
هل تقود الصين حقبة ما بعد الغرب؟!
عصر ما بعد العوملة هو عصر نهاية الهيمنة الغربّي�ة

]*[
مصطفى النّشار]]] 

                     

هل تصبح الصني القوة األوىل يف العامل بني عاَمْي 2020 و2030؟

االقتصادي  الهجوم  بعمق  تدرس  التي  املختلفة  واألبحاث  الدراسات  عنه  تجيب  سؤال 

الصيني الساحق يف السنوات األخرية، ما حمل علامء االقتصاد ومنظّري السياسة واالسرتاتيجيا 

يف العامل عىل االعتقاد بأن عرص ما بعد العوملة هو عرص نهاية الهيمنة الغربية، نتيجة عوامل 

باإلضافة إىل  والعسكرية واالجتامعية،  السياسية  للمجتمع األمرييك وقوته  الداخلية  التفكُّك 

االنتصارات املتوالية والتقدم املطَّرد القتصاديات دول رشق آسيا بقيادة الصني.

إجراء  النشار عىل  الربوفسور مصطفى  واألكادميي املرصي  للباحث  املقالة  هذه  تعمل 

رصد تحلييل لحقبة ما بعد العوملة ليخلص إىل التساؤل املحوري عامَّ لو كانت الصني هي 

التي ستقود حقبة ما بعد الغرب يف العقد املقبل.

املحرِّر

ال شك يف أنَّ كاًم هائاًل من الحوار والنقاش دار يف املاض ومازال يدور يف املراكز البحثية 

واالسرتاتيجية الدولية واملحلِّية حول التنافس الحضاري املحتدم عاملياً اآلن بني الرشق والغرب. 

ويف الوقت الذي يتحدث فيه فالسفة الحضارة والتاريخ الغربيون منذ أوزوالد شبنغلر )تويفِّ سنة 

1936م( وأرنولد توينبي )تويفِّ سنة 1975م( وحتى اآلن، عن قرب انهيار الحضارة الغربية والتبشري 

ببَدِء دورٍة حضارية جديدة هي دورة ما بعد العوملة أو ما بعد الغرب. ال أدري سببًا واضًحا ملحاوالتنا 

*ـ   باحث وأستاذ الفلسفة يف جامعة القاهرة – جمهورية مرص العربية.
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الدائبة يف اللهاث وراء التجربة الغربية، أوروبية كانت أو أمريكية، يف التقدم الحضاري ألَّلهم إال أننا ال 

نزال متأثرين كدول وشعوب باملرحلة االستعامرية التي كان من نتائجها الخطرية ربط عجلة اإلقتصاد 

يف الدول املستعَمرة بالدول املستعِمرة من جانب، وانسحاقنا يف تقليد النموذج الثقايف الغريب يف 

كل يشء، إذ ال نزال، رغم التحرر واالستقالل، نشعر بالدونيَّة تجاه هذا النموذج، ومن ثم نحاول تقليده 

واستنساخه وكأنه ال يوجد طريق للتقدم والنهوض إال عرب هذا النموذج. والغريب أننا ال نزال نحاول 

وال نلقى سوى الفشل من جانب، ونقد اآلخرين لنا وتعاليهم علينا من جانب آخر!

أقول هذا الكالم بعد مرور خمسة عرش عاًما عىل صدور كتايب “ما بعد العوملة” )عام 2002م(، 

وعرشين عاًما عىل صدور كتايب األسبق منه “ ضد العوملة “)عام 1998م(. وقد نبَّهت يف األول 

التقارب والتعاون  التي كان ظاهرها الدعوة إىل تحقيق  إىل خطورة انسياقنا وراء دعوات العوملة 

بني الدول والشعوب بينام كان باطنها فرض الرؤية الغربية الثقافية واالقتصادية عىل شعوب العامل، 

وقولبتها عىل حسب الهوى الغريب، ومبا يحقِّق املصالح الغربية يف الهيمنة عىل االقتصاد العاملي، 

وفرض الوصاية عىل كل الشعوب عن طريق القوة الناعمة وليس عن طريق القوة الخشنة التي فات 

أوانها بتخلص الشعوب من كل صور االستعامر املبارش باستثناء فلسطني املحتلة! 

العوملة كتوظيف استعماري ما بعد غريب
املبارشة  غري  االستعامرية  الهيمنة  وفرضت  املقدور،  العامل  قدر  كأنها  العوملة  كانت  وملَّا 

عىل العامل تحت دعوى أن العامل أًصبح أشبه بقرية واحدة، وأن مثة ثقافة واحدة ومنطًا اقتصاديًا 

واحًدا يسودان العامل، فقد برزت سوءاتها للقايص والداين، وأصبح العامل يعاين منذ نهايات القرن 

املاض من الهيمنة واالستبداد الغربيَّني اقتصاديًا وسياسيًا، وكرثت األزمات االقتصادية تحت وطأة 

هيمنة منوذج الرأساملية الخشنة التي مل تستهدف يوًما تحقيق العدالة، بل سمحت بكل بساطة بأن 

ك الرشكات الكربى يف  ينقسم العامل إىل الُخمس الرثي )متمثالً يف أصحاب رؤوس األموال ومالَّ

العامل ودولها(، واألربعة أخامس الفقراء، وها نحن نرى أن األثرياء يزدادون ثراًء، وتنتقل رؤوس 

الترشيعات  العامل املختلفة مصطنعني  سون رشكاتهم عرب دول  العامل، ويؤسِّ قارات  أموالهم بني 

ميتلكوا  ألن  سبيلهم  يف  وهاهم  بهم،  الخاصة  التجارية  والعالمات  أموالهم  رؤوس  تحمي  التي 

العامل كله ويستحوذوا عىل ثرواته!

