171

كمال بوناب | Kamel Bounab

*

"الجيوبوليتيك الكونفوشيوسي :تص ّورات الصين
الجيوبوليتيكية للحرب األميركية على اإلرهاب"
"Confucian Geopolitics: Chinese Geopolitical Imaginations of
"the US War on Terror

عنوان الكتاب :الجيوبوليتيك الكونفوشيويس :تص ّورات الصني الجيوبوليتيكية للحرب األمريكية عىل اإلرهاب
عنوان الكتاب يف لغته.Confucian Geopolitics: Chinese Geopolitical Imaginations of the US War on Terror :
املؤلف :نينغ أن .Ning An
النارش.Springer Nature Singapore Pte Ltd :
سنة النرش.2020 :
عدد الصفحات 194 :صفحة.
*

أستاذ العالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،كلية الحقوق ،جامعة عنابة ،الجزائر.
Professor of International Relations, Department of Political sciences, Annaba University, Algeria.

171

ددعلالا

172
مق ّدمة
يفرتض مؤلف الكتاب نينغ أن ،بدايةً ،أ ّن الدراسات الجيوبوليتيكية
يف الصني قد ارتبطت بالنظرة املهيمنة التي ر ّوجت لها األوساط
األكادميية الغربية ،وأ ّن الحاجة تستدعي رصد األصوات واملواقف
كل ما يستأثر بفحص تأثري الخاصية املكانية يف
النقدية من الداخل يف ّ
مامرسة السلطة .ويف ذلك اعتمد الباحث عىل الجيوبوليتيك النقدية
إطا ًرا نظريًا والجيوبوليتيك غري الغربية بوصفها إطا ًرا تجريب ًيا .وتعاين
األوىل مجموعة قيود أنطولوجية وإبستيمولوجية ،كرتكيزها إمربيق ًيا
عىل الفضاءات الغربية واهتاممها بتحليل النصوص والخطابات
اإلعالمية بدلً من الجمهور الذي يستهلك هذه النصوص ،مبن فيهم
جمهور الق ّراء وال ّنقاد.
سؤال أساسيًا :ملاذا يُعترب البحث التجريبي من منظور
يطرح املؤلف ً
مهم؟ وبعد أن يشري إىل الفجوات
الحرب األمريكية عىل اإلرهاب ًّ
املعرفية التي تنجم عن الرؤية بعدسات غري غربية ،يُتبع االستفسار
السابق بتساؤالت فرعية ،منها :ما وجهات نظر الصني تجاه الحرب
األمريكية عىل اإلرهاب؟ وملاذا ت ُعترب دراسة املنظور الصيني مه ّمة؟
تأث ّرت تص ّورات الصني عن اإلرهاب بثالثة أمناط من الجيوبوليتيك؛
يختص ال ّنمط األول بـالجيوبوليتيك ما بعد االستعامرية التي ترسم
ّ
حدو ًدا بني فضاء الخاص (الغرب) وفضاء اآلخر (باقي األماكن) .يرمز
النمط الثاين إىل جيوبوليتيك التابع التي تش ّد االنتباه إىل ما يتع ّرض
ٍ
مامرسات يفرضها املهيمن جغرافيًا .أ ّما النمط
له امله ّمشون من
الثالث ّ
فيدل عىل الجغرافيا غري الغربية ،وهي فكرة أكرث عمومية من
تقسيم ثنائ ًيا متعارضً ا وال تؤكّد عىل عالقات القوة
سابقتَيها ،ال تق ّدم
ً
غري املتكافئة .ومبا أ ّن الصني ذات أهمية متزايدة يف السياسة الدولية،
وال تقع يف سياقٍ ثانوي ،وال هي بالدولة الهامشية أو املهجورة ،فإ ّن
سينصب عىل هذا النمط من الجيوبوليتيك.
تركيز البحث
ّ
يستهدف الباحث دراسة املجتمع الصيني بطريقتني معهودتني
يف علم االجتامع؛ من أعىل إىل أسفل ومن أسفل إىل أعىل .ويركّز
عىل تحليل أصوات نخب الدولة وأصوات الجامهري غري الحكومية.
وتنقسم هذه األخرية بدورها إىل فئتني :الطبقة الوسطى املتعلّمة
والكتلة .يف هذا اإلطار يق ّر املؤلّف بأ ّن وسائل اإلعالم الصينية تقع
تحت سيطرة النخب السياسية وتوجيهها ،لذلك ارتأى أن يفحص
األرشيف الذي يهت ّم بالحرب األمريكية عىل اإلرهاب يف صحيفتَي
 People's Dailyو ،South Weekendكام اعتمد عىل أداة املقابلة
شخصا من
(التي دامت من  40إىل  90دقيقة) لفهم تو ّجهات 58
ً
ق ّراء الصحيفتني .أ ّما ضبط مواقف الكتلة فقد كان يحتاج إىل متابعة

رياني /يناثلا نوناكوناك

تفاعل الجمهور مع االنتشار الواسع للمعلومة عىل موقع سينا ويبو
.Sina Weibo
يحقّق الكتاب يف تصورات الصني الجيوبوليتيكية للحرب األمريكية
عىل اإلرهاب من خالل مثانية فصول تشمل املقدمة والخامتة ،حيث
يعمد املؤلف يف الفصل الثاين إىل عرض األصول الفكرية ملفهوم
الجيوبوليتيك النقدية ،مربزًا أ ّن انفتاحه عىل ما هو كامن يف السياقات
السوسيوسياسية للصني سيسمح بتجاوز هيمنة املعامل الغربية عىل
الحقل ،ويتع ّزز ذلك أكرث يف اإلطار التجريبي الذي يتيحه الفصل
الثالث من الكتاب؛ إذ سيكون يف مقدور القارئ التعرف إىل ما هو
غري مستكشف يف الثقافة السياسية الصينية الحالية من أُط ٍر وتقاليد
جيوبوليتيكية .ويف حني كان الفصل الرابع رس ًدا ملنهجية البحث
وأساليبه ،تسلّح الفصالن الخامس والسادس بأطروحات منوذج
الدعاية ومنوذج الجمهور النشط القرتاح جدول أعامل بحثي يطمح
إىل دمج آراء الجمهور يف أدبيات الجيوبوليتيك .أ ّما الفصل السابع
فكان إضاء ًة جديدة تركّز عىل قدرة اإلنرتنت يف تشكيل فضاءات
فاعل
جديدة للرؤى الجيوبوليتيكية ،وهو ما يجعل من التكنولوجيا ً
احم ومه ّد ًدا للعالقة التقليدية بني السلطة واملعرفة.
مز ً

