التنمية في الصين لضمان
الهيمنة األمريكية على العالم (الخطيب.)2016 ،

وترى الباحثة أن استخدام الواليات المتحدة لقضية تايوان والتبت من أجل زعزعة االستقرار ،وإثارة
المشاكل العرقية ،وتمزيق وحدة الصين ،الذي يهدف إلى عزل الصين وإعاقة صعودها ما هو إال تعبير

عن مخاوف الواليات المتحدة وحلفائها من الصعود الصيني في النظام الدولي ،وتقليص دور وتواجد

الواليات المتحدة في قارة آسيا.

 -3الهجوم الثقافي :أحد أوجه الصراع بين بكين وواشنطن يظهر في الهجوم العنيف من قبل الثقافة الغربية
واألمريكية بميادينها الفكرية والثقافية على الصين ،كما عبر عن ذلك الرئيس الصيني السابق "هو جين
تاو" الذي أوضح بأن القوى الدولية المعادية تكثف المؤامرة اإلستراتيجية لتغريب الصين وتقسيمها
وتفكيكها على المدى الطويل (بدوان.)2012 ،
 -4إستراتيجية التحول إلى منطقة آسيا الباسيفيك :يعتبر إستضافة أمريكا للقمة السنوية لمنتدى التعاون
اإلقتصادي لمنطقة آسيا الباسيفيك في 2011م تحول علني إلى آسيا رغم نفي أمريكا الرسمي ،وهذا
التحول ترك شكوكاً واسعة حول أجندة واشنطن الخفية ،منها تعزيز التواجد والهيمنة األمريكيةعلى
المنطقة ،ومواجهة قوة الصين ونفوذها المتصاعد في منطقة آسيا الباسيفيك ،والسعي إلحتواء الصين

إقتصادياً وعسكرياً بعد أن حلت الصين بدل اليابان كثاني قوة إقتصادية في العالم ،والتحول في مي ازن
القوة هذا أثار حفيظة القوة الوحيدة في العالم والتي أبت ل يت باإلضطرابات اإلقتصادية والبطالة ،كما توقع

الخبراء والمؤسسات البحثية الصينية تفوق الصين بشكل شامل على أمريكا بحلول 2049م ،أي في
اإلحتفال المئوي لتأسيس جمهورية الصين الشعبية (مردان :2014 ،ص.)2

 -5اإلحتكاكات التجارية :في أعقاب األزمة المالية ،بقي اإلقتصاد األمريكي في حالة ركود ،بينما حافظت
الصين على نمو حيوي إلقتصادها ،وهذا الفارق الواضح عزز اإلحساس باألزمة في أمريكا ،ما جعل
واشنطن تسعى إلضعاف تفوق التنين الصيني من خالل إثارة قضايا مثل سعر صرف العملة الصينية،

حقوق العمال في الصين ،التلوث البيئي وحماية المناخ ،حقوق اإلنسان ،وإتهمت أمريكا الصين بالتالعب
بسعر صرف اليوان ،وتعمد خفض تكلفة العمالة ،وتلوث البيئة ،وقد تتحول هذه القضايا على المدى

الطويل إلى السبب الحقيقي للخالفات أال وهو العجز التجاري للواليات المتحدة األمريكية (المركز العربي
للمعلومات.)2013 ،
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 -6قرصنة األقراص المدمجة :إشتعلت مناوشات خطيرة بين واشنطن والصين بشأن حقوق الملكية الفكرية
وإتجاه الصين إلنتحال أو سرقة البرمجيات األمريكية للكمبيوتر ،وأللعاب التسلية ،وإزدادت حدة هذه
المناوشات في أوقات التوتر بين البلدين ،مما حدا بإدارة كلينتون إلى فرض عقوبات تجارية ،ووافقت
بكين على إتخاذ إجراءات عالجية بهذا الخصوص عن طريق التعويض ،وتوقف الشركات المملوكة

للدولة أو الجيش عن التزوير العلني لألقراص المدمجة التي حصلت عليها بواسطة القرصنة ،وتمثل
الملكية الفكرية قضية مركبة ومعقدة ال سيما أنها تتضمن صدام بين الثقافات ،وثمة تبرير أخالقي
للقرصنة ،حيث يرى الصينيون أن الغرب لم يدفع شيئاً للصينيين مقابل حقوق الملكية لإلختراعات التي

إخترعتها الصين قديماً ،إبتداءاً من البارود وحتى ورق الكتابة ،ومن ثم قضية إستنساخ البرمجيات جريمة

مزعومة بدون ضحية ،ويبرر الصينيون ذلك بأن األجانب نهبوا الصن قروناً طويلة ،وسرقوا أفكارهم
دون أن يدفعوا للصين شيئاً ،ويشرح أحد الموظفين الصينيين والذي يعمل في مجال الكمبوتر ذلك
موضحاً أن أساس العنصر األساسي في الكهرباء والكمبيوتر والمغناطيس هو الشحنات السالبة
والشحنات الموجبة ،والتي تعود لنظرية الين واليانج والتي هي في األصل نظرية صينية ،كما أن مخترع

الورق األسطوري هو "كاي لون" من الصين ،ولواله لظل األجانب يكتبون على الرق (هو كل ما يُرقق
من الجلد ليكتب عليه ،ويُصنع من جلود صغار العجول والحمالن والجداء والغزالن) ،وبالتالي فإن
األجانب مدينون للصين بإنتهاك حقوق الملكية وليس العكس (بورشتاين :2001،ص .)128
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المبحث الرابع :رؤية مستقبلية لمكانة الصين العالمية.

تنبأ المؤرخ البريطاني الشهير "أرنولد توينبي" بأن القرن التاسع عشر قرن للمملكة المتحدة ،والقرن العشرين

قرن للواليات المتحدة األمريكية ،والقرن الواحد والعشرين قرن للصين ،وهذا التنبؤ جلب القلق والخوف
للكثيرمن الغربيين ،وتسبب جزئيا في نظرية "التهديد الصيني" ،والخوف من أن نهضة الصين ستجعلها
مهيمنة على غرار سلوك الدول الغربية بعدما أصبحت قوة عظمى (مين.)2014 ،
تحدث "بيريفيت" الوزير الفرنسي وعضو األكاديمية الفرنسية قائالً" :لقد إستيقظت الصين" ،فأصبحت الواليات

المتحدة األمريكية واليابان وروسيا واإلتحاد األوروبي أي القوى األربعة العظمى العالمية تهتم أكثر بعودة

إمبراطورية الوسط القديمة إلى قلب الشئون الدولية ،ففي عالم صار متعدد األقطاب ،ستصبح الصين أول
قوة شمولية تعارض الوضع الحالي للواليات المتحدة األمريكية كقوة مهيمنة وحيدة في العالم ،يدفعها الدفاع
عن مصالحها الحيوية ورؤيتها لألشياء إلى إبداء المزيد من المعارضة نحو الهيمنة األمريكية في المنطقة،

