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"السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة االستراتيجية
Chinese Foreign Policy from a “Strategic Culture” Framework

 غير أنّها ال،أن الصين تريــد القيام بدور الدولة العظمــى
ّ  بــدأ يتضح،منــذ انتهــاء الحــرب الباردة
ً
 تحاول هــذه الورقة أن.كاملة
تفعــل أدواتها
تــزال فــي
ّ  ولم،وضــع متردد في بعض الســاحات
ٍ
 من خالل،تشــرح بعــض المحــركات الكامنــة وراء اإلطــار العــام للسياســة الخارجيــة الصينيــة
دراســة "الثقافــة االســتراتيجية"؛ يســعى هذا اإلطار إليضــاح األفكار التي تنتج مــن تاريخ دولة ما
ً
عادة أط ًرا عامة تكشــف عــن خياراتها المفضلة
 فالدول تضع،وثقافتهــا وســردها المجتمعي
 بل هي، ليســت "الثقافــة االســتراتيجية" مســببة لسياســات معينــة.فــي السياســة الخارجيــة
متممة لتفســيرات حــول تأثير عوامل أخــرى مثل توزيع
ّ مســاعدة لتحديــد خيــارات عامة؛ وهي
. ومــا إلــى ذلــك، وضغوطــات الــدول الحليفــة، ومعتقــدات صنــاع القــرار الشــخصية،القــوى
 يســاعد إطــار الثقافة االســتراتيجية على فهم الشــكل العــام للسياســة الخارجية،وباألخــص
.على المدى الطويل
، الداويّة، الكونفوشية، السياســة الخارجية الصينية، الثقافة االســتراتيجية:كلمات مفتاحية
ماو تسي تونغ
This article attempts to explain the underlying driving factors that govern the
Chinese foreign policy. Since the Cold War, China has increasingly been playing
the role of a major power but demonstrates hesitancy in some theaters which
indicates falling short in developing full capabilities to serve that end. This
article attends to the study of “Strategic Culture”; which seen by the author as a
framework that helps explaining ideas generated from the history, culture, and
societal narratives of the state. Within this framework general parameters indicate
the preferred foreign policy options for China. However, strategic culture is not
solely the cause for action. It rather helps in define potential acceptable options.
It is complementary to other explanations around the importance of other factors,
such as distribution of material capabilities, decision makers’ idiosyncrasies, and
alliances' commitments. In other words, strategic culture helps in understanding
China’s long-term foreign policy patterns
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دراسات
السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة اإلستراتيجية"

مقدمة
مثة حاجة عميقة يفرزها النظام العاملي القائم وعالقاتُ الصني بدول
الرشق األوسط ،وال سيام الخليج ،إىل دراسة العوامل التي تحرك
السياسة الصينية ،والتي تجعلها قادرة عىل أن تكون الع ًبا كب ًريا يف
تغي
املنطقة ،مع أنّها مل تفعل ذلك إىل اليوم .فهل بإمكان الصني أن ّ
موقفها وتق ّدم سياسة جديدة نوع ًيا تجاه الرشق األوسط؟
متثّل هذه الورقة محاولة لفهم املحركات الكامنة وراء السياسة
الخارجية الصينية ،من منظار األهداف الصينية عىل املدى الطويل؛
وذلك لفهم ما قد تكون الصني مهتمة بتقدميه .وبإيجاز ،تسعى
الورقة إىل فهم دوافع السياسة الخارجية الصينية بالعودة إىل دراسة
"الثقافة االسرتاتيجية" يف العالقات الدولية.

الظرف التاريخي
لالهتمام الراهن بالصين
منذ نحو عقدين من الزمن عىل األقل ،ازداد االهتامم األكادميي
والسيايس العاملي بالسياسة الخارجية الصينية ،وهذا مر ّده عدة أسباب؛
فعىل الصعيد االقتصادي ،ومع انتهاء الحرب الباردة وانخفاض مستوى
التوتر العاملي يف الحقبة الثانية منها يف عقد الثامنينيات من القرن
املنرصم ،توسعت رقعة اللعب والتبادل تحت لواء مبادئ الرأساملية
التجارية ،وأه ّمها انفتاح األسواق عىل بعضها .وظهرت الصني قوة
تجارية وباألخص مص ّدرة لسلع تنافسية استفادت من سوق عمل
داخلية مضبوطة قانونيًا ومالمئة إلنتاج كمٍ هائل ذي تكلفة منخفضة
مقارنة مع دول صناعية عديدة وباألخص يف الشامل العاملي.
يف هذا اإلطار ،مثّلت السياسة الخارجية الصينية آلية مهمة لبناء
عالقات مع أسواق استهالكية؛ فهي حاولت ترسيخ رشاكات موجودة
(مثل مع دول عديدة يف الرشق األوسط) إضاف ًة إىل السعي
تاريخيًا ً
(مثل يف القارة األفريقية).
الدؤوب وراء أسواق جديدة ً
وعىل الصعيد األمني ،ازداد االهتامم بالصني مع ضعف املقدرات
الروسية بعيد الحرب الباردة وبروز الصني دولة ذات اقتصاد قوي،
فضل عن اإلنفاق امللحوظ عىل التسلح ،واملقدرات العسكرية
ً
النووية ،أضف إىل ذلك القوة السياسية املميزة بوصفها أحد حاميل
أداة النقض (الفيتو) يف مجلس األمن الدويل.
عىل هذه الخلفية ،ازدادت التساؤالت بشأن أهداف سياسة الصني
الخارجية العاملية ،والنوايا السياسية من وراء ذلك ،وإذا ما كانت
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تسعى إىل القيام (ورمبا فرض) بدور ريادي عاملي لرمبا ينافس املركز
الذي تب ّوأته الواليات املتحدة .وازدادت اهتاممات عدد من دول
الجنوب أيضً ا مبا ميكن أن تق ّدمه الصني من مساعدة أمنية وعسكرية
يف نوا ٍح متعددة ،من دون أن تكون هذه اإلمكانية حقيقة واقعة،
بالرضورة ،بقدر ما هي افرتاض لدول الجنوب هذه .وهنا ،ال بد من
اإلشارة إىل أنّه يف مقابل اندفاع السياسة الخارجية الصينية يف املجال
االقتصادي ،ال تزال عالقاتها األمنية والعسكرية محافظة ومرتددة
بصورة عامة .ويف الحقيقة ،إ ّن ما يه ّم الكثري من دول الجنوب يف
البحث يف دوافع السياسة الخارجية للصني هو ما قد مييزها عن باقي
القوى العظمى.
ومن ثم ،تتحدد األسئلة السياسية لهذه الورقة يف كيفية فهم سياسة
الصني تجاه النظم الفرعية عامل ًيا ،مثل تلك التي يف الرشق األوسط،
وكيف نفهم أيضً ا سياسة الصني تجاه الدول العظمى األخرى ،مثل
الواليات املتحدة.
ويف املقابل ،تؤكد الورقة رضورة اهتامم دول الرشق األوسط بفهم
عميق ومفصل لدوافع السياسة الخارجية الصينية وأهدافها ،وال
سيام دول مجلس التعاون الخليجي ،لكون النظام الفرعي لدول
املجلس مبن ًيا عىل درجات عالية من التقارب والتفاهم السيايس
تخ ّولها العمل سويًا يف مفاوضاتها األمنية واالقتصادية مع الصني؛ فمع
وجود اختالفات وخالفات بني دول املجلس ،تبقى قياداتها حتى اليوم
مثل مع حال
متفقة عىل أط ٍر عامة يف سياساتها الخارجية (مقارنة ً
الرصاع والتباينات العميقة التي مت ّزق العالقات السياسية وتجعل
مستحيل عىل صعيد الرشق األوسط).
ً
العمل الجامعي
ومع توقع االزدياد املستمر يف مكانة الصني عامليًا ،من املفيد واملهم
التفكري املنهجي يف كيفية رؤية صناع القرار يف الصني موقع بالدهم
يف العامل والعالقات التي ميكن أن يتقبلوا بنا َءها .لذلك ،تسعى هذه
الورقة إىل تقديم تصورات أولية حول األسس الفكرية والتاريخية
املك ّونة للسياسات الخارجية الصينية ،من خالل إلقاء الضوء عىل
موضوع معقد .ولن تزعم الورقة إعطاء إجابات كاملة ونهائية
بخصوص العالقات الخارجية الصينية ،بل هي تهدف إىل املساهمة يف
تغذية حوار أكادميي بحثي حول الصني والروابط املرتقبة واملعقولة
مع دول مجلس التعاون ودول يف الرشق األوسط بصورة عامة.
كاتب هذه السطور أ ّن كون هذه الدراسة باللغة العربية يجعلها
يرى ُ
أكرث أهمية؛ ذلك أنّه يسعى إىل تحفيز نقاش عام حول هذا املوضوع
باللسان املحيل ،نظ ًرا الزدياد الحديث يف كثري من املجتمعات العربية
عن دور الصني العاملي .ومن املنطلق نفسه ،تبتعد الورقة عن األفكار
النمطية عن اهتاممات الصني العاملية (وأهم هذه األفكار السائدة
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بني الكثري من أدبيات العالقات الدولية أ ّن الصني تسعى للسيطرة
حرب كونية
عىل النظام العاملي ،وبذلك من املحتمل ج ًدا االتجاه إىل ٍ
مع الواليات املتحدة)؛ وتبتعد أيضً ا عن التمنيات حول ما "ينبغي"
للصني أن تفعله يف سياستها الخارجية .ستق ّيم الورقة تأثري الثقافة
االسرتاتيجية يف فهم نخب صانعي القرار يف الجمهورية الصينية
لخياراتهم يف السياسة الخارجية؛ سيساعد اإلطار النظري للورقة
(أي مقاربة الثقافة االسرتاتيجية) باحثني وصانعي قرار عىل الوصول
إىل تنبؤات احتاملية ملا قد تريده الصني يف عالقاتها االسرتاتيجية يف
الرشق األوسط والخليج من خالل تفسري مصادر التفضيالت الصينية
وأسباب صوغ بدائلها السياسية التي ترغب يف ات ّباعها.

مقاربة الثقافة االستراتيجية
في دراسة العالقات الدولية
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تموز  /يوليو 2016

طُورت مع الوقت عدة مقاربات ونظريات لفهم األصول والعوامل
املؤثرة يف السياسات الخارجية – بخاصة للدول العظمى – ورشح
أهداف هذه الدول البعيدة املدى وتراتبيتها .والرابط األسايس بني
النظريات املختلفة يف تفسريها السياسات الخارجية عن املقاربة
العقالنية أو النظمية ،هو وجود أفكار مشرتكة يتفق املجتمع عليها
بصورة عامة .وتساعد هذه األفكار ص ّناع القرار الذين هم بالطبع
جزء من املجتمع ،عىل معرفة الخيارات واتخاذ سياسات مقبولة
ومالمئة بالنسبة إىل العامل الخارجي .وإحدى هذه املقاربات ما
لكل
يُعرف مبفهوم الثقافة االسرتاتيجية الذي ينطلق من مبدأ أ ّن ّ
فاعل رؤية معينة للعامل مبنية عىل تجارب تاريخية تتفق املجموعة
ولكل جامعة نظرة مع ّينة لدورها يف العالقات
عىل أهميتها وصحتهاّ ،
ولكل
مع اآلخرين ،وهي تريد أشياء محددة من نفسها ومن العامل؛ ّ
مجتمع أو جامعة أيضً ا ثقافة سياسية فريدة من نوعها تتشكّل من
مجموعة من األفكار ،واملعتقدات والقيم .هذه الثقافة االسرتاتيجية
متغرية ولكن ببطء شديد؛ ما يعني أنّها ليست متحجرة أو ثابتة.
لكن إطارها العام  /أو األفكار األساسية فيها تبقى متناسقة مع
مرور الوقت ،وهي تحدد مجموعة البدائل يف السياسة الخارجية
التي تكون مقبولة للمجموعة ،وتساعد ص ّناع القرار يف الجامعة عىل
تقييم مخرجات السلوكيات التي يتخذونها (مع العلم أ ّن السلوكيات
والسياسات للمجموعة أو الدولة مرتبطة أيضً ا بآخرين وبأوضاع
خارجية ليست تحت السيطرة).