الجيوبوليتيك النقدية
ال تقترص الجيوبوليتيك النقدية عىل الحقائق الجغرافية املادية
املحايدة واملق َّدمة مسبقًا ،وإنّ ا تتضم ّن أيضً ا عملية إنتاج ذاتية
توحي بوجود مسعى للتأثري يف الخرائط ،وتت ّم مبساعدة ممثّلني
سياسيني يحاولون االستيالء عىل مختلف الفضاءات وتنظيمها لتناسب
مصالحهم املادية ورؤاهم الثقافية؛ مبعنى أنّها جغرافيا متخيّلة
ينتجها السياسيون الذين يتحك ّمون يف النصوص وحياكة الرسديات.
فعىل سبيل املثال ،ساهمت مقاالت جورج كينان "التيليغرام الطويل"
و"السيد  "Xيف تصوير االتحاد السوفيايت ،أثناء الحرب الباردة ،عىل
ِ
ومغتصب محتمل وطوفان أحمر ،وساعد هذا
أنه دولة مسترشقة
األمر عىل بناء خطاب مركزي ي ّربر سياسة االحتواء.
تتب ّنى الجيوبوليتيك النقدية ،إذًا ،التحقيق يف تأثري املعرفة املنتجة
اجتامعيًا عىل مامرسة السياسة ،وغرضها هو استعادة الخطابات التي
بدل من البحث يف واقع مستقل ووجودي ،ومبا
تحكم الجغرافيا ً
أنها تؤكّد عىل محورية الذات يف عملية إنتاج املعرفة ،فإنها تشكّك
يف إمكانية الوصول إىل معرفة موضوعية وعلمية .وعاد ًة ما ترتبط
الجيوبوليتيك النقدية مبفهوم "الخطاب" ،وأطروحات ميشيل فوكو
حول العالقة بني القوة واملعرفة؛ لذلك تتجه الجيوبوليتيك النقدية
إىل النهل من النصوص والخطب والتقارير (الجيوبوليتيك الرسمية

بتك ضورعو تاعجارم

173

"الجيوبوليتيك الكونفوشيوسي :تصوّ رات الصين الجيوبوليتيكية للحرب األميركية على اإلرهاب"

والجيوبوليتيك العملية) التي تتالعب بها النخب (القادة والضباط
ومراكز الفكر واالسرتاتيجيون والخرباء العسكريون) ،فعقب الحرب
الباردة مل توقف النخب األمريكية أيديولوجيتها تجاه االتحاد السوفيايت،
وواصلت تأكيدها عىل خطر عدم االستقرار يف أوروبا الرشقية ،ومن
منظور الجيوبوليتيك النقدية يُع ّد هذا تالع ًبا بالنصوص إلضفاء
الرشعية عىل السياسات األمنية والنزعات العسكرتارية مبا يتوافق
مع قالب فهم الناس للعامل والسياسة (الجيوبوليتيك الشعبية) ،متا ًما
مثل ما عمدت أفالم هوليوود ،بعد أحداث  11سبتمرب  ،2001إىل
االستثامر يف النص الشعبي لوصف اإلرهايب باعتباره آخ َر غري أخالقي.
ٍ
موجات من النقد،
واجه تركيز الجيوبوليتيك النقدية عىل النصوص
كل يشء
إ ْذ قد تتوافر معطياتٌ موازية تجعل مبتغى استيعاب ّ
نص ًيا يبدو أم ًرا مستعص ًيا ،وانطالقًا من التساؤل :كيف تعمل
ومتثيله ّ
األشياء خارج النص يف إنتاج الفهم الجيوبوليتييك؟ برزت مقاربتان يف
نقد الجيوبوليتيك النقدية:
1.الجيوبوليتيك النسوية :انتقد النسويون الجيوبوليتيك النقدية يف
مركزيتها املفرطة ،وأنها جغرافيا وجنيالوجيا ذكورية وغري مادية،
مكتوبة من الرجال وعنهم وإليهم ،تُسكت اإلناث وتستبعده ّن
من املجال السيايس ،إضافة إىل أ ّن بحوث الجيوبوليتيك النقدية
تويل الروايات الجيوبوليتيكية يف النطاق األكرب (الدولة) اهتام ًما،
وتتجاهل تجارب املقياس األصغر (اإلنسان).
2.الجيوبوليتيك الالمتثيلية :تناقض إطار ما بعد الهيكلية الذي
مينح امتيازًا لفهم العامل عن طريق الخربات املعرفية والنصية
والبرصية ،وتركّز عىل التقاط املتغريات غري القابلة للتفسري
كالتأث ّر والعاطفة وغريها من األشياء غري املادية التي تكون
توسع يف فهم
خارج نطاق النصوص ،فمن شأن العواطف أن ّ
الجغرافيا من عقالنية ولها قابلية التن ّبؤ إىل َحشَ وية وغرائزية،
فقد تح ّولت مشاعر الخوف واألمل والحزن والوطنية بعد أحداث
 11سبتمرب إىل تجربة هوس جامعية للخيبة والصدمة وساهمت
يف ترسيم حدود متخيّلة بني الواليات املتحدة واإلرهابيني،
و ُوظّفت لتربير رغبات االنتقام وإجراءاته .ترمز الجيوبوليتيك
النسوية والجيوبوليتيك غري التمثيلية إىل أنطولوجيا جغرافية
جديدة تتجاوز املجال النيص ،وكتعريف إجرايئ تهدف الجغرافيا
النقدية إىل التحقيق يف العالقات املعقّدة بني املامرسات
السياسية والجغرافيا بطرق متثيلية وغري متثيلية.