وأصبح المعنيون في واشنطن التي تم فيها إصدار كتاب "الصراع القادم مع الصين" لمؤلفيه "ريتشارد
بريشتاين" و"رون مونرو" يدركون بأن الصين سوف تصبح شريكاً صعباً بالنسبة ألمريكا (بيارنيس:2003،

ص ،)119فبعد إنهيار اإلتحاد السوفيتي بداية التسعينيات في القرن العشرين ،وغياب القطب اآلخر،
وإختالل التوازن ،إتجهت األنظار للبحث عن قوة قادرة على منافسة تلك الهيمنة على النظام العالمي ،ويكاد
يكون هناك شبه إجماع على أن الصين حتى اآلن هي الدولة التي تملك المقومات التي تؤهلها لكي تتبوأ
هذه المكانة ،حيث تحظى الصين بمقومات الدولة العظمى ،فهي تمتلك اإلرث الحضاري وتاريخ موغل في

القدم وفي تاريخ الحضارة البشرية ،وتدق األبواب بقوة وهي تحمل شمعة التاريخ التي تنير طريقها لتصبح
ولو بعد حين واحدة من الدول الكبرى التي يمكنها أن تكون نداً للواليات المتحدة األمريكية وأن تنهي عصر
هيمنتها على العالم (بدوان ،)2012 ،وسوف تكشف الصين عن نفسها أكثر فأكثر كقوة عظمى في كل

المجاالت :اإلقتصاد ،السياسة ،القوة العسكرية ،وفي الثقافة والتكنولوجيا (بورشتاين :2001،ص ،)8وفي

أري الصين إن قيام نظام عالمي مستقر مرهون بإعطاء آسيا دو ارً رئيساً في الشئون العالمية ،ويقوم هذا
التصور على أن آسيا يعيش بها  %60من سكان العالم %21 ،منهم في الصين ،وبالتالي البد أن يكون
لهذه القارة صوت في العالم يقارب وزنها السكاني ،ومن الواضح أن الصين تريد لنفسها صوتاً مؤث اًر في
نطاق الدور اآلسيوي في النظام العالمي الجديد ،حيث تقود آسيا على الساحة الدولية (نافع :1999،ص-61
 ،)62ومن الناحية البشرية يبلغ عدد سكان الصين مليار وثالثمائة وثالث وسبعون مليون نسمة وهو ما
يعادل أربعة أضعاف عدد سكان الواليات المتحدة األميركية ،ومن الناحية العسكرية ،الجيش الصيني أكبر

جيش في العالم ،إذ يبلغ تعداده مليونين ونصف المليون جندي ،كما تحتل الصين المرتبة الثالثة في اإلنفاق

العسكري بعد الواليات المتحدة وروسيا وذلك حسب التقارير األميركية ،ومن الناحية اإلقتصادية ،يعتبر
اإلقتصاد الصيني أكبر إقتصاد حقق نمواً خالل الخمسة والعشرين عاماً الماضية ،حيث حقق بشكل سنوي
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نمواً من ( ،)8-9%ويعتبر اإلقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تغلبها على اليابان ،كما
تمكنت الحكومة الصينية خالل هذه السنوات تخليص ثالثمائة مليون صيني من الفقر ،وأن تضاعف دخل
األفراد أربع مرات ،كما أن الصين تحتفظ بثاني أكبر إحتياطي عالمي من العمالت األجنبية وعلى رأسها

الدوالر األميركي ،وأما من الناحية التجارية فقد أصبحت البضائع الصينية تشكل قلقاً للدول الصناعية الكبرى
بسبب أسعارها المنافسة (الحمد :2005 ،ص.)1

وإختلفت اآلراء بشأن الصعود الصيني ومكانتها العالمية ،فهناك من يؤكد أن الصين تمتلك المقومات التي
تمكنها من قيادة العالم فنرى صاحب كتاب مارد في الصين "جيم روجرز" يتحدث قائالً" :المكاتب األنيقة في

األبراج الشاهقة ،وخطوط التجميع التي كانت حقوال يزرع فيها الرز ،التعني كثي ارً بالمقارنة ب إنجازات الصين التي تفوق القياس

في السلوك اإلنساني والوعي الدولي ،والفرص السانحة إلحراز اإلختراقات ،لقد تغيرت التحية التقليدية السائدة في االرياف
من ماذا كان طعامك اليوم؟ إلى هل تصفحت شبكة المعلومات اليوم؟ إن المدراء الصينيين والمهندسين والفنانين والرياضيين

والمصممين يمسكون اليوم بزمام المبادرة ويقودون العالم نحو "القرن الصيني" (روجرز :2008 ،ص.)21
أما الكاتب األمريكي "جون ناصبيت" فيعلق على الصعود الصيني قائالً" :إن ما يجري في آسيا يمثل اآلن

أهم تطور في عالم اليوم" ،ويضيف" :إن آسيا بعد تحديثها ولكون الصين مركزها" :سوف تصبح اإلقليم
المهيمن على العالم إقتصادياً ،وسياسياً ،وثقافياً" (بورشتاين ودي كيزا :2001 ،ص.)203
ويصف وزير الخارجية االمريكي األسبق "هنري كيسنجر" صعود الصين قائالً" :صعود الصين إلى مواقع القمة

في القرن الواحد والعشرين ليس جديداً ،بل هو يعيد التأسيس ألنماط تاريخية ،يتمثل القرن بكون الصين عائدة وريثة لحضارة
قديمة من ناحية ،وبوصفها قوة عظمى معاصرة وفق النموذج الوستفالي من ناحية أخرى ،هي تجمع كل التركات الموروثة

عن شعار كل ما هو تحت السماء ،التحديث التكنوقراطي ،وكفاح القرن العشرين المضطرب على نحو غير عادي طلباً

للمزاوجة بين عنصري الحضارة القديمة والقوة العظمى المعاصرة كلتيهما" (كيسنجر :2015،ص.)218

ويتحدث اإلقتصادي البريطاني "مارتين ياكويس" في مؤتمر عقد في مدينة لندن عن الصين قائال" :إذا أردت

أن تشعر بالمستقبل ،أن تتذوق المستقبل عليك بالصين ،بكونفوشيوس القديم ،هذه محطة قطار (مشي ارً إلى صورة محطة
قطار) ،إنها شيء لم ير مثله من قبل ،إنها محطة قطار "جوانجزو" الجديدة للقطارات عالية السرعة ،إن الصين اليوم تمتلك