نظرت الدراسة األكادميية للعالقات الدولية منذ النصف الثاين من
القرن العرشين لهذه العالقات من منظار املنافسة للهيمنة عىل
النظام العاملي ،وركزت عىل ديناميكيات الثنائية القطبية ونتائجها
(أيام الحرب الباردة) ،أو النظام الذي قارب األحادية بعد الحرب
الباردة .ولوقت كبري من الزمن وحتى يومنا كان الكثري من النظريات
(باألخص املنبثقة من الواقعية) أو الفرضيات املطروحة (التي بنيت
بصورة عامة عىل العوامل النظمية )systemic level of analysis -
يعرض مقاربات مختلفة لفهم دوافع العالقات الدولية ومحركاتها
وصنع السياسة الخارجية للدول العظمى؛ ولك ّنها التقت عىل افرتاض
األهداف واالهتاممات للدول من منطق العقالنية (،)rationalism
أي إ ّن القرارات ت ُحتسب من منطق الربح والخسارة املادية ،وعدم
الخوض يف التاريخ والقيم الداخلية وخصوصية مجتمعات الدول.
هكذا تخفف أمناط نظرية العبء املعريف عىل املحلل وتعطي
نتائج نظرية أنيقة وقابلة للتعميم .ولكن نقطة ضعفها األساسية
أنّها تفرتض أ ّن اهتاممات الدول متامثلة ،وأ ّن الحسابات املادية
طاغية (أو الوحيدة) يف تحديد السياسات .مل يتفق الكثري من داريس
السياسة الخارجية مع منطق تعميم األهداف ومحركات سياسات
الدول ،بل مث ّنوا الصفات الفردية والتاريخية للدول كاألساس يف تكوين
السياسات الخارجية والبدائل املقبولة للدول العظمى (ودول أخرى
كذلك) .يتولّد االختالف من عوامل مثل التاريخ ،والرسد املجتمعي،
والثقافة ،والجغرافيا ،وهذا ال بد أن يرد يف إطار دراسة العالقات
الدولية،
خصوصا أ ّن ترصفات الدول مختلفة(((.
ً

تتك ّون الثقافة االسرتاتيجية من تفاعل العديد من العوامل التي
تخلق مع الوقت تصور ٍ
ات لحوادث تصبح جز ًءا من الذاكرة الشعبية.
وتساعد هذه الروايات النخب الحاكمة عىل الترصف يف السياسة
الخارجية من خالل تحديد البدائل املمكن اتخاذها ،أي إنّها تكون
مقبولة داخليًا عىل نح ٍو عام.

1 Johnston, Alastair Iain, “Thinking about Strategic Culture,” International
Security, vol. 19, no. 4 (spring, 1995), pp. 32 - 64.

2 Jeffrey W. Legro, “What China Will Want: The Future Intentions of a
Rising Power,” Perspectives on Politics, vol. 5, no. 3 (Sep. 2007), pp. 522 - 524.

إ ّن األفكار واملعتقدات التي تحتويها الثقافة االسرتاتيجية مستقرة
أسباب
ولك ّنها ليست ثابتة ،فهي تتغري ببطء .ولصفة االستقرار هذه
ٌ
متعددة؛ أحدها أ ّن هذه األفكار تصبح متداولة يف الخطاب العام
مم يزيد من تجذّرها يف الثقافة املجتمعية.
ويف اإلدارة الوطنية أيضً ا ّ
وتصبح هذه األفكار مهمة ،ليس فقط يف اتخاذ القرار يف السياسة
الخارجية ،بل تصبح أيضً ا جز ًءا من الهوية الوطنية .وإ ّن تجذّر هذه
دليل عىل أنّها
األفكار وبقا َءها يف الثقافة العامة والذاكرة ملدة طويلة ٌ
تأيت بنتائج مقبولة لدى الجامعة ،ما يعني أنّها مت ّر بتفاعل إيجايب مع
السياسات املرتبطة بها(((.
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وتعطي الثقافة االسرتاتيجية ص ّناع القرار يف دول ٍة ما نظرة ثاقبة إىل
األفكار املحيطة مبجتمعهم وباألخص يف فهم البدائل املقبولة وما
ميكن أن يكون غري مقبول للدولة.
وقد يساعد مفهوم الثقافة االسرتاتيجية أيضً ا عىل فهم السلوك الذي
قد يبدو غري منطقي لآلخر ،فللجامعة مبادئها وحساباتها الخاصة
التي تح ّرك فهمها للخيارات وسبل السلوك يف العامل .هذا ،مع التنبّه
إىل عدم تعزيز سوء فهم اآلخرين من خالل افرتاض انعدام الرتابط
يف األفكار واملبادئ بني الخصوم املحتملني أو الواقعيني (أو حتى بني
األطراف التي ال عالقات بينها).
وسيساعد هذا النمط من املقاربة للسياسة الخارجية الصينية عىل
رسم صورة دقيقة عن األسس الفكرية والتاريخية للسياسات الصينية
تجاه هذا النظام الفرعي .واألهم من ذلك ،تساعد هذه املقاربة يف
فهم فرضية أساسية وهي أ ّن االسرتاتيجيات ليست وليدة اللحظة أو
انتهازية ،بل هي راسية يف إطار رؤية فكرية تنظر إىل العامل ،بشكل
مستقر عىل املدى املنظور.
ويساعد هذا االستقرار صناع القرار يف الصني عىل اتخاذ سياسات
مالمئة لهم وملجتمعاتهم .كام يساعد من يريد التعامل معها عىل
فهم أهداف الصني وسياساتها.

سمات الثقافة
االستراتيجية الصينية
فريق واسع من الباحثني واملامرسني الصينيني (يف السياسة
يتفق ٌ
حاسم يف
عامل
واألمن) أ ّن لدى الصني بالفعل منظا ًرا ممي ًزا مثّل ً
ً
فمثل ،نرش جيش التحرير الشعبي الصيني كتابًا
سلوكها مع اآلخرين؛ ً
بعنوان "تحليل موضوع الثقافة االسرتاتيجية للصني" الذي يستكشف
الثقافة االسرتاتيجية الصينية يف العمق ويعرضها عىل أنّها تتناقض
مع الثقافة االسرتاتيجية "الغربية" .يقول الجرنال  ،Li Jijunنائب
الرئيس السابق لألكادميية الصينية للعلوم العسكرية" :الثقافة هي
جذر االسرتاتيجية وأساسها .التفكري االسرتاتيجي ،يف تطوره التاريخي
يصب يف التيار الفكري الرئيس للبلد أو الثقافة االسرتاتيجية لألمة.
ّ
لكل بلد أو أ ّمة ال ميكن إلّ أن تحمل بصمة
والثقافة االسرتاتيجية ّ
التقاليد الثقافية .وهي تصف صنع القرار االسرتاتيجي وتحدده،
وذلك عرب وسائل ال واعية ومعقدة"((( .ويف االتجاه نفسه ،يقول
نقل عن:
ً
3
Thomas G. Mahnken, “Secrecy and Stratagem: Understanding Chinese
Strategic Culture,” The Law Institute for International Policy (2011), p. 3.
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اب صينيون مشاركون يف كت ّيب "علم االسرتاتيجية العسكرية"
كتّ ٌ
إ ّن "الفكر االسرتاتيجي يتشكّل دامئًا عىل أساس تقليد ثقايف تاريخي
معي ،وتحكّم اسرتاتيجيني يف وضع االسرتاتيجية وأدائها دامئًا
ووطني ّ
(((
يت ّم بدافع من أيديولوجية ثقافية معينة وثقافة تاريخية معقدة" .

تتّسم الثقافة االسرتاتيجية الصينية بعدد من السامت العامة((( ،هي:

•السمة األوىل :االعتقاد بأ ّن الصني تتمتع بتاميز ثقايف وسيايس
كل ما تحت السامء
لكونها "اململكة الوسطى" (أو حضارة ّ
)tianxia؛ فتاريخ ًيا ،نَظَ َر الصينيون إىل دولتهم عىل أنّها العامل
املتحرض؛ وعليه ،يصنفون معظم الذين يعيشون خارجها بأنّهم
"برابرة" .ومن ثم ،ال تقبل النظرة الصينية إىل العامل فكرة وقوف
أي دولة أخرى عىل قدم املساواة مع الصني ثقافيًا .وهذا هو
ّ
أحد املبادئ األساسية يف هذه النظرة .ويعتقد الصينيون أ ّن
لديهم مهارة خاصة بف ّن بناء الدولة وإدارتها ()statecraft؛ وأ ّن
الصني لديها قدرة رائدة يف مجال علم االسرتاتيجية العسكرية
املتميز باملهارة والذكاء ،إضاف ًة إىل معرفة كيفية استعامل القوة
كل املجتمعات
املادية .ويف الحقيقة ،إ ّن الشعور بالتف ّوق تحمله ّ
كل
بأشكال ودرجات مختلفة وليس حك ًرا عىل الصني .بل إ ّن ّ
مجموعة تغذّي غرورها بخصوصيتها ،وتعتقد نفسها متفوقة؛
فاالعتقاد بالتفوق يؤكّد الجوانب اإليجابية يف سلوك الجامعة
ويظهر بازدراء الغرباء أو تصوير سلبي لسلوكيات مجموعات
أخرى .إ ّن من أهم نتائج اإلحساس بالتف ّوق زيادة التامسك
داخل املجموعة .ويظهر هذا بدرجات مختلفة بني املجتمعات.
لكن الشعور بالتف ّوق الثقايف سمة أساسية من سامت الثقافة
االسرتاتيجية الصينية .وقد تفاعل شعور التاميز والتف ّوق هذا
مع موقع الصني الجغرايف وأعطاها رؤية خاصة؛ فهي رأت
نفسها تاريخيًا "اململكة الوسطى" يف الكرة األرضية؛ عنت هذه
الصورة تحدي ًدا أ ّن الصني هي رأس القمة لتشكيل هرمي لنظام
Ibid.
Ibid.

4
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دويل مؤلف من الدول املحيطة التي تتبع للصني ،مبا أنّها أدىن
منها مرتبةً .وهذه العالقة الهرمية هي عالقة طبيعية بينها
ويجب أن تكون عالقة تبع ّية .ولذلك ،اتخذت الصني عىل مر
العصور سياسات تُب ِقي العالقات هرمية الشكل بينها بوصفها
مرك ًزا والتوابع أو الروافد الذين يحيطون بها .وقد كان معنى
االستقرار ناب ًعا من هذا التصور((( .وإذا كانت الدول األخرى
عىل استعداد لــ "مبايعة" اإلمرباطور الصيني وإثبات طاعة
رسمية له ً
(مثل من خالل رمزية الـ  ،(((kowtowوالقبول مبوقع
أدىن يف التسلسل الهرمي ،فإ ّن الحاجة إىل الحرب ستنتفي ،ولن
يشعر الصينيون برضور ٍة لغزو هذه الدول .وبالنتيجة ،كانت
السياسات الخارجية الصينية الكالسيكية سياسات أبوية ،بخاصة
أ ّن فكرة "الشعوب املحيطة هي شعوب بربرية" هي فكرة
ت َشَ ا َر َك فيها األباطرة عىل مر العقود(((.