من هنا، كان التنبُّؤ بأن هذه املرحلة العوملية املفروضة من قبل منط ثقايف واقتصادي معنيَّ 

لن تستمر ألن التاريخ علَّمنا أن غرور القوى األمرباطورية العظمى، ورغبتها الدامئة يف التحكُّم 

والسيطرة، كل  الهيمنة  لفرض  د غري املربَّر  والتمدُّ الواقع عىل اآلخرين،  األمر  والسيطرة وفرض 
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ذلك يؤدي حتاًم إىل االنهيار والسقوط. ويف ضوء هذا األمر، تنبأ الكثريون من فالسفة الغرب 

هثة  الالَّ الواحد رغم كل املحاوالت  البُعد  الغريب ذي  النموذج الحضاري  بانهيار هذا  ومؤرِّخيه 

العوملة”  بعد  “ما  الثاين  كتايب  كان  ذلك،  إطار  عيوبه. ويف  من  والكثري  هفواته  بعض  إلصالح 

لها  البرشي روَّجت  التاريخ  تداعياتها هي مجرد مرحلة من مراحل  العوملة بكل  أن  اعترب  الذي 

القوى املسيطرة اآلن، وهي حتاًم ستنتهي بنهاية سيطرة هذه القوى. ومن ثم فعلينا أن نتساءل: 

ماذا بعد العوملة؟! وما هي القوة التي ستهزم هذه القوة املسيطرة حاليًا وتحل محلَّها يف قيادة 

الجاري  الحضاري  التفاعل  أن  الكتاب  هذا  يف  إجابتنا  وكانت  الجديدة؟.  الحضارية  الدورة 

اآلن يقود حتاًم إىل أن السيطرة ستكون لبالد الرشق اآلسيوي بقيادة الصني؛ ألن ما درسناه عن 

التفكُّك  عوامل  إىل     باإلضافة  البالد،  هذه  املطَّرد القتصاديات  م  والتقدُّ املتوالية  االنتصارات 

الحتمية  نتيجته  ذلك  والعسكرية واالجتامعية، كل  السياسية  ته  وقوَّ األمرييك  للمجتمع  الداخلية 

باعتبارها  الصني  وستقوده  العامل  عىل  الغربية  الهيمنة  نهاية  عرص  هو  العوملة  بعد  ما  عرص  أن 

دته  القوة املنافسة األوىل للواليات املتحدة األمريكية، وستصبح يف املستقبل القريب الذي حدَّ

الدراسات املختلفة بني عامي 2020 و2030م، القوة األوىل يف العامل.

والذي  الغربية،  بالثقافة  يربطنا  الذي  الرفيع  الخيط  عىل  نحافظ  ونحن  علينا،  إن  آنئٍذ:  قلت 

يجعلنا قادرين عىل صون هويتنا الحضارية واستقرارنا االجتامعي واالقتصادي، علينا أن ننظر بعني 

، وهي تجربة مختلفة ولها استقالليتها  م والنموِّ التقدُّ التجربة اآلسيوية يف  االعتبار واالهتامم إىل 

أن نحافظ عىل  أن علينا  الوقت وإىل اآلن:  باختصار، كانت رؤيتي يف ذلك  ومنوذجها املتفرد. 

عالقتنا املتوازنة مع القوى الغربية حتى ال نصبح أعداء لها، ومن ثم نصبح هدفًا لقوتها الغاشمة 

ورغبتها الدامئة يف تفتيت قوَّتنا واستنفاد مواردنا، ويف الوقت ذاته، علينا مدُّ الجسور مع دول الرشق 

اآلسيوي وشعوبه باعتبارها األقرب حضاريًا إلينا، وباعتبار أن الصني كذلك هي القوة املستقبلية 

التي ستقود الدورة الحضارية القادمة.

القادرة  القوة  الصني هي  التنبُّؤات؟ وهل أصبحت  األسئلة املطروحة اآلن: هل تحقَّقت هذه 

عىل قيادة الدورة الحضارية القادمة؟! وما هي عوامل نهضتها الحضارية واألسس التي بنت عليها 

تجربتها التقدمية، وكيف ميكننا االستفادة منها؟

املثل الصيين يف رؤى الفالسفة واملؤرخني:
أنه ليس من السهل تحقيق تحديث  يات وصعوبات تتمثَّل يف  كل ما تواجهه الصني من تحدِّ

كامل يف دولة بهذه الكثافة السكانية الضخمة وعىل هذه املساحة الشاسعة من األرض، مع كل 
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كل  تحديث  الفقر، كام نجحت يف  القضاء عىل  املاضية يف  عاًما  الثالثني  ذلك نجحت خالل 

مفاصل الدولة إىل الدرجة التي سمحت القتصادها بأن يحقِّق أعىل معدل منو يف العامل، وهي 

تشهد اآلن صعوًدا مذهالً يف كل مجاالت الحياة.

قونه من إنجاز وتقدم مذهل باملقاييس  فتة هي أن الصينيني، رغم كل ما يحقِّ ولعل املفارقة الالَّ

العاملية مبا فيها املقاييس الكمية الغربية، ال يزالون غري راغبني يف اإلعالن عن ذلك. وهذا ما عربَّ 

عنه الفيلسوف املعارص الربوفسور تشانغ وي وي يف كتابه “ الزلزال الصيني – نهضة دولة متحرضة 

“ الذي أصدره عام 2011م، وتَّت ترجمته إىل العربية مؤخرًا]1]، حينام قال : “ إن الصني ال ترغب 

عي أنها دولة نامية.. وهي غري راغبة يف استخدام فكرة  يف اإلعالن رسميًا عن نهضتها.. وال تزال تدَّ

النموذج الصيني “]2]. والواقع أن الحقائق التي عربَّ عنها يف كتابه بداية من عنوانه “ الزلزال الصيني 

“ تكشف مبا ال يدع مجاالً للشك أن حرص الصينيني عىل عدم التسع يف اإلعالن عن أن تجربتهم 

تجربة نهضوية مذهلة وقادرة عىل هزمية كل املنافسني، قد تضاءل اآلن إىل أدن مستوياته، وهذا 

العامل  بالنسبة إىل  بالفعل مذهلة  ما يكشف عنه تشانغ وي نفسه حينام يقول: “إن نهضة الصني 

الخارجي بجميع املقاييس”.

