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 شرقاً العربية االستدارة العقل السياسي اآلسيوي و 

 وليد عبد احليأ. د. 

 مقدمة:

عادة النظر يف ت إلدعوا 2020-2018سية العربية يف الفرتات األخرية داولت األدبيات السيات
ملركزية، ا وتفاعالته الدويل نظامالخريطة العالقات العربية الدولية استجابة للتحوالت العميقة يف بنية 

 .دبياتاأله هذيف  حا  كثر وضو هي األ ابجتاه القوى األسيوية "الدعوة "لالستدارة شرقا   وتكاد

طالع الا، مث عوةسباب هذه الدمن حتديد أ شكل اسرتاتيجي، ال بد  ولتوظيف هذه الدعوة ب
ارج الفضاء خ لكربىوية ايف الدول اآلسي، اآلسيوي العميق على املالمح املركزية للعقل السياسي

رق آسيا اىل من ش دملمتلفهم مرجعية الصعود يف املكانة الدولية لإلقليم ا ،سالمي اآلسيوياإل
نها متشكل ة اليت تملشرتكم االقواس رف علىليقف على حواف البوابة الشرقية العربية، مث التع ،غرهبا

 ت الدوليةلعالقال اهمن حيث رؤيت ،يوية الكربىاآلس لقوىا هاملنظومة املعرفية السياسية هلذ
 قل السياسيالع همدر من فقىل إ استنادا   للعالقة معهالكي يتلمس املخطط العريب طريقه املعاصرة، 

ة مع الكيان آلسيوياقات الالع املتسارع يف تطورالآليات  سباب اليت تفسر، ومعرفة األهلذه القوى
 .الصهيوين

داية على لتعرف با ؛يلطراف يف النظام الدو أتقتضي إدارة العالقات الدولية مع طرف أو عدة 
 ،حية اثنيةلسياسية من انلقيم ام اوُسل   ،املنظومة املعرفية واملرجعية الفكرية هلذه املنظومة من انحية

ولعل جتربة  سة.دراوع القليمي موضو النظام اإلأالقيم الرئيسية والقيم التابعة للدولة لتحديد 
لعالقات بني دارة اإيف  مهية هذه املسألةتمع العريب واإلسالمي شاهد على أاملستشرقني مع اجمل

 طرفني.
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 :ستدارة شرقاً اال : مسوغاتأوالً 

على  ستدارة شرقا  عوة االدراء من العوامل التارخيية واملعاصرة واالستشرافية تقف و  يبدو أن عددا  
 1النحو التايل:

 مجايل الناتج احملليإن أ حد مظاهره يفأويتمثل ذلك يف  :الصعود اآلسيوي احلايلجاذبية  .1
 مسياإلمجايل اإلوليس  purchasing Power Parity-GDPمبعادل القوة الشرائية  مقاسا  

 nominal الصنيهي ) ألربع دول آسيوية، 
% من 34.3( هو 2وروسيا ،والياابن ،واهلند

وهي نسبة تعادل  ،مجايل الناتج العامليإ
 (%18.2)الوالايت املتحدة  نسبةجمموع 

  .%(16) ورويبمجيع دول االحتاد األنسبة و 

مل، فالعجز  العايفوىل ألا مجايل الفائض التجاري للدول اآلسيوية جيعلها حتتل املرتبةإن إ .2
ما عجز امليزان التجاري مليار دوالر، بين 487 مريكي مع الصني والياابن فقط يقاربالتجاري األ

، وتسيطر الصني (مليار دوالر 122)حنو  مليار يورو 185 ىلإورويب مع الصني وحدها يصل األ
يف  ن على موقعهااليااب حتافظ ، بينماعامليا  وىل عاملية وهي حتتل املرتبة األ% من التجارة ال13على 

 .2020وحىت  2012 الدويل منذلم التجاري الس

كوراي   دول نووية هي 6فيها نة ببقية القارات، فر ا أكرب عدد من الدول النووية مقان يف آسيإ .3
% من املفاعالت 1.134ا كما أن فيه  "،سرائيل"إو ،وروسيا ،وابكستان ،واهلند ،والصني ،الشمالية

 (.457 من اجملموع العاملي البالغ مفاعال   188النووية العاملة يف العامل )

يف و  ،ان العامل(% من سك59.54) يف عدد السكان بني قارات العامل كرباألن آسيا هي . إ4
 .(% من جمموع مساحة العامل21.7) املساحة
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 ا  قياس العربية جتمعاتللم "ا  نسبي"قرب أن البنيات الثقافية واجملتمعية يف هذه اجملتمعات هي إ .5
عزز هذا يسيوية ت اآلسالمي يف عدد كبري من اجملتمعان الوجود اإلإكما   للمجتمعات الغربية،

% من 4.57 ون( يشكلسيا )من غري العربآىل أن مسلمي إإذ تشري البياانت السكانية  اجلانب،
 % من سكان آسيا كلها.28 مسلمي العامل، ويشكلون

ن مراجعة التاريخ العريب من زاوية الصراعات الدولية يشري بشكل إ .6
ن الصورة الذهنية لدى العرب عن اآلسيويني أقل عدائية أىل إال لُبس فيه 

 Hadley كانرتيل  هاديل من الصورة العربية جتاه الغرب، وكما توصل

Cantril املتقابلة الذهنية تكريس الصور وفريقه البحثي من أن  irrorM

mageI نتيجة لطبيعة العالقة التارخيية  للشعوب عن بعضها البعض هو
أكثر  مع آسيا متحررا   وهو ما جيعل تطوير العالقة العربية 3،بني الطرفني

 والنظرة االستعالئية الغربية ،الرأمسالية االستعمارية من هواجس السيطرة
بلوماسي العريب لغذ  اخلطى يف يالدهمة مل بيئة مواتية يوجدة التارخيية العربية، مما اليت ختتزهنا الذاكر 

 .االستدارة شرقا  

 كانتريل هادلي
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ية ذ تشكل التجارة العربإول للمنطقة العربية وبنسبة متزايدة، متثل آسيا الشريك التجاري األ .7
وتصل قيمة  1999،4 سنة% عن قيمتها 15العربية بزايدة  مجايل التجارةإ% من 55مع آسيا 

، 2020سنة مليار دوالر حىت بداية  150حنو ىل إاالستثمارات الصينية وحدها يف الدول العربية 
انهيك عن أن مبادرة احلزام  5والعراق، ،ماراتواإل ،ومصر ،واجلزائر ،ويرتكز معظمه يف السعودية

Arab–China  العريب الصيين التعاون منتدى كما أن  ،دولة عربية 12 تضم BRI والطريق الصينية

Forum States Cooperation  للعالقات العربية الصينية. تنظيميا   طارا  إيشكل 

 

 

 

 

 

 طار النظري املرجعي اآلسيوي:مستوى الوعي العريب ابإل: اثنياً 

 ىول مدحتساؤل  ربزي، واالجتماعية هذه املؤشرات السياسية واالقتصادية والعسكرية يف ظل  
ا واهلند وروسي لصنيا خصوصا  وابلدول املركزية يف هذه القارة  ،معرفة العرب آبسيا بشكل عام