•السمة الثانية :تأكيد الوحدة والسيادة داخل ًيا (أي عدم التدخّل
الخارجي)؛ يقوم الحكم داخل ًيا عىل مبدأ "التفويض الساموي"
()Mandate of Heaven؛ وهو أن يقبل الشعب الحكم،
وباملقابل يحكم من يف السلطة بطريقة تؤ ّمن العدل واألمان
للمجتمع .يستمر الحكم لوقت غري محدد لطاملا كان يعمل
بحق تجاه الشعب ،وسقوط الحكم يعني أنّه خرس التفويض
الساموي .وآمن الصينيون أيضً ا أ ّن الكوارث الطبيعية هي دالالت
عدم رضا الساموات عىل الحكم القائم .شهدت الصني ثورات
فالحني ،وحركات مت ّرد دينية ،ومحاوالت انقالبات عسكرية
عىل مر العصور .وحتى إن مل تنجح التهديدات ،فإنّها مثّلت
تح ّديًا ملبدأ التفويض ،فثمة اعتقاد بأ ّن االضطرابات الداخلية
تأيت عندما تفتقر الحكومة إىل االنتداب .والصني بلد متعدد
اإلثنيات واملعتقدات ،ما عنى االهتامم بإبقاء الحكم مستق ًرا
باستعامل جميع الوسائل املتاحة (حتى استخدام القوة).
وتعتقد الثقافة االسرتاتيجية الصينية أ ّن الضعف الداخيل مرتبط
بالتدخل الخارجي ،من حيث أ ّن الضعف الداخيل يفتح املجال
لالنقضاض عىل الصني ،بخاصة أ ّن الساحة الدولية تتسم بالعنف
والعدائية .واألمثلة التي غال ًبا ما تعطى لتأكيد الرابط هي
"فرتة الدول املتحاربة" ( 211-475قبل امليالد) ،و"قرن اإلذالل"
( )1949-1839الذي كان له تركة ثقيلة عىل الثقافة االسرتاتيجية
6 Ross Terrill, The New Chinese Empire: And What It Means For The
United States (New York: Basic Books, 2004), p. 41.
 7سلوك رمزي يشيع يف ثقافات رشق آسيا ،يقوم عىل ركوع الشخص ،إلظهار والئه وطاعته
لإلمرباطور أو الزعامء الدينيني ،أو من هم يف مراتب عليا.
8 David C. Kang, China Rising: Peace, Power, and Order in East Asia (New
York: Columbia University Press, 2009).
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نظ ًرا لحداثته؛ إذ ع ّرضتها الخالفات الداخلية والضعف الناتج
من سوء إدارة االقتصاد وقوة الدولة العسكرية ،لسلسلة من
الهزائم وخرق سيادتها بفقدانها مجموعة من األقاليم واألرايض
أه ّمها هونغ كونغ .تنظر الثقافة االسرتاتيجية الصينية إىل كون
الوحدة داخل ًيا مرتبطة بالنظام الطبيعي للعامل (وهو ،كام
تق َّدم ،يعني االستقرار اإلقليمي) ،وهي التي تستطيع الوقوف
يف وجه التهديدات الخارجية ،فالوحدة الداخلية هي التي تنتج
االستقرار للصني (وللمحيط) ،يف حني أ ّن االنقسامات الداخلية
تؤدي إىل عدم االستقرار وتغيري النظام .ومن ثم ،تكون الصني
املوحدة داخل ًيا والقوية واملتحررة من التدخالت الخارجية رشطًا
أساس ًيا لالستقرار اإلقليمي .وهكذا ،عىل مر العصور ،وباختالف
التهديدات لإلمرباطورية والحقًا الدولة يف القرن العرشين ،نشأت
فكرة توحيد الصني وحاميتها من التجزئة هدفًا مركزيًا للحكم.

•السمة الثالثة :رضورة "تج ّنب" الحرب وباألخص القتال املبارش؛
هنالك مبدأ أسايس وهو أ ّن أخذ املخاطر ليس مستحبًا ولديه
داللة سلبية يف الثقافة الصينية .ومن يتخذ املخاطر يكون
مقصا يف الحسابات الدقيقة وغري آبه مبن يتبعه .إ ّن الحرب ال
ّ ً
تعني الخراب واستهالك موارد مادية هائلة (تخ ّيل الحاجة إىل
حامية حدود الصني يف حال الحرب) .يؤكد معظم املخطوطات
والكتابات االسرتاتيجية العسكرية الصينية رضورة تج ّنب
الحرب كلّام أمكن ذلك .وإضاف ًة إىل االسرتاتيجية والتخطيط
للمدى البعيد ،تشمل مهمة القائد العسكري معرفة تكتيكات
املراوغة وسياسة التحايل لكسب املعركة من دون قتال .من
هذا املنطلق ،تتمثل إحدى املهامت األساسية للقيادة مبعرفة
(مثل خوض
األرض التي عليها يت ّم التعاطي مع اآلخرين ً
الرصاعات) ،ومعرفة مقدرات الضعف والقوة ومكامنهام ،فإذا
جابهت خصمك عىل أرض تفضح عيوبك ،لن تنفعك مقدراتك
العسكرية .لذا ،ووفقًا لصن تزو ،ال ينبغي للقائد أن يقوم
بالهجوم عىل ٍ
بغض
أرض ليست االسرتاتيجية فيها من مصلحتهّ ،
النظر عن مقدراته العسكرية القتالية ،بل عليه أن يتفادى
املواجهة .الحرب يف العالقات الدولية ،من منظور الثقافة
االسرتاتيجية الصينية ،مكلفة ومدمرة ،ويجب تج ّنبها
خصوصا
ً
أنّها قد تؤدي إىل انشقاق داخيل .وإذا مل يكن من الحرب ب ٌد،
فالنرص يجب أن يتحقق بأقل تكلفة ممكنة ،ودون الذهاب إىل
حرب استنزاف يطول أمدها .والقيادة الجيدة هي من لديها
قدرة رائعة يف التحايل للتغلّب عىل الفوىض الناتجة من الحرب
واستعامل أقل قد ٍر ممكن من املوارد .وهذا ،عىل نحو عا ّم،
يرافق شعو ًرا بالخصوصية الصينية؛ ما يعني أ ّن الصني تعلم أ ّن

دراسات
السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة اإلستراتيجية"

باستطاعتها التف ّوق بأقل خسائر ليس أل ّن لديها القوة وحسب
بل ألنّها متفوقة عىل األعداء والخصوم.

•هنالك معتقد متجذّر يف الثقافة االسرتاتيجية وهو أ ّن الصني
مل تكن يو ًما دولة عدوانية أو توسعية ،ومل تدفع للحرب ومل
تجل هذا املعتقد
تهدد بلدانًا أخرى .فبعد استقالل الجمهورية ّ
بترصيح الساسة املستمر أ ّن الصني لن تسعى للهيمنة أب ًدا،
بل تسعى إىل مواجهة الهيمنة .وخالل الحرب الباردة ،كانت
الهيمنة تعني االتحاد السوفيايت ،وبعدها أصبحت الهيمنة
تعني سيطرة الواليات املتحدة .ويرتبط بهذا املعتقد أ ّن الصني
عندما تحارب إمنا تفعل ذلك دفا ًعا عن النفس؛ إذ يؤكد الكثري
من الخرباء الصينيني أ ّن حروب الصني كانت إ ّما لحامية نفسها
من عدوان خارجي أو لتوحيد الدولة .يقول املحللون الصينيون
إ ّن "العمليات العسكرية" الثامين التي خاضتها الصني منذ عام
 1949كانت دفا ًعا عن النفس؛ وعند تو ّجه القوات الصينية إىل
خارج الحدود يف مهامت ،كان نرش القوات محدو ًدا وألهداف
غري توسع ّية .يكرر عدد من الخرباء يف الصني بانتظام مقولة ماو
أي إنش من تراب أجنبي" .ودامئًا
تيس تونغ "إنّنا ال نرغب يف ّ
ما يجري إرجاع مقولة ماو هذه إىل أمثلة عمرها مئات أو آالف
السنني من التاريخ الصيني(((.

مصادر الثقافة
االستراتيجية الصينية
تشكّلت سامت الثقافة االسرتاتيجية للصني من عدة عوامل
تداخلت عىل مر العصور( .((1وسريكّز البحث عىل أهمها؛ وهي:
تفاعل الفلسفتني الكونفوشية والداوية ،والجغرافيا ،والرتكيبة
املجتمعية وإدارتها.
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النظم واألفكار أن يثبت أحقيته للحكام من خالل إظهار أ ّن لديه
القدرة عىل تحريك املجتمع لهدف الحرب بطريقة تساعد من يف
السلطة .أصبحت الكونفوشية الحقًا النظرة السائدة (ال الوحيدة)،
وبخاصة بعد أن تب ّنتها ساللة الهان.

بحسب وجهة النظر الكونفوشية ،من طبيعة العامل أن تبنى
العالقات اإلنسانية ضمن نظام هرمي وتراتبي؛ عىل هذه األسس
واحرتا ًما للنظام الطبيعي ،عىل السلطة أن تحكم داخليًا وتتعامل
مع الخارج الذي تألّف عرب الزمن من عدة أصناف ،مثل الربابرة
وسواهم .ويُنتظَر من هؤالء أن يخضعوا ،لكون الصني ترتبع عىل
الهرم النظمي ،وباألخص اإلقليمي( .((1والشعب الصيني كذلك ،من
وجهة النظر هذه ،مسامل ويحب التناغم؛ ودامئًا ما تستعمل مبادئ
صن تزو لتأكيد هذا وبخاصة قوله إ ّن الهدف املفضل الذي يجب
ألي حرب هو االنتصار من دون القتال واستعامل القوة
أن يوضع ّ
املادية .ويأيت هذا من فهم دور القائد يف الحكم من خالل إحقاق
التوازن والتناغم ،داخل اململكة ويف العامل.
الخي مع املرؤوسني أو
تظهر فضيلة الحاكم من خالل تعاطيه ّ
الشعب .من هنا تظهر األهمية املوضوعة عىل املحافظة عىل الوحدة
الداخلية والتوازن قبل الذهاب إىل سياسات خارجية تطمح لصبغ
مثال عىل
التابعني بهذه األفكار نفسها .يُعطي مفكرون صينيون ً
أحقية هذه الفلسفة من خالل اإلشارة إىل أ ّن شعوبًا بربرية (مثل
ونظم لحكم الدولة مبنيّة عىل الكونفوشية،
املغول) تب ّنت مؤسسات ً
(((1
مثل نظام الخدمة املدنية الذي أساسه النظام والرتاتبية والجدارة .

الكونفوشية والداوية
الفلسفة الكونفوشية هي أحد أهم املصادر الفكرية العميقة
واملتجذّرة يف تأثريها يف الثقافة االسرتاتيجية الصينية .منت
الكونفوشية يف فرتة الدول املتحاربة (حواىل القرن الرابع إىل الثاين
ق.م .).وتنافست مع نظم فكرية وفلسفية أخرى؛ حاول معظم هذه

لقد ط ّور تالمذة كونفوشيوس هذا الفكر (مثل مينسيوس )Mencius
وأكّدوا أهمية "الحق" بوصفه مك ّونًا للطبيعة اإلنسانية ،واعتامده

9 Andrew Scobell, China and Strategic Culture (Carlisle, PA: U.S. War
College, Strategic Studies Institute, 2002), pp. 7 - 8.
10 Craig B. Greathouse, “Examining the Role and Methodology of
Strategic Culture,” in: Risk, Hazards and Crisis in Public Policy, Policy Studies
Organization, Washington DC., Vol. 1, Issue 1 (2010).