كتابها  يف  “فوربس”  ملجلة  الخارجية  الشؤون  مراسلة  مرييديث  روبني  ت  عربَّ جانبها،  من 

“الفيل والتنني”]3] عن ثورة الصني النهضوية املعارصة قائلة: “ دمَّرت ثورة ماوتيس تونغ الثقافية 

بت  وخرَّ التعليمي،  نظامها  عىل  وقضت  والفنية،  والعلمية  الفكرية  قدراتها  وسحقت  البالد، 

اقتصادها، وبعدما مات ماوتيس تونغ مخلًِّفا وراءه أمة مفلسة من الفالحني، أما اآلن فإن الصني 

باالقتصاد  تدريجيًا  وارتبط  الحياة،  نواحي  كل  شمل  ومفاجئ  كامل  بتغيري  الجديدة،  بزعامتها 

العاملي، وتحرك يف اتجاه اقتصاد السوق، ويقود األمة عىل طريق ثورة صناعية، وأخذت الدخول 

تتصاعد، وعادت الروح الصينية إىل الظهور. لقد انتشل النهج الجديد الذي التزمته الصني أكرث 

من مائة مليون نسمة من مهاوي الفقر وتضاعف متوسط الدخول خالل عقد من الزمن “]4].

يوم عىل  بعد  يوًما  بإنجازاتها  تتجىل   – الباحثة  هذه  نظر  – يف  الجديدة  الثقافية  الصني  ثورة 

إقليم بوردنغ بشنغهاي، فهناك ترى  امتداد طريق وحيد عرب ساحة صناعية ممتدة بطول وعرض 

عرشات األلوف من  العامل يسجلون أسامءهم يف وقت حضورهم يف مصانع تتلكها رشكات 

]1]-قام برتجمته عن اإلنكليزية محمود مكاوي وماجد شبانة- وقام مبراجعته عىل األصل الصيني أحمد السعيد- ونرشته دار »سام للنرش 

والتوزيع« بالقاهرة- 2016.

]2]- املرجع السابق: ص29.

]3]-قام برتجمته شوقي جالل- ونرش يف سلسلة »عامل املعرفة« الكويتية- كانون الثاين/يناير 2009م.

]4]- املرجع السابق: ص216.
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“ريكو” و”إن يب يس” و”سيمرت” و”شارب” وغريها من الرشكات األجنبية...” ]1].

يف السياق عينه، يؤكد دانييل بورشتاين وأرنيه دي كيزا، وهام من كبار املستشارين االقتصاديني 

يف الواليات املتحدة األمريكية – يف كتابهام “ التنني األكرب- الصني يف القرن الحادي والعرشين” 

- يؤكدان اليشء نفسه حيث يحسامن الجدل بني املضاربني بالصعود الصيني ونقادهم بالقول أن “ 

املعجزة االقتصادية الصينية الجديدة قد استقرَّت ورسخت، وأن الصني عمدت من دون تردُّد وبال 

كلل إىل السري قُدًما عىل طريق اإلصالح االقتصادي، واستحداث بعض آليات السوق، واالنفتاح 

عىل العامل الخارجي واالندماج فيه. وميكن تأكيد أن السياسة االقتصادية الصينية تحركت بثبات 

واطِّراد نحو مجموعة من األهداف املتاميزة عىل مدى العرشين عاًما األخرية أكرث من األهداف 

التي سعت إليها السياسة االقتصادية األمريكية “]2].

يتوقّع هذان الكاتبان أن الصني ستصبح بحلول عام 2022م وهو عام التنني يف تقوميها السنوي، 

قادرة عىل تحقيق حلمها الكبري باعتبارها القوة املهيمنة عىل االقتصاد اآلسيوي، ومن ثم العاملي، 

عرب توافق املصالح الصينية - اليابانية ومن حولهام عرشة نظم اقتصادية آسيوية التي تسمى بالنمور 

اآلسيوية الصغرية، مام سيجعل القرن الحادي والعرشين قرن آسيا]3]. ولقد أكد الكثري من التنبؤات 

لكبار علامء االقتصاد العامليني بالفعل بأن اقتصادها سيتجاوز االقتصاد األمرييك، وسيصبح أكرب 

اقتصاد يف العامل بحلول عام 2030م عىل األكرث]4].

أن  عن  األوىل  للمرة  يكشف   ،“ الصيني  الزلزال   “ عن  وي  تشانغ  الربوفسور  كتبه  ما  يكشف 

الصينيني مل يعودوا كام كان األمر يف ما سبق متواضعني وحذرين وكأنهم يطبِّقون املثل الشائع 

تترصف  أن  ينبغي  كيف  بعد؟!  وماذا  يتساءلون:  راحوا  بل   ،“ داري عىل شمعتك تيضء   “ لدينا 

الصني عىل املسح العاملي؟ وكيف ستؤثر عىل تطور العامل يف املستقبل؟!. مام ال شك فيه أنها 

تحتاج إىل الوعي مبفهوم دولة كربى جديدة، إىل حكمة أكرب، واسرتاتيجيات أعظم، وإحساس 

أكرب باملسئولية، وينبغي أن يكون خطابها عقالنيًا، وأن ترفض التعصب للدولة الكربى مع السعي 

لتقديم إسهامات أكرب للبرشية “]5].

ون العدة لذلك اليوم الذي ستصبح فيه الصني هي القوة األكرب يف العامل؟! فهل بدأ القادة الصينيون يعدُّ

]1]- املصدر نفسه.