نطرح  وهنا ؟لميةسس عأمن جانب املنظومتني املعرفية والقيمية وعلى  ،بشكل خاص والياابن
هل و ؟ رشدهظمه ويي يندون إطار فكر املتسارع  سيويشكالية التالية: هل يتم هذا التطور اآلاإل

 اآلسيوية لفكريةدات امبعزل عن االجتهايف هذه القوى اآلسيوية الصاعدة يتم  القرار السياسي
سياسية؟ ياة السف احلفلكيف تُ و كيف تنظر للعامل؟ و جتهادات؟ هذه اال ما هيو ؟ قدميها وحديثها

  ما هي حلوهلا؟ ما هي قيمها العليا؟

من معرفة متعمقة ومتخصصة يف هذا الشأن، لكن  سئلة السابقة ال بد  لإلجابة عن األ
صدارات على إو  ،العربية جامعاتناقسام العلوم السياسية يف أ اخلطط الدراسية يف مالحظايت على
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 ،صراراإل هذا بشكل خاص والفكر السياسي العريب املعاصر بشكل عام هو يةالعرب حباثناأمراكز 
القوى  دور يف أدبياتنا السياسية، ومع تصاعد ةالغربيالنظرايت  على البقاء يف قفص ،رها  و كُ أ طوعا  

صبح من الضروري التعرف على التوجهات أ ،واهلند وروسيا الصني والياابنخصوصا  اآلسيوية 
دراك توجهاهتا املستقبلية جتاه قضااي الوطن العريب بشكل إلكي يتم  ،الفكرية السياسية هلذه القوى

وملا كان أحد اجتاهات العالقات الدولية املعاصرة ذلك الذي يتبىن فكرة  .خاص والعامل بشكل عام
فإن من الضروري تنبه الباحثني العرب جلانبني  6،ن القرن احلادي والعشرين هو "القرن اآلسيوي"أ

 مها:

لعناية يف انوليه س هو ماو  ،الصني والياابن واهلند وروسياخصوصا  النظري ملفكري آسيا  طاراإل .1
 .هذه الدراسة

ألدبيات ضوء ا يفربية جتاه املنطقة العخصوصا  أي دراسة سلوك هذه الدول  ،البعد التطبيقي .2
 .وهو ما سنعمل على دراسته الحقا   ،السياسية اآلسيوية

 

 :"إسرائيل"يف  تيار الدعوة لالستدارة شرقاً : اثلثاً 

تشري دراسة ملركز اسرتوم للدراسات 
 Stroum Center for Jewish اليهودية

Studies ىل التنامي ، إيف جامعة واشنطن
سرائيلية اآلسيوية مع املتسارع يف العالقات اإل

، وحتدد وسنغافورة( ،وفييتنام ،)اهلند وجنوب آسيا ،والصني( ،وكوراي اجلنوبية ،)الياابن مشال آسيا
 7:العوامل التاليةىل إ سرائيلي حنو الشرقسباب التوجه اإلأالدراسة 
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سية ابلوميلداوهي  ،"Garrison State Diplomacyالعسكرية  الدولة احلامية"بلوماسية يد .1
 د  قليم سياسي معاإ اليت تقع يف دولةال وتعين ،Jacob Abadi ابديأاليت وصفها الباحث جاكوب 

فك عزلتها و  ،هبا عرتافلتعزيز اال عن فضاء خارج هذه البيئة فتنهمك يف البحث ،"إسرائيل"كـهلا  
 .هذه املرحلة يوية يفسآى وهي قو  ،ىل جانب استثمار القوى الصاعدة يف النظام الدويلإقليمية، اإل

يهودي ورة الص ىلإ أشران يف دراسة سابقةحتسني صورة اليهودي يف الذهن اآلسيوي، وقد  .2
تسعى  ا اليتذورهبشكل خاص يف الذهن الياابين، وهذه الصورة هلا ج "إسرائيل"عام و لبشك

 8القتالعها. "إسرائيل"

وملا   اقتصادايت يف العامل موجودة يف آسيا، 7من أكرب  3 ملا كانت الدوافع االقتصادية؛ .3
مليار دوالر،  15 بعد الوالايت املتحدة حبجم "إسرائيل"لـكانت الصني هي الشريك التجاري الثاين 

ن إف يف جانب التكنولوجيا احلديثة،خصوصا  عليها  مريكيا  أ وملا كانت الصني تواجه تضييقا  
حباجة الستثمار هذه  "إسرائيل"

اجلوانب كلها، انهيك عن الشراكة 
 ،سرائيلية يف مبادرة احلزام والطريقاإل

ن تناولناها يف دراسة أواليت سبق 
ن أضفنا لذلك أذا إو  9سابقة.

حتتل املرتبة الثانية يف  "إسرائيل"
 ىل بنك البنية التحتية واالستثمار الصيينإ 2016سنة هنا انضمت أمبيعات السالح للصني واهلند، و 

ب السعي ىل جانإ The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) )اآلسيوي(
ن ذلك كله إ، ف OrganisationShanghai Cooperationللتعاون  شنغهايلالنضمام ملنظمة 

ب بكل ما يرتتب على ذلك من مكاسب بني الشرق والغر  لتكون جسرا   للتخطيط "إسرائيل"يغوي 
 هلا ستوظفها يف صراعها مع اجلوار.
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 ع ردود الفعلم غزة ة يفسرائيلين مقارنة ردود الفعل الغربية جتاه العمليات العسكرية اإلإ .4
 ضد   ائيليةسر اإل تراجع االهتمام اآلسيوي جتاه السياساتىل إتشري بشكل واضح  ،اآلسيوية

 ةسرائيليإلالبحوث ات وااية من خالل الدراسىل تكريس وعنإمر الذي حيتاج الفلسطينيني، وهو األ
صبح ي: ملاذا أتيجالسرتاساؤل ا، وهنا أييت التهذا االجتاه يفسرائيلي صانع القرار اإل تـَُرش د اليت
سالمي سيوي غري اإلمام اآلالهتفرت ا بينما ،ابملوضوع الفلسطيين أكثر اهتماما  ي العام األورويب الرأ

 لتكريسه. "إسرائيل"به؟ وهذا ما تسعى 

 

 دولية:قات الاملنظور اآلسيوي للعالوأولوية إدراك  االستدارة شرقاً : رابعاً 

أن تطور النظرية السياسية املعنية ابلديناميات الداخلية  معلوم
سبق من تطور النظرية يف العالقات الدولية أللتنظيم السلطوي 

ذا كانت حماوالت التنظري إاملعنية ابلديناميات اخلارجية، و 
، 1919سنة للعالقات الدولية قد بدأت كتخصص أكادميي يف 

بني الداخل واخلارج متاهي احلدود ما و حمركات العوملة  فإن

سباب كثرية "سارع" يف تطور نظرايت العالقات الدولية، وأل
 اترخيية واقتصادية واجتماعية سيطرت النظرية الغربية، وأصبحت

نظرية غربية ذكورية  rChristine Sylveste كريستني سيلفسرت  كما تقول  نظرية العالقات الدولية
ملاذا ال توجد نظرية عالقات دولية  ؛Martin White سؤال مارتن وايت وهو ما يستكمل ،ءبيضا

