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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إىل وصف وحتليل الصراع الثقايف األمريكي -الصيي
من خالل الفيلم الوثائقي (املصنع األمريكيي ولليم مين من يور ة ريية اتصيالية
جديدة هيي "ة ريية تفياوا الوجي " للمن ّيرة الصيينية -األمريكيية سياليال تيني
تومي .وبالطبيق منهجية (كيفية اسالنادا إىل منهج الالحليل النقدي للخطاب.
ويقيييول الالحلييييل النقي ي دي للخطييياب يف هيييذه الدراسييية ةليييم مقاربييية ةورميييا
فريكلوف ،بإتباع مسارين رئيسيني؛ يالمثّيل األول يف ة يال اططيابو ومين خيالل
هذا احملور ،مت الن ر إىل الفيلم الوثائقي من اطارج ةلم اةالباره مُنالَجيا خطابييا
لن ال خطابي أةلم ،حتكم ايديولوجيا ما ،ويعكي

ثقافية قابلية للالووييل مين

خالل السييا اليذي مت بنااهيا فيي  .ويالمثيل املسيار الثياةي يف احليد اتتصياليو
ومن خالل مت الن ر إىل داخل الفيلم الوثائقي (املصنع األمريكي كممارسات
خطابييية ثقافييية مص يوّرة؛ وهنييا سيينكو بصييدد هارسيية مييا ي ييب اتثنو رافيييا

* املؤلف املراسل
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 الصيين من خالل الفيلم الوثائقي- الصراع الثقايف األمريكي

باةالبار الفيلم يف حد لات وثيقة ثقافية تالوفر ةلم معطيات وبياةات تلخص واقعيا
.ما
:الكلمات املفتاحية
، الالحليل النقدي للخطياب،  تفاوا الوج، الصراع الثقايف،الفيلم الوثائقي
.اتتصال البينثقايف
Abstract:
This study aims to describe and analysis the AmericanChinese cultural conflict through the documentary (The
American Factory), from the perspective of “Face-Negotiation
theory” of the Sino-American theorist Stella Ting-Toomey. This
would be applied by using a qualitative methodology based on
Norman Fairclough approach in critical discourse analysis. To
realise this study, two main paths will be followed:
1)The order of discourse: In this case, the documentary was
viewed from the outside as a discursive product of a higher
discursive order, ruled by an ideology and reflects a culture that
can be interpreted through the context in which it was bui
2)The communication event: Due to this path, the
was viewed as cultural documentary (The American Factory)
discursive Filmed practices. During this process, we will partly
practice Ethnography since the documentary itself is a cultural
document that contains data that summarize a reality. lt.
Keywords: Documentary, Cultural Conflict, Face-Negotiation,
Critical Discourse Analysis, Intercultural Communication
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مقدمة:
لي

مبقدورةا أ ةنفيي أو ةالجياو "الصيراع" كحالية وكمفهيول وكيدادي م

حيييو ميين احلجييج الالار ييية مييا يكفييي للالييدليل ةلييم أة ي األصييل يف توويييل كييل
العالقات؛ مين أبسيطها وهيي الي جتميع بيني فيردين إىل أةقيدها وهيي ميا يالعليق
بالييدول واألمييم واجملالمعييات .هييذا الو ييع يييدفعنا اةييادة الن يير يف كييل املفيياهيم
األخرى كالالعاو والالحاور والالكامل ةلم أسيا

أةّهيا ليسي إت اسيااتيجيات

مبنية ادارة الصراةات .ومن بني الصيراةات الدوليية األكثير جتلّييا يف السينوات
القليلة املا يية ،جنيد الصيراع األمريكيي  -الصيي ميوا اة ميع تنيامي وتعيامم
الدور اتقالصادي الصي

الذي صار يزاحم ويقلق الدولية األقيوى يف العيا  .هيذا

الصراع الذي اختذ أشكات ومت هرات يف أبعاد ةدييدة ،يالجلّيم ب يكل أكثير
و ييوحا يف اجملييال الالجيياري .خاصيية مييع اةالميياد حكوميية ترام ي فييرا رسييول
ييريبية ةديييدة ةلييم ال ييركات الصييينية ال ي كاة ي قييد توجّه ي لالسييالثمار
املباشيير داخييل الوتيييات املالحييدة األمريكييية منييذ ةهاييية العقييد األول ميين األلفييية
اجلديدة.
ميين بييني ال ييركات الصييينية ال ي اسييال لّ اتةفالييا األمريكييي أمامهييا بعييد
األ مة املالية العاملية ،جند شركة (فوياو لصناةة جياج السييارات الي أقامي
مصيينع جديييد يف مدينيية أوهييايو ةلييم أةقيياا مصيينع شييركة جنييرال مييوتر بعييد
إ القي ةييال  .2008أطلق ي ةليي "مصيينع الزجيياج األمريكييي" .الالجربيية كاة ي
مهمة مبا يكفيي اقنياع املخيرجني سياليفن بو نيار وجولييا ريال يرت لليالفكري يف
تصييوير فيييلم وثييائقي حو ييا ،وإقنيياع الييرئي
اةالاجيي ميين خييالل املؤسسيية اليي