تقاليد الجيوبوليتيك
الكونفوشيوسي  -الصيني
قال يش جينبينغ ،أثناء زيارته قرص باكنغهام سنة " ،2015املسافة
الجغرافية لن تفصل أب ًدا بني أولئك الذين يتشاركون األفكار ذاتها".
َاربت صحيفة "الشعب اليومية" املزاعم
ويف  21آذار /مارس  2009ق ْ
األمريكية لنرش الدميقراطية يف الرشق األوسط من منظور القيم
برتقال
ً
نتج
والتقاليد الصينية" :ما هو مزرو ٌع يف جنوب نهر هواي سيُ ُ
صحيًّا ،أما ما زُر َع يف شامل النهر فسيكون برتقالً ثاليث األوراق".
يوحي هذا التعليق بأ ّن التقاليد الكونفوشيوسية ما زالت حارضة يف
الخطابات السياسية املعارصة ،وميكن رصد عنوانني بارزين لها:
•متييز ْ -ه َوا  -يِي :منذ عهد حكم أرسة زهو ( 1046ق .م -
 711ق .م) تب ّنت الصني كلمة ْهوا  Huaلتمييز الـ "هان"
 Hanالصينيني من األقليات والغرباء الـ "يِي"  .Yiيشري كتاب
"الشعائر"((( إىل أ ّن هذا التاميز ال يرمز إىل هرمية ثقافية بقدر
ما ّ
يدل عىل وجود تناقض مكاين ،إذ ت ّم تصوير الصني عىل أنها
املوقع الجغرايف للهان ،بينام تتوزّع باقي األقليات العرقية عىل
املناطق النائية "تقع هوا يف وسط العامل ،يحيط بهم من الرشق
'يِي' ذوو الشعر الطويل واألوشام ويتناولون الطعام من دون
طبخه ،والذين هم يف الجنوب يدعون 'مان' أقدامهم عارية
وأطعمتهم نيئة ،ومن الغرب 'رونغ' يرتدون جلو ًدا وال يأكلون
الحبوب ،ومن الجنوب 'دي' يرتدون الريش ويعيشون يف
الكهوف" .لقد ت ّم ترميز يِي بأنها انعكاس لحياة بربرية بدائية،
تحضا وما يتبع ذلك من تف ّوق
يف حني ّ
تعب هوا عن حياة أكرث ّ ً
اجتامعي ونفيس وثقايف وسيايس ومادي .لذلك يُسمح ،مبنظور
ساللة زهو ،لـِ ْهوا أن تسيطر عىل أرايض وسط الصني املأهولة
بالسكان ،يف حني يقترص وجود يِي عىل املراعي والصحاري يف
املناطق النائية .كام ت ّم إقرار نظام الجزية لضامن تبعية يي لِ ْهوا.
•املركزية الصينية :إ ّن معيار التمييز بني هوا َويي هو درجة
االحتكام للثقافة الكونفوشيوسية ،حيث متّت اإلشادة بدولة
تشو  ،Chuالتي تقع يف الحافة الجنوبية للصني ومص ّنفة
عىل أنها يِي ،نظري مساعدتها باقي الدول وإحسانها لعامة
الناس خالل فرتة الدول املتحاربة ( 771ق .م  221 -ق .م)،
 1يص ّنف كتاب الشعائر يل جي عىل أنه واح ٌد من الكالسيكيات الخمسة لرشيعة
كونفوشيوس ،ويَصف األشكال االجتامعية والنظام الحكومي واملناسك االحتفالية لساللة
زهو .وقد أعاد أتباع كونفوشيوس وتالميذه تحرير الكتاب مرات عديدة .يُنظر" :طبعة
مرشوحة من كتاب الشعائر" ،املكتبة الرقمية العاملية ،2018/1/3 ،شوهد يف ،2021/3/10
يفhttps://bit.ly/3t43TWz :
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ُوسم بأنها هوا،
أ ّما دولة جني  Jinالتي تقع يف وسط الصني وت َ
فقد تع ّرضت لــازدراء بسبب سلوكها غري األخالقي وإثارتها
الحروب خالل الفرتة ذاتها .لذلك يُتوقّع ،يف املبادئ التوجيهية
الكونفوشيوسية ،أن يكون االنسجام والسالم يف صدارة املفاهيم
التي ترمي إىل الحفاظ عىل العالقات بني هوا ويِي ،وبسبب
الطبيعة التقدمية لثقافات هوا ،ت ُدفع يي إىل التعلّم ِم ْن هوا
بدلً من خوض الحروب معها؛ فمجتمع هوا متناغم ،وأساس
الدولة أخالقي يف املقام األول.
تغيات أثناء حكم
شهدت تقاليد الجيوبوليتيك الكونفوشيويس ّ
ساللة كينغ ،حيث ت ّم االنتقال من هوا بوصفها فكرة عرقية ،تصطفي
الهان ،إىل فكرة أوسع ّ
تدل عىل مفهوم الدولة القومية الحديثة (هان
عب عنه ليانغ كيتشاو مبصطلح "األمة الصينية".
وغري هان) ،وهو ما ّ
ويُعزى هذا التحول إىل انتساب ساللة كينغ إىل أقلية عرقية من
الـ "يِي" وهي أقلية "مانشو" التي تستوطن شامل رشق الصني .ووفقًا
تحتل مرك ًزا مهيم ًنا إذا اكتسبت
للكونفوشيوسية ،يُسمح لِيِي بأن ّ
تغي سامت
ثقاف َة هوا املتط ّورة ،إال أ ّن وقائع التاريخ تشري إىل عدم ّ
مانشو الرببرية ،حيث قامت مانشو ،يف مسعى استيالئهم عىل
السلطة ،بإبادات جامعية يف مدن جيادينغ ويانغزهو ،وهو ما دفع
هوا إىل االنخراط يف مقاومات شعبية لص ّد حكم يي املستج ّد؛ لذلك
رشع حكّام مانشو يف توظيف مصطلح يي لإلشارة إىل العوامل املنترشة
خارج الصني بغية تحرير ذواتهم من الهوية املش ّوهة والتخفيف من
ح ّدة التوترات مع مجتمع الهوا ،فتح ّولت يي إىل فكرة جغرافية
تَصف األجنبي عوضً ا عن العرق ،وأصبحت هوا رم ًزا لألمة الصينية
عوضً ا عن هان.
تش ّدد النسخة الجديدة عىل أ ّن الصني هي مركز العامل ومؤهالتها يف
ذلك هي وفرة السكان واملوارد والثقافات املتقدمة ،إنّها "اإلمرباطورية
الساموية والدولة املتف ّوقة" .وأل ّن باقي الدول وحشية ومتخلّفة ،فقد
ت ّم اإلبقاء عىل الجزية لتنظيم عالقات الصني الخارجية ،والجزية
ليست مساهمة اقتصادية فقط ،ولكنها،أيضً ا ،فكرة كونفوشيوسية
ت ُظهر بها الدول األجنبية طقوس اإلعجاب والخضوع للصني من
أجل الحفاظ عىل االنسجام والسالم .ولكن حدث أن ُصدمت الصني
واستفاقت من حلمها الجميل ،فبعد حروب األفيون أَلزمت بريطانيا
مستقبل عن استخدام كلمة
ً
الصني ،يف معاهدة تيانتسني ،أن متتنع
يي وتستبدلها بكلمة يانغ  ،Yangوهو مصطلح أكرث حيادية وإيجابية
يف وصف األجنبي .وبعد أن خرست الصني حرب جياوو مع اليابان
سنة  ،1894بدأت تستشعر فعليًا قوة األجنبي الذي ميكن أن يكون
مساويًا لها يف القوة بل يتفوق أحيانًا.