أكبر شبكة سكك قطار من أي دولة في العالم" (ياكويس.)2011 ،

ويرى " بريجينسكي" مستشار األمن القومي للرئيس كارتر أن" :صعود الصين ما هو إال دليالً على إنتهاء
تفوق الغرب األحادي من جهة ،وعلى اإلنزياح المالزم لمركز ثقل العالم نحو الشرق" (بريجينسكي:2012 ،

ص ،)28وقد أشار إلى أن الصينيين يدركون بأن إنحطاط أمريكا وصعود الصين حتميان ،واصفاً القادة
الصينيون بالحكمة والتحفظ واإلمتناع عن إطالق أي دعاوى مكشوفة فيما يتعلق بقيادة كوكب األرض،
مسترشدين بشعار الزعيم الصيني الراحل "دينغ سياو بينغ" الشهير" :راقبوا بهدوء ،أمنوا مواقعنا ،تدبروا
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شئونكم بهدوء ،اخفوا قدراتنا ،وانتظروا الفرصة المناسبة ،أتقنوا فن التواضع ،حذار إدعاء القيادة" ،وهذه
التعليمات تتفق مع التعليمات التي كتبت قبل آالف السنين من قبل المفكر الصيني "صن تزو" في كتابه فن

الحرب ،والذي أشار فيه إلى أن أكثر المواقف حكمة في القتال ،هو موقف اإلنتظار ،مما يدفع الخصم إلى

إقتراف أخطاء قاتلة ،ومن ثم االجهاز عليه (تشين :2008 ،ص ،)11كما أن موقف الصين الرسمي من
مخاضات الواليات المتحدة األمريكية الداخلية ،ومغامراتها الخارجية ،يذكر بإيحاءات تلك التعليمات
الصينية ،وثقة بكين التاريخية بالنفس ،متواكبة مع حصافتها الموزونة ،وطموحاتها طويلة األمد (بريجنسكي،
 :2012ص.)98-97

بينما يؤكد "جون ميرشايمر" وهو أحد رواد الواقعية الهجومية ،أن الصين كقوة نامية لديها القدرة على إحداث
تغيير جذري في هيكلية النظام الدولي وإذا ما استمر نموها اإلقتصادي بنفس الوتيرة فإن الواليات المتحدة

ستواجه منافساً قوياً ،يستطيع أن يضايق و يزاحم الواليات المتحدة األمريكية في مناطق نفوذها ،ويؤكد أن

الصين تسعى إلى الهيمنة على آسيا من خالل إستراتيجية ذكية تضمن تحقيق ذلك بسالم ،تجنباً للوقوع في
المشاكل ،وذلك من خالل بث رسائل للعالم تؤكد فيها على حسن نوايا الصين ،وعدم تخطيطها أو رغبتها

في إستخدام القوة أو حتى التهديد بإستخدام القوة لحل النزاعات ،ويعود الفضل للصعود السلمي للصين إلى
ثقافتها الكونفوشيوسيية الغنية ،باإلضافة إلى أن الصين ت لزم قادتها بعدم إستخدام لغة عدائية تجاه جيرانها

أو تجاه أمريكا ،ويرى أن الحل األمثل لمنع صعود الصين أو امتداد نفوذها هو إحتوائها ،ويطرح ثالثة بدائل
إلحتواء التهديد الصيني ،يتمثل البديل األول والثاني بشن حرب وقائية ضد بكين ،أو فرض سياسات من

شأنها أن تبطي من سرعة النمو الصيني ،وهذا الحل صعب تحقيقه لما له من أسباب كارثية على الطرفين
الصيني واألمريكي على حد سواء ،وإذا ما أوقفت أمريكا إستثماراتها وعالقاتها التجارية مع الصين ،فإن
العديد من الدول األوروبية ستسارع لتحل محل الواليات المتحدة األمريكية ،أما البديل الثالث ،فيعتمد على
تشتيت الخصم وإضعافه من خالل قلب أنظمة الحكم المؤيدة والداعمة للصين ،أو حتى إثارة المشاكل داخل

النظام ،كما ستسعى أمريكا إلحكام سيطرتها على المحيطات الدولية حتى يصعب وصول الصين للمناطق

البعيدة كمنطقة الخليج العربي ،وانتقد "ميرشايمر" وجهات النظر التي ترى أن الصين مختلفة عن باقي الدول

في نهضتها وصعودها نتيجة إتباعها الثقافة الكونفوشيوسية ،مشي اًر أن األدلة على إنتهاج الصين للثقافة
الكونفوشيوسية قليلة ،وأن معظم تاريخها يثبت أن سلوكها ال يختلف عن مسلك أي دولة عظمى ،وال يوجد

ضمان أو تأكيد أن يتم صعود الصين سلمياً (ميرشايمر.)2015 ،

وترى الباحثة أن هناك تناقض في أقوال "ميرشايمر" ففي بداية حديثه يرى أن صعود الصين السلمي يعود
الفضل فيه إلى الثقافة الكونفوشيوسية ،وفي آخر حديثه يؤكد أن الصين لم تتبع الثقافة الكونفوشيوسية في
تاريخها إال قليالً ،وأن معظم تاريخ الصين يؤكد أنها التختلف عن باقي الدول ،وهنا نختلف مع أريه ،فالتاريخ

الطويل للصين يؤكد أنها لم تكن يوماً دولة إستعمارية ،أو أنها قامت بغزو أراضي أخرى من أجل مد نفوذها
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خارج الصين ،بل كانت سياستها دوماً دفاعية ،وبناء سور الصين يؤكد على ذلك ،حيث تم بناؤه من أجل
حماية أراضيها من أي إعتداء أو هجوم من قبل القبائل التي كان يسميها الصينيون برابرة.
ويدرك الصينيون أن النظام العالمي القائم لم تشارك الصين في وضع قواعده ،وأنهم أ جبروا على اإلنخراط
في النظام الدولي بشكل يناقض صورتها التاريخية لذاتها ،وهذا ما سيجعل الصين آجال أم عاجالً تتصرف
تجاه النظام الدولي بما يمكن الصين اإلنخراط مركزياً في صياغة القواعد الدولية ،وإعادة التصرف في بعض

القواعد السائدة (كيسنجر :2015،ص ،)222كما ويأمل بعض الصينيون ببناء نظام عالمي يحاكي نظام
الصين ،ومقاربتهم هذه تدعو الى تجنب المواجهة والى تغيير الحقائق على األرض في الوقت نفسه ،تماما

كما يفعلون االن في السياسة الداخلية ،فهم يأملون بناء أمثلة عن واقع بديل لتصبح فيه القيم والمعايير
الصينية هي التي تحدد مسار األحداث بدالً عن القيم والمعايير الغربية ،من هذا المنظور تبدو منظمة
شنغهاي وإتحاد شرق آسيا من الخارج تشبه نموذجاً غربياً إلتحاد متعدد األطراف مثل اإلتحاد األوروبي،
ولكن في الواقع يمكن عدها نواة نظام عالمي صيني تكون سيادة الدولة ذات مغزى وحق للدولة بإدارة شئونها