”11 Hsu, Cho-yun, “Applying Confucian Ethics to International Relations,
Ethics & International Affairs, Vol. 5 (March 1991), pp. 15 - 17.
12 Huiyun Feng, Chinese Strategic Culture and Foreign Policy DecisionMaking: Confucianism, Leadership and War (London: Routledge, 2007),
pp. 17 - 19.
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أساسا يف العالقات مع اآلخرين .هنا تتوضح أهمية التعامل املبديئ
ً
مع "أهل الداخل" (الحاكم مع املجتمع) أو مع الخارج يف سبيل
الثبات والنظام (فمفهوم النظام هنا هرمي) .وينطبق هذا أيضً ا عىل
الربابرة يف املناطق الخارجية(.((1
أ ّما الداوية فهي فلسفة (مبا أنّها تتعامل مع األمور الحياتية اإلنسانية
واق ًعا) ،وديانة (مبا أنّها محاولة ربط الواقع اإلنساين مع قوى غيبية
 إلهية) .وبوصفها فلسفة ،فهي قريبة من الكونفوشية ،وباألخصمن ناحية احرتام قوانني الطبيعة .لكن بينام تهتم الكونفوشية كونها
فلسفة بالحياة اليومية والهموم العملية ،فالداوية (أو التاوية) فهي
بوصفها معتق ًدا دينيًا لديها اهتامم بعالقة البرش مع الروحانيات
وتقدير العالقة مع األجداد الذين غادروا إىل عامل الغيب .األهم أ ّن
الداوية "تعبد" الطبيعة؛ كونها تعتقد أ ّن بالطبيعة تعكس أحكام
اآللهة .ومن مبادئ الداوية الجديرة بالذكر مبدأ ( )wu weiأو
العمل الجاهد من دون رصاع يف العمل بل االستفادة من طرقٍ
وأساليب غري "تواجهية" توصل إىل الهدف؛ ويعني هذا أ ّن عىل املرء
التم ّرس بالطرق التي توصل إىل األهداف بأساليب "طبيعية" ومن
دون مواجهة.
ومن املهم أن نذكر يف هذا السياق ،أ ّن ماو خالل حقبة حكمه
(وباألخص يف الثورة الثقافية بني األعوام  )1976-1966حاول الحكم
رصا بالتقليل من قيمة هذه املعتقدات يف الحقل العام ملصلحة ما
ق ً
ع ّده رضورة إعالء شأن املبادئ الشيوعية .يرى الكثري هذه الحقبة
استثناء ،بخاصة أنّها مل تستطع القضاء عىل هذه األفكار املتجذرة
طويل يف املخيلة الصينية والثقافة العامة .لكن أفكار كونفوشيوس
ً
والداوية عادت بصورة ملحوظة إىل الحقل العام ،ولكن يصاحبها
منذ فرتة جدال داخل الصني حول كيفية االعرتاف مبكانتها دين ًيا
وسياس ًيا ،بخاصة كونها تح ّولت مع مرور العصور إىل مبادئ ِ
مؤسسة
للقيم االجتامعية.

العدد 21
تموز  /يوليو 2016

الصني برسم حدود سياسية لها قبل معاهدة نريشينسك (Treaty of
 )kNerchinskعام .1689
فمثل ،مل ت ُع ّد
يتح ّدث املؤرخون عن جغرافيا مختلفة للصني تاريخيًاً ،
التبت جز ًءا من الحضارة الصينية حتى حواىل القرن السابع عرش
(عهد تشينغ)( .((1وكانت شينجيانغ تع ّد أيضً ا "خارج" الحضارة
الصينية ،ولك ّنها "قريبة" نظ ًرا لقربها من طريق الحرير ،وإ ّن متايزها
يأيت من اختالف لغاتها املستمدة من الرتكية وتركُّز فئات مسلمة فيها
غري الخوي ( .((1()Huiواألهم من ذلك أ ّن الصني محاطة بحواجز
طبيعية ،تكون الحياة السكانية فيها منخفضة الرتكّز ،مثل سهوب
الشامل ،واألدغال واملحيط واألرايض الصحراوية يف الجنوب ،والتبت
يف الغرب .ع َنت هذه الحواجز الطبيعية مع الوقت أ ّن الصني مل تكن
يف حاجة إىل تطوير سياس ٍة خارجية معقدة.

إضاف ًة إىل ذلك ،يعكس سور الصني العظيم (املذكور يف النشيد
الوطني الذي كُتب عام  )1934عقلية مع ّينة يف التعاطي مع الخارج؛
وهي أ ّن أهميته العسكرية واألمنية تكمن يف ردع املعتدين ،وإعاقة
طريق من يريد الهروب أيضً ا .لكن أهمية السور األساسية تكمن يف
أنّه يعزل الداخل نفس ًيا عن املحيط (الرببري) .لقد عكس بناء السور
رؤية الثقافة الصينية ملحيطها وللخارج عامةً؛ كام عكس إصالحه
فضل عن
توسع اإلمرباطوريةً ،
من جانب األرس الحاكمة املتالحقة ّ
التقنيات الجديدة يف البناء.

الجغرافيا
للموقع وللطبيعة الجغرافية اللذَين تتمتع بهام الحضارة الصينية
تأث ٌري مه ّم يف تك ّون الثقافة االسرتاتيجية ،وكيفية العمل بالسياسة
الخارجية .بقيت الحدود مستقرة نسبيًا لوقت طويل ولك ّنها كانت
عامة ،حني كان املجتمع الصيني وثقافته يف حال التبلور؛ ومل تقم

يف الداخل ،سمح تطور الحضارة الصينية عىل طول أنهر وإتقان
تقنيات الري والزراعة ،باستغال ٍل ف ّعال للرتبة الخصبة ،ومن ثم ،من ّو
املراكز الحرضية واالقتصاد املرتبط بها .استفادت هذه املراكز من

 13كان صن تزو وكونفوشيوس أقل تأ ّم ًل بخري الطبيعة البرشية من مينسيوس ،مام شكّل
إطا ًرا جدليًا داخل هذه الفلسفة حول مكانة الشعب يف السياسة والحكم .أ ّما مينسيوس
فدفع نحو "عدالة" أكرب يف إطار التقليد؛ ميكن وصفها حتى من خالل املفاهيم املعارصة
بأنّها لربالية ،فكانت آراؤه يف املحصلة أ ّن حقوق املواطنني ينبغي أن تسبق مكانة حاكم
الدولة ،وأنّه يف حال عدم االلتزام القيادي هذه الحقوق العامة ،يصبح من املربر إطاحة
الحاكم الرشير.

& 14 Richardson, Hugh E. Tibet and its History, 2nd Edition (Boston
London: Shambhala, 1984).
15 Han Enze, Boundaries, “Discrimination and Inter-Ethnic Conflict in
Xinjiang, China,” International Journal of Conflict and Violence, Ministry of
Innovation, Science and Research, North Rhine, Westphalia, Vol. 4, no. 2
(2010), pp. 244 - 256.

دراسات
السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة اإلستراتيجية"

اخرتاعات يف البنيان والزراعة وأوضاع سلمية ممتدة لفرتات طويلة
جعلتها تنمو من ًوا أرسع من محيطها .وقد ساعدت هذه التغريات
عىل فهم شعور التاميز الصيني ،ونظرة أهل الصني ألنفسهم عىل
أنّهم الحضارة أو مركز الحضارة يف املنطقة .من هنا ظهر مبدأ أ ّن
"كل ما هو تحت السامء" ( )Tianxiaالذي خلق
الصني هي حضارة ّ
عرب استمراريته التاريخية هوية وطنية متميزة ،تختلف اختالفًا
ملحوظًا يف مفهومها للحكم وعالقة السلطة باملجتمع عن تلك التي
ظهرت يف الغرب بعد معاهدة وستفاليا .عىل الرغم من مرور العصور
والتغريات يف الرسم الدقيق للحدود (بدوافع الحروب ،أو عوامل
سياسية واقتصادية أخرى) ،من منظار الثقافة االسرتاتيجية بقيت
كل ما هو تحت السامء) ثابتة ،عىل نحو
حدود الصني الطبيعية (أو ّ
كبري؛ بدرجة كبرية البحار واملحيطات يف الرشق ،والجبال وتضاريسها
يف الجنوب ،والصحراء املمتدة غربًا وشاملً .

سياس ًيا ،ساد املجتمع داخل هذه الحدود ،وبعد الرتاجع السيايس يف
ضعف تنموي،
القرن التاسع عرش ومنذ قيام الجمهورية الحديثةٌ ،
وفقر ،وتشنجات بني اإلثنيات ،وركــود عام .وقد رأت السلطة
داخل
الجمهورية أ ّن سبب هذه املشاكل يعود إىل الهويات املختلفة ً
والنزعات االنفصالية( .((1ولذلك ،تتأث ّر رؤية الحكومة الصينية اليوم
مثل ،بتاريخ الغزو األورويب
تجاه أقاليم مثل التبت وشني جيانغً ،
واليابان واالنتفاضات والحروب املصبوغة بلون ديني يف القرن
التاسع عرش .وعىل الرغم من اكتشاف موارد مهمة يف كثري من هذه
فضل عن االقتصاد،
املناطق ،فإنّها ال تزال مهمشة؛ انحرصت أهميتهاً ،
يف الحفاظ عىل وحدة البالد.
يُرجع الكثري أسباب املشاكل الحالية الداخلية إىل القرنني املاضيني
والتدخالت الخارجية .إضاف ًة إىل ذلك ،الصني اليوم لها حدود دولية
مع أربع عرشة بال ًدا (أو 15إذا أضفنا هونغ كونغ)؛ ومع ازدياد املقدرة
16 Sébastien Colin, La Chine et ses frontières (Paris: Armand Colin, 2011).
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عىل التح ّرك ومشاركة املعلومات ،من الطبيعي أن تكون املسؤوليات
والضغوطات األمنية مع حدود كبرية ج ًدا عىل الحكومات املركزية
واملحلية .ولكن جدير بالذكر أ ّن هذه التفاعالت مع الخارج زادت
من التواصل الصيني مع العامل وساهمت يف تشكيل الهوية السياسية
للدولة الحديثة ،ودفعت املجتمع لطرح تساؤالت بخصوص العالقة
مع العامل ويف الوقت نفسه نظرة العامل إىل الصني.