 10؟غري غربية

املعاصر للعالقات الدولية أمر اسرتاتيجي  ،غري االسالمي ،إن دراسة املنظور الفكري اآلسيوي
مكانية بناء إدراك هلذا األمر تصبح إلفهم كيفية التفاعل مع هذه الكتلة الدولية الكربى، ودون 

ىل الصعود اآلسيوي من خالل املنظومة القيمية إغري جُمد ، فالنظر  أمرا    لالستدارة شرقا  ساس متنيأ

 كريستني سيلفسرت

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=feminist+theory+and+international+relations+in+a+postmodern+era+%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAB2KMQ6CQBAAKxNjjIW1xcbS5hSx4S-GHHLIBdglyxq0NBoLnmFpR_jM3W9Eq5lMZrpYztVZ7YIE6zgI9-uZqtT2cA2yljer4hSphKhQLVsRg3FLXET6Ijnxe3LMTGXRNgKSG-IbaEzBohhGLZZQl8Cm_GszdtBQUyMVpeMAhjX4h-t95wb38Z1_gRtGPP39F1z_BarSawmaAAAA&ved=2ahUKEwi3t4bM94zlAhUs8-AKHdpgCHIQmxMoATAQegQIDxAH
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=feminist+theory+and+international+relations+in+a+postmodern+era+%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAB2KMQ6CQBAAKxNjjIW1xcbS5hSx4S-GHHLIBdglyxq0NBoLnmFpR_jM3W9Eq5lMZrpYztVZ7YIE6zgI9-uZqtT2cA2yljer4hSphKhQLVsRg3FLXET6Ijnxe3LMTGXRNgKSG-IbaEzBohhGLZZQl8Cm_GszdtBQUyMVpeMAhjX4h-t95wb38Z1_gRtGPP39F1z_BarSawmaAAAA&ved=2ahUKEwi3t4bM94zlAhUs8-AKHdpgCHIQmxMoATAQegQIDxAH
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ظومة املعرفية خلصوصية املن من رؤية احلركة اآلسيوية استنادا   ، فال بد  واملعرفية الغربية يبقى قاصرا  
 ، على النحو التايل:جنازه، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلوالقيمية اآلسيوية

 11:للعالقات الدولية اآلسيوي جينيولوجي املنظور .1

ربى كفكرية   ناهجمخسة م ات الدولية اآلسيوية ميكن حتديديف أتصيل النظرايت يف العالق
ملنظور ن األ ظرا  ن ،الداخلية خصوصا  طار الذي يتم النظر فيه للمشكالت السياسية حددت اإل

ور ماهتا على تطبص ركتت هجهذه املنا ، لكنابلقدر الكايف مبعناه املعاصر مل يكن قد تبلور الدويل
 إلطار املعريفالفهم  ملناهجالعودة هلذه ا، مما يستدعي الحقا  سيوي للعالقات الدولية نظور اآلامل

 12ايم.اآلسيوي الذي نعايشه هذه األ

طار على أكد هذا اإل :Lao Tzu الوتسي :DAOISM طار النظري األول: الطاويةاإل
لى نقد عفلسفة ذه الالطبيعة يف أي نظرية سياسية فعالة. وتقوم هالدور الذي جيب أن تلعبه 
لتخفيف هذه   عالجتقدمي منظور معياري يستهدفمع حماولة تقدمي  ،السعي لثنائية الثروة والسلطة

 ا الطاوية أبهنا "غري طبيعية".الرغبات اليت تصفه

هذه ر السياسي، و ير الفكة تنو أداالرتبية الذاتية" أهنا جتعل من " ،اجلانب الثاين يف هذه املدرسة
 الرتبية تتم من خالل التحرر من النزعات الذاتية.

 ،legalismو الشرعي أهو ما يسمى القانوين  :طار النظري الثايناإل
مل تباع هذا التوجه أو  .Shang Yang شانغ اينغ والذي جسدته آراء

كما   معياري، بل على العامليعتمدوا يف نظرايهتم السياسية على أساس 
دون نشاء دول قوية ومستقرة إلكيفية  ر، وعليه سعوا لتقدمي تصو هو

ة واسعة من اجلماهري على غرار النظرية السياسية فاحلاجة لثقا
اوية(. عالوة على ذلك، فقد طوروا ودافعوا ليس ط)والالكونفوشيوسية 

 شانغ يانغعن بريوقراطية شديدة  ولكن أيضا   ،فقط عن نظام قانوين واسع النطاق
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بل على نظام مستقر  ،التعقيد، مدركني أن جناح أي منوذج سياسي ال يعتمد على حاكم واحد
  ول.ؤ ميكن تنفيذه بغض النظر عن املس

اليت ، Logicians The املناطقة وتفرع عنها :Mohism املوهّية طار النظري الثالث:اإل
مما جعل البعض يسميها  ،خلإ...و املكانأو الزمان أاعتنت مبوضوع دالالت املفاهيم مثل الوجود 

ىل ضرورة إ، وتدعو القرن اخلامس ق.ميف  muzi موزي سس هلاأوهي النظرية اليت  .مدرسة األمساء
، واستنكر التأكيد Shangdi( األعلى اإلله) شانغدي أوالتقوى الفردية واخلضوع إلرادة السماء، 

 .الكونفوشي على الطقوس واالحتفاالت ابعتبارها مضيعة لألموال احلكومية

ن الوصول أأي ، State sequentialismيقوم هذا املنظور على ما يسمونه عواقبية الدولة 
توفري الضرورات املادية واملعنوية للمجتمع من خالل تطوير التعليم  حلكومة نزيهة يستوجب أوال  

 Ren الران واملعرفة ولكن لكل فرد، على عكس املثالية األخالقية الكونفوشيوسية املتمثلة يف
 ،واألسرة، وميزت هذه املدرسة بني احلب اخلاص لآلابء واألمهات )"اإلنسانية" أو "اإلحسان"(

. Jianaiممارسة احلب دون متييز  املوهي ونفقد أيد  .وبني احلب العام الذي يظهر حنو اآلخرين
يف توجهاته حنو مفهوم احلب التمييزي،  Mencius منشيوس وخصوصا  وهامجوا الكونفوشية، 

للدولة  وحتدوا أساس الوائم األسري الكونفوشي، والذي كان يف الواقع األساس للتناغم االجتماعي
 الكونفوشية. 

