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Abstract: 

This research aims to identify the concept of strategic culture, its connotations and its development, and the 

generations that tried to challenge its dimensions, and its impact on drawing the state's national security strategy 

through an intellectual vision that relied on several approaches, including the historical and descriptive-analytical 

approach and took the Chinese model as a case for application. The paper is divided into three topics, in addition to 

the introduction and conclusion, as the first topic deals with the nature of strategic culture and its generations of 

development, while the second topic deals with the national security strategy and the reflection of the strategic 

culture on it, and the third topic focuses on the impact of Chinese strategic culture on its national security 

orientations . 
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 :الملخص
م استراتيجية يهدف هذا البحث للتعرف على مفهوم الثقافة االستراتيجية  ودالالتها وتطورها واالجيال التي حاولت تحدي ابعادها , وبيان اثرها على رس

التحليلي واتخذت من النموذج الصيني كحالة  –المنهج التاريخي والوصفي االمن القومي للدولة من خالل رؤية فكرية اعتمدت على عدة مناهج منها 
ية واجيال للتطبيق  وقد تم معالجة هذا البحث من خالل ثالث مباحث فضال عن المقدمة والخاتمة , اذ تناول المبحث االول ماهية الثقافة اإلستراتيج

ومي وانعكاس الثقافة االستراتيجية عليها , بينما ركز المبحث الثالث على  اثر الثقافة تطورها , في حين عالج المبحث الثاني استراتيجية االمن الق
 االستراتيجية الصينية على توجهات امنها القومي

 الثقافة االستراتيجية األمن القومي , الصين :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة
بنائه, أن لكل مجتمع خصوصية تعكسها ثقافته السائدة بين إ

ك الثقافة التي تطورها مجموعة القيم والمفاهيم والمعارف التي تل
والتركيب  ,والحضاري وواقعه الجغرافي ياكتسبها عبر ميراثه التاريخ

 عن واالقتصادي, فضاًل  يوطبيعة النظام السياس ,االجتماعي
المؤثرات الخارجية التي شكلت خبراته وانتماءاته المختلفة. والثقافة 

وهي تختلف من بلد  ,جزء من الثقافة العامة للمجتمع اإلستراتيجية هي
, وينتميان هاآلخر حتى لو كان شعباه ينتهجان األساليب الحياتية نفس

 , ويتقاسمان االهتمامات والوالءات.ذاتهاإلى الحضارة 
وتواجه الدراسة في الثقافة اإلستراتيجية للدول تحديات عدة منها 

ة بالحفاظ على الثقافة اإلستراتيجية يتعلق بتحديد المؤسسات المكلف ما
و المؤسسة العسكرية أ ,كانت مؤسسات الدولة كافةأسواء  ,ونشرها

 ,يتعلق بتحديد مفهوم الثقافة اإلستراتيجية آخر  عن تحد  فحسب, فضاًل 
والمعتقدات المشكلة  واألفكارهم المفاهيم والمواقف أبمعنى معرفة 

سهم فيه الثقافة اإلستراتيجية في ومشكلة تحديد المدى الذي ت ,للثقافة
تتناول الثقافة  إذ, العمليتحديد المواقف والسلوك في الواقع 

وصنوف  ,العسكرية ,والعقيدة ,مةاأل :اإلستراتيجية مستويات ثالثة هي
الجيش, ففي المستوى القومي تعكس الثقافة اإلستراتيجية قيم المجتمع 

ي مستواها العسكري تعد وف ,ستخدام القوةاومعتقداته فيما يتصل ب
الذي تقرر الدولة اتباعه  األسلوبا عن ا جلي  الثقافة اإلستراتيجية تعبيرً 

تقرر القوات العسكرية اتباعه في الحروب  وما ,من القوميلتحقيق األ

سلوب قد ن التطبيق الفعلي لهذه األأزمات, وعلى الرغم من وقات األأو 
ة اإلستراتيجية في صنوف القوة الثقاف أنال إ ,يتوافق وهذه الرغبة ال

فكار أي تلك القيم واأل ,العسكرية تمثل الثقافة المنظماتية لصنف بعينه
 ن  أوالتقنيات التي تتبناها المؤسسة وتؤمن بها, فعلى الرغم من 

 ال أنناال إ ,المؤسسات العسكرية تمثل المجتمعات التي تدافع عنها
, األوقاتل في جميع على نحو متباد األخرىحداها إل ينجزم تمث

زمة تعرضت أل إذاا فالثقافة اإلستراتيجية تتبلور ويمكنها التحول جذري  
نأتي بجديد عن الحديث عن العالقة الوثيقة بين  وال ,و رد فعل قويأ

 المجتمع وثقافته اإلستراتيجية مما يجعل عالقتهما طويلة ومميزة.
ا تعتمد اعتمادً  واألممممكنات الثقافة اإلستراتيجية للدولة  إن

 ,ومواردها الطبيعية ,منها موقعها الجغرافي ,ا على عدة عواملمباشرً 
وبنيتها السياسية, وهذه تمثل  ,وطبيعة مجتمعاتها ,وتجاربها ,وتاريخها
دركت الدول نجاحها في الماضي, فليس من قبيل المصادفة أمقاربة 

ام بالقوة ا االهتمفي هذا السياق تفضيل المملكة المتحدة تاريخي  
وحرصها التقليدي على تجنب  ,ستراتيجيات غير المباشرةواإل ,البحرية

وقلة  ,للعمق الجغرافي إسرائيلن افتقار أاالحتفاظ بجيش كبير العدد, و 
ثقافة  أثمروتطور تكنولوجي قد  عدد سكانها مع مستوى تعليم عال  

ات والعملي ,ستراتيجيإستراتيجية تتمحور حول مفهوم االستباق اإل
اعتماد التقنيات المتطورة, في حين على والمبادرة  ,العسكرية الهجومية

ةستراليا وهويتها القارية ثرت المكانة الجيوبوليتيكية ألأ  ,البحرية خاص 
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منها القومي وحروبها ن أالذي اعتمدته الدولة في ضما األسلوبفي 
 التي خاضتها.

 مشكلة الدراسة
الصين,  ومنهاراتيجية للدول ن الهدف من دراسة الثقافة اإلستإ

ا عن السعي لوضع جواب عوضً  ,هو توفير نماذج تحليلية يعول عليها
مثل الذي تتنبأ به الثقافة سلوب األنهائي للسؤال المتعلق باأل

همية أكتسبت عبارة اعرف عدوك ااإلستراتيجية بسلوكيات الدول, ف
لى الرغم , وع9110يلول أبعد الحادي عشر من  متنامية في عالم ما

من الظهور المبكر لمفاهيم الثقافة اإلستراتيجية في ستينات القرن 
ن تشغل أتحليل للسياسة قد اعتادت  أداةن الثقافة بوصفها إالماضي, ف

ونماذج سياسة القوة في نظريات  ,ا بعد النماذج الواقعيةا ثانوي  موقعً 
عادة إلكذلك على الحاجة العقالنية والمعاصرة  ,السياسة الخارجية

ولقد سلط  داة مشروعة ومقبولة لتحليل السياسة.أدراسة الثقافة بوصفها 
الدارسون الضوء على الطرق المتعددة التي يمكن عبرها تعريف الثقافة 

فلم يتفقوا على تعريف موحد وبحثوا  أفضل,نحو باإلستراتيجية وتحليلها 
ل قدراتها لتلبية وتفعي ,لدراسة الثقافة اإلستراتيجية للدول الفضلىالسبل 

 ال ,فضلأنساق الثقافة اإلستراتيجية المعاصرة على نحو أاحتياجات 
نما ,اا مفردً بوصفها نسقً  مع  ,امجموعة من المتغيرات  المتعايشة معً  وا 

قليميةاحتفاظ كل منطقة ثقافية  رئيسة بثقافتها اإلستراتيجية الخاصة,  وا 
لذلك فليس ثمة  ,اتيجيةفشل للثقافة اإلستر  أووليس ثمة اختبار نجاح 

و أالباكستان  أوفللصين  ,و اختبارهاأطريقة واحدة يمكن بها تعريفها 
 ,ثقافة إستراتيجية مستقلة وخاصة بها -على سبيل المثال-يران إ

ا في غيرها من الدول, وبداهة تشترك هذه الدول بالعديد من مختلفة عم  
ل دولة من الدول ن لكأال إ ,وجه التشابه لجهة خصائصها الثقافيةأ

جعلها ت ,منها القوميوتوجهات نحو رؤيتها أل ,اخصائص مميزة جد  
تم دراسة الثقافة تتمتلك ثقافة إستراتيجية فارقة عن غيرها. وعليه س

منها القومي أاإلستراتيجية الصينية ومدى تأثيرها على مضامين 
 وتوجهاتها.