التركيبة المجتمعية
ودور اإلدارة والطبقة الحاكمة
تجانسا كب ًريا؛ إذ ميثّل
متجانسا برتكيبته اإلثنية
يبدو املجتمع الصيني
ً
ً
الهان نحو  %91من السكان ،يف حني ميثّل حواىل  56فئة إثنية %9
تقري ًبا من تعداد السكان .هذه األرقام هي أرقام الوقت الراهن.
ولكن ،حتى عىل مدى العصور ،كان الهان ميثّلون األغلبية .لذلك،
متثّل توجهات األغلبية من الهان ورؤاها األساس الفكري للصني
اإلمرباطورية والجمهورية .واللغة الصينية أيضً ا( ،وهي عامة
"املندارين") وباألخص األحرف املستعملة باللغة تعود إىل آالف
السنني وت ُع ّد من أقدم اللغات يف العامل .مع الوقت طرأت تغريات
عىل اللغة بتأثريات تقنية مثل الورق والطباعة ،ولك ّنها حافظت
عىل جوهرها.
تفاعلت العوامل املذكورة مع ظهور طبقة مميزة من العاملني يف
اإلدارة أو الخدمة املدنية ،والتي كانت أساسية يف توحيد الصني،
كام شكّلت العصب الحيوي الستمرار الحكم آلالف السنني من
دون انقطاع عىل األقل منذ حكم الـ "شني" (حواىل القرن الثالث
قبل امليالد).
لقد قاد تفاعل اللغة املوحدة ،واستمرارية اإلدارة ،والتجانس اإلثني
إىل تك ّون عالقة وطيدة بني الحكم واملجتمع ،متثّلت بدور أسايس
لطبقة من الخدمة املدنية حريصة عىل صيانة املتوارث والتقاليد مثل
مبادئ الكونفوشية يف حكم السياسة الداخلية كام الخارجية.
ممثل بنظام
وإضاف ًة إىل إدارة الدولة وبنائها عىل أساس الكفاءة ً
االمتحانات ،ساعدت أهمية الخدمة املدنية عىل إنتاج النخب أو
عىل األقل عىل الرقابة عىل النخب السياسية .واقع ًيا ،عنى هذا أ ّن
النخبة السياسية مل يكن يف مقدورها أن تنعزل عن طبقة الخدمة
املدنية (والتي لها دور مهم يف العمل ملصلحة املجتمع كام تورد
املبادئ الكونفوشية) .وعنى أيضً ا أ ّن هذه الطبقة مميزة بتدريبها
الفكري واطّالعها عىل الكتابات التقليدية الصينية ،ما يعني أهميتها
يف استقرار األطر العامة للثقافة االسرتاتيجية ،عرب التاريخ.
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استقرار الثقافة االستراتيجية
مع تغير أنماط الحكم
مع تغري تشكيل القيادة عرب التاريخ ،مازالت أفكار متجذرة أهمها دور
اإلدارة والتفويض الساموي ،مستمرة .ويف عرص الجمهورية الحديثة
بعد  ،1949وخالل حكم ماو تيس تونغ حصل بعض صناع القرار
يف النظام السيايس عىل قدرة اتخاذ السياسات الخارجية وباألخص
األمنية ،مع تأث ّر قليل ،أو حتى معدوم ،بتوجهات املؤسسات الرسمية
مثل مجلس الشعب .ال يعني هذا انفصال هرم الحكم عن القاعدة
الشعبية ،بل هام مرتابطان مببادئ التفويض الساموي ،إضاف ًة إىل أ ّن
استمرار هذا الشكل من الحكم لعصور خل َْت زاد من قبوله اجتامع ًيا
(وهذا ال يعني قبولً تا ًما ،وال ينفي وجود معارضة وتحديات).
رمبا كان حكم ماو تيس تونغ هو األقــى يف استعامل العنف
ودعم الستقالل الصني.
والسياسات الثورية التي كان يع ّدها تجدي ًدا ً
كان السياق الذي فيه أىت ماو سياق اهرتاء داخيل يف عرص شينغ،
تزامن مع هزمية عىل يد دول أجنبية ،واقتطاع أر ٍ
اض من الصني،
كل هذا إىل
فضل عن أ ّن شخصية ماو أرست الصينيني .قاد ّ
هذا ً
تب ّني سياسات تستند إىل نظريات ماو الشخصية للحكم ،التي شكّلت
بدرجة عامة انقطا ًعا عن السابق ،غري أنّها انتهت إىل نتائج كارثية.
لرمبا الداللة األوضح عىل االعرتاف بالتأثريات السلبية لهذه الحقبة،
كانت محاولة القيادة تحت دينغ شياو بينغ االبتعاد عن هذا التاريخ
التأن
وعكس سياسات عدة يف السياسة الخارجية والداخلية ،مع ّ
بعدم إعطاء انطباع علني حول رؤية مخالفة لعرص ماو( .((1أطلق
دينغ داخليًا ما ُعرف باسرتاتيجية "اإلصالح واالنفتاح" واملراد منها
بالتحديد "إطالق رساح" العاملة وبخاصة الفالحني من الكانتونات
الزراعية التي بنتها الدولة يف عهد ماو والسامح لهم بإعادة مزاولة
مهنة الزراعة مبؤسساتهم التقليدية (العائلة ،أو القرية) ،مع فتح
املجال للعمل يف الصناعة .أ ّما تحرير االقتصاد الداخيل فقاد إىل
االنفتاح عىل االقتصاد العاملي (التجارة ،واالستثامر) .وبذلك ازداد
االرتباط الصيني بالنظام االقتصادي الرأساميل العاملي .ومن ثم ،ازداد
االتكال الصيني عىل صحة عمل هذا النظام .يضيف هذا الرتابط
عامل آخر يفرس طبيعة اتسام السياسات التي أتت بعد دينغ
ً
بالرباغامتية واالبتعاد عن الدمياغوجية والعقائدية .كان دينغ نفسه
قول (نقله عن مزارع) وهو "ال نهتم إذا كانت اله ّرة سوداء
قد تب ّنى ً
(((1
أو صفراء ،فطاملا تصطاد الفرئان هي هرة جيدة" .
 17بينغ نفسه كان يف رصاع دائم مع منارصي ماو والكثري من القيادات الحاكمة وقيادات
الحزب الشيوعي الصيني.
18 Kwok-sing Li, A Glossary of Political Terms of the People's Republic of
China (Hong Kong: The Chinese University Press, 1995), p. 12 - 13.
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من هذا املنطلق يرى باحثون كرث أ ّن عرص ماو مثّل خرو ًجا عىل
اإلطار العام للسياسات التي دامت عصو ًرا ،والتي ركّزت عىل الرعوية،
وأ ّن الرصاع عىل السياسات الداخلية لخدمة املصلحة العامة ،وليس
تجل يف الرصاع بني بينغ وما ُعرف يف التاريخ الصيني
الخاصةّ ،
(((1
املعارص بـ "عصابة األربعة"  ،وكذلك يف القيادي الصيني البارز
تشو إنالي الذي كانت له شعبية كبرية ،وكان مخالفًا لتوجهات ماو.

عىل سبيل املثال ،ساهمت مواقف إنالي وتدخالته يف اتخاذ قرارات
أقل مواجهة وأكرث واقعية من ماو يف التخفيف من حدة املواجهة يف
السياسة الخارجية ،وبخاصة مع الدول العظمى يف الحرب الباردة.
ومن أه ّم السياسات التي قادها إنالي صوغ ما يُعرف بـ "املبادئ
الخمسة للتعايش السلمي" ،التي أتت من تص ّور رئيس وزراء الهند
جواهر الل نهرو عام  .1954سطع نجم هذه املبادئ ،ومعها إنالي ،يف
مؤمتر دول عدم االنحياز يف باندونغ عام  1955ومثّلت نقطة ارتكاز
للحركة .وهذه املبادئ هي :االحرتام املتبادل للوحدة الجغرافية
والسيادة؛ وعدم العدوان املتبادل؛ وعدم التدخّل املتبادل يف شؤون
اآلخر الداخلية؛ واملساواة والتعاون من أجل مصالح مشرتكة؛ والتعايش
السلمي .تنظر هذه املبادئ الخمسة للنظام الدويل من ناحية قيمية
وليس واقعية  -رصاعية؛ وتكمن أهميتها للصني يف أنّها أتت يف وقت
محاولة التخلص من تاريخ الهزمية و"قرن اإلذالل" وبحث الصني عن
موقع مميز يف السياسة العاملية يعكس شخصيتها وتاريخها ،وتتبعها
الحكومات الصينية حتى يومنا هذا لتفسري السياسة الصينية لدعم
االستقالل السيادي للدول وعدم التدخّل( .((2وقد استعمل الرئيس
الحايل يش جينبينغ هذه املبادئ؛ كموقف الصني الرسمي يف قمة
 19مجموعة من أربعة مسؤولني تولّت تطبيق سياسات تحت حكم ماو وباألخص خالل
"الثورة الثقافية" ،وبعد انتهاء حقبة ماو ،تو ّجهت الحكومة للتخلص من هذه املجموعة
وعكس تأثري السياسات املتعلقة بها.
”20 Ankit Panda, ”Reflecting on China's Five Principles, 60 Years Later,
The diplomat (June 26 2014),accessed on 13/5/2015, at:
http://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60years-later/.
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التبادل وبناء الثقة يف آسيا يف  .2014يف الوقت نفسه هنالك العديد
من املفكرين يف الصني يدعمون القول إ ّن حقبة ماو شابها الكثري من
االستثنائية يف املواقف من العامل ،وباألخص يف دعم الصني حركات
ثورية شيوعية.
اتصف الحكم منذ دينغ شياو بينغ مبحاولة الحصول عىل قبول شعبي
أكرب ،مع الحفاظ عىل تص ّور عدم مخالفة "تفويض السامء" .يشعر
حكّام الصني ،منذ بينغ ،بأنّهم مقيدون بهذه املبادئ (بالتأكيد أكرث
من ماو) .وإذا كانت الطبقة الحاكمة يف عهد ماو شعرت بأنّها املحرك
األسايس لتغيري املجتمع بطريقة ثورية وكرس القيود التي وضعت يف
القرن السابق ،كان تو ّجه الحكومات بصورة عامة منذ دينغ إىل أ ّن
االهتامم يجب أن ينحرص يف املحافظة عىل إنجازات األعوام الثورية
مع عدم إطالق ثورة داخلية مجد ًدا.
من هذا املنطلق ،ت ُركّز الحكومات الصينية منذ ماو عىل توطيد
العالقة مع املجتمع .بالطبع ،إ ّن القدرة عىل تقييم الشعبية واملوافقة
العامة لهذه السياسات معقّدة ،كام أ ّن تركيز السلطة يزيد من
خصوصا
ضبابية محاولة فهم الرأي العام أو أمناط املعارضة السياسية،
ً
أ ّن التناوب عىل السلطة ما زال يجري داخل أروقة الحزب الشيوعي.
لكن من الجدير ذكره أنّنا ال نزال نرى استمرارية عامة للسياسات
املتبعة منذ تحوالت دينغ شياو بينغ وعدم ظهور نظام فكري واسع
القبول يسعى إلطاحة ما هو موجود .ومن هنا ،نستطيع القول
باستمرار األطر العامة للثقافة االسرتاتيجية .ال ينفي هذا االستقرار يف
األفكار بالطبع تأثري شخصيات من يف الحكم يف السياسة.

