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 :الممخص
تناول البحث دراسة التأثير الجيوبوليتيكي لمقوة الناعمة الصينية        

توضيح التسمسل التاريخي لتطور مفيوم عمى النظام الدولي   ، وتم 
الجيوبوليتيك منذ نياية القرن التاسع عشر ولحد االن ، اذ شيد 
الجيوبوليتيك تطورات ىامة وكان الغرض ىو الوصول الى طرح مقومات 
اضافية  لمقوة الناعمة بتأثير الجيوبوليتيك وىي؛ االعتبارات الجغرافية 

مات السياسية . ومن خبلل التعرف عمى لمدولة والموارد االقتصادية والمقو 
فمسفة القوة الناعمة الصينية التي تم التعرف عمييا في البحث ، وتبين مدى 
ترسيخيا المستمر من قبل القيادة الصينية انسجامًا قيميا السياسية وثقافة 
مجتمعيا المسندة الى ثقافة الكونفوشيوس التاريخية ،  فقد تبين ان الصين 

قوتيا الناعمة في مجاالت شممت مقومات سياسية  استطاعت بناء
واقتصادية واجتماعية  والتي لعبت دورا ميما في إرساء مبدأ السمم والتعاون 
الدولي واالقميمي ومن خبلل سعي الصين ايضًا في سياستيا الخارجية إلى 

 خمق بيئة آمنة لمنمو االقتصادي .
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Abstract: 

The research deals with the study of the geopolitical 

effect of Chinese soft power on the international system, 

and the historical sequence of the development of the 

concept of geopolitics has been clarified since the end of 

the nineteenth century until now, as geopolitics 

witnessed important developments and the purpose was 

to arrive at presenting additional components of soft 

power with the effect of geopolitics, namely; 

Geographical considerations of the state, economic 

resources and political factors. By getting acquainted 

with the Chinese philosophy of soft power that was 

recognized in the research, and showing the extent of its 

continuous consolidation by the Chinese leadership in 

harmony with its political values and the culture of its 

society, which are attributed to the historical culture of 

Confucius, it was revealed that China was able to build 

its soft power in areas that included political, economic 

and social foundations. It played an important role in 

establishing the principle of peace and international and 

regional cooperation, and through China's pursuit of its 

foreign policy to create a safe environment for economic 

growth, avoiding conflicts and disputes, and opening up 

to the world. 
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 المقدمة 
يعد موضوع القوة الناعمة أحد المواضيع التي فرضت نفسيا بعد ان تم طرحيا من 
قبل المنظر األول ليا األمريكي جوزيف ناي ، فشغمت نقاشات المحممين االستراتيجيين 

الجيوبوليتيك احد فروع عموم  الجغرافيا والمفكرين في الشؤون السياسية . ولم تكن عبلقتيا ب
السياسية قد اثارت بال الكثيرين من اولئك ، فبالرغم من تأثر العديد من الدراسات في الوقت 
الحاضر بالتغيرات التي طرأت عمى مفاىيم وممارسات قوة الدولة ومجاليا الحيوي 

ارتبطت ىذه الدراسات إلى حد والجيوبوليتيكي في العالم خبلل العقود القميمة الماضية، كما و 
كبير بمفيوم ودور القوة في العبلقات بين الدول أو عمى مستويات السياسة الخارجية بشكل 
عام. فان السياق العام لتمك الدراسات لم يخرج عن توضيح تأثير مكونات القوة الناعمة و 

ى جانب العنصر المؤثرات الفاعمة في صناعة السياسة الخارجية والعبلقات بين الدول ال
 الثقافي والقيم السياسية عمى تحقيق السمم واألمن الدولي . 

وفي ىذا البحث يتم توضيح وفيم التطور الذي حصل عمى مفيوم الجيوبوليتيك 
وكيفية استثماره من قبل الدول الكبرى منذ نياية القرن التاسع عشر ولحد االن .ثم محاولة 

من خبلل ما تمتمكو من مقومات القوة الناعمة عمى طرح التأثير الجيوبوليتيكي لمصين و 
 منظومة النظام الدولي الحديث .

 منهجية البحث:
 :البحث  أهمية
البحث من أىمية موضوعيا وحداثة نظريتيا وجدلية نموذجيا ، وبتعبير  أىمية تكمن

 من عالية درجة يحتل والذي مفيوم حديث نسبيًا وىو القوة الناعمةأدق فان تطرق الدراسة ل
، وقد كانت محاولة   الخارجية سياستيا أىداف لتنفيذالدول حاليًا  في إستراتيجيات  األىمية

البحث في التوصل الى التأثير الجيوبوليتيكي لمقوة الناعمة لمصين التي اثارت نيضتيا عمى 
 .الصعيد العالمي جداًل واسعًا في كل انحاء العالم

 :إشكالية البحث 
لمقومات القوة الناعمة  لدييا في  الصين مدى استثمار في البحث اشكالية تتمخص

 يطرح التساؤالت التالية: الذي األمر ،التأثير جيوبوليتيكيًا عمى منظومة النظام الدولي الحديث 
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من استثمار الصعود التاريخي الذي حققتو عالميًا السيما   يمكن لمصين ىل .0
 في المجال االقتصادي من طرح نموذج جيوبوليتيكي مؤثر في العالم؟

في حال التوصل الى التأثير الجيوبوليتكي الصيني عمى العالم فما ىو الدليل  .5
 عميو.

 أهداف البحث:
 يمكن تحديد اىداف البحث من خبلل ما يمى:

لتطور التاريخي لمجيوبوليتيكي ومدى استثماره من قبل الدول التعرف عمى ا .0
 الكبرى.

تقديم إطار نظري وفمسفي يعالج موضوع التأثير الجيوبوليتيكي لمقوة الناعمة  .5
 الصينية في العالم.

تقديم منظور جيوبميتيكي صيني حديث تتطمع الصين لتحقيقو من خبلل القوة  .3
 الناعمة.

 فرضية البحث:
 تي تسعى الدراسة إلى إثباتيا ىي:إن الفرضية ال

ان الرؤية االستراتيجية لمصين توجب عمييا استثمار العامل الجيوبوليتيكي المتحقق 
 من النيوض الصيني االقتصادي في تحقيق التأثير في النظام الدولي الحديث.

 منهجية البحث:
راجع العربية تم تأطير الجزء النظري من الدراسة باالستعانة بمجموعة المصادر والم

واالجنبية المتوفرة في المكتبات االكاديمية وشبكات االنترنت مستعينين بالمنيج الوصفي في 
ذلك ، ثم محاولة استقراء بعض النتائج من خبلل تحميل اقوال وتصريحات مسؤولين وباحثين 

 ومنظرين إلتمام الجزء العممي من البحث.
 المحور األول: تطور الجيوبوليتيك

مع ظيور تطرق عمماء الجغرافية السياسية ومنظرييا لمفيوم الجيوبولتيك منذ ان 
المصطمح في تسعينات القرن التاسع عشر ، تعرض مضمونو لتغيرات وتحوالت عديدة بحسب 
انتماء من اىتموا بو وتوجياتيم االيدلوجية والسياسية . فقد ارتبط الجيوبولتيك بالتوجيات 
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قبمية في التعامل مع بقية الدول ، كما ان التغيير المستمر في السياسية لمدول ورؤيتيا المست
 األوضاع الجيوسياسية العالمية أثرت ايضًا عمى تغير مفيوم الجيوبولتيك واىتماماتو.