]2]-دانييل بورشتاين وأرنيه دى كيز: »التنني األكرب- الصني ىف القرن الحادي والعرشين« – ترجمة: شوقي جالل- نرش يف سلسلة »عامل 

املعرفة« – الكويت- متوز/ يوليو 2001م، ص215.

]3]-نفسه: ص419.

]4]-تشانغ وي: املرجع السابق- ص50-48.

]5]-نفسه: ص50.
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آليات السيادة الثقافية وتن�ايم القوة العسكرية:
االقتصادية  السيادة  نحو  الطريق  شق  يف  فعلياً  بدأت  الصني  أن  يتبني  الخرباء  معاينات  من 

العاملية. فهي تدرك جيًدا آليات التنافس الحضاري، ومل تتوقف حدود التطوُّر اإلقتصادي املذهل 

التقني  التقدم  هذا  مع  يتوازى  بأن  اهتمت  بل  العامل،  ىف  الثانية  املرتبة  إىل  اقتصادها  ووصول 

الغريب. جرى  الثقايف  للنموذج  بدياًل  أن يكون  الثقايف حتى ميكن  انتشار منوذجها  واالقتصادي 

ذلك عرب آليات عديدة لعل من أبرزها االهتامم بتأسيس ودعم إنشاء أقسام اللغة الصينية وآدابها ىف 

مختلف دول العامل، وقد ابتدع خرباؤها ذراعاً قويًا لنرش ثقافتهم عرب العامل هو “معهد كونفشيوس” 

الذي جرى تأسيسه العام املاض 2018م، ثم انترش 548 معهًدا بهذا االسم  يف 154 دولة ومنطقة 

حول العامل، ويعمل فيها 45700 مدرًسا صينيًا إىل جانب 1193 “فصل كونفشيوس” يف املدارس 

االبتدائية واملتوسطة ىف أنحاء العامل،  كام تم إحصاء 810 آالف شخص انتظموا ىف الدراسة يف 

“كونفشيوس” عىل اإلنرتنت. وقد شهد عام 2018 م تأسيس وافتتاح 30 معهًدا جديًدا حول العامل]1]. 

بالطبع، إن هذه املعاهد وتوابعها من الفصول العادية واالنرتنتية تعمل ليس فقط عىل تعليم اللغة 

واآلداب والثقافة الصينية، بل تعمل عىل تعزيز مكانتها يف العامل وتعزيز التبادل والرشاكة واالتصال 

بالحضارات العاملية املختلفة. وتحرص الصني عىل االلتقاء مبؤسيس ومديري هذه املعاهد حول 

جامعة  رئيس   1500 نحو  2018م  يف  عقد  الذي  املؤتر  حرض  وقد  دورية،  مؤترات  ىف  العامل 

وممثل عن معاهد كونفشيوس من أكرث من 150 دولة ومنطقة]2].

العلمي  والتعاون  الثقاىف  للتبادل  باتفاقيات  املدعوم  الثقاىف  واالنتشار  املد  هذا  مع  يتوازى 

القدرات  وتعزيز  الصينى  بالجيش  االهتامم  بسخاء  الصني  عليها  تنفق  التى  املشرتكه  والبعثات 

العسكرية للصني، وإذا كان البعض اليزال يتصور أن القدرات العسكرية األمريكية التزال متفوقه 

عن القدرات الصينية فإن هذا األمر أصبح مشكوكا فيه ؛ إذ رغم تباهي الواليات املتحدة األمريكية 

بامتالكها ترسانة حربية التضاهى، فقد حذر تقرير حديث أصدرته لجنة شكلها الكونجرس األمرييك 

من الحزبني الحاكمني  من “ تراجع خطري” ىف القدرات العسكرية األمريكية مؤخراً، وىف مفاجأة 

صادمة لألمريكيني رجَّح التقرير خسارة الواليات املتحدة ألي حرب قد تخوضها ضد الصني أو 

روسيا مشرياً إىل “ معاناة الجيش األمرييك من خسائر فادحة ىف الحرب العاملية  املقبلة”]3]، وقد 

 Arabic.china.org.cn/archive/chandong/node_7070945.htm,p.1 :1]- أنظر[

 c_137654897.htm,p.1/06/12-Arabic. News.cn/ 2018:وأيضا
.Ibid : 2]- أنظر[

.https://www.skynewsarabia.com/world/1199673,p.1:3]- انظر[



143االستغراب هل تقود الصين حقبة ما بعد الغرب؟!

2 0 1 ــف 9 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 17

وآسيا  أوروبا  املتحدة ىف  الواليات  يعد ىف صالح  العسكري مل  التوازن  أن  إىل  اللجنة  توصلت 

ات  تباطؤ الخطوات األمريكية يف االستجابة للمتغريِّ اللجنة من أن  رت  والرشق األوسط، كام حذَّ

الجارية عىل الساحة الدولية، وتطوُّر املنافسني، قد يقود إىل مزيد من الرتاجع بالنسبة إىل الهيمنة 

هة  موجَّ دفاعية  قوات  بناء  عىل  وروسيا  الصني  حرص  مع  بالتزامن  املتحدة  للواليات  العسكرية 

بشكل مبارش إىل الواليات املتحدة]1].ويف مقابل هذا التقرير، يؤكد الخرباء أنه ىف خضم السباق 

د التفوق  العسكري األمرييك الصيني املحتدم تعمل الصني حثيثًا عىل تطوير أسلحة جديدة تهدِّ

األمرييك. وترى إلسا كانيا الزميل املساعد ىف مركز أبحاث األمن األمرييك الجديد “أن الواليات 

املتحدة مل تعد تتلك الهيمنة املطلقة ىف املجال العسكري”]2]، وأن الجيش الصيني رمبا تفوَّق 

عىل نظريه األمرييك ىف بعض نقاط القوة العسكرية]3]. 