 مهية املصلحة الفردية،أاليت ركزت على   Yangism اينغ زوخرى مثل أولكن هناك مدارس 
 .املساواة قيم الذين ركزوا على The Agrarians الزراعيون"" وهناك

فكار ال أهي و  ؛ابيني الياىل جانب هذه النظرة هناك املنظور الشنتو إ طار النظري الرابع:اإل
ء ليست خطان أكبه مما يرتو  ،نسان كائن جيداإلوترى أن  وال تؤمن ابملطلق، مؤلف واضح هلا،

 .ية لألابطرةهلل اإلصو ألتبين فكرة ايعزز املنظور الشنتوي و  .رواح الشريرةنتيجة لدخول األ الإ

 

https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_Names
https://en.wikipedia.org/wiki/Yangism
https://en.wikipedia.org/wiki/Yangism
https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_Agrarianism
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هم من  اهلند سكان % من82 حنومعلوم أن  :طار اهلندوسيطار النظري اخلامس: اإلاإل
 Great Tradition: التقاليد العظمي والتقاليد الدنيا جند مستويني من اهلندوسية وهنا اهلندوس،

and the Little Tradition. امهية اهلندوسية رب )ال ميثلون الطبقة العلياو  %20وىل تعكس ثقافة األ
وية لديهم شكوك قو للثقافة الغربية  قل اجنذااب  أ وهؤالء ينقسمون لتيارين أحدمها ،و السنسكريتية(أ

وهم من  ،وميثلون جذور التيار القومي اهلندي، املسلمني(من خصوصا  ) خرىقليات األيف األ
يعملون على توحيد التيارات 
اهلندوسية ويصرون على نبذ 

ظهر  همومن ،املسلمني وغريهم
 هباراتيا جااناتاحلزب احلاكم احلايل 

Bharatiya Janata والتيار ،
للثقافة الثاين هو التيار األقرب 

خرى، ألقليات االغربية وتقبل األ
ما أ .قوىلكن التيار األول هو األ

 و السنسكريتية( وهي اليت تضم الطبقات الفقرية.أ)غري الربامهية  املستوى الثاين فهو للطبقة السفلى
كما   ،" من الكونفوشية والطاويةنسانيا  إ" يف كال املستويني أهنما أقل نزوعا   لكن السمة األكثر وضوحاُ 

ال  مليون( 1,350 حنوماليني نسمة بني  9قل من أ)فعدد البوذيني يف اهلند ن ضعف التيار البوذي أ
 .هذه الصورة كثريا   يغري من

 13تطور الفكر السياسي اآلسيوي: .2

رث  بني اإلرث الديين واإلكبريا    عرف الفكر السياسي اآلسيوي تداخال  املرحلة األوىل: 
طغيان البعد ك الفرتة بواتسمت الثقافة يف تل .اك ابلغربيف فرتة ما قبل االحتك خصوصا  السياسي 

 .اهلندوسيةيف  بروتستانتينية ما ميكن اعتباره نزعةالبوذية وشكلت اهلندوسية يف اهلند، يف امليتافيزيقي 
ول "سفري" الذي ميكن اعتبار بدايته مع إرسال اخلليفة عثمان بن عفان أسالمي التأثري اإلمث جاء 

 حزب بهاراتيا جاناتا
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واليت  Yin and yang ثنائية الني واليانغ سادت حيث ،الكنفوشية ىل الصنيسالمية إللدولة اإل
ىل إالبنية اهلرياركية للمجتمع، وتكريس )من خالل التضاد بني مكوانته(  تعرب عن اجلدلية يف الوجود

 بربطه ابلسماء.مرباطور ضفاء الصفة املقدسة على اإلإب Manchu ومنشسرة أ إسهاماتجانب 
عمق منها يف الرتاث اهلندي، أن النزعة العلمانية يف الرتاث الصيين أمن مالحظة  وهنا ال بد  

 كثر اهتماما  أي اليت كانت ن الطبقات العليا هأابلسماء، واملالحظ  فكنفوشيوس مل يكن معنيا  
 حلاكم ابهلل.ابربط 

واستعاروا البعد  م آهلة،نفسهأ الشنتوية Yamato ايماتو طبقة فقد اعترب أفراد ،ما يف الياابنأ
فة العراك من ثقا) لمين اجلانب السأ رأى هؤالءو  .هم من الكونفوشية والبوذيةالتنظيمي جملتمع

وبعدهم  Samurai يابينما عال شأن السامور يف بعض املراحل تركت للنساء  ،خصوصا  احليايت( 
كما   ،حقا  ال ثرا  رك ذلك أ، وتيف مراحل معينة العسكراترية()الذين ميثلون النزعة  Shogun الشوجان

 يف الفكر السياسي الياابين. ،سنرى

 لآلسيويني، ميس القو ء احلبداية نشو و  اخلضوع لالستعمار الغريبما يف فرتة أ املرحلة الثانية:
 طاغور يدديب اهلنفاأل ،جنليزيةمع سيطرة اللغة اإلخصوصا   يف اهلند كثر وضوحا  أفقد كان هذا 

Rabindranath Tagore  البيت" روايتهل ن حتلي، كما أجنليزيةابإل هرواايتعن انل جائزة نوبل 
 تكريسيف  رساليات التبشريية دورا  اإلبل لعبت  14.املثاقفة مع اجملتمعات اخلارجية متيل حنو" والعامل

  نشاهاأواليت  ،Brahmo Samaj مسج برامهو مثل جنيل ابلرتاث اهلندوسيإلثقافة حتاول مزج ا
 وواجهت حركته ،القرن التاسع عشر(يف ) Keshab Chunder Sen كشاب تشندر سان

 ة.ندييف تعميق املنظور العقالين يف الثقافة اهل انشقاقات لكنها تركت أثرا  

لكن  ،تناوب التيارات املختلفة يف منظورها الثقايف فعلى الرغم من ىل الصني،إوعند االنتقال 
التأثري األكرب يف جلم  فقد كان ،الياابنيف ما . ألكونفوشي أمر واضحالعودة ابستمرار للمنظور ا

خالهلا  ت  اليت و  ،مع حكم الشوجان عام 200امتدت اليت  وىلالعزلة األ ملا يسمى بفرتة التأثري الغريب
، ابلعنف( حياان  أ) لتبشرييةثات اوطرد البع ،ومنع التجارة اخلارجية ،منع اخلروج والدخول للياابن
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النموذج السياسي  الذي جعل Meiji ميجي مرباطوراإل فرتة مر على هذا احلال حىتوبقي األ
وبعد هزمية احلرب العاملية  .1912للتطور حىت  صناعي الغريب هو املقياس احملتذىوالتنموي وال

من خالل االنكفاء على الذات وترميم ما هدمته  ،لعزلة الثانيةاب عرفت الياابن ما يسمى ،الثانية
 .لتخلص من آاثر اهلزميةاحلرب وا

هذا  نأنبني  نأ ،ل وبعد االحتكاك مع الغربمن الضروري التوضيح بعد عرض مراحل ما قبو 
قايف ياسي ثم جيوسكمفهو يا"  ن "آسأ ىلإالرتاث اآلسيوي ومن خالل تفاعله مع الغرب، انتهى 

 15:ةبني منظورات ثالث تراوح

ويتضح هذا املنظور يف األدبيات  :وروابأدون  اال معىن هل آسيا كمفهوم سياسيفكرة أن   .1
وهو ما اتضح يف  ورواب،رتباط أبب التخلي عنه واالجيجيوثقايف سيا مفهوم آن أ اآلسيوية اليت ترى

" Asia theory of sheddingملقولة "طرح آسيا  Fukuzawa مناقشات املفكر الياابين فوكو زاوا
  .1885 سنةاليت راجت 

ذات مضمون سوسيولوجي يقوم على فكرة آسيا  .2
  smNarodi وهو ما جتلى يف سيادة الناروديني الفالحة والقومية،

يع اآليديولوجية اليت تدافع عن الفالحني وتدعو لتوز كتعبري عن 
يف  االشرتاكية الريفيةو ما مسي تطبيق أيهم قطاعيني علمالك اإلأ

 صن ايت صنالرئيس الصيين حماولة مبوازاة و  ،(1861) روسيا
sen-Sun Yat 1925-1913من  يف الصني لبناء دولة قومية. 