ومن مفيوم المفظ يظير  Geopoliticعندما ظير إصطبلح جديد ُعرف بالجيوبولتيك 
ان مضمون ىذا العمم يجمع بين الجغرافية والسياسة، اي يقوم عمى الدراسة الجغرافية لمدولة ، 
من حيث سياستيا الخارجية وتأثيرىا الحيوي، وىنا يكون التأكيد عمى المظير الجغرافي 

حث فيما بين السياسة لمعبلقات الخارجية، وىذا ىو المفيوم الواسع لمجيوبولتيك، أي انو عمم يب
نو ييدف بصفة خاصة عمى تحويل المعمومات الجغرافية  والرقعة األرضية من عبلقات، وا 
،إلى ذخيرة عممية، يتزود بيا قادة الدولة وساستيا. وىنا يصعب الفصل بينيا وبين الجغرافية 

ر كاختصا  Geopoliticالسياسية حتى ان البعض كالجغرافي األمريكي ويتسمي يستعمل 
فقد اثار ىذا المصطمح ثورات فكرية في  .political Geopraphy 0لمفظ الجغرافية السياسية 

تسعينات القرن التاسع عشر،  حيث كان الباحثون المذين يستخدموه امثال رودولف كيمين 
وىالفورد ماكيندر، و كارل ىوسيوفر، وأساياه بومان يحاولون باستمرار التأثير عمى السياسات 

ويمكن رصد تطورات ماتضمنتو .5ة والدولية بنظرياتيم المتعمقة بالعالم المعاصر " القومي
الجغرافيا السياسية في القرن العشرين ليتفرع عنيا ما عرف بالجيوبوليتيك . حيث حدد الفكر 
الجيوبوليتيكي الحديث نظريات ىامة كانت بمثابة مراحل لتطور الفكر الجيوبولتيكي في 

، 0991والذي ظير عام   politische Geographieو الجغرافيا السياسية ففي كتابالعالم. 
قدم راتزل فكرتو الكبرى بان الدولة كائن عضوي يكبر وتزداد احتياجاتو باستمرار وان الحدود 

وفي ىذا المجال . 3ىي اشبو بجمد الكائن العضوي ، والذي يجب ان يتمدد باستمرار مع نموه 
فصل عن ظروف التوسع االستعماري االمبراطوري األوروبي خبلل ال ينراتزل فان ما قدمو 

القرن التاسع عشر ، وما يؤكد  ذلك ما سمي بقواعد راتزل لنمو الدولة وتوسعيا وابرزىا إن 
رقعة الدولة تزداد بنمو الثقافة ، فكمما انتشر السكان وحمموا معيم طابعًا ثقافيا خاصًا فإن 

ان الميل العام لمتوسع والضم  ىؤالء تزيد من مساحة الدولة ، واالراضي الجديدة التي يحتميا 
فريدريك راتزل اول من وضع وقد كان االلماني . 0ينتقل من دولة ألخرى ثم تتزايد وتشتد 

االسس العممية لمجغرافيا السياسية و الجيوبوليتيك عمى وجو الخصوص، ، فضبًل عن الكثير 
ال ينضب لمباحثين و المفكرين من استخدام افكاره و من اعمالو التي ما تزال تمثل مرجعا 

معموماتو في خدمة صناع القرار في المانيا آنذاك من اجل انقاذىا مما ىي فيو و جعميا قوى 
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. اذ اكتشف راتزل  األحساس العميق لدى االمريكان )بالمدى(، و  2كبرى يحسب ليا حساب 
شئ الذي كان ) العالم القديم ( قد توصل إليو بناء عمى ذلك انجز األمريكيون بطريقو واعية ال

بحدسُو و بالتدرج . و الحظ ) راتزل ( أن أمريكا قد تأخذ طريق تحقيق مقولة ) الدولة 
العالمية( باعتبارىا دولة كبرى تريد التوسع الجغرافي في حدوده القصوى إلى ان يبمغ مستوى 

البحر بنمو الدولة العالمية وانطبلقًا مما الكرة األرضية . إلى ذلك كان راتزل سباقًا في ربط 
حققتو دول صغيرة مثل بريطانيا و ىولندا و إسبانيا عن طريق البحر. تنبأ راتزل ألمريكا بالقوة 

. 6والعظمية ألنيا اختارت أن ترتبط بالبحر ليصبح ) البحر العالمي ( حدود )الدولة العالمية( 
التي لدييا من المزايا االقتصادية والحربية في المقابل طرح ماكندر نظرية قمب األرض 

واالستراتيجية الشيء الكثير ، وكان يرى ان موقع المانيا ىو موقع استراتيجي بالنسبة لقمب 
.وبرغم إن فكرة 1االرض فميس أماميا من العوائق ما يمنعيا من السيطرة عمى قمب االرض " 

دور المناطق األخرى في الصراعات  )اليرتبلند(  تنطمق من البساطة بحيث تكاد ان يمغي
العالمية، ولو كان ماكيندر بيننا فإنو ربما أعاد صياغة أفكاره مرة رابعة إلى احتمال تكوين 

 .9ائتبلف شمالي يشمل اليرتبلند والمحيط المتوسط 
وبعد اراء ماكيندر أوضح ماىان ، أثر القوى البحرية في التاريخ ، وبأن قوى البحر 

دائمًا عمى قوى البر ، حيث ان قوى البحر أكثر حصانة إلحاطة المياه بيا  ىي التي تتفوق
من كل جانب ، وىي التي تتحكم في حركة التجارة البحرية أثناء السبلم والحرب ، وىي مقولة 

. ولوحظ ان أفكار )ماىان( تطابقت مع التوسع األمريكي في  9تعاكس ما ذىب إليو ماكندر
ية لؤلسطول األمريكي ضمنت سرعة الرد و التحرك ومحاصرة أعدائيا، العالم  ، فالقوة العسكر 

كما تضمن سيولة انتقال حركة النفط و التجارة العالمية  وضمان امن الدورة االقتصادية 
األمريكية التي تأخذ في الحسبان مراكز اإلنتاج التي تحتاج إلى التبادل و الخدمات عبر 

أفكار األميرال ماىان وىو الذي اخترع ما يسمى ) المحيط المياه. ثم جاء نيكوالس سبيكمان ب
المتوسطي( تشّبيُا بالبحر األبيض المتوسط . كان أساس تصوره الجيوبولتيكي يقوم عمى 
تشابو مميز بين البحر المتوسط في تاريخ أوربا و الشرق األوسط و شمال إفريقيا بالنسبة 

. 01سبة لمحضارة الغربية في التاريخ المعاصرلمحضارات القديمة و بين المحيط األطمسي بالن
ان نيكوالس سبيكمان  ربط أمن الدولة بالجيوبوليتيك وما يستتبع ذلك من تخطيط استراتيجي، 
ويبلحظ كيف أن السياسة الخارجية األميركية ركزت بعد الحرب العالمية الثانية عمى نشر 
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قامة عبلقات التحالف مع بعض األساطيل البحرية في البحر المتوسط والمحيط اليادئ   وا 
الدول المحيطة بأوروبا ألشرقية واالتحاد السوفياتي، وخاصة تمك التي تتمتع بمواقع استراتيجية 

مما يدلل عمى االنسجام بين السياسة الخارجية األميركية وأفكار  -الشرق األوسط مثبل  -
لعممية، فمن الواضح أن منطقة التي  تتميز بعدم الكفاية والبعد عن اإلمكانية ا .00سبيكمان

اإلطار ال يمكن ان تكون قوة واحدة، كما ان اإلطار ليس سوى نطاق ىامشي ميدد من 
اليرتبلند في الداخل والقوى اليامشية البحرية  من الخارج وبريطانيا واليابان وشمال أفريقيا من 

ربية غربية ، فان ىذا مصر إلى المغرب ، فاذا كان لقوى االطار ان تنجح في تكوين وحدة او 
النجاح يتوقف عمى ان تفرض اوربا المتحدة سمطانيا المطمق عمى البحر المتوسط كمو 
والشرق األوسط كخطوة أولى ، ثم السيطرة عمى بقية افريقيا وأستراليا كخطوة ثانية تمييدًا 

وىذا من   لمخطوة الحاسمة ، وىي االستيبلء عمى بقية االطار في آسيا الجنوبية والشرقية ،
باب المستحيل، إال اذا كان اتفاق بين ىذه القوة األوربية المتوسعة وبين قوة اليرتبلند او القوة 
االمريكية، وفي مثل ىذه الحالة فإن فكرة تكوين قوة واحدة تسيطر عمى اإلطار كمو فكرة ال 

يا وشرقيا، يمكن تحقيقيا ، وبنفس االتجاه فان الصين قد يمكنيا أن تستولي عمى جنوب آس
لكنيا لن تتمكن من االستيبلء عمى اإلطار في الشرق األوسط او اوروبا دون اتفاق مع 

. ولذلك فقد تطور مفيوم الجيوبولتيك وُعرف حديثًا بانو :" عمم سياسي اساسًا  05اليرتبلند" 
ي يستمد جذوره من الجغرافيا وحقائقيا ويعمل عمى اإلفادة منيا لخدمة خطط سياسية معينة ف