وقد تم رصد خمس نقاط قوة محددة تهدد التفوق األمرييك من جانب الصني وهي:

السفن  عىل  يحمل  مغناطيسيًا  قذائف  مطلق  تخترب  أنها  حيث  الكهرومغناطييس؛  املدفع   1-

وميكنه إطالق قذائف بسعة  تعادل 7 أضعاف سعة الصوت.

-2 السفن الحربية املتطورة ؛ حيث كشفت عن أحدث سفنها العسكرية من طراز  055 وهي 

12 ألف طن، وستدخل الخدمة بشكل كامل هذا العام، وأطلقت هذه  مدمرة تصل حمولتها إىل 

65 ألف طن،  001A البالغ وزنها  السفينة الجديدة بعد ثاين حاملة طائرات صينية وهي من طراز 

وميكنها حمل 35 طائرة مقارنة بـ 24 طائرة للحاملة األوىل. وهي تعمل حاليًا عىل تطوير حاملة 

بتقنيات  40 طائرة ومزوَّدة  80 ألف طن، وستحمل  يبلغ وزنها  التي   002 الثالثة من طراز  طائراتها 

حديثة تسمح بحمل طائرات أكرب حجاًم وأكرث سعة.

-3 الطائرات املقاتلة؛ حيث أعلنت مؤخرًا عن إطالق أول طائرة مقاتلة محلَّية الصنع “شينجدو 

جي 2” أطلق عليها إسم “النس األسود”، وبذلك كست احتكار أمريكا لصناعة الطائرات الشبح، 

وتعمل حاليًا عىل طائرة أخرى يطلق عليها إسم “شينيانغ جي31”، يعتقد أنها ستضعها عىل طريق 

طائرة  أكرب  تعد  التي   ”20 “واي  الطائرة  تطوير  عىل  تعمل  كام  املقاتالت،  تصدير  يف  مزاحمتها 

عسكرية ناقلة ىف العامل.

 -4 املركبة املنزلقة فائقة السعة؛ حيث أجرت يف ترشين الثاين/ نوفمرب املاض أول اختبار 

.Ibid , p. 2 : 1]- أنظر[

.p.1 ,5--https://www.skynewsarabia.com/world/1023452 : 2]- نقالً عن[

[3[- Ibid.
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عىل املركبة املنزلقة “دي إف 17” وتبلغ سعتها 5 أضعاف سعة الصوت، وتحمل صواريخ، وهي 

تنفرد بهذا عن أمريكا وروسيا. 

-5 الذكاء االصطناعي يف الصناعات العسكرية؛ حيث أعلنت يف توز/يوليو من العام املاض 

الذكاء االصطناعي ىف املجال العسكري بحلول  150 مليار دوالر ىف تطوير  عن خطة الستثامر 

2030، ويف الشهر ذاته نجحت إحدى رشكاتها يف إطالق سب من 119 طائرة من دون طيار كوَّنت 

الحرب  مجاالت  سيدخل  الصيني  العسكري  االصطناعي  الذكاء  أن  ويعتقد  السامء.  ىف  أشكااًل 

اإللكرتونية والطائرات من دون طيار التي بإمكانها رضب أهداف أمريكية]1].

العقل الصيين وطموحات السيادة:                                
مام ال شك فيه أن قادة الصني يدركون هذه الحقائق جيًدا، ورغم نهجهم املتواضع بإرصارهم 

عىل أنهم ما يزالون يف طور الدولة النامية، إال أنهم يرون كام يعرب عن ذلك الرئيس الحايل يش 

جني بينغ أنهم وحزبهم “ قد حوَّلوا الصني القدمية الفقرية واملتخلفة إىل الصني الجديدة املتجهة 

إىل االزدهار والقوة يوًما بعد يوم مام أظهر مستقبالً مرشقا للنهضة العظيمة لألمة الصينية “. لقد 

أصبح الهدف اآلن لديهم هو مواصلة الجهود والكفاح حتى  “تقف األمة الصينية بني صفوف األمم 

العاملية شامخة الرأس وبثبات وقوة أعظم لتقديم إسهام جديد أعظم للبرشية “]2]. 

أحد  قال يف  فقد  مختلفة؛  وبصور  عديدة  مناسبات  الرؤية يف  تلك  بينغ عن  الرئيس  لقد عربَّ 

خطاباته أمام املؤتر 17 ألعضاء أكادميية العلوم يف حزيران/ يونيو 2014م: “أنه بعد جهود دامت 

سنوات عديدة ارتفع املستوى العام للعلوم بالتكنولوجيا ارتفاًعا كبريًا، ودخلت بالدنا يف مقدمة 

الركب العاملي.. وبدأ يتغري وضعها بداًل من كونها “املاُلحق” سابًقا إىل كونها “ املتاميش مع “ أو 

“القائد” يف بعض املجاالت “2. وهو ال يرىض بديالً عن رضورة تحقيق املبادرة واإلمساك بزمامها 

التنافيس كضامنة كلية ألمن االقتصاد الوطني والدفاع الوطني بل ألمن الدولة نفسها، كام ال يرىض 

طريق التقليد أو االعتامد عىل الغري، ويعربِّ عن ذلك بلغة حاسمة وقوية حينام يقول للمختصني: 

“ إن االعتامد عىل النفس هو أساس قيام األمة الصينية يف غابة األمم، واالبتكار الذايت هو طريق 

البد منه إذا أردنا أن نصعد إىل قمة العلوم والتكنولوجيا يف هذا العامل.. ولن ننفصل عام حولنا 

]1]-الرئيس الصيني : يش جني بينغ : حول الحكم واإلدارة- الرتجمة  العربية، دار النرش باللغات األجنبية- بكني، الصني 2014م- ص24.