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

مــع تــأســيــس جــمــهــوريــة الــصــن الشعبية يف األول من
ترشين األول /أكتوبر  ،1949أخذت التقاليد الكونفوشيوسية منعطفًا
أشد تباي ًنا أثناء الحقبة الشيوعية؛ فخالل الفرتة األوىل من 1949
إىل السبعينيات ،أُديرت الدبلوماسية الصينية بواسطة األيديولوجيا
املاركسية الكالسيكية /اللينينية املعادية الغرب والرأساملية .وألنها
شكل نهائيًا للمجتمع البرشي وتنادي
تنظر إىل الشيوعية بوصفها ً
بالثورة الثقافية التي تُقيص جميع مظاهر اإلقطاع ،فقد مت ّيزت
املامرسات الجيوبوليتيكية الصينية ،خالل هذه الفرتة ،باستبعاد
رصيح لل ِقيم الكونفوشيوسية ،وهو عكس ما حدث أثناء الفرتة
الثانية ،املمتدة من عقد الثامنينيات إىل اليوم ،حيث قاد تب ّني
الصني سياسات االنفتاح واإلصالح من جهة ،وخالفاتها مع االتحاد
ظل
السوفيايت من جهة أخرى ،إىل بناء "وجهات نظر دبلوماسية يف ّ
رصة عىل
االشرتاكية ذات الخصائص الصينية" ،إ ْذ مل تصبح الصني م ّ
حتم ،للغرب ،وأصبحت مامرساتها
الظهور بصورة الدولة املعاديةً ،
الجيوبوليتيكية متزج بني املق ّوم الشيوعي والفلسفة الكونفوشيوسية
التقليدية .يف املقابل ،تخلّت الصني الحديثة عن التسلسل الهرمي
الجغرايف الذي مييّز بني هوا ويي ،واختارت االندماج يف مركّب الدول
القومية واإلقليمية ،ولكن مبنظور متم ّيز ج ًدا ،إذ تدافع الصني عن
بناء عالقات متساوية وليست هرمية عىل املرسح السيايس الدويل،
وتنادي باتّباع مبادئ التعايش السلمي الخمسة ،وتستخدم مفاهيم
لحل الرصاعات
الفلسفة الكونفوشيوسية (االنسجام والتنوع والسالم) ّ
الدولية ومعالجة الشؤون الدولية؛ وبشكل عام ،ميكن تحديد ثالثة
عنارص للسياسة الخارجية الصينية الحالية )1( :صورة متناغمة للصني
عن ذاتها :حيث تتب ّنى الحكومة الصينية الحالية اسرتاتيجية دفاعية
بدل من الحرب للحفاظ عىل النظام الدويل،
وتؤكّد عىل القوة الناعمة ً
ويُعرف عن السلوك الخارجي يف الصني تحلّيه باسرتاتيجيات "الصعود
السلمي" و"عدم السعي إىل الهيمنة" )2( .تشجيع مجتمع دويل
متع ّدد األطراف :تتعايش داخله مختلف الثقافات واأليديولوجيات
السياسية ،ويتم حثّ األديان عىل التعايش يف ما بينها وتُعامل عىل
تعب الصني عن ذلك مبقولة "حافظ عىل االنسجام،
قدم املساواةّ ،
حافظ عىل التّنوع" )3( .ال ُحكم عىل باقي الدول استنا ًدا إىل أخالق
الكونفوشيوسية ،وما يتطلبّه من التشديد عىل أهمية بناء مجتمع
دويل متناغم وسلمي ،ت ُستنكر فيه السلوكيات العنيفة ويُحتفى فيه
باملبادرات الحضارية والخريية .ويف هذا اإلطار قامت الصني بتشييد
 358معه ًدا كونفوشيوسيًا يف  105دول حول العامل .كام تم التأكيد
عىل هذا العنرص يف "اسرتاتيجيات النهوض السلمي للصني" التي
وردت يف الكتاب األبيض سنة .2011

بتك ضورعو تاعجارم
"الجيوبوليتيك الكونفوشيوسي :تصوّ رات الصين الجيوبوليتيكية للحرب األميركية على اإلرهاب"