 غالبية االحوال ، ولذلك فان ىناك فرقًا بين الجيوبولتيك والجغرافيا السياسية.
ان كل العوامل الحديثة التي عرفيا العالم مع عصر العولمة قد تداخمت مع ما كان 
سائدًا عن مفيوم الجيوبوليتيك فكان البد من تطور مفيومو ليتبلئم مع ىذا العصر ، اذ ان 

صعوبة من الجغرافية السياسية حيث  يقوم برسم تصورات سياسية مستقبمية الجيوبوليتيك أكثر 
عمى ضوء تفاعبلت المكان الجغرافي والشكل السائد من االستراتيجية العسكرية ، وليذا يتردد 
دائما مصطمح القوة البرية أو البحرية أو الجوية ، وبما أن الجيوبوليتيكيا في أساسيا خطة 

ميم أو قارة أو العالم، وترى الدراسة ان ما وصل اليو مفيوم الجيوبولتيك لممستقبل السياسي إلق
من صقل وتشذيب منذ نيايات القرن العشرين وحتى اآلن وخصوصًا مع دخول عصر العولمة 
قد جعمو يتوائم مع ىذا العصر، كما شيد توائمًا في بدايات القرن العشرين مع السياسات 

ثم توائمًا مع سياسات انشاء تكوين االحبلف والمعاىدات التوسعية لمدول العظمى آنذاك، 
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السياسية والعسكرية لمدول العظمى في فترة الحرب الباردة التي استمرت منذ نياية الحرب 
، وعميو فان انسب وصف  0990العالمية الثانية ولحد انييار االتحاد السوفيتي عام 

فمنذ العقد   تناسب مع مظاىرىا وسموكياتيا ،لمجيوبولتيك اليوم ىو جيوبوليتيك العولمة الذي ي
االول من القرن الحادي والعشرين بات واضحا ان الفكر الجيوبوليتيكي اصبح  ذو اىمية 
كبيرة، السيما وان  كثير من الجغرافيين سمحت دراساتيم الى خضوع الخطاب الجيوبوليتيكي 

 الى تحميل ومعالجة  المشاكل السياسية بين الدول.  
الجيوبوليتيك  جوىرذلك نتأسى برأي الدكتور محمد رياض عندما وصف وفي 

 الجغرافي، والتركيب األوضاع ضوء عمى الدولية السياسية العبلقات تحميل انو :"الحديث ب
 تتغير التي الجغرافية األوضاع اختبلف مع تختمف أن يجب الجيوبوليتيكية اآلراء فإن وليذا
 وفي األرض، لذات جديدة وقوى مفاىيم من ذلك عميو ينطوي وما اإلنسان تكنولوجيا بتغير
لى قرن ماكيندر ) لكل قال ىذا  ما الجغرافية الحقائق إلى نظرتنا فإن اليوم جيوبوليتيكيتو وا 
ألغراض  وذلك -الحقائق لتمك-الماضي  المستمدة من المسبقة بمفاىيمنا ممونة زالت

لجيوبولتيك ىو مضمون جغرافي سياسي لكنو .من كل ما تقدم تستنتج الدراسة أن ا 03عممية(
متحرك بعكس الجغرافيا السياسية التي تتسم بالثبات النسبي في المدى المنظور، حيث ان 
الجيوبولتيك معرض لعوامل التغير المستمرة ، وان الدراسات الجيوبوليتيكية ال تنتيي عند حد 

زىا ينصب عمى الحاضر وآفاق التعرف عمى دراسة وتحميل الحوادث الماضية ، بل ان تركي
 المستقبل .  

 المبحث الثاني :فمسفة الصين تجاه النظام الدولي الجديد
أدركت الصين ان المعطيات الجغرافية المتمثمة بموقعيا االستراتيجي ومساحتيا وحجم 
سكانيا والتي تمثل قوتيا المادية الى جانب قدرتيا السياسية واالقتصادية والتكنولوجية 
واأليدولوجية التي تمثل قوتيا المعنوية ليا أىمية كبيرة في الفكر االستراتيجي وركيزة أساسية 
في بناء وزنيا السياسي عمى المستويين اإلقميمي والدولي والسيما وان العوامل المحركة لقوتيا 

مبادئ الناعمة ليا ارث حضاري قديم يتمثل بعنصر الثقافة والتاريخ القديم التي ارتكزت عمى 
سممية يمكن ان تؤثر عمى المدى الطويل في سياسات الدول األخرى ألن المنيج نفس التفكير 
والمبادئ في خمق مجتمع متحضر مبني عمى أسس حضارية ومتقدمة، إذ أشار المؤلفون 
الذين اىتموا بالفمسفة الصينية القديمة ومنيم )سن تزو( عن العبلقة بين الحاكم الناجح 
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جاح سياسة الدولة من قبل الحاكم إنما تبدأ من كسب عقول المواطنين بالفضيمة وشعبيو بان ن
 وااللتزام باألخبلق والقيم وليست القوة والعنف.

ان التحميل الوصفي آلراء الباحثين يحتاج لتعمق أكثر لموصول الى ماىية فمسفة   
القوة الناعمة الصينية من خبلل استراتيجيتيا الموضوعة ثم الوصول الى نظرتيا تجاه النظام 

الفكر اإلستراتيجي الصيني مرتبط أساسًا بطبيعة المنيج العالمي الجديد، وتشير الدراسة حول 
وسيع النفوذ الجغرافي، وُيعد أحد أىم أعمدة وركائز الصعود الصيني عمى الصيني في ت

المسرح العالمي والذي من دونو ما كان من الممكن أن تصل الصين إلى ما وصمت اليو اليوم 
من قوة ناعمة عمى المستوى اإلقميمي والدولي. وقد استند ىذا الفكر اإلستراتيجي إلى عدٍد من 

افة الصينية والتاريخ والفمسفة ( فضبل  عما يرتبط بيذه العناصر من العوامل أىميا ) الثق
معطيات تترك أثرًا كبيرًا في صياغة السياسات االستراتيجية الصينية، كالحس القومي 

. تمك العوامل تم ذكرىا سابقًا من قبل العديد (00)البراغماتي، واأليديولوجيا والمبادئ الصينية"
السابقين وقد تمت االستفاضة في تحميميا ، ولكن مايمكن االشارة من الباحثين في المبحثين 

اليو ىنا ان العوامل نفسيا قد ارتبطت بصورة او بأخرى بفمسفة القوة الناعمة الصينية التي 
ُأشير الييا منذ نشوء الحضارة الصينية القديمة وحتى اآلن ، وعمى الصعيدين الداخمي 

 إرثيا في كثيرة إشارات لو بل  ،الصين عمى غريًبا ليس عمةالنا القوة معنىوالخارجي، فان :" 
 والفرد والدولة السمطة وبين والمحكوم الحاكم بين العبلقة إدارة في والفمسفي السياسي الثقافي
 عقول يكسب من ىو الناجح الحاكم بأنّ  الكونفشيوسية وعظتمنذ ان  الحرب إستراتيجية وفي

، اما اليوم وبعد نشوء نظرية القوة  بالقوة ال والمحبة بالفضيمة ومشاعرىم وقموبيم مواطنيو
إلى  ارتفعت ثم 5111- 0990 األعوام في مرة 00 المفيوم إلى شارةالناعمة ، فقد وردت اإل

 عمى وشدد الموضوع في مقالة أول ىينغ وانغ كتب 0993 وفي ، 5119 حتى مرة 611
 سوف الدول بقية فإنّ  فييما مرغوب وأيديولوجية ثقافة كانت لمدولة رئيسًا إذا مصدراً  الثقافة
 وأقل كمفة أكثر ىي التي الصمبة القوة استخدام في حاجة الدولة لتمك اتباعو وليس تحاول
.وفي اطار تعزيز نظرية قوتيا الناعمة طرحت الحكومة الصينية نظرية )التنمية (02)" تأثيراً 