.6-p. 2 ،2( نقاًل عن املرجع السابق(

]2]- الرئيس الصيني : يش جني بينغ : حول الحكم واإلدارة- الرتجمة  العربية، دار النرش باللغات األجنبية- بكني، الصني 2014م- ص24.

)2( نفسه: ص134.



145االستغراب هل تقود الصين حقبة ما بعد الغرب؟!

2 0 1 ــف 9 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 17

من دون التفات إليه، بل سوف نبادر يف التبادل الدويل يف كافة املجاالت مستفيدين من خربات 

الداخل والخارج “]1].

يف الشهر نفسه والسنة نفسها رّصح بينغ خالل اجتامع عقد مع القادة العرب استهدف إعادة 

إحياء طريق الحرير، وتعميق التعاون الصيني العريب: “إن الصني دخلت مرحلة حاسمة لتحقيق 

خطوة  الهدف  هذا  تحقيق  ويعد  شامل.  نحو  عىل  الحياة  رغيد  مجتمع  بناء  يف  املتمثل  هدفها 

رؤيته  عن  نتساءل  أن  وقبل   .[2[“ الصينية  لألمة  العظيمة  للنهضة  الصني  حلم  لتحقق  جوهرية 

وأحد  شامل،  نحو  عىل  اإلصالح  لتعميق  شاماًل  تخطيطًا  وضعنا   “ قال:  الهدف  ذلك  لتحقيق 

إقتصادي  نظام  تحت  واملستويات  األبعاد  كل  من  الدويل  التعاون  تطوير  هو  الرئيسية  مضامينه 

واألقاليم  الدول  مع  املتبادلة  واملنافع  املشرتكة  املصالح  لتوسيع  وحيوية  تكاماًل  أكرث  منفتح 

بني  املتبادل  التعلم  يعزِّز  أن  شأنه  من  الحرير  طريق  روح  تطوير  أن  يعترب  وهو   .[3[“ املختلفة 

ومتنوعة  ثرية  املختلفة  الحضارات  تصبح  سيئة،  وأخرى  جيدة  توجد حضارة  ال  إذ  الحضارات 

بالتدريج بفضل التبادالت املتساوية، وذلك كام قال فيلسوف صيني: “إختالط األلوان املتنوعة 

يسفر عن جامل أكرب، وامتزاج أصوات اآلالت املوسيقية يخلق لحًنا منسجاًم متناغاًم “]4].

لقد أوضح الرئيس الصيني يف الفقرة السابقة األسس التي تراها بالده لبناء دورة حضارية جديدة 

عرب التعاون املشرتك عىل كل األبعاد واملستويات انطالقاً من إميان بالتكافؤ الحضاري الذي يعزِّز 

التعلم املتبادل والتبادالت املتساوية. وتختلف هذه الرؤية عام هو قائم اآلن يف عرص العوملة، 

فرض  عىل  تقوم  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  بقيادة  الغربية  للدول  الحضارية  الهيمنة  عرص 

الرؤية واملصالح الغربية عىل ما عداها! لقد استخدم بينغ عبارة “روح طريق الحرير” وكشف يف 

التنموي الخاص مع  الروح تحرتم خيار كل األمم بطريقها  الخطاب نفسه عن أن خصائص هذه 

رضورة التمسك بروح التعاون والفوز املشرتك إذ أن ما تسعى إليه الصني هو التنمية املشرتكة بعد 

إحالل السالم عرب الحوار وتبادل املنافع والنظرة املستقبلية البعيدة التي تقف عىل أرض صلبة. 

وقد رشح معنى الوقوف عىل أرض صلبة بقوله إن معناه العمل عىل جني الثامر يف أسع وقت، 

واستشهد باملثل العريب الشهري “ خري القول ما صدقه الفعل”]5].

ما أطلق عليه  الحرير “تتشابك مع رمزية  القول أن رمزية اصطالح “ تطوير روح طريق  حريٌّ 

]1]- الرئيس الصيني : يش جني بينغ : حول الحكم واإلدارة- الرتجمة  العربية، دار النرش باللغات األجنبية- بكني، الصني 2014م- ص135.

]2]-نفسه: ص335.

]3]-نفسه: 336.

]4]-نفسه.

]5]-أنظر: املرجع نفسه- ص340-336.
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الرئيس الصيني يف الخطاب نفسه: تنمية الحزام والطريق”، إذ يؤكدان مًعا أن الصني وقادتها الحاليني 

ون العدة لقيادة الدورة الحضارية الجديدة  يدركون جيًدا موقعهم من التنافس الحضاري القائم، ويعدُّ

واالستفادة  والتشاور  االقتصادية  املنافع  وتبادل  الحوار  من  تأخذ  خالصة  صينية   – رشقية  بروح 

إذ  الجديدة،  الحضارية  الدورة  لهذه  أسًسا  وساق،  قدم  والحضارات عىل  الثقافات  بني  املتبادلة 

السلمي  للصعود  أساًسا  النهج  هذا  من  وتتخذ  سلميًا،  نهًجا  تنتهج  املستقبل  اآلن ويف  بالده  أن 

ومن دون الدخول يف رصاعات مسلحة مع القوى األخرى وخصوصاً الواليات املتحدة األمريكية. 

كذلك  أكد يف إطار لقاء عقده مع الرئيس األمرييك السابق باراك أوباما يف السابع من حزيران/يونيو 

2013م عىل ذلك حينام مثَّن الجهود املشرتكة لبناء عالقات جديدة تقوم عىل االحرتام املتبادل 

والتعاون والفوز املشرتك سعيًا وراء إسعاد شعبي البلدين]1].

تبدو الصني – كام يبنيِّ حديث رئيسها – حريصة، وهي يف طريق صعودها لقيادة دورة حضارية 

جديدة، عىل تبنِّي “النهج السلمي” القائم عىل التعاون املثمر بني دول العامل وشعوبه، الحريص 

عىل تبادل املصالح واملنافع يف إطار عادل يضمن التقدم للجميع وليس لها فحسب.