 Greatالكربى  القائم على الرؤية "اآلسيويةسي( بني املنظور سيااجليو قليم مفهوم آسيا )اإل  .3

Asianism"  الياابنية حول "شرق آسيا بني الرؤيةو  ،الثوريون الصينيون طرحهالذي East Asia وأ 
(TOYO)،"   قليمية اجلديدةاإل"نظرية  ىلإ والتعامل مع شرق آسيا استنادا New 

Regionalism" ،مركزية آسيوية ساس الأتحرر من االرتباط اآلسيوي الواسع والعمل على ي الأ، 

 صن ايت صن

https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Meiji
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مع تعميق الرتابط بني الوحدات دون االقتصار على الروابط االقتصادية واألمنية فقط على غرار 
 16.قليمية التقليديةاإل

 )منذ ما بعد احلرب العاملية مراحل االستقالل املرحلة الثالثة:
تضح يف التأثري الغريب ي: األول توجهنيمام أوهنا حنن  ؛الثانية(

جواهر سبق الرئيس اهلندي األأتثر  و ما يعكسه يف اهلندهو  ،واستمراره
، شرتاكينزوع اإلذات ال الفابيةحلركة اب Jawaharlal Nehru هنرو الل

قراطية الغربية، وأتثري و ابلدمي Mahatma Gandhi غانديوأتثر 
اجلذري للنظام ، والتغري Mao Tse-tung املاركسية على ماوتسي تونغ

بفعل الدستور الذي فرض على الياابن بعد اهلزمية يف  السياسي الياابين
ي التشبث ابملنظور التارخيي اآلسيوي أ سيوية"آ أصوليةأما الثاين فتمثل يف " .احلرب العاملية الثانية

 العصر احلايل.مع العمل على تكييفه مع متطلبات 

 الفرتة احلديثة: التنظري اآلسيوي للعالقات الدولية يف .3

 17اآليت: هذا اجلانب يف وتتضح اجلهود اآلسيوية يف

 :Nishida Kitarō (1870-1945) نيشيدا كيتارو إسهاماتأ. 
يف التنظري احلديث للعالقات الدولية يف املدرسة الياابنية  وهو األكثر أتثريا  

يف  ،والقومية ،خالقواأل ،والتطرف ،والثقافة ،من زوااي دور الدين
العالقات الدولية ويف سلوك نظم احلكم. وميكن اعتباره الفيلسوف 

مهية يف الياابن يف فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية، أالسياسي األكثر 
الباحثون الغربيون ضمن مؤسسي املنظور البنائي ويضعه 

onstructivismC .يف نظرايت العالقات الدولية املعاصرة 

 

 مهاتما غاندي

 نيشيدا كيتارو
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 يفدوره  برز :(1974-1896)الياابن( ) Akamatsu Kanameأكاماتسو كانيمي ب. 
 ،lying Geese ParadigmF منوذج األوز الطائر" قليمية من خالل نظريتهتقسيم العمل يف النظم اإل

تاج نلة اإلعادة هيكإيف  ، ويركز فيها على دور القائدخذت صدى واسعا  أو  1960سنة اليت نشرها يف 
 تنادا  االقتصادي اسو سياسي ال يقليمويرتب مراحل التطور اإل ،للتباين بني االقتصادايت العاملية نظرا  

ظرية  نعلى  ظريتهوهو معتمد يف جانب من ن .نتاج االقتصاديملؤشرات التحول يف قواعد اإل
 4ىل إألوز قسم كانيمي "سرب االيت سنشري هلا بعد قليل. لقد  ،Kondratiev كوندراتيف

صنعة ال السلع امل انتقيفتظهر و  ،قليمية حتددها مستوايت التطور الصناعيإلرتاتبية  مستوايت استنادا  
  ديدة:الصناعية اجل صادايتاالقتو  ،)الياابن( وزة القائد: األلألقل على النحو التايل من األكثر تطورا  

 ،ندونيسياإو  ،ماليزايو  ،لنددول اآلسيان: اتيو  ،وهونغ كونغ ،واتيوان ،وسنغافورة ،كوراي اجلنوبية
 على: لنظريةاتقوم و خل(، إوالفلبني... ،فييتنامو  ،الصني؛ واجملموعة الرابعة األقل تطورا  

 ديهانتاج للة اإلعادة هيكإىل إ )الياابن( الدولة الرائدة تزايد تكلفة العمالة ستدفع. 
  ىل إ مالة املكثفةتاج العنإن م هنا تتحول تدرجييا  إالنسبية )على املستوى العاملي( فبسبب املزااي

ورها تتطور بدأ بدتيت لا ىل الدول األقل تطورا  إمن خالل االنتقال  ،س املال املكثفأنتاج ر إ
وهي  ،خرىأة سيويآىل دول إقمشة اليت تركتها الياابن ولعل مثال صناعة األ .نتيجة لذلك

  خل.إات...يونلكرت اإلرات و وحتولت حنو صناعة السيا ،نامثل كوراي واتيو ، بدورها تركتها الحقا  
   مث ينتقل ،ويلأتصنيع نتقل لمث ي، بتصدير مواد خام )وراء القائد( احلزام الثاين الدول يفتبدأ 

 من املزااي النسبية. للتصدير مستفيدا  

 :)Shiratori Kurakichi )1942–1865 شرياتوري كوراكيتشيج. 
 الشرقي التاريخرواد جمال "برز أمن و  ا  ايابني ا  ملاوع ا  مؤرخيعد كوراكيتشي 

Oriental History."  التاريخ"مساه أسوسيولوجي ركز على ما وهو 
هي  ،صفرمرباطور األاإل، احلضارة الصينيةن أثبات حيث سعى إل ،"الشرقي

 شيراتوري كوراكيتشي ، وهو ما ميثلوحضارة ما بني النهرين للحضارة البابلية ا  وامتداد األكثر أتثرا  
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على  ن يعزز فكرة "آسيا التارخيية ردا  أ، وهو حياول الفرنسي Lacouperieالكوبرييه استمرارا لنظرية 
 .(شرت هلا سابقا  أ)اليت  زاوا نظرية فوكو

وما بعد  حلداثةاا بعد مغلب نظرايت أ يف نطاق الدراسات املستقبلية: اآلسيوي التنظريد. 
ونظرايت  ،لدوليةاقات : مستقبل نظرايت العالتركز على التنبؤ من انحيتني مها املنهج الوضعي

رف قوانني كنت تع  إذا ، وتقوم على فرضية مركزية هيالدراسات املستقبلية يف العلوم السياسية
 اآلسيوية التالية: اإلسهاماتالظاهرة فقل يل أين تتجه؟ وهنا جند 

 نظرية دورة املوجة الطويلة long wave cycle كوندراتييف  لنيكوالي Kondratiev olaiNik ،
الكثري من اجلامعات الغربية  عادقد و  .(1928) واليت تنبأ فيها ابهنيار الشيوعية وبقاء الرأمسالية

 18.لالهتمام هبذه النظرية بعد اهنيار االحتاد السوفيييت

 السوفيييت اندريه أمالريكملنشق ا Andrei Amalrik يف دراستهWill the Soviet Union  

4Survive Until 198  سنةابهنيار االحتاد السوفيييت أ فيها ، وتنب1970 سنةالذي كتبه 
وبدأ مسلسل  ،1985 سنةتوىل السلطة  Mikhail Gorbachevغورابتشوف ن أ ، علما  1984
 19.االهنيار
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 املعاصرة: اآلسيوية النظرايت .4