الثقافة االستراتيجية
وسياسة الصين الخارجية
لقد أث ّر امتزاج العوامل واألفكار املذكورة سابقًا يف نظرة الثقافة
االسرتاتيجية الصينية وأهداف الدولة لعالقاتها مع العامل .فحياة الصني
املستمرة عرب العصور ومعها املؤسسات الوطنية والذاكرة السياسية
والفلسفة الصينية التي استمرت يف الحياة وكان لها أث ٌر واقعي يف
كل ذلك يجعل الثقافة االسرتاتيجية ترى
الصينيني بصورة ملموسةّ ،
مبادئ الربح والخسارة من منظار طويل املدى ج ًدا .فالخطط التي
تنتج من تفكري مامثل تركّز أكرث عىل القدرة عىل املناورة والتالعب
وتتق ّبل الخسارة (النسبية طب ًعا ،والتي ال ميكن أن تعني فناء
املجتمع ،عىل سبيل املثال) بوصفها محطة يف طريق طويل .عىل هذا
الطريق ،يكون دور القيادة هو تج ّنب املواجهة وإتعاب اآلخر وعدم
مثل يف عودة الكثري من
فقدان رباطة الجأش أو الصرب .نرى هذا ً
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صناع القرار إىل تاريخ الصني الطويل واسرتاتيجيات وحوادث سابقة
لتفسري سياسة معارصة أو تربيرها(.((2
لقد ع ّززت االستمرارية واالمتداد الكبري يف مساحة الصني وحدود
كل ما تحت السامء) بوصفها
جغرافيتها مبدأ "اململكة الوسطى" (أو ّ
قوة واقعية مكتفية ذات ًيا وذات مركزية خاصة .وانعكست هذه املبادئ
عىل توليد أمناط عامة يف عالقات الصني الدولية؛ فعىل سبيل املثال ،مل
ترسل الحكومات الصينية مستكشفني إىل األطراف للبحث عن أر ٍ
اض
جديدة و"استعامرها" وباألخص خارج املحيط اآلسيوي ،وال بعثات
دبلوماسية إلقامة عالقات مع الدول األخرى (هناك استثناء منفرد،
وهو بعثة تنقيب أُرسلت يف القرن الخامس عرش) ،ذلك أ ّن الثقافة
االسرتاتيجية الصينية تتوقع أن يرسل اآلخرون ممثلني إىل اإلمرباطور لنيل
رضاه .ولذلك ،كانت تحالفات الصني الخارجية وتبادالتها الدبلوماسية
والتمثيلية يف الخارج (والتي مبدئيًا تضع الدول عىل قدم املساواة
النظرية) محدودة مقارنة مع الدول األوروبية ،وهي ظاهرة مميزة إذا
ما أخذنا يف الحسبان قدرات الصني البريوقراطية واإلدارية واملادية التي
تخ ّولها إقامة مروحة واسعة من التمثيل والتحالفات وصيانتها .هذا،
وتجب اإلشارة ،إىل أ ّن الصني ،عىل الرغم من هذه املحدودية ،تشارك
يف عدة نشاطات وعالقات سياسية وثيقة (مثل إمدادها املزعوم للمواد
النووية وتصاميم الطاقة النووية لباكستان يف وقت سابق).
ومن ثم ،مل ت ُحدث الحضارة الصينية رسالة حضارية (mission
تسع إلقامة منظومة لنرش أفكارها؛ وتعاملت مع
 .)civilisatriceومل ْ
املحيط بوصفه مجموعة من الربابرة الذين عىل حكوماتها احتواؤهم
يك ال يع ّرضوا الداخل (الذي تحت السامء) للعنف والغزو( .((2إ ّن أحد
أدوار سور الصني العظيم مل يكن منع الدخول فقط ،بل إنّه يعكس
كل ما تحت
أيضً ا فكرة أ ّن الخارج غري مهم للـ (تيان خا  ،)tianxiaأي ّ
السامء (كام ذكرنا).
رشف بالدخول
رأت الصني تاريخ ًيا أنّها متثّل العظمة وأ ّن الخارج يت ّ
إليها وليس العكس .فعىل سبيل املثال ،كان النفي من الصني إحدى
مراحل العقاب القانوين الخمس :أولً كان الرضب بعصا صغرية ،ثم
الرضب بعصا غليظة ،ثم الحجز والرضب بعصا غليظة ،ثم النفي،
وأخ ًريا (واألشد قساوة) اإلعدام(.((2
21 Jonathan D. Spence, “Kissinger and China,” The New York Review of
Books, Vol. 58, no. 10 (June 9 2011), accessed on 29/1/2016, at:
http://www.nybooks.com/articles/2011/06/09/kissinger-and-china/.
22 Yong Deng, ”The Chinese Conception of National Interests in
International Relations,” The China Quarterly, Vol. 154 (June 1998), , pp.
308 - 329.
23 Denis C. Twitchett & Frederick W. Mot (ed), The Cambridge History of
China, Vol 8, The Ming Dynasty, part 2, 1368 - 1644 (New York: Cambridge
University Press, 1998), p. 181.
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لقـد تشـكّلت الحيـاة داخـل الصين مـع عمـل السـلطة تجـاه
املصلحـة العامـة .وهـو ما يعطـي حافـ ًزا أو رابطًا للمواطنين للعمل
مـع هـذه السـلطة .ونسـتطيع هنـا أن نقـ ّدر الرابـط بين السياسـة
الداخليـة والخارجيـة.

ال يعني ما سبق غياب الصني كل ًيا يف السياسة الخارجية .وال يعني
حكم مسامل ًا ،وخارج ًيا
أيضً ا أ ّن الصني كانت دو ًما تتبع يف الداخل ً
سياسة وديعة ،مج ّردة من استعامل القوة العسكرية .بل هي
تدخّلت يف نزاعات (بني دول ،أو زعامء) ،ولجأت إىل القوة العسكرية
عند الرضورة القصوى (تفسري الرضورة القصوى بالطبع يعود إىل
تقييم ص ّناع القرار يف الصني) ،غالبًا يف محيطها اآلسيوي .غري أنّها
بصورة عامة ،كانت راضية باالستمرار يف القيام بدور رعوي وإداري،
وضع غالبًا يف إطار الثقافة واملجال الطبيعي الصينيَني .وخارج املجال
الجغرايف املحيط ،ال مربر ألن تقوم الصني بدور.
إ ّن مزي ًجا من الكونفوشية ومبادئ من "الكتب العسكرية السبعة"
يساعد عىل تفسري أهمية اإلخضاع من دون قتال ألنّها ال ترى فاعلية
العنف الحريب الجسدي بل تح ّبذ كسب العقل والو ّد بخاصة أنّها
ترى أ ّن الشعب املهزوم الذي لن يخضع من املر ّجح ج ًدا أن يكون
التوسع
عبئًا عىل الدولةً .
وعمل بهذه املبادئ ،مل تسع الصني عام ًة إىل ّ
الحدودي أو أن تكون دولة مستعمرة ،فازدياد حجم الدولة لحدود
غري "طبيعية" (التي تعني ،يف املعنى العام ،الحدود الجغرافية
للداخل الصيني) ميكن أن ينتقص من سيادة الدولة ،أي السيطرة
كل ما تحت السامء(.((2
عىل ّ
(((2

كان أحد أهم املبادئ التي أصدرها مينسيوس يفيد بأ ّن أسوأ سياسة
ميكن أن تتبعها دولة هي أن توقف عمل الناس اليومي وطريقة
حياتهم لإلغارة عىل دول أخرى ،وأ ّن التمدد الربي وتراكم الرثوة
يؤديان إىل اضطرابات كهذه يف حياة الناس ،وأ ّن القادة – وهم
يف خدمة الدولة  -إذا اتبعوا أهدافًا مامثلة فإنّهم يعكّرون صفو
الجميع ويجب أن يعاقبوا( .((2إضاف ًة إىل أ ّن وجود دول تع ّدها الصني
"متحرضة" – ولكن ليست يف وضعية موازية أو ن ّدية – تكون حاف ًزا
للصني لتترصف معها من منطلق أبوي ورعوي؛ بحيث ترى الصني
نفسها قادرة عىل املساهمة إيجاب ًيا يف منو هذه الحضارة .الجواب،
إذًا ،ال يكمن يف الهجوم واالحتالل.
عمل بهذه املبادئ ،وتاريخ ًيا ،قبل ازدياد قوة األقطار املحيطة ،اتخذت
ً
اإلمرباطوريات الصينية سياسات إلخضاع األمن وتثبيته يف املناطق
املحيطة .بصورة عامة ،كان االهتامم األول بالداخل الصيني وليس إنفاق
املوارد عىل الحروب أو التوسع .ولكن يف حال ُوجد دافع للسيطرة عىل
املحيط وإخضاع من فيه (وليس للتوسع اإلقليمي) يتجادل أصحاب
الرأي حول كيفية العمل خارج الحدود .يف اإلخضاع ،ظل املفكرون
مبني
الكونفوشيون الصينيون يفضلون العمل من خالل نظام إقليمي ّ
عىل دعائم الثقافة والقيم املشرتكة ،أل ّن الطريقة الوحيدة بالنسبة
إليهم إلرخاء االستقرار املستدام هي الروابط الثقافية(.((2
24 Hsu, pp. 158 - 159.
25 Ibid., p. 163.