  :فرضية الدراسة
لى إن عالقة طردية تشير اعتمدت الدراسة على فرضية تعبر ع

وهذا ينبع  ,نه كلما زادت التهديدات تغيرت الثقافة اإلستراتيجية للدولأ
على  ,الثقافة اإلستراتيجية في الدولة تؤد يهمن الدور المؤثر الذي 

دراك التهديدات التي تواجهها على المستوى الداخلي والخارجي ومدى إ
ية مناسبة, وتم االعتماد منأاستجابتها لها عبر صياغة إستراتيجية 

ا نموذجً أمنها القومي على الثقافة اإلستراتيجية الصينية ورؤيتها أل
للدراسة. وللبرهنة على صحة الفرضية سيتم طرح مجموعة من 

 :وهي التساؤالت
 مفهوم الثقافة اإلستراتيجية؟ : ماواًل أ

وكيف تنعكس الثقافة  ,من القوميا: ما هي إستراتيجية األثانيً 
 تراتيجية على صياغة مالمحها؟اإلس
منها أثرت الثقافة اإلستراتيجية الصينية على توجهات أا: كيف ثالثً 

 القومي وصياغة مبادئها؟

 منهجية الدراسة
 اعتمدت الدراسة على منهجين رئيسين: 

: المنهج التاريخي: عبر االستفادة من الوصف التاريخي للحقائق واًل أ
للوقوف على التحوالت التي  ؛ة تطورهاوكيفي ,التي تتبع نمو الظاهرة

 طرأت عليها. 
التحليلي: الذي يبني الظاهرة على دراسة الحقائق  –والمنهج الوصفي

للوصول  ؛ثم التعبير عنها ,كما هي عبر تنظيم المعلومات وتصنيفها
لبيان دور الثقافة اإلستراتيجية  ؛لى فهم العالقة بين الظواهر المختلفةإ

 .منها القوميأات الصينية على مدرك

 هيكلية الدراسة
لى إشكاليتها, تم تقسيم هيكليتها ا  ا على فرضية الدراسة و اعتمادً 

 مباحث:  ةثالث
 .جيال تطورهاأول: ماهية الثقافة اإلستراتيجية و المبحث األ

من القومي وانعكاس الثقافة المبحث الثاني: إستراتيجية األ
 .اإلستراتيجية عليها
منها أالثقافة اإلستراتيجية الصينية على توجهات  ثرأالمبحث الثالث: 

 .القومي
  :المبحث االول: ماهية الثقافة اإلستراتيجية واجيال تطورها

اتفق الدارسون على حقيقة مفادها غياب االتفاق على تعريف محدد 
دبيات تعرف الثقافة اإلستراتيجية جامع للثقافة اإلستراتيجية, ففي األ

وشدد بعض المنظرين على ضرورة االهتمام  ,بطرائق عدة مختلفة
بالجذور التصوراتية للثقافة مما يستدعي دراستها وفق المنظورين 

  .(1)السوسيولوجي والسايكولوجي
, وهو من ()ا من الثقافة السياسيةيعد مفهوم الثقافة اإلستراتيجية منبثقً 

 ذ ظهر فيإالمفاهيم حديثة التداول في تحليل العالقات الدولية, 
همية الثقافة أ :ساسية وهيأوهو يثير قضية  ,سبعينات القرن الماضي

من القومي. وتثير الثقافة اإلستراتيجية السائدة في صياغة سياسات األ
برزها التساؤل عن مدى ثبات الثقافة اإلستراتيجية أموضوعات مهمة 

لى تبني اتجاهات جديدة تجاه إما يؤدي  ؛مكانية تبدلهاا  و  ,عبر الزمن
لى ثقافة التعايش إ ,كانتقال من ثقافة المواجهة الدائمة مع العدو ,دوالع

مكانية تقدير مصادر إرتبط بمفهوم الثقافة اإلستراتيجية تو  السلمي.
. هذا المفهوم (2)وتقدير كيفية مواجهتها ,التهديد التي تشعر بها الدولة
نماط أهمية في فهم ن تطبيقاته بالغة األيحتاج دراسات معمقة أل

لى الصراع الممتد بين الواليات المتحدة االمريكية إولننظر  ,السلوك
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ن روسيا االتحادية في عهد ألى إفالواقع يشير  ,وروسيا االتحادية
رت من ثقافتها اإلستراتيجية في مرحلة غي   "فالديمير بوتين"الرئيس 

زالت تعتمد  خيرة مازمنية تجاه الواليات المتحدة االمريكية, في حين األ
ا على ثقافتها اإلستراتيجية. والثقافة نزعة الهيمنة المطلقة اعتمادً 

اإلستراتيجية مفهوم حديث بدأ استخدامه في تحليل العالقات الدولية 
وهو يثير قضية أساسية, وهي أهمية الثقافة السائدة  ,منذ عقود قليلة

 .(3)في صياغة سياسات األمن القومي
ا على تقدير في العالم تقوم أساسً  ن سياسة األمن القومي في أي بلدإ

مصادر التهديد الموجهة له وكيفية مواجهتها. وهكذا يمكن القول إن 
إلى ما قبل اتفاقيات كامب -األمن القومي العربي ظل لعقود طويلة 

غير أن هذا اإلجماع  إسرائيل مصدر التهديد األول. َيعد   -ديفيد
ئيس وهو إسرائيل, تحطم العربي على مفهوم تحديد مصدر التهديد الر 

اللحظة األولى حين حدث  ,في الواقع في لحظتين تاريخيتين فارقتين
أدى إلى قبول النخبة  ,تغير جوهري في الثقافة اإلستراتيجية المصرية

السياسية الحاكمة في عصر الرئيس السادات بفكرة إمكانية التعايش 
يد الرئيس لألمن مصدر التهد عد هاالسلمي مع إسرائيل, وبالتالي عدم 

اإلسرائيلية.  -في ضوء إبرام المعاهدة المصرية , وذلكالقومي المصري
واللحظة التاريخية الفارقة الثانية هي في حرب الخليج الثانية, فقد أدى 

, (4)ذلك بالضرورة إلى تراجع المفهوم التقليدي لألمن القومي العربي
يقي, بحيث أصبح الذي كان يرى أن إسرائيل هي مصدر التهديد الحق

وق عت على اتفاقية الدفاع العربي  التي عربيةالدولة ال-العراق 
 هو مصدر التهديد الرئيس لدول الخليج العربي. -المشترك

 ؛ن مفهوم الثقافة اإلستراتيجية وتحوالتها يحتاج إلى دراسات متعمقةإ
ألن تطبيقاته بالغة األهمية في فهم أنماط الصراع وطرق التعايش بين 

مم المؤمنة ن الرؤية الغريزية للثقافة اإلستراتيجية تعنى باألإ .(5)الدول
ستراتيجياتها القومية الشاملة, ويمكن إبمعتقدات ثقافية تؤثر في 

 :(6)بيانه تيهم المفاهيم الخاصة بالثقافة اإلستراتيجية في اآلأتلخيص 
سكرية ن الثقافة في تمظهراتها المختلفة العامة واإلستراتيجية والعإ (0

ساليب التفكير الثقافية التي توظفها أن فإمهمة للغاية, وبداهة 
ا في ا مصيري  رشادي  إا تمارس تأثيرً  ,الفهم االصدقاء واالعداء معً 
ن فصل إلى أشار "كن بوث" أ 0272القرارات والسلوك, ففي عام 

 -نحو عامب-الدراسات اإلستراتيجية عن الدراسات المناطقية يمثل 
جوف غير المثمر, لذا فالتجاهل العام التفكير األا من نوعً 

حد االنتقادات الرئيسة الموجهة ضد أللدراسات المناطقية يمثل 
منية ين, وقد تمكن الباحثون في حقل الدراسات األيستراتيجاإل

 رائه في هذا المجال.آدراك صحة إواإلستراتيجية من 

ة اإلستراتيجية ن النظرية الناشئة الكتشاف الثقافأشارت التجارب أ (9
قد تتمادى وتتجاوز الحدود المفترضة, ومما يؤسف له غياب 
التوافق بين الحاجة الماسة لبناء النظرية السياقية الطاغية للثقافة, 

ولكنه  ,همية في فهم الثقافة اإلستراتيجيةأوهذا الموضوع ليس بذي 

ناهيك عن الفائدة المتوخاة من  ,حيوي في مجال التطبيق العملي
نفكر به  ن كل ماإف ,ا نتناول الثقافةننا جميعً أنظرية, وبما ال
سباب إستراتيجية يتأثر نحاول القيام به أل وبالتالي ما ,استراتيجي  إ

 بالبعد الثقافي.

ن كان اليقدم كل العالجات الناجحة ا  و  ,ن الوعي الثقافيإ (5
سباب نجاح السياسة أحد أنه أال إ ,للمعضالت اإلستراتيجية

 يجية وربما فشلها.واإلسترات

ن تغيير الثقافة اإلستراتيجية قائم, فثمة عوامل حاسمة ومتجذرة في إ (4
وفي السياق الجيو سياسي  ,التصورات المحلية للتجربة التاريخية

 ,يمانه بهذه الثقافة اإلستراتيجية دون غيرهاإسباب أتعلل  ,للمجتمع
دراك إن ؟ إالنلماذا الثقافة اإلستراتيجية على ما هي عليه اتعلل و أ

ضمن ي ال ,عداءلى التغيير المرتبط بالتحدي الذي يمثله األإالحاجة 
ا كهذا ن تغييرً أفثمة من يعتقد  ,بالضرورة حدوث التغيير المطلوب

 سيواجه الكثير من المقاومة.