 نحو التايل:على ال سيويةالداخلية هلذه الدول اآلترتبط هذه النظرايت ابلتحوالت يف البنية  

 20الصني: يديولوجي: مثالاتية على حساب املنظور األمجالربانظرايت النزعة  .أ

حول يف األدبيات السياسية الصينية  دارت املناقشات العشرين،ات من القرن يحىت التسعين
 1978 سنةQIN  كني  سئلة اليت طرحها، وتركزت هذه املناقشات على األطبيعة النظام الدويل

 واملتمثلة يف:

  م من زاوية السالم والتنمية؟أالدويل من زاوية احلرب والصراع  للنظامنظر نهل 

  م ابلتنافس والقوة؟ أهدافها من خالل االندماج يف النظام الدويل أهل حتقق الصني 

شارة هلا يف نظرية الصعود متت اإل اسرتاتيجية ىل حتقيق ثالثة أهدافوسعت النظرية الصينية إ
 تشينغ بيجيان واليت صاغ أسسها املفكر الصيين ،السلميةىل نظرية التنمية إواليت حتولت  ،السلمي

Zheng Bijian على النحو التايل: 

   ملنظور يقوم على التعددية صياغة نظام دويل طبقا. 

  ىل دولة ، إتسي تونغماو  كما كان احلال يف فرتة،  من دولة تريد تغيري النظام الدويل القائمالتحول
 .تسعى لالندماج يف النظام القائم

 تليق بصعودها دولة تريد مكانة خاصة يف النظام الدويل. 

لصيين الفكر اسادت نظريتان ملنظور فكري حددته  وقد استندت هذه التوجهات استنادا  
 21:غ، وهيناملعاصر بعد موت ماوتسي تو 

  تشني يون اليت طرحها القفصنظرية عصفور Chen Yun،  واليت تقوم على فكرة عدم التخلي
قفص " ي أن تبقى الصني يفأ عن االشرتاكية مع توظيف بعض ميكانيزمات الرأمسالية،

 مع ضرورة توسيع مساحة القفص. ة"االشرتاكي

https://en.wikipedia.org/wiki/Zheng_Bijian
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 جيوي لوي فكرهتااليت صاغ  نظرية لون القط Jiwei Lou وهي ،
الصينية لفرتة ما بعد  اتية يف التوجهاتالتعبري عن النزعة الربامج

، ن يصطاد الفئرانأاملهم  ،لون القط ليس مهما  ف ماوتسي تونغ،
بغض النظر عن  ن املهم هو النتائج االقتصادية والسياسيةأأي 

 "اللون العقائدي".

 وترافق مع هاتني النظريتني توجهات فكرية ذات نزوع قومي مثل:

  منذ عهد هسياحياء الرتاث الصيين إالشروع يف Xia (Hsia) (2200 )العمل على بناء و  ،ق.م
 جناز هذه املهمة.مركز وطين إل أكثر من مئة

 من صد   السور بناء استبدال تفسري مثل: ؛تغيري يف املناهج اليت تعكس مؤشرات ذات داللة 
ني اجلماعات بتواصل يل البراج هي لتسهن النزوع للوحدة الوطنية، وأن األىل تعبري عإ ،الغزاة

 الصينية املختلفة.

 22الياابن: نظرايت استمرار النزعة املريكانتيلية: .ب

 يف الياابين مسار التفكري السياسي احدد انممه نالثانية سؤاال العاملية ساد بعد احلرب 
كيف تضمن الياابن مصاحلها : ملاذا هزمت الياابن؟ والسؤال الثاين  االعالقات الدولية والداخلية ومه

 يف نظام دويل شديد االستقطاب؟

 االقتصاد السياسي الدويل،و الدولية،  جابة هي التحول حنو موضوعات مثل: التجارةكانت اإل
 وهنا اثرت املناقشات حول: خل،.إاملؤسسات الدولية..و  االعتماد الدويل املتبادل،و 

  النزعة العسكراترية ن املسؤولية تقع على عاتقأ مأهل املثالية الياابنية مسؤولة عن اهلزمية الياابنية 
 اليت سيطرت على الياابن حينها؟

  م ابلثقة يف املؤسسات أهل محاية املصاحل الياابنية يتم من خالل التحالف مع الوالايت املتحدة
 الدولية؟

 لوي جيوي 
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  م لسياسات القوة؟أهل املستقبل لالعتماد املتبادل 

 عى هلا؟ليت تسنة ااتية توصل الياابن للمكامجهل السياسة املريكنتيلية وبقدر من الربا 

 23:اهلند :نظرايت العودة لألصولية الدينية .ج

 لعدد من احملددات: تشكل التنظري للعالقات الدولية اهلندية استنادا  

  فرتة تنامي منظور عدم االحنياز( خصوصا  ) اتيىل مطلع السبعينإتقييم دور اهلند من االستقالل. 

  قليمية الصينية والباكستانية عززت سيطرة املنظور هيمنة املخاطر اإل
 مين يف التفكري اهلندي؟األ

  خصوصا  من خالل بعض األدبيات اهلندية  نقد املنظور الغريب 
اتح الفرصة أهو الذي  Nandy Ashis أشيس اننديدراسات 

 جاانات اهلندوسي للظهور مبنظور قومي؟ حلزب

 

 النماذج اآلسيوية يف التنظري املعاصر:

حيان من األ كثري  ويف مهمة،طروحات  سيويون بشكل خاص يف هذا اجملال، بل وهلماآل يسهم 
 24تتناقض مع املضمون اجلوهري للنظرايت الغربية:

 شؤون اخلارجيةمعة الجبا ا  ستاذأ يعد كني الذي يعمل؛ Qin Yaqingنظرية ايكنغ كني  .1
ور دنظريته على  ركز يفوي .رةبرز نقاد النظرايت الغربية يف العالقات الدولية املعاصأ منالصينية، 

ل طبيعة  تشكيبعض يفالصور اليت خيتزهنا املتفاعلون عن بعضهم ال خصوصا  بعاد الثقافية األ
 العالقات الدولية.