نتج من مزيج االهتامم باملعرفة واحرتام التقاليد (التي مصدرها
الكونفوشية والداوية) سلوكيات يف الدولة تتصف بتمحور داخيل
ذايت املرجعية ،و َحذر من العامل الخارجي .فتمحور السياسة الخارجية
الصينية حول نفسها بقي راسخًا حتى نهاية عرص اإلمرباطوريات؛ حتى
خالل حروب األفيون مع اإلنكليز ،حاول الصينيون إقناع بريطانيا أ ّن
الصني مكتفية ذاتيًا وال حاجة لها بالتجارة مع الخارج .عندما حاول
اإلنكليز الدخول إىل مناطق صينية يقال إ ّن صانعي القرار يف الصني
أناسا غرباء يتبعون لعامل آخر يريدون البقاء
تعجبوا لهذا الحدث :أ ّن ً
يف الصني .وحتى عند احتدام الحرب ،بقي املفكرون الكونفوشيون
رصين عىل أ ّن النقد الذايت واألخالق واألفكار الكونفوشية يجب أن
م ّ
تنري السياسة أكرث من التحضري السرتاتيجيا حربية .ومل يبدأ التغري يف
مقاربات الصني للعامل ّإل من أجل التأقلم مع العامل الجديد(.((2
 26هذه مجموعة من سبع دراسات كُتبت بني القرن الخامس ق.م .والسابع م .وما زالت
ت ُع ّد ذات قيمة عالية يف دراسة االسرتاتيجية العسكرية ومامرستها ،وهي واسعة االنتشار
يف الصني وعامليًا؛ من ضمنها كتاب فن الحرب لصن تزو .تعكس هذه املجموعة تجارب
دروسا عدة أه ّمها أ ّن الحرب يجب أن تدار
االسرتاتيجيات الحربية للحكام تاريخيًا وتعطي ً
رسع ،وأ ّن املهم يف القيادة هو استعامل أقل قدر ممكن من املقدرات
بذكاء وليس بته ّور أو ت ّ
العسكرية وإدارتها مبرونة.
27 Johnston Alastair Iain, “China’s Militarized Interstate Dispute Behavior
1949-1992: A First Cut at the Data,” The China Quarterly, no. 153 (1998),
p. 7.
28 Hsu, pp. 166 - 167.
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لقد أكّدت تعامالت الصني مع القوى الكربى الغربية واليابان يف
القرن األخري قبل  1949صواب املبادئ العامة للثقافة االسرتاتيجية،
وبخاصة أهمية املحافظة عىل وحدة الداخل ومناعته .كان إلضعاف
اإلمرباطورية يف القرن التاسع عرش (يف ما يُعرف بــ "قرن اإلذالل")
غيت عالقتُها مع
تأث ٌري مهم يف الثقافة االسرتاتيجية الصينية .لقد ّ
بريطانيا باألخص مقاربتها للسياسة الخارجية من ناحية جعلها
كل
تضطر لتقبّل واقع رضورة التعامل مع العامل ،لكن ذلك مل يلغِ ّ
مقاربة الصني السابقة.
متثّلت أوىل املحطات التي أظهرت ضعف الصني أمــام الخارج
بالسياسة الربيطانية يف إعطاء احتكار لرشكة الهند الرشقية لتهريب
األفيون إىل الصني يف وقت منعت الصني االسترياد ،ثم حروب األفيون
(األوىل  ،1842 - 1839والثانية  ،)1860-1856وتدخل تحالف
ألحق هزائم
إنكليزي – فرنيس  -أمرييك أكرث تقد ًما عسكريًا من الصني َ
مذلّة وصادمة بالصينيني .تلت الحرب معاهدة نانكينغ (Treaty of
 )Nankingالتي مل يكن عىل بريطانيا فيها التزامات ،بل إنّها أعطت
بريطانيا حقوق خرق حدود الصني اإلقليمية (من خالل إرسال
نصت عىل فرض تعرفة
موفدين) ،وفرضت تعويضات عىل الصنيّ ،
جمركية عىل البضائع الصينية ،وأعطت بريطانيا حق السيادة عىل
هونغ كونغ .الحقًا ،ويف عام  ،1845أبرمت الواليات املتحدة وفرنسا
معاهدات مامثلة أعطت األطراف الغربية أفضلية يف التجارة مع
الصني ،ما يعني أ ّن هذه الدول لديها األولوية يف مقدرات الصني
وليس اإلمرباطور الصيني.
مثّلت هذه الحروب واملعاهدات مرحلة فاصلة يف تاريخ الصني ويف
الذاكرة الجامعية الصينية ال عودة عنها .فهذه الحقبة "مثّلت تح ّول
الصني املفاجئ من دولة قوية ،فخورة ،وموحدة إىل دولة قُسمت
أرضها مثل البطيخ من ِق َبل قوى أجنبية وأهني جيشها"( .((2من
الجدير ذكر أ ّن هذه "اململكة تحت السامء" (يف مخيلتها) تؤكد أنّها
مل تذهب إىل أوروبا والقارة األمريكية بل هم من أتوا إليها؛ فأفعالهم
وتوجسا من الدول العظمى وطريقة
تركت يف الذاكرة الصينية ريبة
ً
قيادتهم للسياسة الدولية ،بخاصة من جهة استعامل العنف.
مع أ ّن عالقة الصني بالعامل مل تولد يف القرن التاسع عرش ،فقد ترك
القرنان التاسع عرش والعرشون أث ًرا كب ًريا .الواقع اليوم هو أ ّن الصني
تنظر بعني الريبة إىل النظام العاملي الذي تهيمن عليه دول "الغرب"
التي تدخّل الكثري منها يف سياسات الصني الداخلية يف القرن الفائت
29 Kaufman Alison Adcock, “The ‘Century of Humiliation’ Then and
Now: Chinese Perceptions of the International Order,” Pacific Focus, Vol. 25,
no. 1 (April 2010), p. 5.
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وأذلّها؛ كانت ردة الفعل األوىل للصني يف بداية العرص الجمهوري،
حيث رفضت نظا ًما عامل ًيا يطغى عليه انعدام التكافؤ .ومع أ ّن
عالقات الصني مع الواليات املتحدة يف القرن العرشين كانت مهمة
لها ،وبخاصة عند تشنج العالقات مع االتحاد السوفيايت ،لك ّنها إىل
ولعل "سياسة
اليوم مل تغادر شكّها يف النوايا والسياسات األمريكيةّ .
االنفتاح" ( )fang kaiالتي دعا إليها دنغ شياو بينغ ،والتي كانت
تعني "بناء اشرتاكية ذات خصائص صينية" تعكس هذا الرتدد وهذه
الريبة من الغرب كام االتحاد السوفيايت آنذاك .لقد سعت الحكومات
الصينية ،وال سيام يف حقبة دنغ شياو بينغ إىل مالحقة مصالح الصني
االقتصادية من خالل التعامل مع الواليات املتحدة وغريها.
تساعدنا الثقافة االسرتاتيجية هنا عىل فهم طريقة تنفيذ سياسات
لتحقيق مصلحة الصني وأسباب تحفّظها عىل بعض أشكال النظام
العاملي ،وباألخص عىل تدخّل الواليات املتحدة يف املحيط يف آسيا.
فإذا كانت الصني قد قبلت الواقع بأ ّن الواليات املتحدة هي رأس
الهرم يف النظام الدويل ،ومن ثم ،يتعني عىل الصني االندماج يف الوضع
تخل الصني عن تص ّورها
الراهن للفوائد االقتصادية ،فإ ّن هذا ال يعني ّ
ألهمية العالقة اإلقليمية مع دول مامثلة أو ات ّباعها سياسات خارجية
تدفع بها إىل أماكن يف فضاء السياسة العاملية ال ترى نفسها جز ًءا منها
كام ال ترى هي الكثري من الدول الفاعلة اليوم يف آسيا جز ًءا حقيق ًيا
من آسيا يحق له التدخّل.
يق ّدم الخرباء عدة دالالت عىل استمرار أفكار أساسية راسخة يف الثقافة
االسرتاتيجية الصينية؛ منها ،ظاهرة العالقات الصينية مع محيطها.
مع أ ّن آسيا شهدت يف القرن العرشين حروبًا (باألخص التحررية)،
لك ّنها تع ّد نظريًا وبشكل عام مستقرة .ومع وجود تنافس بني
الدول رأينا أيضً ا وجود روابط تعكس هرمية معينة شابهت إىل ٍ
حد
بعيد الهرمية التي كانت موجودة يف الحقبة اإلمرباطورية الصينية،
وباألخص كون الدول حول الصني متثّل نو ًعا من الروافد .إ ّن أحد
التفسريات املهمة لهذه العالقات ولرؤية نظام الروافد يف آسيا يف
حقبة معارصة هو أ ّن الهرمية تأيت من ثقافة كونفوشية مشرتكة تحدد
وجهة نظر عاملية للصني ورشق آسيا ،وتولّد نظا ًما إقليميًا فرعيًا قامئًا
ليس عىل املبادئ الغربية التي تفرتضها نظريات العالقات الدولية
مثل توازن القوة ولكن مشرتكات ثقافية .فعىل الرغم من تح ّول آسيا
إىل النظام الدويل تحت سلطة االستعامر ،ال تزال يف هذه املنطقة من
آسيا نظا ًما فرعيًا ممي ًزا يف قيمه(.((3
30 David C. Kang, “Hierarchy in Asian International Relations: 13001900,” Asian Security, vol. 1, no. 1 (2005), pp. 53 - 79.
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هنالك درسان يساعدان عىل فهم الصني اليوم ،مرتبطان بتبعات
أواخر القرن التاسع عرش وحتى نصف القرن العرشين .الدرس األول
مم عانته من ويالت االستعامر الغريب وما
هو أ ّن الصني لديها مرارة ّ
تأت منه من هزائم .فموقفها الحايل تجاه األرايض يف جنوب بحر
ّ
الصني ورشقه (مثل جزر سرباتيل ،وتايوان) ينبع من شعورها بتع ّرضها
ملظامل ،وبأهمية أن تسرتد ما أُخذ منها بالقوة آنذاك ،بطريقة قانونية
اليوم ،مع أهمية أن ت ُظهر ق ّوتها .وال يعكس موقف الصني هذا عقلية
توسعية تريد قلب النظام القائم .إ ّن النهج الصيني يف العالقات
الدولية عام ًة وتجاه الواليات املتحدة عىل وجه الخصوص يقوم
(إضاف ًة إىل كون جزء أسايس منه هو اهتاممات وأولويات داخلية،
مثل اإلبقاء عىل صحة االقتصاد) عىل حساسية تاريخية يشوبها
الشعور بالضعف(.((3

أ ّما الدرس اآلخر فهو أ ّن فشل النظام السيايس تحت حكم أرسة
تشينغ ( )1911 - 1644يف تطوير االقتصاد والقدرات العسكرية
تبعته عواقب وخيمة متثّلت بعدم قدرة الصني عىل ص ّد التدخل
الخارجي (يف القرن التاسع عرش ،وأوائل العرشين) ،ومن ثم ،تنازالتها
االقتصادية والسياسية وخسارتها أجزاء من أرضها لضغوطات عسكرية
متفوقة ،مثل هونغ كونغ وماكاو وتايوان وأجزاء من منشوريا .مع
العلم أ ّن الثقافة االسرتاتيجية تدعو إىل حساب تأثريات السياسة
الخارجية ،مثل الحرب ،عىل موارد الدولة ،فإ ّن الدرس الذي تركه هذا
"كل ما تحت
التاريخ هو التشديد عىل الحكومات بصيانة سيادة ّ
أول وعدم الدخول يف مغامرات غري محسوبة العواقب.
السامء" ً
ومن ناحية أخرى ،بإمكان الثقافة االسرتاتيجية تقديم تفسريات عن
مثل تايوان التي ال تزال
السياسات الصينية حيال موضوعات مهمة؛ ً
املسألة العالقة بعد عودة هونغ كونغ وماكاو .للصني قدرة عسكرية
31 Avery Goldstein, “An Emerging China’s Emerging Grand Strategy: A
Neo-Bismarckian Turn?” in G. J. Ikenberry & Michael Mastanduno (eds.),
International Relations Theory and the Asia-Pacific (New York: Columbia
University Press, 2003).
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عىل فرض السيطرة عىل تايوان ،وهنالك قواعد وقوات عسكرية
صينية قريبة من الجزيرة ،ولكن ال تزال الصني تنادي بالعودة
السلمية لتايوان .سابقًا ،أ ّدى عرض القوة الصينية إىل ما يُعرف بأزمة
مضيق تايوان ( 1995التي امتدت نحو العام) .والتفسري السائد هو
أ ّن ما يردع الصني من الهجوم عىل تايوان واسرتدادها بالقوة هو
الردع األمرييك .ولكن من وجهة نظر الثقافة االسرتاتيجية ،ال يبدو
االنتصار العسكري (الذي يتطلب مواجهة عسكرية ليست مضمونة
النتائج ومكلفة ج ًدا للموارد الصينية) مفي ًدا إن تحقق من دون حيازة
موافقة أهل الجزيرة ،بل قد يرض باملصالح الصينية .املفيد أكرث ،من
منطق الثقافة االسرتاتيجية ،استعامل وسائل مختلفة وباستمرار يك
ترجع الجزيرة بنفسها ،أي تخرس املعركة من دون معركة.
إ ّن إرث الضغوطات عىل الصني يساعد عىل تفسري سياسات وقوف
الصني يف وجه تدخالت دول عظمى مثل الواليات املتحدة .ويرى
مثل أ ّن الحزب الشيوعي الصيني درس وجهة نظر كثري
بعض الباحثني ً
من الباحثني الصينيني النهيار االتحاد السوفيايت ،ورأت دراسة الحزب
عامل
أ ّن الكثري من املفكرين يرى أ ّن تدخّل الواليات املتحدة كان ً
أساس ًيا (بل العامل الوحيد) يف انهيار الشيوعية يف االتحاد السوفيايت
تدخل ساف ًرا
وأوروبا الرشقية( ،((3ورأت أ ّن الواليات املتحدة تتدخل ً
يف الداخل الصيني بعد الحرب الباردة.
مثل أخذ رئيس الوزراء يل بينغ موقفًا متشد ًدا من
يف عام ً 1994
قائل لوزير الخارجية األمرييك
الحديث عن حقوق اإلنسان يف الصنيً ،
آنذاك وارين كريستوفر إ ّن هذه املوضوعات ليست من شأن الواليات
املتحدة( .((3ميكن بالطبع تفسري هذا املوقف للصني من وجهة نظر
السيادة ،بخاصة كونها دولة عظمى .لكن علينا تقدير أنّه يندرج
أي حكم خارجي عىل
يف إطار تاريخي عام يعكس استهجان الصني ّ
تطبيقها مبدأ "تفويض السامء" ،إضاف ًة إىل معاناتها التدخل العسكري
يف القرن السابق.
من ناحية أخــرى ،علينا تقدير الرابط بني السياستني الداخلية
والخارجية ،وباألخص تو ّجه الحكم يف الصني إىل اللحاق بالنظام
االقتصادي العاملي واالنخراط فيه وليس االنقالب عليه .موقف الصني
هو إصالح النظام وإعطاء حصة أكرب لدول الجنوب العاملي وليس
32 David Shambaugh, China’s Communist Party: Atrophy and Adaptation
(Washington, D.C.: Wilson Center Press, 2008).
 33يشري كيسنجر إىل أن هذه السياسة هي "سياسة خارجية أقرب إىل بسامرك منها
إىل ماو؛ ذلك أنها تتصف بالتدرج واملوقف الدفاعي ،وأنها مبنية عىل سدود تصد تداعيات
األوقات غري الحميدة" .ويرى أن أحد مخرجاتها هو تصميم الصني عىل أن "تربهن صمودها
يف وجه الضغط الخارجي" .وكان رئيس الوزراء الصيني السابق يل بينغ أعلن خالل محادثاته
مع وزير الخارجية األمرييك األسبق وارين كريستوفر يف عام  1994أ ّن "سياسة الصني يف مجال
حقوق اإلنسان ليست من شأن الواليات املتحدة".
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السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة اإلستراتيجية"