قد تعجز الثقافة اإلستراتيجية عن الحصول على تأييد واسع  (3
والعسكريون صعوبة  منيونحالما يدرك المسؤولون األ ,النطاق

ين في يهم من ذلك شعور المسؤولين التنفيذواأل ,الموضوع وتعقيداته
دراكهم جسامة حباط إلباإل ,العسكري –منيالقطاعين السياسي واأل
ق الجهود الحكيمة لتطبيق الفهم والمعرفة و الصعوبات التي تع

 ,ستراتيجيونشخاص العمليون ومنهم اإلما األأا, جرائي  إالثقافية 
ماذا بعد؟ وماذا سنفعل بنجاحنا  :همية وهوأكثر فيسألون السؤال األ

همية حالها حال ا؟ فالثقافة بالغة األخر ثقافي  بفهم الذات وفهم اآل
والتخطيط  ,والسالم ,كالحرب  ,دارة الدولةخرى إلبعاد األاأل
 ستراتيجي.اإل

ا في ا جوهري  غير أن هذه النظرية أتيح لها أن تتغير تغيرً 
, وذلك في سبعينات "الثقافة اإلستراتيجية"لواقع, بعد ظهور مفهوم ا

والسؤال المبدئي الذي طرحه المفكر األميركي  ,القرن الماضي
هل " وفق اآلتي: 0277الذي صاغ المفهوم عام  "جاك سنايدر"

ا له داللة عن التفاعالت التحليل الثقافي يمكن أن يعطينا فهمً 
مزيج  أن الثقافة اإلستراتيجية "سنايدر"ى ؟ وير "اإلستراتيجية للدولة

من األفكار الخاصة باألمن القومي, والتي يشترك في تبنيها 
ستراتيجي )القادة العسكريون والخبراء( فيما أعضاء مجتمع األمن اإل

يتعلق باإلستراتيجية الشاملة للدولة. فخالل هذه الفترة درس علماء 
نذاك, وخلصت إلى أن آمثل سنايدر سياسة الردع السوفياتية 

 ؛المحللين األميركيين قد فشلوا في التنبؤ بردود الفعل السوفياتية
كما يفعل  هاالطريقة نفسب نو ألنهم توقعوا أن السوفيات سيرد  

األميركيون في بعض الحاالت. ومع ذلك, أثبتت نتائج السياسات 
ا إلى نماذج عقالنية استنادً  "التنبؤ السلوكي"أن هذا النوع من 

ونمذجة نظرية اللعبة في تحليل العالقات قوة عظمى ثبت  ,الفاعل
توصل وقد  أنها خاطئة. ونتيجة لهذا الفشل في التنبؤ بردود الفعل,
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عدد من العلماء إلى االستنتاج بأن كل بلد له طريقته الخاصة في 
. وهكذا إزاءها رد فعلب ها والقيامألحداث الدولية وتحليلاتفسير 

افة الدولة الوطنية مرة أخرى إلى جدول األعمال, لبت مسألة ثقج  
وخلقت موجة جديدة من األدب الذي ركز على تطوير أداة جديدة 

 .(7)للتحليل, وهي ما سميت بالثقافة اإلستراتيجية
ويمكننا تتبع تطور الثقافة اإلستراتيجية إلى السبعينات من 

ة ونميز بين ثالثة أجيال من علماء الثقاف ,القرن الماضي
اإلستراتيجية, وكان من األجيال األولى من األكاديميين الذين 

, الذي عرف "جاك سنايدر"تحدثوا عن أهمية الثقافة اإلستراتيجية 
مجموع األفكار التي تكيف االستجابات " :الثقافة اإلستراتيجية بأنها

التي  ,العاطفية, وأنماط السلوك المعتادة ألفراد المجتمع المحلي
 . "ستراتيجية الوطنية فيما يتعلق باإلستراتيجية النوويةتؤثر في اإل

بيئة فكرية "يرى أن الثقافة اإلستراتيجية هي ف "إيان جونستون"اما 
تحدد الخيارات السلوكية لدولة ما في مجال الحرب والسالم, أو هي 
بعبارات أدق نسق متكامل الرموز, ونعني الحجج المنطقية 

وية المختلفة, والتي تصف األعداء واالستعارات والمجازات اللغ
. مثال ذلك, الثقافة اإلستراتيجية "ا للدولةالذين يمكن أن يمثلوا تهديدً 

تمثل مصدر التهديد الرئيس  بوصفهاسرائيل, إلالعربية في نظرتها 
لألمن القومي العربي, ونجد في مجال تبرير السلوك العربي إزاءها 

العربي اإلسرائيلي هو  أن الصراع"عبارة  -على سبيل المثال–
. وال يوجد مفهوم واحد للثقافة "صراع وجود, وليس صراع حدود

لى مجموعة  ,اإلستراتيجية في الماضي تم تطبيقه بطرق مختلفة, وا 
)الدول  :مثل ,والمناطق ,)اليابان وألمانيا( :مثل ,من البلدان

ة )منظم :مثل ,والمؤسسات األمنية ,اإلسكندنافية, والمحيط الهادئ(
من أجل دراسة الجوانب الرئيسة لسياساتها  ,حلف شمال األطلسي(

بتطبيق مفهوم الثقافة  االهتمامالقضية  تاألمنية. فقد كان
اإلستراتيجية في محاولة لشرح االستمرارية والتغيير في سياسات 

إلى ذلك, األكاديميين المشاركين في دراسة  نضيف ,األمن القومي
يمكن أن يعطي إجابات  محاولة لخلق إطار   الثقافة اإلستراتيجية في

بعض خيارات السياسة العامة )وليس غيرها( هي التي تنتهجها  عن
. وهي نظام (8)فكار المؤثرة في اختيارات السلوكفهي األ ,الدول

لغات, والالهياكل, و )الحجج,  :مثل ,متكامل من الرموز
الت الذي يعمل على إنشاء تفضي ,االستعارات(و التشبيهات, و 

دور القوة  عنبصياغة المفاهيم  ,إستراتيجية شاملة وطويلة األمد
في الشؤون السياسية المشتركة بين دولتين,  تهاالعسكرية وفاعلي

فضليات اإلستراتيجية التي تبدو ألخذها الصيغة التي تحدد اأو 
وهكذا الثقافة اإلستراتيجية كنظام 'الرموز'  ,واقعية بشكل فريد وفعال

من جزأين: األول يتألف من االفتراضات األساسية يتألف الذي 
حول االنتظام بالبيئة اإلستراتيجية, وهو حول طبيعة العدو والخطر 

وقدرة التحكم في النتائج,  ,وحول فاعلية استخدام القوة ,شكلهيالذي 

نموذج المركزي للثقافة ا تشكل األهذه معً فوالقضاء على التهديدات, 
إشارة "ن الثقافة اإلستراتيجية أفيرى  "ن س.كول"اإلستراتيجية. اما 

إلى طرق التفكير والعمل فيما يتعلق بالقوة, التي تستمد من تصور 
الخبرة التاريخية الوطنية, من تطلعات للسلوك المسؤول في 

 ."(9)االختصاصات الوطنية
ما الجيل الثاني فظهر خالل عقدي الثمانينات والتسعينات من أ

فكار أمما جعل قضايا أمنية عديدة؛ تطورت  حيث ,القرن الماضي
الجيل األول تفتقر إلى قدر كبير من التماسك الضروري والصرامة 

 عن ذلك لم تحل اللغز بين الثقافة اإلستراتيجية المنهجية, فضاًل 
المواضيع التي بحثها الجيل الثاني من  منوكان هذا  ,والسلوك

ء العلماء بتوسيع مجال فقام هؤال ,المنظرين في مجال اإلستراتيجية
 ,الدراسة اإلستراتيجية عن طريق إضافة عناصر جديدة للمناقشة

 عد   على سبيل المثالف تعطي فكرة مميزة لهذه الثقافة اإلستراتيجية,
حزمة مميزة من بأنها ""لونغهرست كيري" الثقافة اإلستراتيجية 

التي المعتقدات والمواقف والممارسات المتعلقة باستخدام القوة, 
ا مع مرور الوقت, عبر عملية وتنشأ تدريجي   ,ابها جماعي   ؤمن  ي  

ثقافة إستراتيجية فهنالك تاريخية فريدة من نوعها قد يطول أمدها, 
ثابتة على مر الزمن, على الرغم من أنها ليست سمة دائمة أو 

ما إويمكن أن تتغير  ,وهي تتشكل وتتأثر بالفترات التكوينية ,ثابتة
كمحاولة لمعرفة أثر القيم عميقة الجذور والمعتقدات  ,او جزئي  أا كلي  

 ,عندما يتعلق األمر باتخاذ القرارات في المسائل األمنية بشكل عام
هي العوامل  ,والقيم حول استخدام القوة ,فاألفكار الجماعية

. فيحدد ها"في تصميم سياسات أمن الدول وتنفيذ المهم ةالتأسيسية 
 :(10)ثالثة مكونات رئيسة للثقافة اإلستراتيجية"لونغهرست كيري" 

: العناصر التأسيسية التي لها أصولها في المراحل البدائية أو أواًل 
وتشمل هذه العناصر  ,التكوينية في تطوير ثقافة إستراتيجية معينة

المعتقدات األساسية فيما يتعلق باستخدام القوة التي تعطي الثقافة 
 ساسية. اإلستراتيجية خصائصها األ

ا: المعتقدات شبه دائمة, ويمكن أن تسهم في بناء الهوية ثانيً 
 "نموذج الوطنياأل"نوع من  بروز األمر الذي يؤدي إلى ؛الوطنية

 في المسائل اإلستراتيجية. 
وتمتد من بين العناصر التأسيسية  ,ا: الممارسات التنظيميةثالثً 

والممارسات  ,ألمدوالسياسات طويلة ا ,مظاهر الثقافة اإلستراتيجية
التي تتعلق بنشاط جوهر أساسيات الثقافة اإلستراتيجية للبيئة 

 ,لمعنى والتطبيقلبتوفير قنوات ت عنى ا , وأساسً هالخارجية وتطبيق
 ىوالحلقة الوسط ,وهذه الممارسات التنظيمية أقل مرونة في التغيير

 . "نسياسة األم"بين العناصر التأسيسية والممارسات التنظيمية هي 
لعناصر الثقافة  ا بدياًل سردً  "جونز"من ناحية أخرى, يعطينا 

ن هناك ثالثة مستويات من مدخالت إ :اإلستراتيجية عندما يقول
 : (11)الثقافة اإلستراتيجية وهي
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مستوى كلي يتكون من الجغرافيا والخصائص اإلثنية والثقافية  (0
 والتاريخ. 

قتصادية صعيد مجتمعي يضم العالقات االجتماعية واال (9
 والهياكل السياسية لمجتمع ما.

-المؤسسات العسكرية والعالقات المدنية ستوى جزئي يضم  م (5
 العسكرية.