استعان املؤلف بأسلوب املقارنة حني أشار إىل أ ّن متايز هوا  -يي قد
يُذكّر بفكرة "االسترشاق" إلدوارد سعيد ،والتي تَيش بأنه ،ومن أجل
إضفاء الرشعية عىل مصالح االستعامر الغربية ،ت ّم تصوير الرشق عىل
أنه بربري وقَبيل وغري عقالين ورجعي ،يف ما ذُكر الغرب عىل أنه
حضاري وعلمي ومتق ّدم وعقالين .ويتشارك املفهومان يف ثالث نقاط
ويختلفان يف مثلها؛ فكالهام يش ّددان عىل املخ ّيالت الجيوبوليتيكية
للهوية املزدوجة "األنا واآلخر" ،كام أنهام يق ّران بتف ّوق األنا عىل
اآلخر ،وير ّوج املفهومان ملقاربتَي الهيمنة والخطاب؛ رغم ذلك
فهام يتباينان من ناحية اليشء املستهدف ،فاملركزية الصينية تُويل
جاذبيتها وزخرفة ذاتها اهتام ًما ،بينام يركّز االسترشاق عىل تصوير
اآلخر الرشقي من دون اهتامم موا ٍز بالغرب ،ويختلفان كذلك
يف معيار الحكم ،إ ْذ تعتمد املركزية الصينية عىل الهوية الثقافية
واألخالق الكونفوشيوسية للحكم عىل من نحن ومن هو اآلخر ،بينام
ينفتح االسترشاق عىل املكانة املتفوقة الدامئة للدول الغربية ،وآخر
أمكنة التباين بني املفهومني هو نطاق التطبيق ،حيث ترشح املركزية
الصينية السياسة الصينية ،لذلك توصف عىل أنها شكل للخصوصية
الصينية ،يف ما يص ّنف االسترشاق عىل أنه نظرية عاملية.
عرج الباحث إىل إبراز جوانب االختالف يف التعامل مع مصطلح
اإلرهاب يف سياقات مختلفة .ففي الرسديات الناطقة باإلنكليزية
ُوظّف اإلرهاب لإلشارة إىل النشاط العنيف الذي تقوم به الجامعات
العرقية والقومية بعد الحرب العاملية األوىل ،ث ّم تط ّور بعد ذلك إىل
إرهاب ما بعد حدايث يعتمد عىل التأثري النفيس والرسائل الرمزية .ولقد
استخدمت إدارة جورج بوش االبن اإلرهاب أداة جغرافية رسمت
بها خريطة املنشقّني املحتملني عن الواليات املتحدة .كام استُخدم
املصطلح يف رسيالنكا والفلبني لرشعنة حروب حكومتَي البلدين
ضد منور التاميل وناشطي مينداناو .لقد أصبح اإلرهاب يف الغرب
شكل من الخطاب السيايس وواق ًعا مبنيًا اجتامعيًا .أما يف الرسديات
ً
الصينية فرغم وجود نشاطات انفصالية يف منطقة شينجيانغ قبل
 11سبتمرب ،فإن مصطلح اإلرهاب مل يُعتمد يف الخطاب الشعبي
والرسمي ،وفضّ ل الرئيس جيانغ زميني استخدام مصطلح السلوكيات
االنفصالية خالل مؤمتر  ،1992وتفس ُري ذلك أن الصني كانت تتج ّنب
إنتاج خيال جغرايف يف منطقة شينجيانغ قد يصبح واق ًعا انفصال ًيا
مفروضً ا لو ت ّم تداول املصطلح .غري أنه بعد أحداث  11سبتمرب
رصح وزير الخارجية
أصبح املصطلح يوظف بصفة تدريجية ،حيث ّ
تانغ جياشوان بـ "أ ّن إرهاب تركستان الرشقية هو جزء من اإلرهاب
الدويل"؛ وقد أمث َر هذا بأن أدرجت الواليات املتحدة بعض القوميات
ّ
مصاف الجامعات اإلرهابية ،مثل املؤمتر الوطني
العرقية الصينية يف
لرتكستان الرشقية ،ومؤمتر األويغور العاملي.
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الصحافة واإلنترنت الصينيتان وتصورات
الجمهور عن الجيوبوليتيك واإلرهاب
جمعت دراسة الباحث  516مقالً من صحيفة People's Daily
مقال من صحيفة  ،South Weekendوذلك خالل
يف مقابل ً 92
الفرتة  11سبتمرب  30 - 2001حزيران /يونيو  .2014واعتمدت
عىل برنامج  Nvivo 10يف التحليل اإلحصايئ للمقاالت .والحظ
املؤلّف أ ّن الصحيفتني قلّام تتط ّرقان إىل مواضيع تتناول عالقة
اإلرهاب بالصني ،يف حني تستفيضان يف الرسد والتحليل حني ترتبط
الظاهرة بالواليات املتحدة األمريكية ( 460مقالً أي  89يف املئة
يف صحيفة  People's Dailyو 83مقالً أي  90يف املئة يف صحيفة
)South Weekend؛ عالو ًة عىل ذلك ،تركّز الصحيفتان عىل سياسات
الواليات املتحدة يف مكافحة اإلرهاب وإجراءاتها ،أكرث من مناقشة
الجامعات اإلرهابية أو ظاهرة اإلرهاب يف ح ّد ذاتها ( 74يف املئة و59
يف املئة يف  People's Dailyو South Weekendعىل التوايل).
تراهن صحيفة  People's Dailyعىل املوثوقية والسلطة يف إيصال
أفكارها للق ّراء ،إ ْذ إ ّن الترصيح باسم املراسل ومكان عمله ووقته
يؤ ّدي أدوا ًرا يف إقناع القارئ بوجود مراسل حقيقي ،كام أ ّن تحرير
املقاالت يُعزى عادة ملثقفني ميارسون الحكم وخرباء من املؤسسات
والجامعات الحكومية ومراكز الفكر ،رغم ذلك ال ينفي هذا وجود