 أشيس ناندي



 

 20 

، heng BijianZ بيجيان سسها تشينغأاليت وضع  iseReaceful P الصعود السلمي نظرية. 2
 ت  ، وقد estsThe Global Convergence of Inter تقارب املصاحل العاملي واليت دعمها بنظرية

على  يةالنظر  تقومو  .ايليف الوقت احل ئة مفكر يف العاملهم مأبني  44يف املرتبة  بيجيان تصنيف
من  لعاملية وليساصاحل  امليفحتليل العالقة بني "القوة الناعمة والسالم الدويل" من خالل التقارب 

 خل.إ...و الردعأخالل النظرايت التقليدية كتوازن القوى 

من  2)اهلامش  يف بداية هذه الدراسة شرانأروسيا اليت  أما يف. 3
ومل  روسيا دولة آسيوية، دكان يع  Lenin ن ليننيأىل إ هذه الدراسة(

نتوقف عند أدبيات االحتاد السوفيييت أو ما قبله ألهنا معروفة للباحثني 
 الكسندر دوغنياملعاصرين مثل  العرب، لكن املنظرين الروس

Dugin Aleksandr ، ر أتثريا  كثأبنه املفكر األ يصفه الغربيونالذي 
يستحق عناية أكرب من الباحثني وصناع القرار ، Putin على بوتني

 25يف نظرايته مثل: إسهاماتهالعرب، وتتمثل 

ة حياول فيها وهي نظري؛ The Fourth Political Theory (2009) النظرية السياسية الرابعة .أ
وحدة  الفردل ليت جتعا) يةللليرباا وأ ،)وحدة التحليل الطبقة( دمج وجتاوز النظرايت املاركسية

ذي مع املدين الاجملت بديل يركز هنا علىو  ،(ساسهي األ الدولةاليت جتعل والفاشية ) ،(التحليل
 خلصوص.اهبذا  راتويقرتح تصو  ،يتجاوز االنتماء الطبقي والقومي وفرديته بسبب العوملة

 The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical (1997) النظرية األوراسية .ب

of RussiaFuture  يران إيف بناء حتالفات حول روسيا مثل  وتركيزه فيها على الدور الروسي؛
 ،والعمل على توظيف البرتول والغاز يف تكييف السياسات األوروبية اإلسالمية،والدول 

 مريكا الالتينية.أىل جنوب ووسط إ وصوال  

، الدولة القومية )العوملة(نظرية هناية ميكن القول أبن  26؛Kenichi Ohmae مايكينيش أو .  4
 Anthony من أنتوين جيدنز غلب منظري العوملة بدءا  أيف  كانت األكثر اتثريا  النظرية اليت   متثل

 الكسندر دوغين
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Giddens ، روبريتسونروالند و Robertson Roland ،  ىل توماس فريدمانإ وصوال Thomas 

Friedman.  عن  ية أومايلنظر  ا  امتدادآتكل مفهوم السيادة و ة "هناية الدولة القومية"نظريتشكل و
 (.Borderless World (1990)) 1990 سنة اليت وضعها عامل بال حدود

دي قين واالقتصاابط التالرت  يأ) ن الرتابط العضوي يف العاملأوتقوم الفكرة الرئيسية ألوماي على 
س الدولة ساأع ز مما زع ،خل(.إ..،والثقايف ،والديين ،)الرتابط القومي خل( فكك الرتابط اآليلإ...واملايل

قليمية من لكتل اإلا، وأن 1648سنة  Westphalia القومية اليت أفرزهتا مرحلة ما بعد ويستفاليا
 م السيادة يفومفهو  دوليةخرى جعلت احلدود الأانحية وهيئات اجملتمع املدين الوظيفية من انحية 

 حالة تراجع متواصل.

من شينتارو  وميثل هذا التيار كال   27؛مريكية يف الشأن اآلسيويللهيمنة األالرفض تيار . 5
 Japanوتركز دراستهمايف الياابن،  Akio Morita كيو موريتاأو  Shintaro Ishihara يشيهاراإ

that can say no  توظيف القوة مهية ، مع الرتكيز على أمريكيةللسياسة األ النقد الشديدعلى
خالقي يف العالقات املستوى األو  ،املستوى التعليمي ،مثل التفوق التكنولوجي الياابنية الناعمة
 .التفاوض السياسي مع القوة املركزية وهي الوالايت املتحدة وقواعد ،الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 كيو موريتاأ شينتارو إيشيهارا
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 نغتشانغ كيازهم بر أيني لصيناكتبها عدد من الباحثني   وتتناغم الدراسة الياابنية مع دراسة صينية
Song Qiang،  نفسه " حتمل العنوان الرئيسيوChina that can say no،" ى فكرة وتقوم عل

 .دونية جتاههاور ابلالشع ، مع التخلص منة حتديدا  يمن الزاوية الثقافالتحدي للوالايت املتحدة 

تقدمي نظرية  على يسعى هذا التيار للرتويج لدعوة تقومو  28؛ىل املثاقفة العامليةتيار الدعوة إ. 6
ات التفاعل ورسم خطو  ،ليةت الدو القايف التنظري للع اآلسيوية بني القيم العاملية والقيم احمللية للتوفيق
طورات العصر  مع تجيايبوالتفاعل اال ،رث الثقايف الصيينأساس ضمان احلفاظ على اإلعلى  الدويل

 ني وانغج هانغ راسةديف  تتضح معامل ذلكو  ،ومع الصعود الصيين على املسرح الدويل ،من انحية
n WangHung Je  2013 سنةالصادرة الصيين. 

ع القوى متفاعل الل الخالتناغم اهلندي مع فكرة احلفاظ على الشخصية التارخيية للمجتمع . 7
النموذج  adha BeheraNavnita Ch ومتثل دراسات املفكرة اهلندية انفينيتا تشادا هبريا 29،الدولية

الدول  عالقاهتا مع ولة يفدي أل ن تعيد مستوى العنفأيف هذا االجتاه، وحتاول انفينيتا  األكثر بروزا  
ث ر ناوهلا لإلت تضح يفيما  ، وهوىل املكون الثقايف واهلوية التارخيية جملتمع تلك الدولةإاألخرى 

كن النظرايت ل .نكا(ريلوس ،ونيبال ،وبنغالديش ،وابكستان ،التارخيي يف مخس دول آسيوية )اهلند
 ا  شران له سابقأزز ما ا يعمطار النظري املرجعي يف تفسري ظاهرة العنف، وهو اإل هلا الغربية تشكل

 .كربىعن أن عمق التأثري الغريب يف اهلند يفوق سواها من القوى اآلسيوية ال

لنظرايت  نقد الدراسات االشرتاكية يف البداية على الرغم من. 8
)نظرايت وليس فقط  السياسيةومناهج الدراسات املستقبلية يف العلوم 

عامل الدراسات ن أال أن العودة هلا تتزايد يف آسيا، ويكفي إمناهج(، 
ول ضيف أكان   Alvin Toffler توفلرالفن  املستقبلية املعروف

، وميكن يف الصني بعد موت ماوتسي تونغ ربعةجلماعة التحديثات األ
 Sohail سهيل عناية هللا الباكستاين إسهاماتاعتبار 

Inayatullah ، دراسته  خصوصا   ،اتيوانيعمل يف جامعة الذي
 سهيل عناية هللا
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 Six Pillars: Futures Thinkingاألركان الستة: التفكري املستقبلي للتحو ل  2008 سنةالصادرة 

For Transforming،30  حتليل التدرج  تقنية ىل جانب دوره يف تطويرإ اإلسهاماتهم أمن
 يف الدراسات املستقبلية. Causal Layered Analysis السبيب

 31املشرتكة يف املنظور اآلسيوي احلايل:القواسم  .5

يف  مشرتكة سماتبق ن نظرايت العالقات الدولية اآلسيوية تتسمأيبدو من العرض السابق 
 :للدول املركزية على النحو التايلأدبيات العالقات الدولية 

القومية، و  الدين،) قافيةعلى األبعاد الثمن النظرايت الغربية  الرتكيز بنسبة أكرب كثريا   .أ
 .الفنون( يف تفسري العالقات الدوليةو  خالق،األو 