روايتاااه  ويشاااك ل ,يأخاااذ وجهاااة نظااار مماثلاااةف "كااارنس الااارب"ماااا  أ
لاااايس فقااااط ماااان حيااااث الممارسااااة  ,الخاصااااة للثقافااااة اإلسااااتراتيجية

التقليدياااة تمثااال الثقافاااة اإلساااتراتيجية الممارساااات  , حياااثالعساااكرية
م القاااوة العساااكرية وتساااتخدمها فاااي  المجتماااع والعاااادات التاااي تااانظ  

يااة أ تشااك للخدمااة أهاادافها السياسااية, فيحاادد العواماال السااتة التااي 
التاااريخ العساااكري,  :ثقافااة إسااتراتيجية وهااي العواماال الجيوسياسااية

وطبيعاااااة  الثقافاااااة السياساااااية واأليديولوجياااااة,و والعالقاااااات الدولياااااة, 
قااد وضاااع والتكنولوجيااا العساااكرية. و  ,العساااكرية-دنيااةالعالقااات الم

تحلياااال الا معااااايير للتفكياااار باسااااتخدام جوانااااب أيًضاااا "كاتزينسااااتين"
وتساتند نظريتاه إلاى  ,سوسيولوجي في السياسة الخارجية اليابانيةال

الهويااااة الثقااااافي والمؤسسااااي و  -ة لألماااانالجوانااااب الرئيساااا معيااااار:
مااان خاااالل يجية يكمااان ن منطاااق الثقافاااة اإلساااتراتحياااث إ ,الوطنيااة

هااي  ,والقاايم حااول اسااتخدام القااوة ,االعتقاااد بااأن األفكااار الجماعيااة
 سياساااااات أمااااان الااااادولفاااااي تصاااااميم  المهماااااةالعوامااااال التأسيساااااية 

وهااذه الثقافااة تتشااكل ماان الحلقااات التكوينيااة فااي أوقااات  ها,وتنفيااذ
األزمات, وهي متاأثرة بدرجاة عالياة مان تجاارب الماضاي. وعاالوة 

ل تغياار فااي الثقافااة اإلسااتراتيجية بشااكل تاادريجي علاى ذلااك  حصااو 
أن يحادث فاي أشاكال التساويات  وهو األكثر احتماااًل  ,في الطبيعة

هااذه أن واألهاام ماان ذلااك  ,مااا داماات القاايم األساسااية تبقااى سااليمة
مااان قبااال جمياااع األفاااراد بشاااكل  معايشاااتها فعااااًل  تالتجاااارب قاااد تمااا

كااااارة بحيااااث أصاااابحت نقاااااط ذا ,أو لجاااازء معااااين مااااانهم ,جماااااعي
وتشكل هذه العناصر الثقافاة اإلساتراتيجية لكال  ,ومرجعية مشتركة

 .(12)أمة
فالتزم  ,ا لتجنب الحتميةكان حذرً فقد ما الجيل الثالث من العلماء أ

والنماذج التنظيمية  ,والواقعية الهيكلية ,صراحة بنظرية التنافسية
ا تبعً ا ستراتيجيات المثلى يمكن أن تختلف جذري  البيروقراطية, فاإل

من المهم أن نالحظ أن هذا و جله. أللغرض الذي وضعت من 
وهو يعرض الثقافة أمام صناع القرار مع  ,الجيل من العلماء

بمثابة عدسة يتغير مظهر  , هومجموعة محدودة من الخيارات
 وهذا يترك مجاالً  ,ختيارات مختلفةاال ضمنوفعالية كل واحدة منها 

للتأثير في سلوك الدولة ورؤيتها  لبعض العوامل التكميلية األخرى
 . (13)منها القوميألمتطلبات 
الثقافة اإلستراتيجية تمثل اإلطار الفكري والقيمي المشترك فوعليه, 

الثقافة السياسية, و بين الدولة والمجتمع النابع من الخبرة التاريخية, 

الدولي, القدرات المادية, وتصور دور الدولة في النظام اإلقليمي و و 
ستراتيجي وخياراتها اإلستراتيجية سلوكها اإل حديدعلى ت يعمل ذيوال

وتقييم التهديدات. ومصادرها: هي  ,الخاصة باألهداف, والوسائل
 ,وتصور دور الدولة في النظام اإلقليمي والدولي ,الخبرة التاريخية

لى إوالقدرات المادية والمعنوية للدولة. وتحتاج الثقافة اإلستراتيجية 
ليظهر تأثيرها الفعلي على مستوى  ,ات مادية ومعنويةعدة مقوم

 : (14)تيومن هذه المقومات اآل ,من القومياأل
وعدد السكان, وقوة  ,ستراتيجيوالموقع اإل ,مساحة األرض (0

ووجود إجماع وطني حول المصالح  ,اإلرادة الوطنية
من خالل بلورة المسار  ؛اإلستراتيجية الوطنية والقومية

 ,داتيهدتوال ,ولة الذي يحدد تلك المصالحستراتيجي للداإل
 .والعقبات التي تعترضها

التي تتولى متابعة  ,ستراتيجي القوميوجود آلية للتخطيط اإل (9
وتراقب مسارها  ,وترعى خطة الدولة ,تنفيذ اإلستراتيجية

 ,لقرار السياسي على السند المعرفيل استراتيجي, استنادً اإل
وانتشار الوعي  ,يةوسيادة النظام والقانون والمؤسس

والتداول السلمي  ,ستراتيجي على المستوى الوطنياإل
ا موضوع على للسلطة, ووجود دستور مجمع عليه وطني  

  خلفية اإلستراتيجية القومية.
جماع الوطني حول المصالح االقتصادية اإلستراتيجية, اإل (5

تفاق ومن ثم اإل ,وضوح تلك المصالح مسبًقاوهذا يعني 
  عليها.

التي  ,ستراتيجي االقتصاديللتخطيط اإل فاعلة د آليةوجو  (4
وترعى خطة  ,تتولى متابعة تنفيذ اإلستراتيجية االقتصادية

ستراتيجي فيما يختص وتراقب مسارها اإل ,الدولة االقتصادية
  بالنشاط االقتصادي.

قوة النسيج االجتماعي الذي يناقضه تفشي النعرات القبلية  (3
على حماية القيم والمعتقدات  مع قدرة الدولة ,والجهوية

والثقافات الوطنية, وابتكار الحلول للقضايا الوطنية والتحديات 
 ,وتعزيز نقاط القوة ,ومعالجة نقاط الضعف الوطنية ,العالمية

 واالستغالل األمثل للموارد وتنويعها. 

 ,ستراتيجيتناسق نظام المعلومات مع نظام التخطيط اإل (2
ومستوى الحس األمني  ,لتنفيذيوالجهاز ا ,واألمن القومي

  التقني.
تواجهه من  وما ,وهذا كله يؤثر على رؤية الدولة ألمنها القومي

 وسرعة التعاطي مع تأثيراتها. ,ومقدار االستجابة لها ,تهديدات
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من القومي وانعكاس الثقافة المبحث الثاني:إستراتيجية األ
 :اإلستراتيجية عليها

التقليدي بكيفية استعمال الدولة لقوتها لقد ارتبط األمن في المنظور 
إلدارة األخطار التي تتهدد وحدتها الترابية, واستقاللها, واستقرارها 

وذلك في مواجهة الدول األخرى. وهكذا فإنه بهذه الصفة  ,السياسي
 الذي يسعى إلىيكون األمن مجرد مرادف للمصلحة الوطنية, 

سكري, ويعود ذلك إلى أن تعزيزها باالعتماد على القوة في شقها الع
التي كانت  ,الدراسات األمنية تطورت في إطار المدرسة الواقعية

ظروف الحرب الباردة مواتية لها الحتكار هذا الحقل المعرفي. 
على الرغم من األهمية القصوى لمفهوم "األمن" وشيوع استخدامه, و 

ه فإنه مفهوم حديث في العلوم السياسية, وقد أدى ذلك إلى اتسام
بالغموض مما أثار عدة مشاكل, فال ي َعد  اصطالح "األمن" هو 
أفضل المصطلحات للتعبير عن األمن الوطني للدولة المعاصرة 

 علمي ا داخل لم يتبلور لكي يصبح حقاًل أن  المفهوم من ناحية, كما 
تطبق عليه قواعد  - عن علوم اإلستراتيجيةمنفصاًل –علم السياسة 

ا من وضع الفروض وتحديد مناهج البحث تأسيس النظرية, بدءً 
 ,المالئمة, واختيار أدوات التحقق العلمي, وقواعد اإلثبات والنفي

مكانية الوصول إلى نظرية عامة, وبالتالي الوصول إلى قانون  وا 
ومنذ نهاية  ,من. فأصبح مفهوم األمن القومييحكم ظاهرة األ

اهتمام  محط ,الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحاضر
حول  هاتعدد اآلراء وتنوع -بالضرورة–نجم عنه  ,أكاديمي
ومن الممكن تحديد هذه اآلراء بحسب اختالف فحواها  ه,مضمون

ن أساسيين هما: المعنى التقليدي: ويقصد به حماية يمعني وفق
والتي  ,مصالح الدولة الوطنية والقومية من التهديدات الخارجية

القوة العسكرية كوسيلة نهائية تحول دون تحقيقها باستخدام 
واستمرارية تحقيق تلك المصالح  ,الستئصال مصادر التهديد

نه أمنه العسكري. أمن الدولة على أولذلك كان يفهم  تها,وحماي
تغير الذي طرأ على الرؤية الوالمعنى المعاصر: هو حصيلة 

والذي جاء نتيجة للتغير الذي  ,التقليدية لمفهوم األمن القومي
وانتقال مفهوم اإلستراتيجية  ,في خصائص النظام الدوليحصل 

ا أكثر اتساعً  ىا لذلك من معناه العسكري الضيق إلى معنتبعً 
واتخاذه  ,تساع مدلول األمن القومياأدى بدورة إلى  ,وشمولية
وعلى ضوء المفهوم الشامل لألمن, فإنه  .إضافية ابعادً أمعاني و 