دون تدخل خارجي يفوق حقوق المواطنين القاطنين فيها (ليونارد :2008 ،ص.)164-163

كما يشعر الصينيون اليوم في عالم غارق في الصراعات والصدامات أن العالم بحاجة لألخذ واإلستفادة من
القيم والثقافة الصينية التي حافظت على وحدة وتماسك الصين ،وعلى التعايش السلمي بين أهلها انطالقا

من نظرية التناغم التي تعد روح وجوهر الفلسفة الصينية القديمة ،كما مثلت الوضع المثالي الذي تسعى إليه
وتنشده الكونفوشيوسية للمجتمع والدولة ،وتسعى لحشد العوامل السياسية واإلجتماعية واألخالقية داخل

وحدات المجتمع والدولة للوصول إليه من أجل تحقيق األمن والرخاء والسالم (عبد هللا ،)2012 ،كما لدى

الصينيون إيمان عميق وصريح بصعود الصين والذي سينتج عنه تخلف أقطار أخرى نسبياً ،وهذا عبر عنه

شاب من صناع السياسة في بكين قائالً" :الواليات المتحدة قوة على طريق اإلنحدار ،ولن تكون روسيا عمالقاً

إقتصادياً على األقل خالل العقد التالي أو حوالي ذلك ،ولهذا سترتفع الصين نسبياً بالقياس إلى هؤالء جميعاً"،
وهذه الرؤية يؤكدها أحد منظمي المشروعات في شنغهاي حين قال" :بينما ستحتفظ الواليات المتحدة بقوتها،

إال أنها ستكون أضعف نسبياً ،إن الواليات المتحدة ستحتل مستقبالً موقعا متخلفاً وراء الصين في كل
المجاالت ،التكنولوجيا والعلم تماماً مثل وضعها اآلن في صناعة المالبس" ،أما أحد الطالب الصينيين
والذي يدرس في أمريكا فقد نشر على اإلنترنت جملة قال فيها" :تكنولوجيا اليوم تجعل التراث الصيني الغني

أقوى مما كان على مدار التاريخ ،فكروا في هذا :أدوات ماضينا مع اإلطار العصري وأن اللغات ذات األساس
الصيني سوف تحل محل ثقافة اليوم ذات األساس األوروبي" (بورشتاين :2001،ص ،)271-170ومثل
هذه العبارات والمقوالت إنما تعبر عن مشاعر الكبرياء وإحترام التراث بعد أن استعادتهما الصين ،ومن

المرجح أن يكون التحدي الذي يمثله صعود الصين ذو طبيعة ثقافية كما تعبر عنه عقلية المملكة الوسطى،
وبالتالي سيؤثر على طبيعة تعاطيها مع اإلختالف مع األطراف األخرى في المستقبل ،فما يحدد موقف بلد
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من بقية الدول األخرى ،هو تاريخه وثقافته ،ونظ اًر لرؤية الصين لشمولية ثقافتها ،وحس الصيني بالثقة
الثقافية بالذات والسمو المتجذر في تاريخ الصين الطويل والغني كدولة حضارة ،وإختالفها عن أمريكا التي
تفتقد هذا الموروث ،فإن نظرة الصين للعالم تراتبية ومؤسسة على الثقافة والعرق ،ومن ثم هناك إحتمال أن

يؤدي صعود الصين كقوة عالمية إلى إعادة تنظيم ثقافي وعرقي للعالم ووفقاً للصورة الصينية ،ولن يكون

الحافز اإلقتصادي الوحيد الذي يربط شعوب العالم بالصين المهيمنة ،بل ستحتل تلك الشعوب مكانة ثقافية
وإثنية متدنية في تراتبية الصين العالمية الجديدة (جاك :2010 ،ص ،)228-227وسيكون لظهور الصين

كقوة عظمى مالبسات فائقة وواسعة النطاق على مشروعات األعمال والمال والتكنولوجيا ،كذلك على البيئة
الثقافية واإلجتماعية التي هي مجال النشاط والتأثير ،إن إختالف الصين سنلمسه بوضوح في حياتنا اليومية،

بتداء من أسواق األوراق المالية إلى نوعية الهواء الذي نتنسمه ،حتى نمو الوظائف وزيادة األجور في
إ ً
الصناعات األمريكية ،وهذا بات واضحاً (بورشتاين :2001،ص .)114وتشير المعطيات التي تمتلكها
الصين بأن القرن الحادي والعشرون سيكون قرن الصعود الصيني كما تنبأ المؤرخ "أرنولد توينبي" ،والوصول

لقمة النظام الدولي ،فبنا ًء على معدالت النمو اإلقتصادي الصيني التي شهدها خالل العقدين الماضيين،
فإن الباحثين يتوقعون وصول الصين للقوة اإلقتصادية األولى عام 2025م في حال إستمر النمو على نفس
الوتيرة ،كما كان لتبني الصين إستراتيجية التعايش السلمي وحسن الجوار دور في تقوية عالقاتها ودعم
مكانتها ومركزها في النظام الدولي ،وتحقيق مساعيها لخلق نظام متعدد األقطاب ،بحيث تستطيع الصين
وروسيا اإلتحادية مجابهة الهيمنة االمريكية ،كما أن الصين لديها القدرة على حل مسألة تايوان بطرق سلمية

على غرار هونغ كونغ ،هذا باإلضافة إلى إمكانية حدوث تقارب بين الصين وأمريكا خشية الوصول إلى

حالة من الصراع تكون عواقبه وخيمة وكارثية على الطرفين ،كما أن قوة الصين اإلقتصادية بإمكانها كسر

الجمود وإنهاء الخالفات مع الدول التي بينها وبين الصين توتر ،ومع قوة الصين النووية والعسكرية فإنها
قادرة على صد أي عدوان عليها (محمد :2010 ،ص.)42
التحديات والمشاكل التي قد تعيق نهوض الصين في النظام الدولي:

هناك من يرى وجود بعض المعيقات والتحديات التي تواجه القيادة الصينية في داخل الصين والتي تعمل

على إنشغال القيادة الصينية في حلها خوفاً من تفاقم األمور ،مما يعيق نموها ويؤخر صعودها ،ومعيقات

خارج الصين والتي تتمثل في أمريكا وبعض الدول التي تخشى من صعود الصين ،والتي قد تقف حجر عثرة

في طريق الصعود الصيني في النظام العالمي ،ومن بين هذه التحديات:
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الديمقراطية وحقوق اإل نسان:
تنظر الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا للصين على أنها دولة ديكتاتورية ،التختلف عن ألمانيا النازية،