عيوب يف مقاالت الصحيفة ،كعدم االهتامم باملعلومات املج ّزأة
وتجاهل التفاصيل ،واالعتامد عىل مراجعات ال تستند إىل التحليل
املهني وإمنا إىل تك ّهنات شخصية؛ وخالفًا لـ  People's Dailyالتي
تع ّد الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي ،فإ ّن أسلوب الكتابة
يف  South Weekendيبدو مختلفًا ،حيث تتمتّع بنو ٍع من املرونة
النقدية ومن َط كتاب ٍة أكرث تح ّر ًرا من القيود ،ويستن ُد قل ُم تحريرها
إىل تحليلٍ مع ّمق لخلفية الحدث وتسويق رؤية بانورامية له ورس ٍد
أساسا إىل أ ّن الصحيفة تفتقر إىل
قصيص مص ّور عنه ،ويرجع ذلك ً
محطات مراسلة يف الدول األجنبية وتعتمد عىل موا ّد الوكاالت
األخــرى ،كام أنّها تصدر أسبوعيًا ،لذلك ليس مفاجئًا أن ت َصو َغ
الصحيفة وجهات النظر املتضاربة حول قضية اإلرهــاب انطالقًا
موسع لعالقة الواليات املتحدة األمريكية بحركة طالبان
من تحليل ّ
أو العودة إىل السياق االجتامعي والسيايس لنظام صدام حسني.
باالعتامد عىل الـ  58مقابلة ،ال ينظر الباحث إىل الجمهور عىل أنه
كل متشابه ،وإمنا هي فصائل متن ّوعة وغري مرتابطة من قُ ّراء مواظبني
ّ
وق ّراء َع َرضيني وق ّراء نقّاد ،فنسبة  5يف املئة م ّمن متّت مقابلتهم
أظهروا ثق ًة بدعم الصحيفتني باعتبارهام أشد انتظا ًما وموثوقية يف
استقاء املعلومة ،وغالبًا ما يتشارك هؤالء يف مؤرشات املهنة واملوقف
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( 32سنة ،ذكر ،موظف حكومي)" :أقرأ دامئًا الصحيفتني ،كام تعلم
أنا موظف حكومي ،ويه ّمني أن أعرف كيف تفكر حكومتي"؛ يف
حني أظهر  7يف املئة عدم ثقتهم بالصحيفتني بسبب الرقابة الصارمة
وتوجيه املحتوى من الحكومة ،وهو ما قاد إىل مناخ من عدم الثقة
أو ما يشري إليه املؤلف بف ّخ تاسيتوس  .Tacitus Trapوتقول
املستجيبة ( 24أنثى 33 ،سنة ،سيدة أعامل)" :ال أقرأ الصحيفتني،
وال يوجد ما يدفعني لتصديقهام ،تبدو الصني فيهام كام هي ،كأنهام
يأتيان من القالب ذاته ،أنا إنسانة حرة ،وال أح ّبذ أن أكون عرضة
لغسيل الدماغ" .قد يعود عدم اهتامم قطاع واسع من الجمهور إىل
أقل أهمية يف مجتمع يعتمد عىل
نظرة مسبقة عىل أ ّن هذه القنوات ّ
تحل تطبيقات
اإلنرتنت وقائم بش ّدة عىل تكنولوجيا املعلومات ،حيث ّ
محل وسائل اإلعالم التقليدية؛ من جهة أخرى
الهاتف املحمول ّ
حامسا لدعم صحيفة دون األخرى،
أبدى  12يف املئة من املستجيبني ً
ويرتبط ذلك باملواقف السياسية للفرد والصحيفة عىل ح ّد سواء،
حيث تُعرف  People's Dailyعىل أنها يسارية تركّز عىل األيديولوجيا
الشيوعية واملصالح الوطنية ،يف حني توسم  South Weekendبأنها
ذات خ ّط ليربايل وتر ّوج للقيم العاملية .وفضّ ل  12يف املئة إحدى
الصحيفتني عىل حساب األخرى بنا ًء عىل عامل التقارب الجغرايف،
فصحيفة  People's Dailyتنترش يف بكني وشامل الصني ،يف حني
تسود  South Weekendيف غوانغتشو وجنوب الصني.
أبانت نسبة  28يف املئة من املقابالت أ ّن اإلرهاب قضية عاملية ترتبط
مبصري جميع البرش يف تص ّور الصينيني ،يف حني ع َزا  25يف املئة من
املستجيبني اإلرهاب إىل سلوكيات تدخّل الجيش األمرييك يف شؤون
الدول األخرى .يقول املستجيب ( 54ذكر 58 ،سنة ،موظف حكومي):
"ملاذا يستهدف اإلرهابيون الواليات املتحدة األمريكية دون الصني؟
ألن الواليات املتحدة تؤ ّدي دور املهيمن الدويل ،عكس الصني التي
تدرك أ ّن االنسجام هو األغىل مث ًنا (مبدأ كونفوشيويس) ،عىل سبيل
املثال املستكشف هينغ هي (عاش يف عهد أرسة مينغ) أبح َر إىل
أقطار أخرى للتجارة ولنرش صورة وطنية عن الصني ،بينام فتح
ماجالن ،يف الفرتة نفسها ،بابًا لألعامل االستعامرية .من خالل هذا
املثال ميكن أن نرى االختالف بني تقاليدنا وتقاليد االستعامر الغريب".
إضافة إىل ذلك ،أظهر  21يف املئة من األشخاص عدم اهتاممهم
بالحوادث اإلرهابية التي يرونها بعيدة عن الصني جغرافيًا وثقافيًا،
وأنّهم مييلون إىل االهتامم أكرث مبجاالت الدخل والتعليم واالقتصاد
املتغي املشرتك بني املقابالت الـ 58
والتكنولوجيا والعقارات؛ إ ّن
ّ
هو إجامع الصينيني عىل استنكار اإلرهاب وسلوك الواليات املتحدة
سبيل مخالفًا للقيم الكونفوشيوسية.
بصفتهام ،م ًعا ،ينتهجان ً