خ المناسب لالنطالق يعني تهيئة الظروف المناسبة والمنا
بهدف تأمين الدولة من الداخل  ؛باإلستراتيجية المخططة لها

والخارج, بما يدفع التهديدات باختالف أبعادها, بالقدر الذي يكفل 
 . (15)لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم

األمن القومي في مفهومه المعاصر جملة السياسات  يمثل
التي  ,دولة لحماية مصالحها البنيويةالتي تتخذها واإلجراءات ال

كانت هذه المصالح عسكرية أو أهدد وجود هذه الدولة سواء ت

سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية. فمشكلة الفقر, أو 
مشكلة المياه, أو مشكلة التركيبة السكانية, أو الهوية, أو األرض 

ا لألمن ا مباشرً تشكل تهديدً  ا, كل هالمحتلة, أو الهجمات الوبائية
الذي يجب على الدول أن تضع الخطط والبرامج لحماية  ,القومي

من القومي ن األإكينونتها من انعكاساته السلبية. في ضوء ذلك ف
التي تتبلور من خالل التوافق بين  ئمجموعة من المباد إلىيتحاول 

ا ي سياسي  التي محورها النبوغ الفكر  ,الممارسة والموقف والصياغة
ا, وفي مثل هذه الحالة يسعى العقل لتحويل الضعف عسكري   أوكان 

تسمح بالحماية التي بناء مجموعة من القواعد  ؛ من خالللى قوةإ
عناصر الضعف. ويرتبط  تقويض أوتأجيل  أوبعاد إل ؛الذاتية

لى حماية إويهدف  ,من القومي بشكل عام بسياسة الدولةاأل
ها الداخلية والخارجية, ولهذا تعمل الدول ينيتهدافها وبأمصالحها و 

سمح التي ي   أوخرين, على وضع الحدود التي تتعامل بها مع اآل
نه أمن القومي بويعرف األ .لهم ببلوغها في هذه العالقات

للحفاظ على  -في حدود طاقتها-التي تتخذها الدولة  اإلجراءات
ت الدولية. ويجري كيانها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرا

ساسية والثقافة اإلستراتيجية للدولة في محاولة التركيز على القيم األ
سعي  ه يعب ر عننأمن القومي, حيث يرى البعض تحديد مفهوم األ

 أشكاللضمان مختلف  -عبر شتى الوسائل الممكنة-الدولة 
وهنا جل تحرير حركتها السياسية الداخلية والخارجية. أمن  ؛التدخل

ن حماية المواطنين والوطن من الداخل لها أب اإلقرار بد  منال 
, فهذا يعب ر همية متكافئة مع حماية حدوده ومصالحه في الخارجأ

 ؛شموليال همفهوم من حيثالقومي بشكله العام  األمنوظيفة عن 
, وهذا يتطلب األمة أوساسية للدولة يتعلق بحماية القيم األ ألنه

الداخلي والخارجي, في مقدمتها البناء  استعدادات على المستويين
مع التركيز على التنمية السياسية واالقتصادية  ,للدولة األيديولوجي

 .(16)وبناء القوة العسكرية الخاصة
 ,إن الجدل بين التيارات النظرية ذات الصلة بالدراسات األمنية 

 :تشملو  ,من القوميتمركز حول خمسة أبعاد أساسية لضمان األ
لتهديدات/ طبيعة التهديدات/ طبيعة االستجابة )مصادر ا

للتهديدات/ من الذين يقومون بتوفير األمن/ القيم الرئيسة موضوع 
التهديد(. فالركائز األساسية لمنظومة األمن القومي تتمثل 

 :(17)تيباآل
من رسم اإلستراتيجية الشاملة ومن ضمنها إستراتيجية األ :أواًل  

وتنمية قوى الدولة  ,و المستقبليةأنية آلالقومي لمواجهة التهديدات ا
 المختلفة.

عملية اإلدراك المبكرة للتهديدات الخارجية والداخلية الحالية  ا:ثانيً 
 أو المستقبلية.
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ستراتيجيات اقتصادية وعسكرية ا  القدرة على وضع خطط و  :اثالثً 
عالمية ودبلوماسية, تعمل على مواجهة التهديدات ا  وسياسية و 

 ة التعامل معها بسرعة.وكيفي ,امبكرً 
, ومعرفة تلك النوايا القراءة الجيدة لنوايا الدول المعادية للدولة ا:رابعً 

 الدول.هذه األرض من قبل على  وطرائق تنفيذها
وبالضرورة تؤثر الثقافة اإلستراتيجية للدولة على صياغة عقيدتها 

كل فهي تمثل مجموع اآلراء والمعتقدات والمبادئ التي تش ,منيةاأل
 أهمية األمنيةتكتسب العقيدة و في الدولة,  األمنلة أا لمسا فكري  نظامً 
 األمنية للسياسة دلياًل  بوصفها , وذلكالقادة في توجيه قراراتبالغة 

وعليه نشأت العالقة بين العقيدة  ,ها الداخلي والخارجييللدولة ببعد
هرها في جو  األمنيةذ تمثل العقيدة إ ,منية والسياسة الخارجيةاأل

دستورية أو حتى أخالقية تحدد توجه القادة السياسيين  امبادئ وأطرً 
سياسي لمصالح -في سياستهم الخارجية. فهي تعد التعريف الجيو

في الدولة بإطار نظري متناسق من  األمنيين, وتمد الفاعلين الدولة
 .منها الوطنيأهداف الدولة في مجال أفكار يساعد على تحقيق األ
لصالح أية و ي بلد هي التي تحدد, األمن لمن؟ منية ألاألالعقيدة  إن

في مواجهة أي شكل من المخاطر؟ وما هي الوسائل و قيم؟ 
المستعملة لتحقيق هذا األمن؟ فهي محاولة التعاطي مع التحديات 

ومن خاللها تقوم الدول بتعريف التهديدات  ,والقضايا التي تواجهها
يحدد المنهجية التي  امني  أ اورً والمخاطر التي توجهها, فهي تمثل تص

السبل لتحقيقه,  أفضلحدد تكما  من تحقيق أمنها,الدولة  تقر ب
وهي  ,فالعقيدة األمنية من شأنها أن تحدد األعداء وطرق مواجهتهم

ولة عن تقدير حجم المخاطر التي تتهدد النظام السياسي. ؤ المس
 عدًدامن القومي وكحال الثقافة اإلستراتيجية, تشتمل إستراتيجية األ

 : (18)من المقومات العامة الرئيسة هي
االجتماعية  األوضاعوتتكون من  :البيئة الداخلية للتخطيط .0

 واألحزاب ,والنظام السياسي واالقتصادي للدولة ,السائدة
خرى, والمؤسسات غير الحكومية األ ,وجماعات الضغط

وجماعات المصالح التي تولد  األحزابعن دور  فضاًل 
ا من عناصر الجو العام الذي يتم ا مهم  ها عنصرً ضغوط  

 طاره.إالتخطيط في 

قليمية البيئة الخارجية بأبعادها وحقائقها وضغوطها ومؤثراتها اإل .9
مكانات إالتي قد تفتح و والعالمية كلها وجوانب التفاعل بينهما, 

مكانات التصرف إا على بعض تضع قيودً  أو ,معينة للتصرف
ول البيئة السيكولوجية التي األ :م شكلينالبديلة. وتض األخرى

تتحدد في نطاق االتجاهات والتصورات الخاصة بمسؤولي 
البيئة الحركية  أي البيئة الفعلية التي تنفذ  واآلخرالتخطيط, 

فيها المخططات. ومعيار التوافق واالختالف بين البيئتين يرتبط 
بمدى دقة التصورات لدى واضعي الخطط ومدى اتصالها 

 لواقع.با

تركيب معين من القيم والمعتقدات  إطارفي  واضعو الخطط كل   .5
ا خر, تبعً آو أالتي تضغط على تفكيره وسلوكه في اتجاه 

ستمد منها هذه القيم للتفاوت في طبيعة المصادر التي ت  
ن يترتب على ذلك بالضرورة من أوبكل ما يمكن  ,والمعتقدات

الفكر  نماذج ومن ثم تنوع ,اختالف في مضمون التصورات
 والسلوك.

ستراتيجيات في مواجهة القدرات القومية المتاحة  الداعمة لإل .4
 ,فعال الدولية المضادة, ليوسع من نطاق االختيارردود األ

مع وجود تصور دقيق  ,لتنفيذ الخطط أفضلا ويوفر فرصً 
للكيفية التي سيتم بها تحريك هذه القدرات القومية في الموقف 

 .المحدد

 إذ ,طاره عملية التخطيطإفي  تنتظملتنظيمي الذي الهيكل ا .3
 ,وتعدد مسؤولياتها ,تختلف هذه الهياكل من حيث درجة تشعبها

االتصال  ونماذج ,جراءات التي تحكم عالقاتهاومدى تعقد اإل
 والتعامل معها.

منها أالصينية على توجهات  ثر الثقافة اإلستراتيجيةأالمبحث الثالث: 
 :القومي

ال الصراعات المسلحة محتدمة في سوريا والعراق بينما ال تز 
, من قوىالتستمر عالقات التنافس بين وبقية بقاع العالم المضطربة, 

بينها الواليات المتحدة والصين واليابان وحتى روسيا, في بحر الصين 
في قلب هذا الصراع تقع المطالبات البحرية والحدودية و الجنوبي. 