وإيطاليا الفاشية ،يحكمها حزب واحد ديكتاتوري اليسمح بالتعددية السياسية ،وال يسمح بحرية التعبير ،يحكم
بالحديد والنار ،يعتقل ويصدر أحكاماً باإلعدام ،ويمارس الرقابة على الصحافة واإلعالم والفن ،ويتدخل في

كل صغيرة وكبيرة في شئون أفراد الشعب ،وال تترك الواليات المتحدة األمريكية مناسبة إال واحتجت على ما
يسمى الملف السئ لحقوق اإلنسان والديمقراطية في الصين ،خاصة فيما يتعلق بأحداث ميدان "تيان آن

مين" ،حتى بدت وكأنها قضية جوهرية أمريكية وليست شأناً صينياً (بورشتاين :2001 ،ص،)173
وتستخدم الواليات المتحدة األمريكية هذه الورقة من أجل الضغط على الصين ،كما ترى أن على الصين

إحترام القيم والمفاهيم الغربية والدولية التي تتعلق بحقوق اإلنسان والديمقراطية ،وهذا األمر ترفضه الصين
رفضاً قاطعاً ،ورفضت الخضوع لما إعتبرته معايير أميريكية ال تراعي الخبرة والخصوصية الصينية ،كما

إعتبرته تدخالً في الشأن الصيني الداخلي وال عالقة للواليات المتحدة األمريكية أو غيرها بالموضوع ،وأن
هذا أمر يمس بالسيادة الصينية ،وهدف الواليات المتحدة األمريكية من ذلك التدخل في الشئون الداخلية
للصين(عبيد :1994 ،ص ،)252كما ترى الصين أن خصوصيتها التاريخية والثقافية والحضارية تختلف

عن المفهوم الغربي واألمريكي ،وقد تحدث الرئيس الصيني السابق "جيانغ زيمين" عن ذلك قائالً" :إن كل

دولة في العالم تحاول تحقيق تقدم في هذا المجال بطريقتها الخاصة ،ووفق ظروفها القومية" (محمد،
والصائغ : ،ص ،)194أما بخصوص نظام الحزب الواحد ،يميل معظم الصينيون بشكل كبير إلى إستقرار

بالدهم ،وال يقبلون بما يعرف بالنظام الديمقراطي ذي التعددية الحزبية ،كما أن الحزب الشيوعي ليس حزباً

بالمفهوم الذي يدركه الغرب ،إنما هو إمتداد للسالالت الحاكمة المزهرة والتي إرتبطت بوجود دولة قوية
ومستنيرة ،باإلضافة لمواصلته التقليد الطويل لكيان "الحكم الكونفوشيوسي" الموحد ،الذي يمثل أو يحاول أن

يمثل مصالح المجتمع ككل ،أي ما يعرف بـ "الجهاد من أجل المجتمع" بدالً من حزب سياسي على الطراز

الغربي الذي يمثل فقط مصالح جماعة بعينها ،ويرى الصينيون أنه لو تم تطبيق النظام السياسي الغربي
على دولة مثل الصين في حجمها وتمثل إنصهار مئات الدول في بوتقة واحدة على مدى آالف السنين،

سيكون حتماً مصيرها التفكك والفوضى وظهور جماعات متطرفة (لينغ :2017 ،ص.)59-49

وأدى صعود الصين كقوة لها ثقلها على الساحة الدولية ،وتزامناً مع هبوط شعبية الواليات المتحدة األمريكية
في العالم وتراجع سمعتها إلى تخفيف الضغط على الصين ،وغض الطرف على موضوع حقوق اإلنسان ،فقد

أصبحت الواليات المتحدة في موقف ال يؤهلها من إلقاء الدروس على اآلخرين ،كما أشارت "مادلين أولبرايت"
وزيرة الخارجية األمريكية السابقة إلى ذلك قائلة" :إن الفجوة في المكانة الدولية التي كانت قائمة بين الواليات

المتحدة والصين قد ضاقت كثي اًر ،واليوم تعد الصين أفضل من الواليات المتحدة في نظر مزيد من الشعوب
في المزيد من البلدان" (أولبرايت :2008 ،ص.)162-161
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مبادرة الحزام والطريق:5
بات تجنب حصار أمريكا واليابان لطرق النقل البحرية من الهواجس الصينية الرئيسة ،وذلك مع إزدياد حاجة
الصين للطاقة نتيجة تسارع عجلة النمو االقتصادي ،فقد تخطت الصين أمريكا كأكبر مستورد للنفط في العالم،

كما أن  %95من تجارة الصين تمر عبر البحار ،هذا ما دفع الصين لتنفيذ إستراتيجيتها التي تهدف إلى إحياء

"طريق الحرير" بشقيه البري والبحري ،والذي كان يربطها بالعالم أيام عظمة إمبراطوريتها القديمة ،وتحمل هذه

اإل ستراتيجية بين طياتها رسالة تعمل على نشر السالم والفوز المشترك ،ولديها ميراث ثقافي للشعب الصيني
المحب للسالم ،باإلضافة إلى استراتيجية جديدة للتكامل االقتصادي العالمي ،وأصبحت المبادرة التي أطلقها

الرئيس الصيني "شي جين بينغ" عام  ،2013والتي أطلق عليها مبادرة "الحزام والطريق" قبوالً وترحيباً ومشاركة
حوالي  70دولة من الدول التي تقع على الخط (عزيزة :2017 ،ص ،)17-16وتعتبر مبادرة الحزام والطريق

طفرة في أجندة السياسة الخارجية الصينية والتي تتسم بالهدوء والسلم والتعاون ،كما أن المبادرة قادرة على دعم
قوة الصين السياسية واإلقتصادية والثقافية لدرجة الهيمنة في الشرق ،وتركز مبادرة الحزام والطريق على القوة

الناعمة ال القدرات العسكرية أو اإلكراه اإلقتصادي "التهديد بالعقوبات اإلقتصادية" ،وهذه السياسة جزء ال يتج أز
من طبيعة العولمة الثالثة التي تتسم بقدر أكبر من التنوع واإلختالف ،وال يشكل التوسع الصيني من خالل

المبادرة تحدي الواليات المتحدة األمريكية بشكل مباشر ،إال أن بعض األمريكيين يعتبرون المبادرة تهديد
ألمريكا ،بحيث تناول محللون أمريكيون طريق الحرير كتحدي لهيمنة أمريكا في الخارج ،كما أبدى مسئولون

أمريكيون المعارضة للتعاون القائم بين دول الغرب وبنك إستثمار البنية التحتية اآلسيوي المملوك للصين ،حتى
أن الرئيس األمريكي "أوباما" عارض توسع الصين التجاري في الخارج ( ،)Hsu, 2015ولم يتوقف األمر عند