، التي تمثل احد أىم المبادئ 5113مرة عام السممية لمصين( والذي تم استخدامو ألول 
لمسياسة الخارجية الصينية لدى الجيل الرابع من القادة الصينين، والتي استخدمت أساسًا 
لطمأنو بمدان شرق آسيا والواليات المتحدة، من أن نمو الصين االقتصادي والعسكري اليشكل 
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تضمنت .(06)ج ايجابية عمى الدول األخرىتيديدًا لمسمم واالستقرار بالمنطقة، بل سيكون لو نتائ
 نظرية التنمية السممية لمصين اربع مبادئ وىي كما يمي:

أواًل: عمى الرغم من أن التنمية االقتصادية في الصين حققتيا في فترة قصيرة جًدا من 
الزمن ، فقد كان عمييا أن تبدأ من مستوى منخفض جًدا ، لذلك ال تزال الصين بحاجة لتركيز 

 ىا عمى تنميتيا الداخمية.جيود
ثانيا : ليست استراتيجية الصين اإلنمائية لفصل نفسيا عن المجتمع الدولي ، بل  

 لزيادة مشاركتيا.
ثالثًا : بينما تتبع الصين استراتيجيات إنمائية مستقمة ، فإنيا ال تسعى إلى إلحاق 

 الضرر بالدول األخرى. 
 .  (01)لتنمية واالستقرار في آسيا ككلرابعًا : يدعم النمو االقتصادي الحالي ا

 كما ربطت الصين بين سياستيا الخارجية وبين تنميتيا السممية من خبلل اآلتي:
  . "دعم إنشاء "عالم متناغم 
  .إتباع سياسة خارجية سممية مستقمة 
  تعزيز مفيوم "األمن الجديد" القائم عمى الثقة والمنفعة المتبادلة والمساواة
 والتنسيق.
  تقاء الفعال لمستوى "المسؤولية الدولية". اإلر 
 (09)تعزيز سياسة "حسن الجوار" والتعاون اإلقميمي. 

يمكن االستنتاج ان االستراتيجية الصينية المرتبطة بالتفكير الصيني والثقافة الصينية 
التقميدية ، وبعد ان بدأ عصر االصبلح قد جسدت معاني نظرية القوة الناعمة وحتى قبل 

ي بداية التسعينات من القرن العشرين من قبل االمريكي جوزيف ناي، وان تمك نشوئيا ف
االستراتيجية كانت تحتاج الى نظرية عصرية حديثة لتتفاعل معيا وتندفع من خبلليا عبر 
قنوات النظام الدولي ، فتمازجت االستراتيجية مع النظرية ليقابميما عصر العولمة بمجاالتيا 

المعمومات ، وتطبيقات االتصاالت ،و تآكل الحدود، ومجتمعات تسويق  المتعددة من تكنموجيا
ثقافية باىرة، وقد عززتيا  -سياسية –الخدمات ، فكانت النتائج نيضة صينية اقتصادية 

القيادة الصينية بنظرية التنمية السممية لمصين لتعزيز قوتيا الناعمة ، وبالرغم من سعي 
عددًا نيا ظمت تتحسب وتترقب منيا ، اذ يشار الى ان " الصين الى طمأنة الدول الكبرى فا
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متزايدًا من العمماء االمريكان أخذوا ييتمون بتوسع بكين المستمر في القوة الناعمة، و تأثيرىا 
العالمي من خبلل استراتيجية القوة الناعمة، كما تم مبلحظة تزايد اتجاه القوة الناعمة لمصين 

ة الناعمة ، اذ ينبغي عمى واشنطن التفكير في الفجوة السريعة مقابل انخفاض أمريكا في القو 
في القوة الناعمة بين البمدين بداًل من التركيز عمى البحث عن استراتيجية احتواء ضد 

 .(09)الصين"
فقد حصل مفيوم "القوة الناعمة" عمى تطور أفضل في الصين الحديثة أكثر منو في 
الواليات المتحدة االمريكية،  وىذا التوجو "ينطوي عمى القدرة عمى إعطاء اآلخرين فرصة لفيم 
ما تريد منيم"، وال يعتمد ذلك عمى التركيب عمى االقتصاد أو الحيل السياسية ، ولكنو يعتمد 

عمى جاذبية ثقافتك وآرائك اإليديولوجية لآلخرين ، وعمى إخبلصك لممعايير في األساس 
القانونية وقدراتك عمى ضبط النغمة في المنظمات الدولية . ومن جية أخرى  فإن "ممارسة 
الصين في الترويج الناجح لئلصبلحات والشفافية واتباع طريق التنمية المستقل ليا" يمكن 

ىذه التقييمات الدقيقة لمخبراء االمريكان ومن .ان (51)لوطنية الصينية اعتبارىا القوة الناعمة ا
ضمنيم المؤسس االمريكي لنظرية القوة الناعمة بتقدم الصين في تبني النظرية انما يعكس 
االستعداد الصيني ليده النظرية من خبلل عوامل التوجو االستراتيجي ، اذ ان :" اصحاب 

وة في العبلقات الدولية يعتقدون أن الميزة االساسية لمسموك التوجو الواقعي المبني عمى الق
المستقبمي  لمصين تجاه المتغيرات في النظام الدولي ىي قوتيا المتنامية ، والتي ستمثل متغيرًا 
حاسمًا في تحديد سياستيا الخارجية، وقبل التحول لمحديث عن المستقبل من الميم بالنسبة 

لماضي، حيث يمجأ ىؤالء إلى دراسة حاالت تاريخية لقوى ألصحاب ىذا التوجو استرجاع ا
     .(50)صاعدة متشابية لحالة الصين الحالية"

وعند الحديث عن عوامل الفكر اإلستراتيجي لمقوة الناعمة الصينية تبرز البراغماتية  
المبلمح الرئيسية لمسياسة الخارجية الصينية والتي تقوم عمى عدم الواعية " التي حددت 

تدخل في الشؤون الداخمية لمدول األخرى، وتفادي االصطدام مع الدول العظمى،  اذ أن دور ال
الصين في بنية النظام االقتصادي  والسياسي العالمي يرتبط بتوسع إطار مصالحيا 
االستراتيجية، وبخبرتيا التاريخية وثقافتيا ورؤيتيا لمتطورات الجارية في مناطق العالم 

ذا كا ن الخطاب السياسي الصيني يدعو إلى إقامة نظام دولي أكثر عدالة المختمفة. وا 
نصافًا ومتعدد األقطاب، فإن الصين ترى نفسيا ُمصِمحة لييكل النظام الدولي، وتعتقد أن  وا 
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إرساء .كما ان (55)النظام الدولي الحالي ال يمكن تبديمو وال يمكن أن يبقى عمى حالو أيضًا"
واالقميمي الذي تسعى الصين اليو " اليمانيا بمبدأ إحترام وحدة مبدأ السمم والتعاون الدولي 

أراضي الدول األخرى وسيادتيا ، والدفاع عنيا في حالة التعرض إلى تيديدات خارجية ، اذ 
ان استراتيجيتيا في التنمية السممية تسعى إلى خمق بيئة آمنة لمنمو االقتصادي ، وتجنب 

العالم ، فضبًل عن سعييا إلى لعب دور إيجابي في أسيا  الصراعات والنزاعات واالنفتاح عمى
قامة شراكات دولية مع الواليات المتحدة  من اجل تجنب النظر الييا باعتبارىا تيديدًا  ، وا 
نشاء عبلقات استراتيجية مع روسيا واالتحاد األوربي  األمريكية عمى المستوى العالمي ، وا 

ياي لمتعاون والتعاون مع المنظمات االقميمية لحل واليابان واألسيان واأليبك ومنظمة شنغ
المشاكل وايجاد الحمول لخمق تصور ايجابي عن سياستيا الخارجية ذات الطابع السممي 

 أزمات اليوم تعيش التي العولمة وفي اتجاه آخر تنبيت الصين الى تحديات. (53)الفاعل
 الحراري ، واالحتباس والتصحر، والتنمية، البيئة، قضايا منيا"  عدة  مجاالت في عالمية
 والفقر، الدخل، توزيع مستوى عمى الحاد والخمل الطبيعة، كوارث ومواجية الغذاء، ونقص

 من عدة مناطق في األمنية والتوترات االنتقال، والسريعة المستعصية واألمراض واألرباب،
 والتمييز الدولي، اإلرىاب مشكبلت ومواجية األوسط، الشرق منطقة في السيما العالم