ة على ما يكاد يكون كامل بحر الصين المبالغ بها للصين بالسياد
وسخط األطراف المعنية  ,الجنوبي, مثيرًة غضب أغلب بلدان المنطقة

القوانين ة حول أهم طرق الشحن التجارية بالعالم, ومتحديًة الرئيس
واألطر التفسيرية للسيادة ووحدة األراضي  ,ةالبحرية الدولية الرئيس

صرفات الصين ببحر الصين رغم ذلك, ال ينبغي رؤية ت اإلقليمية.
مجرد انعكاس للصعود والسقوط الطبيعي ة الجنوبي في اآلونة األخير 

نما تتبع  للدول الذي تحركه المخاوف والمصالح الذاتية المعروفة, وا 
ا للتاريخ الصيني, وتمتد جذورها بعمق في تلك التصرفات منطًقا حتمي  

تتحدد وفق األساسية  الثقافة اإلستراتيجية العريقة للصين, وعناصرها
 :اآلتي

المركزية الصينية: في تاريخ الصين الطويل, وعلى عكس بقية  .0
ا للمساواة في السيادة بين العالم, لم يكن هناك أبًدا قبواًل طوعي  

قلب الثقافة اإلستراتيجية للصين تقع  األمم, كبيرها وصغيرها. ففي
مركزية الصين, والتي تضع الصين في أكثر البقاع محورية 
بالعالم مع مسؤولية أخالقية تقضي بحكم كل ما تحت السماء 

وهي فلسفة سياسية تم شرحها  ,بثقافة ومؤسسات الصين المتفوقة
اب على نحو  واسع في بيان  يدعى "الحلم الصيني" كتبه أحد الكت  

يوجد شيٌء بالعالم يدعى الصعود  . "ال19نيالعسكريين الصيني
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من جيش  "ليو مينجفو"السلمي ألمة", هكذا كتب الكولونيل 
التحرير الشعبي الصيني في كتابه األفضل مبيًعا بالصين والذي 

صفحة. ويتابع في موضع  آخر: "تمتلك الصين  511يقع في 
كان ذلك أائدة العالم". سواء جيًنا ثقافًيا متفوًقا يؤهلها لتصبح ق

عن طريق الصدفة أو عن قصد, فإن البرنامج السياسي للقائد 
الصيني األعلى شي جين بينغ يدعى أيًضا "الحلم الصيني". 
وبالتالي فإن الصين ببساطة ليست مجرد دولة مهمة, لكنها كتلة 
حضارية تعمل على إلهام العالم كي يصبح مثل الصين أكثر 

. في الواقع فإن إحساس (20)أسلوب الحكم في الصين فأكثر ويقبل
ذلك الصين الذي ال يتزعزع بكونها ضحية وبتعرضها لإلذالل, 

يتعلق بمعاناة الصين و الذي روجته الحكومة الصينية بقوة لعقود, 
منذ حرب األفيون في أربعينات القرن التاسع عشر على أيدي  

از تجاه فكرة أن بنفس قدر تعلقه بالسخط واالشمئز  ,الغربيين
المملكة السماوية العظيمة تم التنمر عليها من ِقبل دول  صغيرة 

من ولديها القليل  ,وأدنى في المرتبة األخالقية ,أقل تطوًرا بكثير
أو حت ى ليس لديها  فكريةالعظمة المصقول و الثقافي التراث ال

. ويمكن أن يختزل سلوك الصين العدواني شيء من ذلك
بحرية المبالغ بها, والتي تترجم إلى رهان بحر ومطالباتها ال

الصين الجنوبي, إلى مسألة  تتعلق بتصحيح نسق عدم احترام 
من ِقبل تلك البلدان الصغيرة المزعجة حول بحر  ,البلد الكبير

الصين الجنوبي, خاصة الفلبين وفيتنام, البلدان األكثر مقاومة 
لى التخمينات إليجاد للبلد الكبير. وال يحتاج المرء حتى للجوء إ

األقوال السائدة من ِقبل كبار المسؤولين الصينيين حول كيف ال 
من ِقبل شايجو )البلدان  ,ينبغي مقاومة ديجو )البلد الكبير(

 "شي جين بينغ"القائد األعلى  ى, تبن9105الصغيرة(. منذ مارس 
 جوهر سياسته الخارجية, المسماة بعناية "دبلوماسية البلد الكبير".

 "ليو هواكنغ"أبلغ القائد السابق لبحرية جيش التحرير الشعبي 
نظراءه األمريكيين في التسعينات أن الصين ليست المشكلة, 
نما  بوصفها البلد الكبير الذي يتنمر على البلدان الصغيرة, وا 

وقد . (21)العكس, أي أن البلدان الصغيرة تتنمر على البلد الكبير
ة المملوكة للدولة عدوانية الصين بررت وسائل اإلعالم الصيني

بأنها إجراءاٌت "عقابية" لتعليم البلدان  ,تجاه العديد من جيرانها
 الصغيرة دروًسا واستعادة خضوعها للبلد الكبير.

نهج الصين في بناء إمبراطورية من خالل  إن :أسلوب الملوك .9
فهناك نهج  ,اإلقناع القسري على ارتباط  وثيق بالمركزية الصينية

اإلخضاع عبر اإلقناع و لغزو عن طريق اإلقناع األخالقي, ا
يدعى  اعنصرً بوصفه  تمرست بهوهو ما الطوعي بتفوق الصين, 

 .(22), أو أسلوب الملوك"وانجداو"في الثقافة اإلستراتيجية الصينية 
القوة الغاشمة فقط إذا لم  في إطار هذه المخطط, سوف تستخدمو 

ورفضت الخضوع  ,الصين "اووانجداا"تقبل البلدان الصغيرة ب

ذا و للصين السمحة والمحسنة.  االستمرار هذه الدول اختارت ما ا 
فإن الصين  ,في مقاومة عرض الصين الكريم بالسيادة والسلطان

تشعر باالستخفاف بها. لذا تميل الصين دوًما إلى التفكير بنفسها 
كضحية عدم احترامها من ِقبل البلدان الصغيرة المزعجة التي 

شبيه نوٌع من التصرف وهذا ستحق العقاب والصد المسلح, ت
الذي يشكو باستمرار من عدم حصوله  "رودني دانجرفيلدبموقف "

على االحترام الكافي. وبالتالي فإن كل الحشد العسكري في بحر 
بناء الجزر إلنشاء مدارج  يترك ز فيوالذي  ,الصين الجنوبي

وبطاريات  ,يةعسكرية, مروًرا بنصب منشآت رادار عسكر 
 ,صواريخ دفاع جوي, وانتهاًء بنشر مقاتالت أسرع من الصوت

يراه دوًما  ,وأسطول  من السفن الحربية في المناطق المتنازع عليها
قادة الصين على أنه دفاعي في طبيعته, طريقة عادلة ومنصفة 
إلعادة ضبط النظام اإلقليمي والعالمي الفاسد إلى وضعه 

أسلوب الملوك ال يتعلق فقط بالمبادئ  األصلي والصحيح. لكن
نما يتضمن أيًضا التي عقلية الوالمقاربات و  عفا عليها الزمن, وا 

. يمكن تمييز أحد المحاور (23)للواقعية اإلستراتيجية اقوي   اإدراكً 
لتلك الواقعية من نزوع الصين إلى تصعيد تبجحها  المهم ة

االستفزازية كورقة  والقيام بانتهاج سياسة حافة الهاوية ,العسكري
مساومة قبيل جلسة مباحثات رئيسة. ذلك النسق يمكن 

وحرب  ,جيًدا في السلوك الصيني في الحرب الكورية توثيقه
والوضع المعقد في بحر الصين الجنوبي على نحو  أكثر  ,فيتنام

 وضوًحا. 

لد جوهر التفكير اإل :الثقة والخداع .5 ستراتيجي الصيني من رحم و 
كان ذلك عصر و المتحاربة منذ ألفي عام  مضت.  حقبة الممالك

ستراتيجيين الالمعين والكتابات الوافرة العديد من المخططين اإل
منذ ذلك الحين, ال يوجد الكثير من  .(24)عن الحرب واإلستراتيجية

متفوًقا  عد هالتفكير االبتكاري في اإلستراتيجية العسكرية يمكن 
يجية العسكرية الغنية التي على الكتابات واألطروحات اإلسترات

ميزت تلك الحقبة. وع رفت حقبة الممالك المتحاربة بحروبها 
بين عدد  كبير من الدول الصينية الصغيرة التي تتنافس  الشرسة

على التفوق. كانت منافسًة قوية بين أنداد, حيث لم تمتلك دولة 
واحدة القدرة على هزيمة خصومها بسهولة. عززت تلك الظروف 

ة التحالفات السياسية والعسكرية من أجل التغلب على أهمي
الخصوم الرئيسيين. لكن بمجرد تحقق الهدف قصير المدى وهو 

, كان الحلفاء السابقون ينقلبون سريًعا (25)هزيمة عدو مشترك
مكونين تحالفات  نفعية جديدة. كان ذلك  بعًضاعلى بعضهم 

واسع في ذلك  النمط من الخداع واالنتهازية مقبواًل على نحو  
الوقت كأمر  طبيعي  تماًما, ولم يحمل أحد ضغائن ضد حلفاء  

ألنه بالنسبة للجميع كان كل شيء لعبة قوة وصراع من  ؛غادرين
أجل التفوق. لم ي نتهك أي مبدأ, ألن المبدأ الوحيد كان استعمال 
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اآلخرين لتحقيق األهداف األنانية للمرء. لكن بناء التحالفات 
في الثقافة  لممالك المتحاربة ترك عالمًة ال تمحىخالل حقبة ا

اإلستراتيجية الصينية, عالمة تضع تركيزها على النفعية والخداع 
قصيري المدى, ال على الثقة اإلستراتيجية والصداقة طويلتي 

لذا ظهر انهيار كبير في الثقة المتبادلة بين الصين  .(26)المدى
ن )اتحاد دول جنوب وأغلب جيرانها, خاصًة دول منظمة آسيا

التي لديها خالفات مع مطالبات الصين في بحر  ,شرق آسيا(
. ونهج الصين الرئيس تجاه دول منظمة (27)الصين الجنوبي

آسيان مثال. فمن ناحية, تقبل الصين مدونة قواعد سلوك 
كمبادئ ملزمة للجميع, لكنها من ناحية  أخرى ترفض أي  آسيا