ذلك فقد بدأت وسائل اإلعالم الغربية الكبرى بشن حرب على مبادرة "الحزام والطريق" حيث وصفتها بـ "خطة

مارشال الصينية" ،والمقصود بها حشد طاقات الصين وتكوين تحالفات من الدول من أجل مواجهة الواليات

المتحدة على غرار ما فعلت الواليات المتحدة األمريكية أثناء الحرب الباردة عندما قدمت المساعدات لحلفائها
من أجل مواجهة اإلتحاد السوفييتي وتطويق صعوده ،والهدف من هذه التسمية تشويه صورة المبادرة واإلساءة

إليها ،وحشد الدول من أجل تعطيل هذه المبادرة (صحيفة الشعب الصينية.)2014 ،

5

هي مبادرة الحزام االقتصادي لطريق الحرير ،وطريق الحرير البحري للقرن ال  ،21والتي تعرف أيضاً باسم حزام واحد ،طريق واحد ،أو الحزام والطريق،

كذلك تعرف اختصا اًر باسم "عبور" .تهدف إلحياء وتطوير طريق الحرير التاريخي ،ويشمل المشروع تشييد شبكات من الطرق وسكك الحديد وأنابيب
النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية واالنترنت ومختلف البنى التحتية.
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مشاكل القوميات:
يوجد في الصين  56قومية ،أكبرها قومية "هان" التي تشكل أكثر من  %90من سكان الصين ،والباقي يشكل

 55قومية أكبر هذه القوميات يعيش سكانها في  5مناطق ذاتية الحكم ه ي(كسيينيانغ ،التبت ،منغوليا،

اإليغور ،هونغ كونغ) ،وبعض هذه المناطق يطالب سكانها باإلنفصال ،ما يشكل تحدي يواجه قادة بكين في
داخل البالد ،والتي لن تسمح حكومة الصين بأي شكل من األشكال أن يقتطع جزء من أراضيها ،أو تسمح
بأي عمل أن يمس سيادة الصين ووحدة األمة ،وهنا يطرح الكثير من األسئلة حول كيفية تعامل الصين مع

سكان مقاطعة التبت الالمائية (الصحراوية) ،كسيينيانغ االسالمية ،جزء من منغوليا الداخلية ،هونغ كونغ

المتأثرة بالثقافة الغربية بحكم قرن من اإلستعمار األوروبي أو الياباني؟

قامت بكين بتطبيق سياسة الحكم الذاتي في هذه المناطق ،ووضعت الصين عام  1984قانون الحكم الذاتي

اإلقليمي لمناطق األقليات يوضح الحقوق والواجبات في هذه المناطق في المجاالت السياسية واإلجتماعية
والثقافية ،وفي عام 2001م أضافت تعديالت على القانون بحيث تم إضافة مادة جديدة تقضي بزيادة

اإلستثمارات في المناطق ذاتية الحكم وتعجيل خطوات التنمية فيها من أجل حل المشاكل التي تعرقل التطور
اإلقتصادي واإلجتماعي المحلي (اسماعيل :2017 ،ص ،)189كما تعمل بكين على دفع سكان قومية

"هان" للعيش في هذه المناطق وبذلك تصبح قومية الهان أغلبية ،ويصبح هناك تزاوج وإمتزاج بين القوميات،
كما يعمل قادة الصين على إنهاء مثل هذا التحدي باإلستمرار في سياسة التصيين (نشر الثقافة الصينية)،
المرتبطة بإنجاز مشاريع هامة في مجال شق الطرق ،وإنشاء شبكة سكك الحديد ،وإستثمار الثروات المنجمية

(بيارنيس :2003 ،ص ،)106-103وتولي الحكومة الصينية المسألة العرقية إهتماماً كبي اًر ،كما يوجد في

الحكومة لجنة على مستوى الو ازرة تهتم بشئون القومية والدين ،وتحرص الصين في مناسبات عديدة على

إبراز تنوعها العرقي ،باإلضافة لوجود محطات تلفزيونية تبث برامجها بلغات األقليات العرقية (إسماعيل،
 :2017ص.)185
الفرق الشاسع بين الريف والمدن:
كان لنمو الصين الهائل وصعود إقتصادها وسياسة اإلنفتاح اإلقتصادي واإلستثمار المتزايد أثره في وجود

فرق كبير وفجوة واسعة في المستوى المعيشي للصينيين الذين يعيشون في المدن وسكان الريف ،حيث تحسن
الوضع اإلقتصادي لسكان المدن بشكل كبير وإزداد عدد األغنياء ،وتحسنت البنية التحتية في المدن ،وفي
المقابل إزداد الفقر في القرى ،مع ماليين الفالحين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة ،وهذا قد يؤدي

إلى وجود غضب وتمرد بين الفالحين ،قد يتسبب في وجود مشاكل وإضطرابات تؤدي إلى إنشغال الحكومة

في الداخل مما يعيق صعودها في الخارج ،وهذه المشكلة هي األكبر في كل الدول المتقدمة ،وعلى الصين
أن تقلل من هذه الفجوة ،وهذا اليعني أن هذه المشكلة تقتصر على الصين فقط ،لقد كانت الفجوة بين الريف
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والمدن كنتيجة للعولمة وما ترتب عليها من نتائج ،ومن أجل حل هذه المشكلة وضعت الصين إستراتيجية

من أجل تحسين مستوى الحياة في الريف ،وتقليل الفجوة بينهما ،وذلك عن طريق اإلهتمام بالتعليم ،إال أن
حل هذه المشكلة سيأخذ وقتاً ،خصوصاً في دولة بحجم الصين جغرافياً وسكانياً ،وعلى الرغم أن الريف
الصيني اليزال يعاني من نقص معايير الدول المتقدمة فقد كان يتطور تطو اًر أفضل من أغلب الدول النامية

في العالم (وي :2016 ،ص .)23

مشكلة التلوث والتدهور البيئي:
يمكن أن تشكل تحدياً لصعود الصين ،حيث تمثل حماية البيئة تحدي آخر يواجه الصين ،هذه المشكلة

يعانى منها الكثير من الدول المتقدمة صناعياً ،وليس الصين فقط ،فعلى سبيل المثال مات في أسبوع واحد

أكثر من أربعة آالف شخص من التلوث بسبب الدخان الناتج عن الفحم الملوث في لندن عام  ،1952وقد
أعلن من قبل أن الحياة البيولوجية في نهر الراين ميتة ،حيث نفقت األسماك وأصبحت السباحة في النهر
مستحيلة ،إال أن أوروبا سيطرت على المشكلة في نهاية المطاف من خالل برامج حماية البيئة واسعة النطاق

وهي تقود العالم في مجال حماية البيئة ،وفي الغالب ستلحق الصين بأوروبا ،حيث تكمن قوة النموذج الصيني