 لقوة اخلشنة،نظور ايه مللمنظور الغريب الذي يغلب عل حماولة توظيف القوة الناعمة خالفا   .ب
وزيف جل طرح نظرية دية قبلتقليتداوهلا يف األدبيات اآلسيوية ا ن فكرة القوة الناعمة ت  أواملالحظ 

، Bound to Lead-0199حتمية القيادة: الطبيعة املتغرية للقوة األمريكية  Joseph Nye اني
 ،عمة""القوة النا آالف جملة علمية صينية تردد فيها هو مصطلح 4كثر مصطلح يف أن أوتبني 

 عمةم كقوة ان، ويركز الصينيون على "دور الرتاث الفكري" هل2006 سنةوبشكل متصاعد من 
 32يف اآليت: وهو ما يتضح جليا   خل..إالدولية..خالق الشرعية واأل خصوصا  

 مركز ثقايف يف  516ح ىل فتإ ،عودة الكونفوشية بقوة: من هدم بيت كونفوشيوس يف فرتة سابقة
  .2020ة لف مع هنايوالتخطيط لوصوهلا أل ،2017العامل حيمل اسم كونفوشيوس حىت 

 عودة اهلندوسية يف اهلند لتتصدر املشهد السياسي. 

  حدةت املتوالايال ضد   شران هلاأاليت  يشيهارا الياابينإالتجاوب الكبري مع دراسات. 

 اليت روسية و هات الالتوج على ما يف النظرية السياسية الرابعةي  أتثري كتاابت الكسندر دوغني ال س
 ركاهنا.أهم أحد أذوكسية و رثجتعل من التقاليد األ
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 منه يف الرتاث الغريب، سيوية أرحبالنظرايت اآلنساين يف فق اإلاأل .ج
وهو ما يتبدى يف عدم التمييز الواضح بني ما هو دويل وما هو حملي، ويف 

 الفرد هيوحدة التحليل يف الغالب يف النظرية الغربية جعل 
Individualist .النسق اجلماعي بينما الرتكيز يف النظرية اآلسيوية على 

Communitarianism ، يل كوان ييو يتضح يف سلسلة مقاالت وهو ما
Lee Kwan Yew،  33.ة السابقرئيس وزراء سنغافور 

فسر يهو ما و  ،الصعود اآلسيوي له طابع سلمي بينما الصعود الغريب له طابع عدواين .د
نمو مكن تفسري الري املغمن ف .للنزعة اجلماعية اآلسيوية القيمة العليا يف النزعة الفردية قياسا  

لصعود ادبيات شكل أتبينما  و غري املباشر،أاالقتصادي الغريب مبعزل عن االستعمار املباشر 
 ذه النقطة يفهاس يف لتبمع ا ،ساس الفكري للصعود الصيين واهلندي والياابينالسلمي لبيجيان األ

 ر حدة.أكث دوغني يف هذا اجلانب املفكر الروسي الكسندر اجلانب الروسي، حيث يبدو

" األورويب احليادفهوم "مفريقية( مع )وامتداداهتا اإل عدم االحنياز اآلسيوينظرية  مقارنة  .ه
دم االحنياز ينما عب ،رجسيةهو سلوك سليب فيه نزعة فردية ون فاحلياد ىل فرق مهم بينهما...إتشري 

 34.وهنر  كما قالآلخرين  جتاه ا احساس أعلى ابملسؤولية تعبري عن وجيايب فهإ

 والريستاين اليت طورها هناك خلط بني مضمون املنظور الغريب يف نظرية املركز واحمليط .و
Wallerstein Immanuel ، إنوغوتشيعند  وبني منظور الفكر اآلسيوي خصوصا noguchiI  يف

يف  Kanti Pajipia كانيت ابجيبيا  أو ،يف الصني  Yongjin Zhangأو فونغجني شانغ الياابن
ىل إ Charles Darwin داروينمن  بدءا  ) فاملنظور الغريب هنا يقوم على منظور صراعي .اهلند

 ،خل(.إ..Hans Morgenthau ىل مورغانثوإ Sigmund Freud فرويدىل إ Karl Marxماركس 
بغض  نسانإأي ، نسانبينما املنظور اآلسيوي يقوم على منظور ميتافيزيقي هدفه "التناغم" بني اإل

ات البشرية، وهو وبني قوانني الكون مبا فيها ما يتعلق ابلعالق ،خل.إالنظر عن لونه وطبقته وقوميته..
رة اهلندية اليت فاملفك    ،)السياسي( ن املنظور الشرقي فيه مسحة هتذيبية للفكر الغريبأما جيعلين أزعم 

 لي كوان ييو
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من الرغبة يف نقد  نظرية آسيوية انطالقا   مهية لطرحأال ترى  ،(انفينيتا تشادا هبريا) أشران هلا سابقا  
 ."ريد أن تكون نظرييت مدفوعة مبواجهة نظرية اآلخرأال "املنظور الغريب، فتقول 

 مطلق: شراً  وأطلق م اً الظاهرة االجتماعية والسياسية ليست خري  النتائج على منطقتنا: .6

ىل فاعالهتا، فإوانني توبق  هباوعيا  ن التعامل مع الظواهر االجتماعية والسياسية حيتاج بداية إ
اك العربية، هن لقضااياصاحل لواليت ميكن توظيفها  ،سيويشران هلا يف الفكر اآلأجانب القواسم اليت 

  مثل: ،وسلبية تبدو أكثر تعقيدا  نزعات ذاتية يف دول املركز اآلسيوي 

 وهانمرام  ارفكمن أ الرغمعلى والعرب النزعة اهلندوسية وموقفها العدائي من املسلمني . أ
Ram Mohan  ت نزعا نمرغم على الو  ،نسانية والتسامحالتاسع عشر عن اإلو  القرن الثامنيف

ة ن كلها يف اهلندوسيدايصيل األو نزعة أت، أGuru Nanak كسالمي عند انانوفيق اهلندوسي اإلالت
 غريهم.و  Swami Vivekananda،35آراء سوامي فيفيكناندا  مثل

ىل أبنه ته األو قسما توحي، و نزوع مريكنتيلي الصينية على مبادرة احلزام والطريقتنطوي . ب
 .سيتعسكر الحقا  

 استمرار النزعة املريكنتيلية يف السياسة الياابنية.. ج

 .د الغريبالتمد ىل املنطقة العربية كحزام واقي منإالنظر الروسي من خالل دوغني . د

 :ثةشروط ثالال بإ جيابية للدول العربيةإلن اتيت بنتائج  ن االستدارة شرقا  إفوعليه، 

ية به  عرفة العربمل تبدو االمر أ طار الفكري الذي ينطلق منه اآلسيويون، وهواملعرفة الدقيقة ابإل. أ
 .بل يغلب عليها قدر من االرجتال ،كافية حىت اآلن

لدراسات امراكز  ايدةز والعمل على  ،زايدة نسبة الدراسات اآلسيوية يف اجلامعات العربية. ب
 العربية املتخصصة يف آسيا.

ما يف الدول اآلسيوية الكربى ذات ال سي  ، والتارخيية توظيف العالقات التجارية والسياسية. ج
 لتكييف املواقف اآلسيوية جتاه القضااي العربية. اإلسالمية،األقليات 
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