النزاعات, تاركًة الجميع  بيان جماعي لدول المنظمة بشأن
متشككين في دوافع الصين. هنا, تظهر الثقافة اإلستراتيجية 
للممالك المتحاربة بوضوح  كامل. ومثاٌل آخر: الصين هي دولة 
موقعة على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار, لكن الصين 
تنكر تماًما أي شرعية للتحكيم الدولي, والذي تتطلبه بنود محددة 

كدولة موقعة على االتفاقية, رفضت الصين بحزم و االتفاقية. ب
المشاركة في قضية التحكيم التي رفعتها الفلبين. بفعل ذلك, ال 
تساعد الصين نفسها فيما يتعلق ببناء ثقة  دولية في إخالصها. 
مجدًدا, يطارد شبح الثقافة اإلستراتيجية للممالك المتحاربة 

. أخيًرا, احتجت الصين (28)بصورتهاالصين, محدثًا ضرًرا فادًحا 
بشدة على أي دور للواليات المتحدة في نزاع بحر الصين 
الجنوبي, واصفًة الواليات المتحدة بأنها بلٌد "دخيل" بعيد جغرافًيا, 
ليس له أي نزاعات بحرية أو حدودية مع الصين في بحر الصين 

عبر آسيا لآلسيويين. رغم ذلك, تهزم الصين خطابها فالجنوبي 
السعي بنشاط إلى إشراك روسيا, وهي بالقطع بلٌد "دخيل" آخر, 
في صراع بحر الصين الجنوبي. أصدر وزيري الخارجية الروسي 
والصيني  بياًنا مشترًكا يعربان فيه عن اعتراضهما على الدور 
الذي تلعبه الواليات المتحدة كبلد  "دخيل". ومن الصعب الهروب 

تلك الحاالت, فهي متالزمة كالسيكية من المفارقة هذه في جميع 
ستراتيجي الصيني أللف للممالك المتحاربة تغلغلت في التفكير اإل

 عام.

وفي ضوء مالمح هذه الثقافة اإلستراتيجية الصينية, تنتهج الصين 
ساسي لهذه بدأب وثبات سياسة خارجية سلمية مستقلة, والهدف األ

راضيها. أوسالمة  سيادتهاو السياسة هو حماية استقالل الصين 
ذ ظلت الصين تنتهج مبدأ إهم مالمح هذه السياسة, أوفيما يلي 

االستقالل والتمسك بزمام المبادرة. وتحدد موقفها وسياستها في 
ساسية للشعب ا من المصالح األجميع الشؤون الدولية انطالقً 

والتمييز بين الصواب والخطأ, وال تخضع  ,وشعوب العالم الصيني,
و أية دولة عظمى أن الصين ال تتحالف مع إخارجية. ضغوط  يأل
تشترك في  , والعسكري فحل إلقامةية كتلة دول, وال تسعى أ

 ى. وتثابر الصين علالعسكريسباق التسلح وال تمارس التوسع 
ية دولة سواء أن أمعارضة الهيمنة وصيانة السالم العالمي. فترى 

ا م فقيرة , تعد عضوً أة م ضعيفة, غنيأم صغيرة, قوية أكانت كبيرة أ
ن تحل أقدر المساواة. ويجب  ىعل الدوليعضاء المجتمع أمن 

جميع النزاعات والخالفات بين البلدان بطريقة سلمية عبر 
وال  ,التهديد باستخدام القوة أوالقوة  إلىوليس باللجوء  ,التشاورات

حجة. ولن تفرض  أييسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ب
, اآلخرين ييديولوجيتها السياسية علأو  ينظامها االجتماع الصين

 االجتماعين تفرض نظامها أية دولة بألن تسمح  هوفي الوقت نفس
 .(29)يديولوجيتها السياسية عليهاأو 

اقتصادي  يجل بناء نظام دولأوكذلك تعمل الصين بنشاط من 
ن النظام الجديد يجب أجديد عادل ومعقول. وترى الصين  يوسياس

ن يعكس أو  ,وتقدم العصر ,ن يجسد مطالب تطور التاريخأليه ع
ن أرغبات شعوب مختلف دول العالم ومصالحها المشتركة. ويجب 

خرى المعترفة األ والمبادئ يالخمسة للتعايش السلم المبادئتكون 
 السياسي الدوليا لبناء النظام ساسً أبها للعالقات الدولية 

قامة عالقات الصداقة إ فيالجديد, فترغب الصين  يواالقتصاد
الخمسة  المبادئ أساس ىعل هاوالتعاون مع جميع البلدان وتطوير 

وعدم  ي,راضوسالمة األ ,المتمثلة في االحترام المتبادل للسيادة
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية  على اآلخرين,االعتداء 
 .يوالمساواة والتعايش السلم لآلخرين,

لف مؤسسة أثالثمئة وتسعين  قامةإوقد صادقت الصين على 
جنبية التعاقدية سبعمئة التمويل, وبلغت قيمة االستثمارات األ أجنبية

, وبلغت قيمة يمريكأا وتسعمئة مليون دوالر ربعين مليارً أوخمسة و 
جنبية المستخدمة بصورة فعلية ثالثمئة وخمسة االستثمارات األ

قيمة  يجمالإ . ووصليمريكأا وخمسمئة مليون دوالر وتسعين مليارً 
خمسمئة وتسعة  ىلإ 9110الواردات والصادرات الصينية في عام 

, وذلك يحتل المركز السادس يمريكأمليارات وثمانمئة مليون دوالر 
في العالم. انضمت الصين الي منظمة التجارة العالمية في اليوم 

بعد مفاوضات امتدت خمسة  9110الحادى عشر من ديسمبر عام 
التمتع بحقوق معنية بعد دخول منظمة  ىلإضافة إلوبا .اعشر عامً 

ن الصين بصفتها دولة دائمة العضوية في فإالتجارة العالمية, 
يجاد حلول سياسية إ, تشترك بنشاط في يمن الدولمجلس األ

ها لالشتراك في يوفدت الصين عسكري  أقليمية ساخنة. وقد إلقضايا 
المم المتحدة . وتؤيد بعثات حفظ السالم الدولية التى تشرف عليها ا

مم المتحدة وتدعمها مع غيرها من الهيئات صالح األإالصين 
في معالجة الشؤون  المهمدورها  أداءلمواصلة  ؛طرافالمتعددة األ

رهابية بمختلف الدولية. وتعارض الصين بحزم جميع النشاطات اإل
لمكافحة  يفي النضال الدول مهم ةوتساهم مساهمة  ,شكالهاأ

 يالتسلح الدول ىتعمل الصين بجهد لدفع السيطرة علو . اإلرهاب
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 ىلإن, انضمت الصين ونزع السالح وحظر االنتشار. وحتى اآل
وحظر  يالتسلح الدول ىجميع المعاهدات الدولية بشأن السيطرة عل

االنتشار. وفي مجال حظر االنتشار, ظلت الصين تلتزم وتنفذ 
في بناء بنية قانونية  ابصورة صارمة تعهداتها الدولية وتبذل جهدً 

ا ساسي  أ ا متكاماًل نظامً  أقامتدارة حظر االنتشار فيها, وقد إل
ا ظلت حكومة الصين تهتم اهتمامً و للتحكم في حظر االنتشار. 

وقد  ,ا متواصلة في هذا المجالوبذلت جهودً  اإلنسان,ا بحقوق بالغً 
 :نسان بما فيهااشتركت في ثماني عشرة معاهدة حول حقوق اإل

المعاهدة الدولية حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(, )
المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية.  ىكما وقعت عل

ن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى للعمل معا إ
كتفاقم البيئة  ,لمعالجة القضايا العالمية التي تواجه التنمية البشرية

 ,والبطالة ,والفقر ,ونقص الموارد الطبيعية ها,وتدهور  الحيوية
وانتشار  ,والمخدرات ,مراضوانتشار األ ,وتضخم عدد السكان

 جرامية الدولية وغيرها .النشاطات اإل

 :الخاتمة
ن التحول في مفهوم األمن خاضع لظروف سياقية زمنية تجعله إ

عنا بمفاهيم األمر يجعلنا نستقرئ أن الواقع سيطال ,يصطبغ بسماتها
جديدة لألمن تحددها طبيعة المرحلة القادمة. وضرورة االهتمام 

والتمييز  ,وتشخيص مصادرها ,برصد التهديدات األمنية الجديدة
ومن ثم التفكير بأساليب التعامل معها,  ,وقياس شدتها ,بين أنواعها
 ,بد من ضرورة التفكير بمنطق متعدد األبعاد واالتجاهات وعليه ال
نهج جدلي عقالني تكاملي يؤمن بتحليالت هي األخرى وفق م

ويسمح بتجاوز انغالق التفكير األمني على بعده  ,متعددة األبعاد
ستراتيجي من أدوات تحليل أه الفكر اإلويستند إلى ما هي   ,العسكري

 ,وأساليب توق ع في سعي للتعامل مع ما ظهر من تلك التهديدات
قوة الدولة, بتجميع كافة  وتوقع ما هو مرتقب منها. وتحسب

اإلمكانات, وتأثيراتها اإليجابية والسلبية. وهو ما تعارف عليه بأنها 
ناتج تجميع القوى المختلفة للدولة, السياسية واالقتصادية والعسكرية 
واالجتماعية, والجيوبولتكية بكل سماتها وخصائصها )قوتها 

ات القوية وضعفها( , وهو ما ينتج عنه تأثيرات إيجابية للسم
فتحسب باإلضافة, وأخرى سلبية للسمات الضعيفة يتم حسابها 
بالخصم, ويكون الناتج النهائي هي محصلة َكْمي ة تسمى "قدرة 
الدولة على تحقيق مصالحها في المجتمع الدولي وفي التأثير على 