في انه فور التوصل إلى إجماع ،وتحديد األهداف ،يعمل النموذج الصيني بكفاءة أكبر من النموذج الغربي،
وهذا يبدو واضحاً في طريقة تحرك الصين نحو التنمية في مجال الطاقة المتجددة ،ففي بضع سنوات تمكنت

الصين من قيادة العالم في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وصناعة السيارة الكهربائية (وين :2016
ص.)26-25

أمريكا وقضية تايوان :إستغلت الواليات المتحدة األمريكية موضوع الصراع بين الصين وتايوان وجزر
سبراتليس من أجل تأجيج الصراع ،فقامت بدعم حكومة تايوان من أجل وضع العراقيل في طريق تقدم ونهضة

الصين ،حيث تمثل قضية تايوان ورقة ضغط أمريكية ال تختلف كثي اًر عن قضية حقوق اإلنسان ،وأهمية
قضية تايوان نابعة من حرص الواليات المتحدة األمريكية على مصالحها في شرق آسيا وحماية نفوذها،

فاألمريكيون يدركون أكثر من غيرهم بأن عالم متعدد األقطاب الذي بدأ يظهر على الساحة ،والذي بات يهدد
هيمنتهم الكاملة عليه ،منذ اآلن صارت الصين هي أكثر ما تخشاه في السنوات القادمة ،وهي أكثر الدول

التي يجب أن يحسب لها ألف حساب قبل أي قوة أخرى في العالم ،إال أن الواليات المتحدة األمريكية ال تدري
أي سياسة أنفع في تعاملها مع الصين ،فهل تستخدم سياسة اإلحتواء كتلك التي استخدمتها مع اإلتحاد
السوفييتي سابقاً ،أم تحاول توجيه هذه القوة المتنامية نحو ما يخدم مصالحها العليا ،والواقع أنها مارست
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السياستين معاً وال زالت تتأرجح بين هذه السياسة وتلك ،إال أنه من المؤكد أنها لن تنجح في سياسة اإلحتواء

مع الصين (بيارنيس :2003 ،ص.)38

ويرى "بريجنسكي" أنه باإلضافة إلى التحديات السابقة ،هناك تحدي آخر يعترض صعود الصين في النظام

الدولي ،فمع حلول  2010أبدى كثيرون رد فعل متطرف على صعود الصين وتخوفهم من أن تتمكن الصين

قريباً من أن تحل محل الواليات المتحدة بوصفها قوة العالم العظمى األولى القيادية ،ما قد يدفع جارات
الصين المهمة مثل روسيا ،الهند واليابان ليست مستعدة للتسليم بحق الصين في أن تحل محل الواليات
المتحدة على العرش العالمي في حال بات شاغ اًر ،وبالتالي ستعمل هذه الدول على تشكيل تحالف معادي

للصين حتى لو بشكل غير رسمي (بريجينسكي :2012 ،ص.)102،29

وترى الباحثة أن حل مثل هذه التحديات مرهون بقدرة الصين على التعامل معها بحكمة ومهارة وتأني ،وهي

صفات تتحلى بها القيادة الصينية ،كما أن الصين تمتلك القدرات االقتصادية والعسكرية والتكنولوجية التي
تمكنها من التعاطي مع هذه المشاكل بحنكة ونجاح ،وهذا يمكن رؤيته واضحاً من تصميم القيادة الصينية

على المضي قدماً في مسيرة التقدم والتنمية ،والسعي الحثيث على إمتالك مقومات القوة الشاملة المادية
والمعنوية.
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نتائج الدراسة
أصبحت الثقافة من بين القضايا التي حازت على اإلهتمام األكاديمي غير المسبوق في تاريخ تطور العالقات
الدولية ،وحظي البعد الثقافي باهتمام وافر في األدبيات الحديثة كعامل مهم في العالقات الدولية ،وموضوع

الثقافة هو موضوع قديم جديد ،أي أنه سبق وأن طرح من قبل ،ثم أهمل فترة طويلة ،ثم عاد إلى الصدارة بعد
إنتهاء الحرب الباردة وبكثافة ،ليحتل مكانة كبيرة في دراسات الباحثين والمهتمين بالعالقات الدولية ،وكان
للمستجدات على الساحة الدولية بعد الحرب الباردة دور كبير في عودة اإلهتمام بالبعد الثقافي ،كالحروب

الداخلية ،والصراعات واإلثنية الثقافية من جهة ،ومن جهة أخرى تطور النظريات القائمة على األبعاد القيمية
في حقل العالقات الدولية ،وهو ما إنعكس إيجابيا على البعد الثقافي بإعتباره منظو اًر ال يقل أهمية عن بقية
المنظورات المهيمنة في العالقات الدولية ،هذا باإلضافة إلى األثر الذي تركته أطروحة صدام الحضارات لـ

"صمويل هنتنجتون" ،ونهاية التاريخ لـ "فرنسيس فوكوياما" ،ما جعلها تحظى بإهتمام الكثير من األكاديميين
والباحثين والمتخصصين في الشأن العالمي ،فتناولت الدراسات والتحليالت هذا الموضوع بالكثير من

اإلهتمام.

وتناولت هذه الدراسة أحد أ بعاد السياسة الخارجية المتمثل في البعد الثقافي ،وتم إختيار النموذج الصيني
في توجهاته نحو النظام العالمي ،بإعتبار أن التجربة الصينية هي تجربة رائدة ذات خصاص فريدة لم تكلفها
خصوصيتها الثقافية والتاريخية ،رغم إنخراطها في مواكبة التحوالت التي فرضتها العولمة ،والتي أثارت

دهشة وإعجاب الكثيرين ،وتم تسليط الضوء على التجربة الصينية من قبل وسائل اإلعالم الغربية والعربية،
وتم نشر الكثير من المقاالت والدراسات التي تناولت الصعود الصيني في النظام العالمي من قبل المحللين
السياسيين واألكاديميين واإلقتصاديين ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

 أكثر ما يميز نهضة الصين هي طبيعتها السلمية التي تتمتع بثبات ووحدة محلية ،دون اللجوء إلىحروب مع دول اخرى.

 يعد البعد الثقافي محركاً أساسياً للسياسة الخارجية الصينية ويساعد على تعزيز دورها في الخارجوصعودها السلمي ،األمر الذي يشكل عامل قوة للدولة الصينية.