 بإبادة ييدد خطيرا منحى اتخذت التي الدموية الطائفية والنزاعات العرقي، والتطيير العنصري،
 الديني فدعت والتعصب اإلرىاب مواجية عن الدولي العجز ظروف في بأكمميا، أقميات
 الناعمة ولترويج سياستيا.(50) تمك التحديات لمواجية مشتركة دولية جيود بذل إلى الصين
كما ىو  استعماري موروث إلى تستند ال أنياب "ايصال رسالة لمعالم القيادة الصينيةتحاول 

 حروًبا، تخض ولم أراضييا خارج تستوطن ولم أرًضا تحتل لم فيي الحال في الغرب ،
 صياغة عمى بل واألسواق والموارد األرض عمى ليس العولمة عصر في تتنافس فالصين
 الناعمة القوة بفن الدولية وذلك السياسة إدارة في والتقاليد اإلجراءات ووضع والمبادئ القواعد
         .(52)القوة  سياسة وليس

يشكك اصحاب المدرسة الواقعية في المحاوالت الصينية الحالية، بانيا ترمي بينما  
وقع من بثقميا عمى الصعيد الدولي وىي محاوالت طبيعية ومتوقعة ، وىي نوع من السموك المت

قوة تقميدية كبرى ، وتفسير ذلك يعود الى ان القوى الصاعدة تثير نوع من القمق ليس بسبب 
. وفي *عدم تسميميا بما ىو قائم بل بسعييا الى محاولة التغيير حسب " آرون فريدبيرغ" 
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بعض الحاالت إلسقاط النظام القائم، ومن ثم التأسيس لترتيبات جديدة تعكس بشكل دقيق 
يا الخاصة لبنية النظام الدولي ولمكانتيا فيو، وىذا ما دفع ببعض الواقعيين إلى تصورات

بل ان . (56)التصريح بان ىناك غموض شديد يكتنف المشيد المستقبمي لمسياسات الدولية
الواقعيون يصمون في شكوكيم حول نوايا الصين و قدرتيا الشاممة المتزايدة في كثير من 

في النظام الدولي وكيف يمكن أن تحل الصين محل الواليات األحيان عمى نقل السمطة 
المتحدة باعتبارىا المييمن العالمي التالي، و إذا استمر نمو الصين بدون انقطاع ، فقد يكون 
وضع أمريكا كأكبر اقتصاد في العالم في ميب الريح خبلل العقد القادم. ويظير الواقعيون 

. وبين (51)ا أكبر منافس لواشنطن في المستقبلالخوف من تيديد الصين ويصفونيا بأني
الترويج الصيني لقوتيم الناعمة وتشكيك المراقبون ليا يخمص الباحثون الى وضع ثبلث 

 نظريات  لتفسير الصعود الصيني العالمي في العقد القادم :
ان حفاظ  الصين عمى النمو االقتصادي بسرعة  نظرية اإلنقاذ الصيني : .0

عامًا متتالية ، وقدرتيا عمى أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في  31عالية عمى مدى أكثر من 
العالم ، جعل المراقبون يردون مقولة )إنقاذ الصين لمعالم( فإن دور الصين في النشاط 

 االقتصادي العالمي لم يعد دورًا يمكن االستغناء عنو .
: اذ أنيا تحصل عمى ميزة تنافسية من خبلل  ظرية التهديد الصينين .5

التبلعب بأسعار صرف العممة وخفض التكاليف، الذي تفاقم اختبلالت التجارة العالمية، 
وانتزاع فرص العمل من العمال في البمدان األخرى، األمر الذي أدى الى أغبلق عدد كبير 

 لبطالة.  من المصانع ، ومواصمة ارتفاع معدالت ا
تمتعت الصين بمزايا النظام الدولي الحالي، لكنيا  نظرية "الركب المجاني": .3

رفصت تقسم التكاليف. فيي ان كانت معذورة في الماضي بسبب ضعف قوتيا اإلجمالية، 
 .(59)فيجب عمى الصين اآلن كثاني أكبر اقتصاد في العالم أن تتحمل بعض المسئوليات

القوة الناعمة الصينية التي تم تبنييا من قبل القيادة  يتبين ان فمسفة استراتيجية
الصينية في العقد االول من االلفية الجديدة تستند الى بعدين ؛ االول ترسيخ االمن والسمم 

لمنمو االقتصادي ، والثاني إنشاء عبلقات استراتيجية مع القوى الدوليين لتعزيز بيئة آمنة 
اكل وايجاد الحمول من اجل خمق تصور ايجابي عن الكبرى واالقميمية الميمة لحل المش

سياستيا الخارجية ، وتفعيل التنمية السممية ، وميما ووجو من تشكيك او نقد من قبل 
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المراقبون فانيا اصبحت امر واقع اعترف بو السياسيون والمراقبون في الغرب والشرق ووضعوا 
   م واقتصاداتيم. لو تفسيرات نظرية ، بل وبحثوا في نتائجو عمى سياساتي

 الصين في الصينية وتحديد استراتيجيتيا، بدأت بعد ان تم وضع نظرية القوة الناعمة 
  "الصين حمم" اطبلق العالم في نشرىا  وراء من تسعى التي " الناعمة القوة  أجندة تطبيق
 عمىليتم التأسيس  " الصين حمم" إلطبلق بكين مؤتمر نظم ،5116 عام نيسان / أبريل ففي
نو  الدولية ، الساحة عمى أكبر شرعية عمى لمحصول الطريق ىو "الثقافي التجديد" أن  " تقديم ا 
 االقتصادية، التنمية :قوية أفكارٍ  بثبلث الصين لربط محاولة كان لمعالم " الصين حمم

مع االيمان بان نجاح االستراتيجية الجديدة لن . (59) الدولي والقانون السياسي، واالستقبلل
يعود بالفائدة عمى الشعب الصيني فحسب، بل سيساىم أيًضا في التنمية االقتصادي عمى 

. وقد قدمت السياسة الخارجية الصينية بالفعل بعض المؤشرات الدالة عمى (31)مستوى العالم 
اإلضافة إلى ما تناولتو من قبل، كان رغبة القيادة الصينية في القيام بدور عالمي متميز" وب

من أبرز تجميات السياسة الخارجية الصينية ما طرحتو بكين من رفض مبدأ القطبية األحادية 
القائمة في الوقت الراىن، والمتمثمة في أن الواليات المتحدة ىي القطب األوحد في النظام 

لى إنشاء نظام عالمي عادل يقوم العالمي الجديد. وقد دعت القيادة الصينية بداًل من ذلك إ
عمى احترام سيادة الدول ووحدة أراضييا، وعدم االعتداء عمى سيادة الدول، أو التدخل في 

ان الصين حكومة وشعبًا وضعت . (30)الشؤون الداخمية ليا والتعايش السممي بين دول العالم
مع االلتزام  بناء التحديث كغاية قصوى، ومصمحة أساسية، ولموصول لتمك الغاية ، 

بالمحافظة عمى بيئة دولية سممية ومستقرة، ونعمل دائمًا كقوة راسخة تعمل عمى حفظ السبلم 
 .(35)في العالم. وتمك ىي األسس الواقعية لطريق النمو السممي الذي اتخذتو الصين

كما ان تبني الصين ليدفي )التنمية السممية والنمو االقتصادي( كعناصر لمقوة  
سياستيا الخارجية "والتي مثمت أىم أوجو خطابيا السياسي الخارجي ، جعل الناعمة في 

الصين قوة صاعدة في وقت قصير وقد مثل ذلك استياء من قبل جوارىا لتقوية نفسيا عمى 
حسابيم ، وىذا ما ساىم في إجبار حكومات تمك الدول عمى االستفادة من تجربة النمو 

فبالنسبة .(33)عد إلى نظرية تتمتع بجذب إقتصادي مؤثر"السممي الصيني ، والتي تحولت فيما ب
لنموىا االقتصادي ، "فقد كان تطبيق استراتيجية الصين في المحافظة عميو يعتمد عمى شقين؛ 
األول لعب عامل السكان دورًا ميمًا في زيادة االستيبلك المحمي ، فيي استراتيجية ليست فقط 
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ل إلى أسواق . والثانية الوصو (30)لمنمو االقتصادي بل أيضًا لبلحتفاظ بالقوة والدعم السياسيين 
خارجية جديدة لبلستفادة من شرائح المستيمكين الجديدة وكذلك الوصول إلى الطاقة والمواد 