  .غيرها"
ن التطوير النشط لعالقات أنموذج الصين, نجد أوفي ضوء دراسة 

من الثقافة  مهمجزء  ,والصداقة مع الدول المجاورة حسن الجوار
اإلستراتيجية الصينية. لقد حلت الصين قضايا خلفها التاريخ مع 

المنفعة  ذاتوتتطور عالقات التعاون  ,معظم الدول المجاورة

ن تقوية إا. ا مزدهرً المتبادلة بينها وبين الدول المجاورة تطورً 
 ي  ساسأقدم  موطئالغفيرة  التضامن والتعاون مع الدول النامية

ن الصين والدول النامية الغفيرة لها ا  للسياسة الخارجية الصينية. و 
هداف مشتركة لصيانة أوكذلك لها  ,معانات تاريخية مشتركة

استقاللها وتحقيق تنميتها االقتصادية, وعليه فلها قاعدة تعاون 
ن الصين تهتم كل إولها آفاق واسعة في هذا المجال.  ,عميقة

 إلىوتدعو  ,مع الدول المتقدمةها االهتمام بتحسين عالقاتها وتطوير 
يديولوجية في العالقات بين تجاوز اختالف النظم االجتماعية واأل

 ,النقاط المشتركة إليجاد يوالسع ,واالحترام المتبادل ,مختلف الدول
المنفعة المتبادلة.  يوتوسيع التعاون ذ ,اوترك الخالفات جانبً 

ن أوتود  ,الخارج بصورة شاملة ىن سياسة االنفتاح علفتطبق الصي
والتعاون االقتصادي  ,توسع مجاالت االتصاالت التجارية

نطاق واسع مع  ىعل ,والتبادالت العلمية والثقافية ,والتكنولوجي
والمنفعة  ,مبدأ المساواة أساس ىعل ,مختلف دول ومناطق العالم

 المتبادلة لدفع االزدهار المشترك.
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والهوامش قائمة الحواشي  
                                                      

 

 

, دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد ( الخليل, سمير1)
, مراجعة وتعليق قية للمفاهيم الثقافية المتداولةضاءة توثيإ ,الثقافي
 .021, ص 0202الشيخ, دار الكتب العلمية, بغداد, سمير 
(الثقافة السياسية هي مجموعة القيم واالتجاهات وال ) سلوكيات

جزء من الثقافة و  ,فهي ثقافة فرعية ,والمعارف السياسية ألفراد المجتمع
العامة للمجتمع تؤثر فيه وتتأثر به, وتتميز بكونها متغيرة. فال تعرف 
الثبات المطلق, ويتوقف حجم ومدى التغير على عدة عوامل كمدى 

جم ومعدل التغير في البنى االقتصادية واالجتماعية والسياسية, وح
االهتمام الذى توليه وتخصصه الدولة إلحداث هذا التغيير في ثقافة 
المجتمع, ومدى رسوخ هذه القيم في نفوس األفراد. وتحتوى الثقافة 

كراه فقد تؤكد ن القيم السياسية مثل الحرية واإلالسياسية على عدد م
على قيمة الحرية وهنا طاعة الفرد للسلطة الحاكمة يكون على أساس 

حساس بالقدرة على التأثير إويكون لدى الفرد  ,ناع وليس الخوفاالقت
أو قد تؤكد على  ,يجابيةات الحياة السياسية والمشاركة اإلفي مجري
, وكذلك يساس بالقدرة على التأثير السياسحكراه ويفتقد اإلقيمة اإل

ويتوقف  ,من عناصر الثقافة السياسية أساسيالشك والثقة عنصر 
على طبيعة سلوك الحكومة تجاه  شكله في الحكومة وأمدى ثقة الفرد 

الثقافة  فتتأكد ,, والمساواة والتدرجفراد ومدى استجابتها لمطالبهماأل
 ,فراد أو على التمييز والتفرقة بينهمما على المساواة بين األإالسياسية 

وتزداد درجة المشاركة السياسية في المجتمع كلما زاد االحساس 
ففي  يوالوالء القوم ي, الوالء المحلاخيرً أو   ادهبالمساواة بين أفر 

من قيمة الثقافة القومية يتجه الفرد بوالئه نحو  يتعل يالمجتمعات الت
عالء ا  و  ة,ولية العامؤ كل بما يتضمنه ذلك من شعور بالمسالدولة ك

واالهتمام بالقضايا القومية.  ,على المصلحة الخاصة ةالمصلحة العام
قافة المحلية يتجه الفرد من قيمة الث يى تعلأما في المجتمعات الت

سرته أو قبيلته أو جماعته الدينية أو العرقية أو اللغوية ألى إبوالئه 
ة, ولية العامؤ ويصاحب ذلك غياب الشعور بالمس ,على حساب الدولة

وعبد  ,, السيدلى القضايا المحلية والذات. ينظر: عليوةواالنغالق ع
, ياسة العامة وصنع القرار, بيروتلس: دراسات في االكريم درويش

0222. 
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, بيروت, الدار العربية للعلوم ناشرون, 0االحتمالي والمعلومات, ط
وكذلك: واغنر, سينيثيا )تحرير(, االستشراف  01, ص0200

لسنوي ماع افي االجت ألقيتستراتيجية مجموعة بحوث واالبتكار واإل
, 0, ترجمة صباح صديق الدملوجي, ط0222لجمعية مستقبل العالم 

 .0222, بيروت المنظمة العربية للترجمة

                                                                                       

 

 

من القومي, جريدة ستراتيجية واأل( يسين, السيد, الثقافة اإل3)
 .3, ص0221,  22200هرام, العدد األ

ور العسكري د االجتماع, علم شرف سليمانأ( غبلاير, 4)
, مؤسسة شباب 0من القومي, طلعسكرية في تحقيق األالمؤسسة ا

 .20, ص 0202الدامعة للطباعة , 
5            Johnston, Alastair Iain, “Thinking 

about Strategic Culture,” International 
Security, vol. 19, no. 4 (spring, 1995), pp. 32 - 
64. 

 .022, ص ر, مصدر سبق ذكره, سمي(   خليل6)
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المفتاح لفهم راتيجية ستت, كيري, الثقافة اإل( لونغهرس10)

 .02, ص 0222لمانية, جامعة برمنغهام, السياسة األ
 اإلستراتيجية: الثقافة ( تيريل, اندرو, تيريل وجنيفر كينبر11)
مارات , مركز اإل0, ط88والردع النووي, دراسات عالمية  اإليرانية
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منهجية ومستويات الحركة السياسية, مجلة السياسية اسس البحث ال
للدراسات  األهرام, مركز القاهرة ,023السياسة الدولية, ع 

 .022, ص0222ستراتيجية, اإل
من ستراتيجية وسياسة األالثقافة اإل ( ينظر: جيفري النتس,13)

 .2, ص 0220القومي, جمعية الدراسات الدولية, 
 األمنستراتيجية في خدمة ( درويش, عيسى, ركائز اإل14)

, السنة الثانية, دمشق اتحاد 2, 2القومي, مجلة الفكر السياسي, ع 
 .2, ص0222الكتاب العرب, 

, مركز الشرق القومي: لندن األمنمفهوم  ( سالم, زهير,15)
 .12, ص0221اسات, العربي للدر 
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 .22, ص0200, اإلمارات
ستراتيجية, معرفته عن اإل تحتاج , كل ما( وايتهيد, جو18)

, 0203الفجر,  , القاهرة, دار 0ترجمة صباح حسن عبد القادر, ط
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بو أ,  0, ط. وكذلك: مجموعة مؤلفين: هكذا يصنع المستقبل00
,  0220, ستراتيجيةللدراسات والبحوث اإل اإلمارات, مركز ظبي
 .2ص

لوماسية , الحزام والطريق تحوالت الدب( لينغ, جانغ يون19)
, دار صفصافة 0ية محمد الغازي, طأ, ترجمة 00الصيتية في القرن 

  .21ص , 0201للنشر, 
ة من منظار , السياسة الخارجية الصيني( منصور, عماد20)

 .02, ص0202,  00ستراتيجية, سياسات عربية, العدد الثقافة اإل
((21          Deng, Yong , the Chinese 

conception of national interests in International 
Relations , the china    Quarterly , no.154 , 1998, 
p.44.                                                       

ستراتيجي الصيني ( ينظر: العلوان, محمد, معالم الفكر اإل22)
, ير, المغرب, جامعة ابن زهر اكادا, الحلم الصيني نموذجً الجديد
0201. 
, الهندية –ستراتيجية الصينية العقائد اإل إلى( مدخل 23)

 .0, ص 0202, سكرية والفضاءدى التكنولوجيا العمنت
(24 )Feng,Huiyun : Chinese Strategic Culture 

and Foreign policy Decision-Making , Confucianism 
, Leadership and War , London , Routledge , 2007 , 
p.73.                                  

ور د, علم االجتماع العسكري شرف سليمانأ( غبلاير, 25)
, مصدر سبق ذكره , من القوميالمؤسسة العسكرية في تحقيق األ

 .28ص
من القومي ( ينظر: الغنجة, هشام داود, تحديات األ26)
 .0, ص0201, 2223الحوار المتمدن, العدد  ,الصيني

  27  W.legro . Jeffrey , “What China Will 
Want: The Future Intentions of a 
Rising Power,” Perspectives on Politics, vol. 5, 

no. 3 (Sep. 2007), pp. 522 - 524. 
ة الجديدة يين( ينظر: علي, سليم كاطع, الدبلوماسية الص28)

ستراتيجية, , مركز المستقبل للدراسات اإلالقومي األمنومتطلبات 
 .0, ص0201
( الحمراوي, محمد عبد الفتاح, السياسة الخارجية  29)
 .8/2/0202زائرية للدراسات السياسية, وعة الج, الموسالصينية

 ليزية:جقائمة المراجع العربية واالن
 : : المراجع العربيةواًل أ
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