 تبنت الصين إستراتيجية جديدة للتنمية الثقافية أعلنتها في وثيقة رسمية ،وقد إحتوت هذه الوثيقة علىرؤية تنموية واضحة إلطالق نهضة ثقافية شاملة عبر إصالح النظام الثقافي في جميع جوانبه ،وتنمية
الثقافة الصينية من خالل منظومة متكاملة من الخدمات لتشجيع الصناعة الثقافية ،والتي بدورها تقدم

دعماً كبي اًر لإلقتصاد الوطني ،وتعمل على توسيع دائرة التبادل الثقافي بجوانبه المختلفة مع كافة الدول،
واإلستفادة المتبادلة من خبرات المؤسسات الثقافية العالمية ،وقد جاء هذا التبني لهذه اإلستراتيجية نتيجة
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إلدراك المسئولين الصينيين والنخبة الثقافية والسياسية بأهمية البعد الثقافي في دعم مكانة الصين
العالمية ،وإدراكهم أن البعد الثقافي ال يقل أهمية في تأثيره عن البعد اإلقتصادي والعسكري والتكنولوجي.

 تخلو الثقافة الصينية من العنصر الديني وتركز على الجانب اإلنساني واألخالقي مما مكنها من لعبدو ار مهما في نقل هذه الثقافة إلى الشعوب األخرى.

 الصعود الصيني اإلقتصادي البد أن يدعمه صعود صيني ثقافي ،أي أن صعود كل منهما يدعم صعوداآلخر وهو األمر الذي مثل جوهر الدبلوماسية الثقافية كأداة من أدوات قوتها الناعمة ،حيث تشكل الثقافة

أداة دبلوماسية مهمة تؤكد على أحد أهم أوجه الدور الجديد في العالقات الدولية كقوة سلمية تسعى
لتحقيق التنمية وتحافظ على السالم العالمي وتعمل من أجل تفعيل الحوار الحضاري -الثقافي مع كافة

دول العالم.

 إستطاعت الصين من خالل جاذبية ثقافتها وأدواتها اإلقتصادية والثقافية والتكنولوجية من التواجد بشكلملحوظ في إفريقيا وأمريكا االتينية والتي تعتبر الفناء الخلفي للواليات المتحدة األمريكية ،حيث تلقى
الصين قبوالً من حكومات وشعوب هذه الدول نتيجة تقديم مشوعات تنموية ومساعدات إقتصادية
وتبادالت ثقافية غير مشروطة ،واتباع سياسة عدم التدخل في شئون اآلخرين.

 أيضا لقيت الثقافة الصينية إنتشا اًر في دول أوروبية وأمريكية وآسيوية وعربية من خالل مراكز صينيةثقافية تعمل على تعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة الصينية.

 أرست الصين دعائم سياستها الخارجية وعالقاتها الدولية على مبادئ تتمثل في اإلحترام المتبادل للسيادةوالسالمة اإلقليمية ،وعدم التدخل في الشئون الداخلية ،واإلعتماد على الحل السلمي كأداة لمعالجة

النزاعات الدولية ،والعمل على تقوية روابط وأواصر التعاون مع مختلف الدول ،وهذه المبادئ في
سياستها لقيت أصداء إيجابية جعلها تنجح في الصعود السلمي وتحسين عالقاتها مع جيرانها ،وساعدها

في إستعادة مقاطعتي هونغ كونغ ومكاو ،واآلن هي بصدد إعادة تايوان بالتفاوض والحل السلمي.

 تمتلك الصين من مقومات القوة الشمولية (مقومات حضارية ،وإقتصادية ،وقوة عسكرية نووية وتقليدية،وغيرها) ما يجعلها قوة مناقسة قادرة على تحدي الهيمنة األمريكية في النظام العالمي ،وأن تكون بديال

-

عن النفوذ األمريكي في الشئون الدولية.

يوجد حالة من التنافس بين أمريكا والصين بحيث تحتل الصين مركز الصدارة في أجندة اإلهتمامات

األمريكية.

 يوجد إختالفات جوهرية بين الثقافة الصينية والثقافة األمريكية ،ما جعل نظرة كل بلد تختلف عن األخرىحول مفاهيم مختلفة كالديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وحول كيفية معالجة األزمات.

 تشكل قضية تايوان والتبت وقضايا أخرى قضايا إختالف وإحتكاكات وتوتر بين العالقات األمريكيةالصينية.
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 تشكل قضية القوميات وحقوق اإلنسان والتلوث البيئي تحديات تواجه القيادة الصينية وقد تعمل علىالتقليل من وتيرة الصعود الصيني إن لم تجد بكين حالً لهذه المعيقات والمشاكل.

 -للصين القدرة على قيادة النظام العالمي بمفاهيم وخصائص صينية.

 من المحتمل أال تكون الصين القوة الوحيدة في النظام الدولي ،بل ستظهر قوى أخرى مثل الهند وروسيااإلتحادية ستعمل على إيجاد نظام عالمي متعدد القطبية.

 مما سبق تم التوصل إلى أن البعد الثقافي مهم في صياغة السياسة الخارجية الصينية ،ولكنه ليس العاملالوحيد وال يمكن أن يعطي ثماره بمعزل عن العوامل األخرى اإلقتصادية والسياسية واألمنية والعسكرية
والتقنية.
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التوصيات
 -1ضرورة اإلهتمام بالبعد الثقافي بجعله مساق دراسي لدارسي العالقات الدولية وعدم إغفاله وعزله عن
بقية األبعاد األخرى.

 -2اإلستفادة من النموذج الصيني كتجربة رائدة وتستحق الدراسة.

 -3زيادة التبادالت الثقافية والعلمية مع الصين لتعليم كوادر قادرة على تبني إستراتيجيات تنموية مناسبة.
 -4إقامة المهرجانات الفنية والثقافية في الدول المختلفة.

 -5المشاركة في معارض الكتب الدولية التي تقام خارج البالد ،وإقامة المعارض داخل البالد بدعم من
و ازرة الثقافة.

 -6اإلهتمام بالمجال الرياضي بمختلف أشكاله لما له من أهمية في دعم الحوار وتشجيع التعاون.

 -7اإلهتمام بالمنح الدراسية وبرامج التبادل الطالبي مع الجامعات األجنبية من أجل تشجيع حوار الثقافات
واإلطالع على ثقافات مختلفة.

 -8التركيز على البرامج التي يتم بثها من خالل التلفزيون والفضائيات بحيث تبرز ثقافتنا وترقى بمستوى
المشاهد.

 -9إنشاء قنوات فضائية تبث بلغات مختلفة بحيث تستطيع أن توصل رسائل للشعوب األخرى.

-10

تشجيع األدب واألدباء ونشر الكتب والبحوث العلمية واألدبية والتاريخية وتخفيض تكاليف

الطبع والنشر والتوزيع.

-11
-12

إنشاء مراكز ثقافية فلسطينية في الدول األخرى على غرار المراكز الثقافية الصينية.

إحياء الثقافة الفلسطينية والعربية ،وتنقيحها والتأكيد على الجوانب اإليجابية فيها من خالل

مؤسسات حكومية وغير الحكومية.
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