 .(32)الخام لمحفاظ عمى معدل التقدم السريع من جانب االقتصاد الصيني " 
اما التنمية السممية فقد حقق نتائج عمى ارض الواقع بحدوث تحول في سياسة الصين 

 جاىات: الخارجية في ثبلث ات
التحول إلى الدبموماسية القائمة عمى الجيران بداًل من الدبموماسية المتمحورة  .0

 حول أمريكا.
أىداف دبموماسية أكثر تركيًزا لمحصول عمى دور القيادة العالمية بداًل من  .5

 مجرد الحصول عمى مكان مقبول في المجتمع الدولي .
ركز التحول من التنمية االقتصادية عمى االستراتيجية الدبموماسية إلى  .3

استراتيجية تركزت عمى تعزيز قوتيا الوطنية الشاممة. اذ تعمن نظرية النمو السممي رمزيًا عن 
 . (36)توجيات االستراتيجية العالمية لمصين من الداخل إلى الخارج 

قد مالت إلى شقين: "توجياتيا تجاه  وبذلك فان توجيات السياسة الخارجية الصينية
دول الدائرة التقميدية، وتوجياتيا تجاه دول وأقاليم آخذة في الصعود عمى سمم األولويات 
الصينية ، اذ أن الصين تدير عبلقات تعاونية ممتدة، تتمتع فييا بمواقف قوة تزيد من مقومات 

ميا لموصول لمكانة "قوة كبرى" ولكنيا قوتيا االقتصادية التي حققتيا خبلل مسيرة تنميتيا، وتؤى
 .(31)لم تصل بعد لمكانة القطب الدولي المكافئ لمواليات المتحدة األمريكية

لما تقدم يمكن القول بان الفمسفة التي اعتمدتيا االستراتيجية الصينية لتحقيق القوة 
القتصادية الناعمة والتي استندت عمى ثنائية تحقيق النمو االقتصادي من خبلل النيضة ا

الشاممة والتنمية السممية عمى الصعيد السياسي ، قد تفاعمت  وحققت عبلقة كفؤة في الداخل 
بين الحكم والشعب ، وعبلقة فاعمة وديناميكية مع الخارج من خبلل اقامة عبلقات 

فتعرض اما عمى الصعيد الداخمي:" استراتيجية، وتبادل المصالح ، واحترام سيادات الدول ، ف
ن صورة لتنميتيا بأّنيا إنجازات لمصين كافة وليست محصورة في فئات معينة، كما أّن الصي

األىم من ذلك كّمو أّن الحكومة الصينية تعمد إلى بموغ "االنسجام" منطمقة من أرضية حضارية 
وثقافية وتقاليد تقوم عمى أىمية االنسجام المجتمعي، ومن ذلك أن تعّم منافع التنمية السممية 

نيين عمى الرغم من الفوارق اإلثنية والعقيدية؛ بعبارة أخرى إّن سياستيا الدينية تتبلءم مع الصي
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رؤيتيا التنموية التي من الممكن أن تكون مرشًدا لمدول األخرى التي فييا أقميات دينية ، 
ويرتبط االنسجام الداخمي باالنسجام الخارجي بين األديان والصين من أصمب الداعين إلى 

 .(39)ذلك االنسجام بموغ
 التأثير الجيوبوليتيكي لمصين في النظام الدولي الجديد:المبحث الثالث

تعتبر القوة الناشئة لمصين وتأثيرىا المستقبمي عمى االستقرار الدولي من بين 
الموضوعات األكثر إثارًة لمجدل في العبلقات الدولية ، ففي السنوات األخيرة أصبحت " القوة 

لمصين محور أبحاث كثيرة، وقد ُأثيرت مخاوف  بشأن توسيع نفوذ القوة الناعمة الناعمة " 
 .39لمصين حول العالم وآثارىا عمى الواليات المتحدة

فمن  وجية  نظر الواليات المتحدة األمريكية بشان القوة الناعمة فإنيا تعد وسيمة 
وة الناعمة وسيمة ميمة لدعم ميمة لتنفيذ الييمنة وسياسات القوة. لكن الصين بدورىا ترى الق

القوة الوطنية الشاممة والتأثير الدولي. كما إنو يناقش أيضًا بأنو ))داخميًا، تستطيع القوة 
الناعمة أن تدعم القيم األساسية االشتراكية، وُتحّسن من ثقافة الصين التقميدية الممتازة، وتزرع 

الحزب والجيش والشعب(( . إن ىذا يشير  الفكر النبيل والفضيمة، وتدعم وحدة الجميع بما فييا
نياء أي  بأن الصين تسعى لتشجيع االستقرار الداخمي من خبلل إستراتيجية القوة الناعمة وا 

 تمتمك كبيرة، نامية دولة تعتبر مازالت والصين. 01إمكانية لنشوء الديمقراطية متعددة األطراف
 ترفض لكنيا الجديد، العالمي النظام في مركزي دور لمعب تؤىميا وعسكرية اقتصادية راتقد

 المنظمات قرارات عمى لمسيطرة أو األخرى، الدول عمى الييمنة لفرض الذاتية قواىا استخدام
 .00 األميركية المتحدة الواليات بو تقوم ما رارغ عمى االممية

ففضبل عن السياسة السممية فقد دفعت المعجزة االقتصادية الصينية بعد تسعينيات 
العشرين العالم الغربي إلى الجدل بشأن مسئولية الصين العالمية، وخصوصا تجاه القرن 

الييمنة األمريكية في العالم، وىي الطرف األكثر تأثرًا بقوة ضغط الصعود الصيني، فمن 
ناحية بدأت دوائر اإلعبلم والباحثون في وضع التصورات لنتائج بزوغ الصين، ومحاولة تكوين 

ي" تغطي كل الجوانب. ومن ناحية أخرى، طالب بعض أعضاء نظرية "لمخطر الصين
الحكومة األمريكية من الصين أن تتحمل بأعباء أكثر "لممسئولية الدولية "استنادًا إلى قوتيا 
المتنامية، وىذا النوع من المسئولية الدولية، سوف يتخذ من قواعد النظام الدولي الرأسمالي 

 .05منتصر في الحرب الباردةالعالمي ركيزة أساسية لو لكونو ال
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، تضمنت جمسة االستماع لمجنة الفرعية لمجمس النواب األمريكي  5112وفي العام 
المعنية بأفريقيا وحقوق اإلنسان العالمية والعمميات الدولية بشأن "نفوذ الصين في أفريقيا" 
واعتبارات القوة الناعمة، وعمى الرغم من أن المجنة الفرعية توصمت إلى أن الصين لم تشكل 

لمصالح الواليات المتحدة  السيما في الدول العربية، ولكن أعربت عن قمقيا من   تيديدا كبيرا
أن استعداد الصين لمتعامل مع أي دولة بغض النظر عن نظاميا السياسي قد "يزيل" التقدم 
نحو الديمقراطية التي كانت الواليات المتحدة تشجعو في أفريقيا، ومع ذلك فإن الكثير من 

وتوسيع القوة الناعمة تركز عمى آسيا بعد تطوير سياسة الصين األكثر االىتمام في نطاق 
، ففي مقال في صحيفة وول 0991تصالحا تجاه جيرانيا في جنوب شرق آسيا منذ عام 

ستريت جورنال لمنشئ ىذا المفيوم ) جوزيف ناي ( فقد وسع نقاًشا كبيًرا )خاصة في الواليات 
 .03صينية المحتممة لمنظام اإلقميمي الحالي لشرق آسيا المتحدة( حول تحدي القوة الناعمة ال

وفي الوقت الذي توسع فيو الصين القوة الناعمة الوطنية، وتُفرض بدور أكبر عمى الساحة 
الدولية، فمن الممكن أن بكين سوف تعزز القيم االشتراكية الصينية كبديل لمقيم الغربية وتسعى 

ي الصين ، برغم ان قادة الصين يسعون إلى تجنب إلى تعزيزىا توكيدًا لنموذج التنمية ف
.وبقدر ما يمكن رؤية المنافسة المنافسة والمواجية مع الغرب، وال سيما مع الواليات المتحدة

الدولية من أجل القوة الناعمة كمنافسة بين األفكار ونشر الثقافة ، وفي محاولٍة منيا لتدعيم 
القوة الناعمة الغربية،  ولذلك فيي تؤكد عمى  أسس مكانتيا تحتاج الصين إلى مضاعفة أسس

التناغم العالمي بداًل من القيم العالمية المزعومة كالديمقراطية وحقوق اإلنسان أو حرية 
    التعبير.