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

يعاضد املؤلّف أبحاث ًا سابقة ص ّنفت اإلنرتنت يف الصني عىل أنها
تسرتشد مبا هو معمول به يف وسائل اإلعالم املطبوعة ،حيث ت َظهر
رقابة الدولة عىل اإلنرتنت يف ثالثة مجاالت )1( :مرشوع الجدار الناري
العظيم الذي حظ َر مواقع الويب ومح ّركات البحث األجنبية (تويرت
فيسبوك وغوغل) بهدف متكني الدولة وإضعاف صوت الجامهري.
( )2الرقابة الصارمة عىل التعبري عرب اإلنرتنت ،إ ْذ تشيع مامرسات
حذف التعليقات ،وتقوم رشكتا سينا وتينسنت باعتامد أنظمة رقابة
متس مبصالح الدولة )3( .ات ّباع
ذاتية ،تحذف مبوجبها املد ّونات التي ّ
رصح بها لتوجيه الرأي العام ،حيث يت ّم توظيف
طُرق مراوغة غري م ّ
"مرتزقة إنرتنت" يعملون بدوام كامل ،أو توظفهم بشكلٍ مؤقت
خصوصا
رشكات معينة بهدف توجيه الرأي العام ،ويَشتهر من هؤالء
ً
من يس ّمون بـ "حزب  50سنت" ،فقد كشفت وثيقة رسمية من
مقاطعة هونان سنة  ،2004أ ّن كل مشاركة يت ّم نرشها أو حذفها
يكسب صاحبها  50سنتًا.
أشار الباحث إىل ظاهرة "القومية الصينية السيربانية" ،والتي توحي
بتوظيف اإلنرتنت للتعبري عن املشاعر القومية ،وقد برزت أثناء
أعامل الشغب يف إندونيسيا سنة  1998وحادث تصادم الطائرات
األمريكية الصينية يف نيسان /أبريل  ،2001وكذا مطالبات السياسية
الفرنسية سيغولني روايال باستقالل التبت سنة  .2008وبالعودة إىل
يتبي
إحصائيات مركز معلومات شبكة اإلنرتنت الصينية ّ CNNIC
أ ّن عدد مستخدمي اإلنرتنت يف الصني سنة  2014قد بلغ  641مليون
نسمة ،أي ما يعادل  46يف املئة من إجاميل السكان ،و 22يف املئة
من مستخدمي اإلنرتنت يف العامل ،وتحيل هذه األرقام املهولة إىل
تقص تسابق قوى الدولة والقوى غري الحكومية عىل امتالك التأثري
ّ
يف الفضاء االفرتايض.
فحص املؤلف  1111تعليقًا عىل موق َعي صحيفتَي People's Daily
وتوصل إىل تحديد سبعة أمناط من الخطابات
وّ .South Weekend
املناهضة للواليات املتحدة عىل موقع سينا ويبو؛ وهي أمناط تشرتك
يف سامت العاطفة والالعقالنية والقلق القومي والهويايت ،ومك ّونها
األسايس هو الثقافة الكونفوشيوسية:
1.توظيف لغة حاقدة لبناء هوية معادية للواليات املتحدة
األمريكية؛ ويظهر ذلك يف استعام ٍل واسع ملصطلحات تستهدف
الصينيني الداعمني للواليات املتحدة ،كوصفهم بـ "حزب السنت
األمرييك" ،و"خونة الهان" ،و"حزب طعام الكالب" و"حزب غسل
األرضيات"؛ تظهر بجالء حالة السخرية الواسعة يف الصني من
مفهوم "تع ّدد األحـزاب" ورميه بسهام تهكّمية؛ وقد أحىص
الكاتب  55حالة وفق هذا النمط.
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2.شعارات مناهضة للواليات املتحدة ،كالتعليق بشعارات
اإلمربيالية والهيمنة ،وغريها من الطرق العاطفية للتعبري عن
اآلراء ،وت ّم تدوين  46حالة يف هذا النمط من الخطاب املعادي.
3.الفانتازيا العسكرية؛ حيث ت ّم إحصاء  80حالة مدفوعة
بالفخر الوطني ،تطالب بالحرب وتن ّدد مبواقف الصني الليّنة
تجاه الواليات املتحدة ،وتدعو إىل االقتداء والتعلم من الرئيس
الرويس فالدميري بوتني.
4.دعم أعداء الواليات املتحدة األمريكية؛ حيث أبانت  192حالة
صف اإلرهابيني ،و َوقف الباحث
عن مشاعر قوية للوقوف يف ّ
عند تعليق أحد املستخدمني "عاش الدن ،الطالب الجيّد ملاو".
5.استدعاء التاريخ لبناء هوية معادية للواليات املتحدة؛
وبالخصوص حادثتي تفجري السفارة واصطدام الطائرات ،وقد
ت ّم ع ّد  163حالة.
6.توجيه صفعة للواليات املتحدة والقوى املوالية لها؛ صفع الوجه
عم
هو تقنية متاحة ملستخدمي اإلنرتنت يف الصني للتعبري ّ
يختلج يف صدورهم ولإلشارة إىل التناقضات واألخطاء ،كام أ ّن
صفع الوجه يف الثقافة الصينية يوصف بأنه عمل عدايئ خطري
يستهدف تقويض سمعة اآلخرين ،وقد أشار املؤلف إىل وجود
 336حالة يف هذا الجانب.
7.إصــدار أحكام أخالقية حول حرب الواليات املتحدة عىل
اإلرهاب؛ مبجموع  239حالة ،وتركي ًزا عىل انتهاكات السالم
واالنسجام الدويل.
أ ّما الخطابات املؤيّدة للواليات املتحدة عىل موقع سينا ويبو،
فتنقسم فرعني:
1.استخدام كلامت حاقدة لبناء هوية مؤيّدة للواليات املتحدة:
مبجموع  74حالة ،فإضافة إىل مصطلح "حزب الخمسني سنت"
الشهري ،يت ّم وسم من يتحدث بكالم سخيف وغري طبيعي ويعاين
اضطرابًا يف التفكري بـ "الدماغ املكسور" ،أ ّما من يفعل أشياء
رشيرة من وراء غطاء الوطنية فيسمى يف تعليقات املستخدمني
بـ "لصوص الوطنية".
2.منارصة تف ّوق القيم األمريكية :أبدت  140حالة تثمينها قيم
االنفتاح والحرية واإلنسانية السائدة يف الواليات املتحدة.
أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة العليا قانونًا مشرتكًا ،بتاريخ
 9أيلول /سبتمرب  ،2013يح ّدد كيفية معالجة القضايا الجنائية
املتعلّقة بتبادل املعلومات عىل اإلنرتنت ،وهذا يف ضوء ارتفاع
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ملحوظ يف خطابات تح ّدي النظام عىل موقع سينا ويبو ،حيث أحىص
الكاتب  134حالة يف هذا اإلطار ،وقام بتقسيمها فئتني؛ تطالب الفئة
األوىل وسائل اإلعالم بالرتكيز عىل الشؤون الداخلية (الفساد ،واألمن
بدل
الغذايئ ،والتلوث البيئي ،ومشاكل اإلسكان والرعاية الصحية) ً
من الرتكيز عىل اإلرهاب ،وقد قُ ّدرت أعداد هذه الفئة بـ  86حالة
من أصل 134؛ أما الفئة الثانية فنادت برضورة إعادة تعريف مفهوم
اإلرهاب ،أل ّن العنف املنزيل وهدم البيوت من السلوكيات اإلرهابية
كذلك ،وأ ّن قسم اإلدارة الحرضية وفرق الهدم ومراكز الرشطة ينبغي
أن يشملها هي األخرى املفهوم األوسع لإلرهاب.