الذي سيشهده  الجديد  الواقع  قليلة، يصبح هو  بعد سنوات  يكاد،  الذي  الصني  هذا هو حلم 

العامل. والسؤال اآلن: كيف حقَّقت هذه الطفرة النهضوية وهل مثة دورس ميكن تعلمها منها؟

قها يف الواقع: طموحات السيادة ومدى حتقُّ
جريدة  يف  الشهري  األمرييك  الصحفي  الكاتب  فريدمان  إل  توماس  يكتب  الصدد  هذا  يف 

“نيويورك تاميز”، بعد حضوره األلعاب الصينية األوملبية يف بكني عام 2008م، مقاالً بعنوان “ سبع 

سنوات مقدسة “، متسائالً: كيف قضت أمريكا والصني السنوات السبع املاضية؟ مقارنًا بني ما فعله 

م مذهل يف املجاالت كافة، وما  الصينيون يف إطار استعدادهم الستضافة الدورة األوملبية من تقدُّ

كان يفعله األمريكيون يف الوقت ذاته من تجهيزات ذات طابع عسكري وتنظيمي لإلرضار بالعامل، 

وانتهى قائالً بسخرية: “ ال أريد أن أخرب بنايت أن عليهن الذهاب إىل الصني لرؤية املستقبل “]2].

الحضاري مبعناه  التقدم  الصينيني عىل صنع  تركيز  مدى  تعكس  فريدمان  من  هذه املالحظة 

الحقيقي، مظهراً، يف املقابل، ما تصنعه أمريكا للتعجيل بنهاية امرباطوريتها عرب محاولة مد سيطرتها 

وهيمنتها عىل العامل بحروب مبارشة أو غري مبارشة.

إن قوة النموذج الصيني تكمن - كام كشف تشانغ وي -  يف حقيقة أنه فور التوصل إىل إجامع 

]1]- أنظر: املصدر السابق - ص300-229.

]2]- نقاًل عن تشانغ وي: املرجع نفسه، ص22-21.
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وطني وتحديد األهداف يعمل بكفاءة أكرب من النموذج الغريب]1]. إن هذا النموذج يعد فريًدا باعتبار 

أن الصني دولة حضارية عريقة معروفة بتاريخها الطويل االستثنايئ الذي يقوم عىل الوحدة رغم 

قوة  عامل  التي تثِّل  الهائلة  السكانية  الكثافة  تلك  أهمها  لكن  عديدة  ها  د، وسامت تحرضُّ التعدُّ

وليس عامل ضعف، وأرض ذات مساحة شاسعة، وتقاليد ذات تاريخ طويل، وثقافة شديدة الرثاء 

بصورة هائلة ذات لغة فريدة وسياسة فريدة ومجتمع فريد.

والصينيون  السامت،  هذه  تجمعهم  الذين  األشخاص  هم  التقدم  صنَّاع  أن  القول  املفيد  من 

تجمعهم خصائص ثقافية وسلوكية واحدة ذات مبادئ أخالقية تثل قواعد عامة للسلوك وليست 

نوايا حسنة تجاه  بها، وهذه املبادئ هي: أن تحمل دامئًا  مجرد مبادئ يحفظونها من دون عمل 

متواصلة  جهوًدا  تبذل  أن  ومقتصًدا،  العمل  يف  دؤوبًا  تكون  أن  النفس،  عىل  االعتامد  اآلخرين، 

لتطوير الذات، أالَّ تتوقف أو تكل من التعلم، أن تتعاون يف وقت الشدائد]2].

واإلرصار  التقدم  لصنع  األعظم  الدافع  هي  السلوكية،  القواعد  باألحرى  أو  املبادئ،  هذه  إن 

عليه كجامعة يحمل كل واحد من أفرادها نيَّة حسنة تجاه اآلخر رغم، اعتامده عىل نفسه وتطوير 

إمكانياته الذاتية.

ونظرة  املدى،  طويلة  برؤية  تتَّسم  سياسية  ثقافة  الصني  امتلكت  املبادئ،  هذه  جانب  وإىل 

الغربية،  الفردية  الدميوقراطية  بنمط  تقبل  هنا مل  من  والخارجية.  الداخلية  السياسة  لفهم  شمولية 

ذلك يعود إىل أن كل السالالت الحاكمة املزدهرة يف تاريخها ارتبطت بوجود دولة قوية ومستنرية. 

وهذا ما تتمثله اآلن يف قيادة حزبها )CPC(، الذي ليس حزبًا باملفهوم الغريب، بل هو – عىل حد 

يحاول  أو  الذي ميثل  الكونفويش املوحد  الحكم  لكيان   الطويل  التقليد  يواصل   – تشانغ  تعبري 

تثيل مصالح املجتمع ككل]3].

هذا النمط السيايس الفريد يرتبط به أيًضا نظام اقتصادي فريد مل يكن “اقتصاد سوق” عىل وجه 

التحديد بل هو “اقتصاد إنساين” مبعنى آخر – وعىل حد تعبري تشانغ أيًضا – كان اقتصاًدا سياسيًا 

أكرث منه اقتصاًدا بحتًا. فهو دامئًا ما يربط بني التنمية االقتصادية بالحكم السيايس وتحسني معيشة 

األفراد باالستقرار العام للدولة، و”محور التنمية دامئًا هو اإلنسان، وتلبية مطالب الشعب، وتحسني 

وعقول  قلوب  فسيفقدون  الشعب  مع  برشاكة  ذلك  الصني  حكام  يفعل  مل  ولو  معيشته،  مستوى 

]1]-نفسه: ص26.

]2]-نفسه: ص93.

]3]-نفسه: ص94.
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الشعب ومن ثم “ عناية السامء “ أيًضا “]1]!