و بيد أن الصين الصاعدة مؤىمة كبلعب مشترك مع أمريكا في السياسة العالمية، 
سكانية وثاني أكبر اقتصاد في العالم ، فإن  وبالنظر إلى ان الصين تعد الدولة األكثر كثافة

ويتضح ذلك التأثير الجيوبوليتيكي العالمي لمصين ىو ما ال تستطيع الواليات المتحدة تجاىمو، 
من خبلل الغزو التجاري الصيني لمواليات المتحدة االمريكية ، فالسوق االمريكي ىو السوق 

صين حققت فائضًا تجاريًا مع الواليات الرئيسي لممنتجات الصينية ، ومن المعروف أن ال
، عممًا أن حجم التبادل التجاري بين البمدين 5101مميار دوالر( عام  312المتحدة يزيد عمى) 

، ووصمت صادرات الواليات المتحدة إلى الصين عام 5106( مميار دوالر عام 611تجاوز )
ى الواليات المتحدة إلى ( مميار دوالر، بينما وصمت صادرات الصين إل006.5إلى ) 5101
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( مميار دوالر في العام نفسو. وقد أصبحت في مقدمة الدول الدائنة لمواليات 095نحو )
المتحدة االمريكية ، وُتعد حاليًا أكبر شريك تجاري لمواليات المتحدة وثالث اكبر سوق 

لواليات المتحدة لصادراتيا. ولذلك فان التبادل التجاري قد اتخذ بعدًا صراعيًا بعد ان اتيمت ا
الحكومة الصينية باتباع سياسات اقتصادية جائرة تؤدي الى إغراق السوق االمريكية بالسمع 

. كما ان عبلقة الصين مع الدول االخر حددت عمى اساس ان ارتباط 00الصينية الرخيصة 
اجا الدول بعبلقات ثنائية و متعددة األطراف فضبل عن ان االقتصاد العالمي اصبح أكثر اندم

باألسواق العالمية، وفي الوقت نفسو تحّولت المواضيع االقتصادية ذات األىمية المتزايدة في 
 العبلقات الدولية مدخبًل الستخدام األدوات الدبموماسية .

وتعد مساعدات الصين جزء من دبموماسية صينية عامة أكثر تطورًا ، وىي نوع آخر 
الحرب الباردة ، خفضت الواليات المتحدة ميزانيتيا  من القوة الناعمة المنخفضة، وبعد انتياء

لمدبموماسية العامة ، وعمى النقيض من ذلك  زادت الصين ميزانية دبموماسيتيا العامة 
وصاغت استراتيجية أكثر دقة تعزز مفيوم التنمية السممية من خبلل جيود مثل تنظيم 

د كونفوشيوس ، وىي مدارس معارض المتاحف العالمية. كما تعمل بكين عمى إنشاء معاى
المغة الصينية في الجامعات الرائدة في جنوب شرق آسيا ، األمر الذي أدى إلى توسيع نطاق 
البث التمفزيوني الدولي في الدوائر التمفزيونية المغمقة ، وزيادة توفير معممي المغة الصينية في 

 . 02دول العالم
لممواد األولية  مستيمكاتبر اقتصادًا ونتيجة لمنمو المرتفع لبلقتصاد الصيني فقد اع

أدى تسارع النمو االقتصادي الصيني إلى زيادة حاجاتيا إلى   3002 06والطاقة ، ففي عام
استيراد النفط، وأسيم في ارتفاع أسعاره العالمية ، فالصين حاليا المستيمك الثاني لمبترول في 

% 2. فاستيبلكيا لمنفط الذي كان يمثل العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية، وقبل اليابان
وأسيم ارتفاع ،  3002% في عام 1وصل إلى  0992من االستيبلك العالمي في عام 

% الى زيادة الواردات العالمية، كما أصبحت الصين مستوردًا من 01استيرادىا لو بنسبة 
مث الصادرات التيمت الصين ث  5119الدرجة األولى لعدد من المنتجات األساسية. ومنذ عام

% من 06% من النحاس، و09% من صادرات األلمنيوم، و 32العالمية من الحديد، و
% من الصادرات العالمية من 21الزنك. وفي القطاع الزراعي، استوردت ما يزيد عن 

من زيت النخيل.  %32% من الصويا، و 02% من الخشب والقطن، و01الصوف، و 
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ة ليذه المنتجات، وكذلك في تعريفات الشحن البحري ، وأسيمت في ارتفاع األسعار العالمي
وعمى الصعيد السياسي فان الحفاظ عمى السبلم ىو الركيزة األساسية التي يقوم عمييا تقدم 
لصين، فقد اعتمدت الصين في تقدميا عمى مناخ السبلم الدولي، كما أنيا عممت عمى دعم 

بسياسة خارجية مستقمة تقوم عمى السبلم، السبلم واالستقرار في العالم، كما تتمسك الصين 
وترى ضرورة عدم التفريق بين الدول عمى أساس الحجم أو القوة أو الثراء، فضبل عن عدم 
التدخل في الشؤون الداخمية لمدول األخرى، أو فرض إراداتيا بالقوة عمى اآلخرين. وقد دعت 

من الجديد، والحفاظ بإيجابية عمى الصين لمتخمي عن عقمية الحرب الباردة، واقترحت مفيوم األ
ألف من قواتيا لممشاركة في أكثر من  02األمن الدولي واإلقميمي، كما أنيا أرسمت اكثر من 

من عمميات األمم المتحدة لحفظ السبلم، بما في ذلك الدول التي ليس ليا عبلقات  52
ئمين في مجمس دبموماسية مع الصين مثل ىايتي، وىي بذلك أكثر األعضاء الخمسة الدا

األمن إرسااًل لقوات حفظ السبلم. ولقد أرسمت الصين أسطواًل من خفر السواحل لمنطقة خميج 
التزمت الصين .كما  01عدن، ولعبت دورًا إيجابي في التعاون الدولي في مكافحة القرصنة

بمبادئ األمم المتحدة الثبلثة منذ أن شاركت في عمميات حفظ السبلم : وىي الحصول عمى 
موافقة الدولة المعنية لمقيام بعمميات حفظ السبلم، والبقاء عمى الحياد، واستخدام القوة فقط في 
الدفاع عن النفس، وحافظت في نفس الوقت عمى مفيوميا الخاص لمسبلم ومبدأىا 

 :  09الدبموماسي، وشكمت عمميات حفظ السبلم ذات طابع صيني من خبلل ما يمي
لم تشارك الصين في عمميات حفظ السبلم خارج إطار األمم المتحدة ، فقد  أواًل:

قامت الصين بعمميات حفظ السبلم تحت توجيو ))ميثاق األمم المتحدة(( وأكدت عمى تحمل 
مجمس األمن الدولي لمسؤوليتو الرئيسة وىي حفظ السبلم الدولي ، حيث يجب أن تحصل 

 مجمس األمن.جميع عمميات حفظ السبلم عمى موافقة 
أال ترسل قوات مقاتمة ، فقد كانت الصين في غاية الحذر عند إرسال قوات  ثانيًا:

مقاتمة لممشاركة في قضايا حفظ السبلم، اذ أرسمت عسكريين وشرطيين ومسؤولين مدنيين 
زاحة  بشكل رئيسي ولم تشارك في ميام قتالية، بل ركزت عمى أعمال اإلنشاء والعبلج والنقل وا 

 وغيرىا من عمميات اإلغاثة اإلنسانية من الكوارث والدعم الموجستي. الجميد
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أشارت السياسة الصينية  الى التوضيحات التالية  5112إفريقيا  -وفي في قمة آسيا 
فيما يتعمق بالنظرة العالمية المتسقة او المتناغمة ، كمفيوم جديد لمصين  في التفكير 