مناقشة أفكار الكتاب
يفتح الكتاب نافذ ًة لفهم الصني من الداخل ،ويَع ُد بتجاوز مث ّبطات
االنعزالية واملحافظة والطهارة التي حالت دون تواصل مج ّمعات
الصني البحثية مع املجال األوسع للرسديات األنكلوسكسونية ،وقد
ب َدت الصني يف املؤلَّف أشد تعقي ًدا من أن توصف ،كام هو شائع،
باملنضبطة واملخضعة ،ال يتوقّف ذلك عىل مناكفات قطبَي مستعميل
اإلنرتنت وق ّراء الصحيفتني ،بل يتع ّداهام إىل ما ُد ّون يف تصدير الكتاب
"إىل من يعانون النشاطات اإلرهابية ومن يعانون األعامل العسكرية
ملكافحة اإلرهاب ،وأولئك الذين يت ّم خداعهم يف الخطابات اإلرهابية
يف الواليات املتحدة والصني وأوروبا وأفغانستان والعراق وإرسائيل
وفلسطني وسورية وليبيا ومناطق أخرى"((( .والحكومة الصينية غري
مستثناة من هذه اآلفة ،سواء ُسلّطت عليها أو قامت بتوظيفها
تغيت الصني ،ها أنا
خطاب ًيا ،وكأ ّن لسان حال املؤلّف يقول :لقد ّ
ذا أنتقدها من الداخل ،وبات من املعيب َو ْسمها بدولة ذات حكم
دكتاتوري شمويل ،يف الواقع هي دولة تجمع بني املج َدين :الدكتاتورية
والرأساملية(((؛ وليس بالرضورة أن تكون دكتاتورية متشددة ،إ ْذ
قاد االستبداد الناعم بكني إىل تحقيق مكسب االنضامم إىل منظمة
التجارة العاملية سنة  2001أثناء ما ُعرف بفرتة العرص الليربايل الذي
املحي أن متتلك الصني
ّ
جسده تشو رونغ جي؛ رغم ذلك يبدو من ّ
هذه القدرة الهائلة يف التعايش مع متناقضاتها .لقد ذُك َر يف أ ّول
بريد إلكرتوين أُرسل من الصني إىل أملانيا سنة " 1987عرب سور الصني
2 Ning An, Confucian Geopolitics: Chinese Geopolitical Imaginations of the
US War on Terror (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2020), p. v.
 3العبارة لعزمي بشارة يف :عزمي بشارة" ،جرب الخواطر يف زمن املخاطر :الناس والوباء"،
مقاالت ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/4/20 ،شوهد يف  ،2020/5/27يف:
https://bit.ly/3tgigqN
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كل ركن يف العامل" ،لكن بعد عقدين من
العظيم ،ميكننا أن نصل إىل ّ
(((
الزمن سعت بكني ملنع ذلك عىل وجه التحديد .
وسط هذه املنطقة الرمادية تتعايش إجراءات املؤسسة اإلدارية مع
إجراءات السوق ،حيث تقود سجاالتهام املتعددة إىل االعتقاد بصحة
املزاعم التي تربط نجاح مساعي اإلصالح يف الصني بتعزيز القيود
عىل السلطة والقضاء عىل الفساد ،فكام يقول لينني "سلطة من دون
ٍ
حتم إىل
انحطاط غري مق ّيد"((( .لذلك تجد الحكومة
قيود ،تؤ ّدي ً
الصينية نفسها أمام مطالبات بإعطاء وسائل اإلعالم ،مبا فيها اإلنرتنت،
كامل يف فضح الفساد ،وبوزن ال يقل قيمة عن مرشوع "إنرتنت
دو ًرا ً
زائد"  Internet plusالذي يزعم مهندسه يل كيكيانغ أنّه يؤ ّدي دو ًرا
محوريًا يف ضامن النم ّو املستق ّر لالقتصاد الصيني(((.

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

من الناحية املنهجية ،ال ميكن التغافل عن نزعة إثنوغرافية حديثة
يف الكتاب ،فكام يقال أتاحت اإلنرتنت لإلثنوغرايف أن يَصف
أماك َن ليست باألماكن ،حيث إ ّن االعتامد عىل طريقة األرشفة عرب
الويب والوصول من خالل الوسائط اإلعالمية إىل الثقافات الفرعية
للمجتمعات لهام تأثريات واضحة يف دراسة املامرسات وأمناط التعبري
وطرق التفكري ،وسيصبح يف مقدور الغرباء التواصل مع ما كان
يوسم ،قبل عرص اإلنرتنت ،بأنه متامسك ومنغلق وغري قابل إلجراء
الدراسات امليدانية((( .رغم ذلك تربز إىل الواجهة أسئلة أخالقية من
قبيل :أوظف الباحث اإلنرتنت وسيطًا وأداة بحث أم كانت موضو ًعا
وهدفًا يف ح ّد ذاتها؟ وهل غاىل يف توظيف سلطته البحثية لتقرير ما
عم قد تؤول أو تحيل
هو أخالقي وما هو غري ذلك؟
ّ
وبغض النظر ّ
إليه هذه التساؤالت فإ ّن الكتاب يعترب مساهمة جا ّدة يف الربط بني
مجالَني ب ِقيا متباع َدين فرت ٍ
ات طويل ًة من الزمن ،وهام الجيوبوليتيك
وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

كان املؤلّف اختزاليًا إىل ح ّد بعيد أثناء ترشيحه لعودة الكونفوشيوسية
إىل الصني يف الثامنينيات ،حيث أخرجها يف صورة الرجل األخري
املنترص ،وهو ما يتناقض مع حقيقة الخارطة الفسيفسائية التي باتت
واق ًعا مفروضً ا عىل الحزب الحاكم ذاته؛ إ ْذ تتع ّرض الكونفوشيوسية
النتقادات متواصلة من املاويني والليرباليني ،وتُدان بأنها إقطاعية
وغري علمية وتكريس للظالمية الثقافية ،بل املر ّجح أ ّن إزالة متثال
كونفوشيوس من ميدان تيامنان سنة  2011كان بإيعا ٍز من يساريني
ذوي نفوذ يف مدرسة الحزب املركزية(((.

يُخرب الكتاب بأ ّن هناك ما يكفي من دعائم داخلية للقول بأ ّن الصني
تتح ّول ،وإذا تح ّولت فإ ّن انعكاسات ذلك ستمت ّد ال محالة إىل العامل
تكتفي الصني بإرسال مضامني ق ّوتها إىل املهيمن فحسب،
بأرسه؛ لن
َ
بل ستكون فرصة ومنوذ ًجا تحاكيه الدول النامية يف مسائل الرصاع بني
العوملة والخصوصية والحوار بني اقتصاد السوق وتب ّني الدميقراطية(((.
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