الزعيم  أطلقها  ثالث  املجاالت عىل الءات  كل  قام يف  والتنمية  م  للتقدُّ الصيني  النموذج  إن 

الشهري دنغ شياو بينغ وهي “ ال تقلِّدوا الغرب، وال تقلِّدوا الدول االشرتاكية األخرى، وال تتخلَّوا 

أبًدا عن مزاياكم “. ومن ثم بني هذا النموذج عىل مثان خصائص: 

الصيني  للنموذج  الفلسفي املميز  البُعد  القائم عىل املامرسة، وهو  الفكري  املنهاج  األوىل: 

الذي يستخلص الحقائق من الواقع. 

الثانية: الدولة القوية املركزية ذات الحكومة املركزية التي تعدُّ رمزًا ودعاًم لوحدة البالد. 

الثالثة: إعطاء األولوية دامئًا لالستقرار فهذا النموذج يقوم عىل “ املئات من الدول يف دولة واحدة 

“ كونه ينطوي عىل تنوع ثقايف وعرقي هائل، ومع ذلك فهو عامل استقرار وقوة وليس عامل فرقة 

ورصاع، وهذا هو املوروث منذ أن وحد البالد األمرباطور تشني يش خوانغ يف عام 221 قبل امليالد. 

الرابعة: االهتامم مبستوى معيشة الشعب، فالنموذج االقتصادي الصيني، كام قلت يف ما سبق، هو 

ه للشعب باعتباره أساس الدولة، وعندما يكون األساس ثابتًا تكون الدولة يف سالم. االقتصاد املوجِّ

الخامسة: اإلصالح التدريجي إذ ال يعتمد اإلصالح الصيني عىل اإلصالح الجذري، أو ما يطلق 

التقدم  التدرج الذي يقوم عىل  النموذج الغريب، بل يعتمد عىل  عليه اإلصالح بالصدمة، كام يف 

املتواصل والتصحيح الذايت املستمر، ويتحقق برتاكم العديد من املبادرات. وال يعني التدرج هنا 

البطء ألن هذه االسرتاتيجية يف اإلصالح التدريجي يتم تنفيذها بكفاءة عالية يف منطقة بعد أخرى. 

السادسة: التمييز الصحيح لألولويات، فقد تم اإلصالح من خالل االنفتاح التدريجي وبتسلسل 

واضح حيث بدأ بإصالح املناطق الريفية أوالً، ثم املناطق الحرضية، ثم إصالح املناطق الساحلية 

ثانيًا. ومعظم مبادرات اإلصالح مل تكتمل من املرة األوىل بل  اإلصالح االقتصادي، والسيايس 

كانت الوترية غالبًا “خطوتان إىل األمام وخطوة إىل الوراء”، ومع ذلك ظل اإلصالح مستمرًا، وتم 

االنتهاء منه تاًما برتاكم العديد من مبادرات اإلصالح وتجريب تنفيذها. 

السابعة: االقتصاد املختلط الذي يجمع - كام هو معروف - بني النظام االشرتايك الذي اشتهرت 

به الصني والنظام الرأساميل، وهي تعربِّ عن هذا الخليط باقتصاد “اليد الخفية” و” اليد الظاهرة “، 

وهو خليط من اقتصاد قوى السوق مع سلطة الدولة، واندماج ملبادئ اقتصاد السوق مع االقتصاد 

االنساين كام سبق أن أوضحناه. 

]1]-نفسه: ص101.
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الثامنة: االنفتاح عىل العامل الخارجي وهذه خاصيِّة لها فرادتها يف التقاليد التاريخية منذ توحيد 

الصني عام 221 قبل امليالد، ثم جرى تحديثها عىل يد الزعيم املعارص دنغ شياو بنغ الذي تبنى 

ي باإلصالح التدريجي وتييز األولويات. االنفتاح الشامل عىل العامل الخارجي]1] يف إطار ما سمِّ

 خاتمة: 
لقد حقَّق هذا النهج، عرب هذه الخصائص الثامين، األهداف الكربى، وأصبح الحلم الصيني 

بدولة قوية مستقرة قادرة عىل التقدم املطَّرد متجهة إىل تحقيق السيادة والريادة يف دورة حضارية 

جديدة تأمل يف قيادتها عرب سياسة هادئة قوامها يستند عىل الرؤية الكونفوشيوسية  القدمية، سياسة 

االنسجام واالعتدال، أو بتعبري الكونفوشيني أنفسهم “االنسجام مع وجود االختالف”، فهل سيشهد 

املستقبل القريب تتويًجا لهذه السيادة؟. وماذا نحن فاعلون إزاء ذلك؟، وهل ميكن أن نأخذ دروًسا 

حقيقية من التجربة الصينية التي لخَّصها تشانغ وي يف جملة “ نهضة دولة متحرضة”؟!

 ال ريب يف أننا منلك يف العاملني العريب واإلسالمي السامت واملقومات نفسها تقريبًا، كام 

منلك اإلمكانات املادية والبرشية والتقنية، ولكننا نفتقد أمرين: االستقاللية وإرادة الفعل، فهل آن 

ة “ جديدة يف تاريخ اإلنسانية؟! وما  أوان سدِّ النقص والسري قُُدًما نحو بناء “ نهضة دولة متحرضِّ

نقصده هنا هي الدولة القادرة عىل املنافسة والرشاكة الحقيقية ىف بناء التفاعل الحضاري للبرشية 

العربية  تني  األمَّ يجمع  تكتُّل وحدوي  تتمثل يف  وهي   - الغربية  الهيمنة  انتهاء عرص  بعد  ما  - يف 

واإلسالمية، وينبغي أن يفكر فيه العرب واملسلمون ويسعون إىل تحقيقه عىل الصعيدين النظري 

والعميل.

]1]-أنظر: املرجع السابق- ص135-134.