 :09السياسي
دية األطراف وتحقق األمن المشترك. يجب أن ستحافظ الصين عمى روح تعد  -0

تتعاون الدول حول العالم لمتعامل مع التيديدات األمنية العالمية والتخمي عن تفكير الحرب 
الباردة. وينبغي إنشاء مفيوم أمني جديد يقوم عمى الثقة المتبادلة والرفاىية المتبادلة والتعاون 

 ساوية وفعالة تسيم في السمم واألمن الدوليين. المتبادل ، فضبل عن آلية أمنية جماعية مت
سوف تسعى الصين إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون وتحقيق الرخاء    -5

المشترك. وتؤيد الصين إنشاء نظام تجاري متعدد األطراف يكون مكتمبًل ومفتوحًا ومتساويًا 
دولي وستبذل قصارى وغير تمييزي . باإلضافة إلى ذلك ، تدعم الصين تحسين النظام ال

 جيدىا لممساىمة في التنمية المشتركة لمدول. 
ستحافظ الصين عمى روح التوافق وتشترك في بناء عالم متناغم. واستنادا   -3

إلى روح المساواة واالنفتاح نحو التنوع ، تدعم الصين تقمص الشكوك المتبادلة والفصل 
قامة عالم متناغم  . يستوعب مختمف الحضارات المتبادل ، وتيسير الديمقراطية وا 

الذي يسعى الباحثون اليو بمفيوم مما تقدم ُيبلحظ تبلقح مفيوم الجيوبوليتيك الحديث 
القوة الناعمة الصينية ، اذ ان التمازج بين كل من الثقافة السياسية المتأثرة بالجغرافية من 

جاد نظام دفاعي يتصف العناصر المؤثرة في القدرات العسكرية واالقتصادية لمدولة إليجية، و 
مقومات ، واضحة مبلمحيا ليتم طرح بالنعومة من خبلل سمات جيوبوليتيكية من جية اخرى

فالموقع المتميز لمصين في وسط دول مثل روسيا الباحثة  جيوبوليتيكية لمقوة الناعمة الصينية.
تقيقرىا لممركز االقتصادية برغم  -عن دور عالمي تحدىا شمااُل، واليابان القوة التكنموجية 
السكانية تحدىا غربًا ، فضبل عن  -الثالث تحدىا شرقًا ، واليند ذات المقومات االقتصادية 

دول اسيا الصناعية التي تنتشر عمى حدود الصين الشرقية والجنوبية المتأثرة بثقافة الصين 
التي وصفت و ونموذجيا االقتصادي ، ثم  ان فن الحكم في ظل مفيوم الجيوبوليتيكا العممية 

محددات السياسة الخارجية الصينية المعاصرة وىي احد اركان القوة الناعمة الصينية  بغمبة 
نزعتيا البراغماتية عمى النزعة األيديولوجية ، اضافة لغمبة نزعتيا لمحوار عمى نزعة المواجية 

عيا لتحقيق و اولوية النمو االقتصادي و التأني في إدارة ممف عبلقاتيا الخارجية وعدم تسر 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)0269 ) 
 

فضبًل عن جاذبية حضارتيا ، وعدد السكان الكبير ، مواقع متقدمة في عمى الصعيد الدولي، 
ومواردىا الوفيرة، وموقعيا اإلستراتيجي ، كل ذلك يشير الى االثار الجيوبوليتيكية في القوة 

 الناعمة الصينية في النظام الدولي الجديد.
 االستنتاجات :

جغرافي لمدولة ىو عامل أساسي بالنسبة لمجغرافيا ان اعتبارات الموقع ال .0
،  السياسية وعميو تتوقف االتصاالت مع الخارج ، التي تعتبر بدورىا شروطًا أساسية لمقوة

ان الموارد الموجودة في اي دولة تمثل واحدة من اىم اسباب القوة في والموارد االقتصادية اذ 
المقومات السياسية التي تتضمن عنصر و  سياساتيا الداخمية والخارجية عمى حد سواء،

االستقرار السياسي ، وكفاءة المؤسسات السياسية والدستورية ، والتي يتكون منيا النظام 
السياسي لمدولة اضافة الى فعالية السيطرة السياسية لمحكومة عمى الدولة ، وىو ما يمكن 

 اعتباره استثمار الجيوبوليتيك في القوة الناعمة لمدولة.
توظيف الصين ألدوات القوة الناعمة لدييا جاء وفق رؤيتيا الخاصة  ان .5

وىي؛ الثقافة الصينية والتي لعبت جانبا رئيسيا في استراتيجية تصور الصين الخارجي كدولة 
ذات تاريخ وثقافة ثريين ، ثم السياسة الخارجية اذ امتازت نظرة الصين إلى العبلقات الدولية 

 يجب المساس بيا أو التدخل في شؤونيا الداخمية ، وثالث تمك عمى مبدأ سيادة الدول فبل
االدوات القيم السياسية حيث أن من اىم قيم الصين انيا ال تتدخل في الشؤون الداخمية لمدول 

 االخرى .
تكثف الصين مبادراتيا ذات التأثير الجيوبوليتيكي عمى مختمف مناطق العالم  .3

دروس عمى باقي القوى الجيوبوليتيكية العالمية عمومًا يشير الى تقدم صيني واضح وم
بل ان ىناك من يرجح تصاعد النفوذ الصيني عمى حساب تمك القوى في المناطق األخرى،  

 .االستراتيجية في العالم
يتضح ان االثر الجيبوليتيكي لمقوة الناعمة الصينية عمى العالم  الذي كان  .0

حزام والطريق الذي يربط اىم منطقتين ثمرة  الصعود االقتصادي الصيني ىو طريق ال
استراتيجيتين عمى مدى العقود القادمة وىما منطقة شرق اسيا والشرق االوسط  خصوصًا مع 
انخفاض الطمب عمى النفط من قبل الواليات المتحدة االمريكية بسبب اكتشافات الوقود 

 االحفوري فييا.
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مقومات القوة الناعمة وما التأكيد عمى أىمية المقوم االقتصادي كأحد اىم تم  .2
واذا ما لو من تأثير كبير في الجيوبوليتيك الحديث ، وعمى صعود القوى الدولية واإلقميمية ، 

تم  التعامل مع مقومات القوة الناعمة األخرى مع انموذج الجيوبوليتيك الحديث ألي مجتمع 
ين استراتيجية كبرى تتفيم فبلبد ان يستند الى ثقافة سياسية متأثرة بالجغرافيا  ، ولدى الص

 ابعاد ىذه الجغرافيا والثقافة.
 

 التوصيات :
ان التأثير الجيوبوليتيكي الصيني من خبلل المقوم االقتصادي والذي تجسد  .0

في طريق الحزام والطريق والذي كان من وحي طريق الحرير التاريخي ، يمكن ان يشجع 
الخاصة مع الدول التي يمر بيا ىذا  الدول كافة الستثمار ىذا الطريق لتحقيق مصالحيا

الطريق السيما في المجال التجاري ، ولذلك ينبغي عمى الدول تسييل اإلجراءات واالستثمار 
 األمثل في ىذا الطريق لتحقيق تمك الغايات .

ان سياسة عدم التدخل في شؤون الدول التي تنتيجيا الصين كأداة من  .5
دول كافة في رفع نسب تعاونيا االقتصادي والثقافي ادواتيا السياسية ، البد وان تشجع ال

والسياسي مع الصين ، السيما في المجاالت العسكرية ، واألمنية واالستراتيجية والتي ال 
تكمفيا كمف سياسية او سيادية او حتى رىن ثرواتيا االقتصادية ، وكما يحصل عند التعامل 

 يكية.مع اطراف غربية وخصوصًا الواليات المتحدة االمر 
ان االىتمام بالتجربة الصينية ال ينبغي ان يتوقف عند النيوض االقتصادي ،  .3

بل ينبغي النظر الى ما تحقق في مجاالت أخرى ساىمت في تحقيق مستوى متقدم من 
الرفاىية لمفرد الصيني ، كالجانب الصحي والبيئي والتعميمي والثقافي ، خاصة وانو قد تحقق 

ب بانو نظام ال يطبق معايير حقوق االنسان ويفتقر لمقيم في ظل نظام يتيم من الغر 
 الديمقراطية والمشتركة السياسية .

  االحاالت

  
 

                                                 
 12، ص5101محمد عبد الغنى سعودي، الجغرافيا السياسية المعاصرة  ، مكتبة األنجمو المصرية، 0
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