خلق نظام جديد كل ًيا .وهذا املوقف الخارجي مرتبط باملوقف
الداخيل املذكور حول تو ّجه الحكومات منذ ماو إىل كسب رضا
مجتمعها ،الذي يذكّر مببادئ التفويض اإللهي .وهذا ما ذكره جيانغ
زميني يف خطابه أمام مؤمتر الحزب الشيوعي السادس عرش يف عام
 2002عندما أكّد أ ّن رشعية الحكومة وشعبيتها ال تعتمدان عىل العقيدة
االشرتاكية بل عىل نتائج ملموسة يف العمل االقتصادي؛ فكان الشعار
عمل اتحدوا"(.((3
الوطني "مجتمع يف رخاء" وليس الشعار املاركيس "يا ّ

الخاتمة :أهمية طلب العلم
في (وعن) الصين
تساعد دراســة الثقافة االسرتاتيجية والخوض يف تاريخ األفكار
واملعتقدات املجتمعية الصينية عىل فهم األطر العريضة للسياسات
الخارجية الصينية عامة.
ّ
لعل من املهم أن نؤكد من جديد أ ّن األفكار والقيم التي تحتويها
هذه الثقافة ليست املصد َر األوحد للسياسة الخارجية ،أو للحكم
الداخيل ،وال هي العامل الوحيد املؤث ّر يف اختيار سياسات معينة.
تساعدنا دراسة الثقافة االسرتاتيجية عىل تقدير اإلطار الفكري الذي
فيه يعمل صانعو القرار.

ويساعدنا املعتقدان املستنبطان من الثقافة االسرتاتيجية (االبتعاد
عن التدخل العسكري ،والعمل الجاد للمحافظة عىل مقدرات الدولة
وطاقات املجتمع كون الحكم ق ّي ًم عليها) يف فهم تشديد السياسة
الخارجية الصينية عىل الرتاجع عن مناطق رصاعــات مستدامة
فضل عن معتقد "التفويض الساموي" الذي
وتنافسات حادة ،هذا ً
يحتّم عىل الحكم الصيني االهتامم بالعمل ملا هو يف مصلحة
املجتمع الصيني ،من خالل اتخاذ سياسات داخلية وخارجية أيضً ا
لهذه الخدمة.
ولعل "التفويض الساموي" هو نفسه الذي يحكم املوقف الصيني
ّ
تجاه الرصاعات الداخلية والتجاذبات بني أنظمة الحكم ومجتمعاتها
حل الرصاعات
يف الرشق األوسط .لذلك ،يركّز املوقف الصيني عىل أ ّن ّ
الداخلية يف بلدان رشق أوسطية يجب أن يولد من داخل هذه
املجتمعات وال يأيت فرضً ا لوجهات نظر خارجية .فعندما تؤكد
الحكومة الصينية أهمية ترك سيادة التقرير للحكم والشعب،
نفهم أ ّن هذه املواقف ظهرت بعد أن ذاقت الصني لوعات الحروب
والضغط االستعامري عليها يف القرن املنرصم كام تنبع يف الوقت
نفسه من مواقف مبدئية يف النظر إىل حكم عمره يناهز األلفي عام.
عم تدعو إليه؛ من
ال تنفي هذه املواقف العامة ترصفات خارجة ّ
قبيل التدخالت الصينية يف بعض الرصاعات املحلية ،مثل ثورة ظفار
يف ُعامن التي كانت تحت حكم ماو تيس تونغ الذي يُجمع الكثري
من الساسة واملفكرين الصينيني أنّه ق ّدم استثناءات كثرية يف طريقة
النظر إىل العامل ،والتي حاول من أىت بعده محو الكثري من آثارها يف
السياسة الخارجية الصينية.
كام ذكرنا ،فتأثري األفكار واملعتقدات التي تشكّل الثقافة االسرتاتيجية
يف السياسة الخارجية ليس تأث ًريا سبب ًيا وهي تتفاعل مع عدة عوامل
أخرى لتنتج مظاهر ترصفات الدولة عىل الصعيد الخارجي.

وهكذا ،نستطيع فهم املوقف املحافظ الذي تتبعه الصني تجاه الرشق
األوسط عامة ،والذي يتمثّل بالدفاع عن سياسة عدم التدخّل يف هذه
املنطقة البعيدة ،من خالل العودة إىل األفكار املتعلقة بكونها مملكة
أي اهتامم
تحت الشمس ومتايزها الثقايف،
ً
خصوصا أ ّن الصني ليس لها ّ
بتثقيف حضاري أو الدفع برسالة مع ّينة يف هذا اإلطار.
34 Legro, p. 525.

ومن املفيد أن يتنبه املتابعون إىل أمور منها ازدياد رغبة الحكم يف
الصني يف القيام بدور أكرب بوصفها قوة عظمى عاملية ذات قدرة
عىل املشاركة يف رسم خطوط عريضة للعالقات الدولية والنظام
ولعل إحدى أه ّم السياسات التي تعطينا فكرة عن هذا
العامليّ .
التو ّجه الصيني هي "سياسة الطريق والحزام" التي أعلنها الرئيس
جينبينغ عام  .2013وضمن هذا اإلطار إعالن الصني دور ريادي
يف إنشاء مرصف تنموي عاملي يساعد دول الجنوب العاملي ويتمم
(ال يستبدل) دور مؤسسات متجذرة مثل البنك الدويل ومؤسسات
تنموية تقودها دول الشامل العاملي .تتطلب هذه السياسات من
الصني "الخروج" للعامل والقيام بأدوار عىل مسارح جديدة؛ إضاف ًة إىل
أ ّن انخراطها يف العالقات الدولية بوصفها قوة عظمى يتطلب منها،
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ولو جزئ ًيا ،القيام باألدوار التقليدية للدول العظمى ،والتي أرسيت
منذ الحرب العاملية الثانية وتأكّدت بعد الحرب الباردة .من هذه
األدوار نذكر املشاركة يف صوغ أشكال العالقات الدولية يف النظم
الفرعية ،وبذل جهد سيايس دبلومايس وعسكري واقتصادي لضامن
ات ّباع هذه النظم.

غطاء املساعدات اإلنسانية ،فالصني تع ّد هذا الدعم غطا ًء شكل ًيا
ٍ
لتدخالت غري مرشوعة بحق السيادة املعطاة لألنظمة الحاكمة من
النظام العاملي "الوستفايل" .ولكن يف الوقت نفسه بدأنا نرى مؤخ ًرا
تغريات بسيطة يف املوقف الصيني من املساعدات اإلنسانية ،تربر
البعض منها بكونها رضورة قصوى.

وحتى لو أرادت الصني أن تحاول تغيري معاين سياسات أدوار الدول
سهل أو رسي ًعا ،إن كان
العظمى عامل ًيا ومضمونها (لن يكون تغي ًريا ً
أصل) ،فإ ّن عليها أولً القيام بها واتباع سياسات تدخلية يف
ممك ًنا ً
قبل وما زالت تفعل) ،مثل
النظم الفرعية (مثلام فعلت دول عظمى ً
الرشق األوسط.

عىل املهتمني بالعالقات الدولية يف الرشق األوسط عام ًة إيالء السياسة
الداخلية الصينية اهتام ًما أكرب،
خصوصا مع ازدياد العالقات مع الصني
ً
عىل جميع الصعد؛ ففي حني أ ّن الثقافة االسرتاتيجية تساعد عىل فهم
بعض النواحي من السياسة الخارجية الصينية ،تبقى الديناميكيات
االقتصادية والشخصيات والعالقات الفردية ،والسياسة الداخلية
الصينية كلّها مهمة يف صوغ السياسة الخارجية .من هنا هذه دعوة
إىل حوار أكادميي  -بحثي حول الصني يساعد يف عملية صنع القرار
عىل املدى املتوسط والبعيد.

كيف ستوفّق الصني بني ثوابتها التاريخية التي تدعو حكوماتها لعدم
التدخّل عامل ًيا من خالل بذل مقدرات الدولة ،واملتطلبات الحالية
يف أدوار الدول العظمى ،وهو أمر مستجد ويف طور التحول؟ يف
الحقيقة ،مثة سجال طويل ومحتدم داخل الصني عىل أكرث من محور
بني صانعي القرار واألكادمييني حول ما يجب أن تكون عليه أهداف
الصني عامليًا ،وما هي السياسات املقبولة ،والبدائل املتاحة؛ علينا
متابعة تطورات هذا السجال الداخيل.
سترتكز االهتاممات الصينية يف املستقبل القريب عىل العالقات
مثل باملوانئ املحلية من أجل خدمة "مرشوع
االقتصادية؛ فهي مهتمة ً
الحزام والطريق" .وهذا املرشوع هو مخطط معقد يهدف إىل تحسني
النمو الصيني االقتصادي وأهميته بالنسبة إىل العامل ،أ ّن الصني للمرة
األوىل تبدي اهتام ًما بالقيام بدور قيادي عامل ًيا .ويعني هذا أن ليس
لديها حاليًا صورة واضحة حول كيفية التعامل مع الرصاعات والخالفات
املحلية التي قد تعيق سري املرشوع ،وما قد يتطلب من جهة وجود
عسكري أو أمني صيني عىل األرض .يرافق الحذر والعناية تنفيذ
املرشوع ،وهو ما قد يجعل السياسة الصينية تبدو مرتددة.
أخ ًريا ،ال يزال االهتامم الصيني بالتبادل السيادي بني الدول ثابتًا يف
املراسالت الخارجية؛ إذ إ ّن الحديث عن السيادة ينطلق من مبدأ
كونفوشيوس الرتاتبي ومن مبدأ التفويض الساموي .بقي الرتكيز عىل
الداخل وعدم التدخّل واحرتام خصوصية الدول يف صلب مقاربة
الصني للعامل؛ وهذا ال يعني عدم تدخّل توسعي فقط ،بل عدم وجود
إرادة أيضً ا للدخول يف نزاعات يف مناطق بعيدة .علينا أن نتوقع
استمرار هذه املبادئ يف توجيه السياسة الخارجية للصني .تساعدنا
هذه املنطلقات الفكرية أيضً ا عىل فهم املوقف السلبي الصيني من
الدعم السيايس واملادي الذي تق ّدمه دول (باألغلب غربية) تحت
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