األمريكييي السييابق بييارا أوبامييا

لكهييا مييع وجاليي وبالالعيياو مييع مؤسسيية

ةالفليك .
الفيلم الوثيائقي محيل ةنيوا (املصينع األمريكيي  ،وهيو كميا يبيدو؛ ةنيوا
ملف ي لالةالبيياه واتهالمييال فهييو

الييزل معيياةي ومييدلوتت ت تقالصيير ةلييم اجلاة ي

اتقالصادي فقط بل إةهيا ت يوع ةميقيا يف البعيد الثقيايف .مت ترشيي الفييلم وفيا
بعييدة جييوائز ،ولكيين تبقييم أهييم تلييم اجلييوائز جييائزة األوسييكار ألف ييل فيييلم
وثائقي يف ةال 2020ل ( . IMDB. ttps://chl.li/Pd8B7مع العليم أ هيذا الفييلم
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املخرجني محل ةنوا "ال ياحنة

األخييييييريةو إ ييييييال مصيييييينع جنييييييرال موتييييييور " املنجييييييز ةييييييال ( 2009قاسييييييم،
. https://chl.li/uELQ9
اةطالقا من فكرة (حمورية الثقافة كمحر أساسيي للصيراةات مبخالليف
أبعادها ،سيكو هذا الفيلم الوثائقي حملّ وصف وحتليل هيذه الدراسية بهيدف
اسالجالء أبعاد الصيراع الثقيايف األمريكيي -الصيي

وطير إدارتي مين خاللي .

وللييم ميين من ييور ة رييية اتصييالية جديييدة هييي "ة رييية تفيياوا الوج ي " للمن ّييرة
الصينية -األمريكية ساليال تين تومي.
وإل  ،فإ الدراسة سالحاول ااجابة ةلم الالساال الرئيسي اآلتيو
 كيف صور الفيلم الوثائقي (املصينع األمريكيي أبعياد الصيراع الثقيايفاتمريكي  -الصي ؟
أوال /نظرية تفاوض الوجه لستيال تينغ -تومي كإطار نظري:
تنطلق هذه الدراسة من خلفيية ة ريية قوامهيا ة ريية تفياوا الوجي للمن ّيرة
(الصيينية -اتمريكيية سياليال تيني -تيومي ( . Stella Ting-Toomeyوهيي
أسالالة بقسم دراسات اتتصال الب ري يف جامعة كاليفورةيا ،مهالمية باتتصيال
البينثقايف والالدري وإدارة الصراع البين خصي .قام بالوليف  17كالابًا ةلميًيا
وأكثير مين  120مقالية وفصيل.ا .حاصيلة ةليم جيائزة ( CSU Wang Family

 Excellenceوجائزة ( CSUFلألسالال املالميز.
ت ر ة رية تفاوا الوج  ،الثقافة القائمة والعواميل ال رفيية الي ت يكل
اجتاهات املالصلني يف اتقااب من الصراةات وإدارتهيا .وب يكل ةيال ،ييالم فهيم
معنم "الوج " ةليم أةي كييف ةرييد أ يراةيا اآلخيرو ويعاملوةنيا وكييف ةعاميل
اآلخرين يف الواقع ،باترتباط مع توقعاتهم اتجالماةية لالصورهم اليذاتي(Ting-
)Toomey, Face NegotiatioN theory, 2009, p. 371

وت يييري الن ريييية إىل أ األفيييراد يالخيييذو باسيييالمرار يف تفييياةالتهم اليوميييية،
خيارات واةية أو ري واةية فيما يالعلق بق ايا حفظ الوج وتكيريم الوجي ةيد
السييياقات ال خصييية وأميياكن العمييل والسييياقات الدولييية .وةلييم اليير م ميين أ
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مزةول با ويية الالفاةليية ،فيإ ةميل الوجي ييدور حيول

السلوكيات اللف ية و ري اللف ية الي حتميي الوجي اليذاتي ،أو الوجي اآلخير،
أو الوجي امل يا (Ting-Toomey, Face NegotiatioN theory, 2009, .

) . p. 371وتفسر ة رية تفاوا الوج اتخالالفات الثقافية يف الصراع كناليجة
للجمع بني حاجات الوج املخاللفية ،وأسيالي الصيراع ،ويُعيرلف الصيراع بالنسيبة
ييذه الن رييية ةلييم أة ي ةييدل الالطييابق الفعلييي أو املييدر يف القيييم ،الالوقعييات،
العمليات ،أو املخرجات بني فردين أو أكثير (ديياة و د .يليي ،2015 ،صيفحة
 . 153وتع اليييد مكاةييية الوجيي هيييي البعيييد الرئيسيييي للوجيي  ،واليييذي مت اخالبييياره
ب ييكل واسييع ،وي يكّل اجتيياه رسييائل الصييراع الالحقيية (Ting‐Toomey,

).2017, p. 2
اةالمييادا ةلييم ةمييل رحيييم أفييزالري ( ، Afzalur Rahimأسييالال املناتن ي
جبامعية كناليياكي ال ربييية ،قامي تيني -تييومي بالقيديم

سيية أليياط للصييراع

تالمثيييل يفو الالجني ي (اتةسيييحاب  ،االاليييزال (الالكييييف  ،الالسيييوية
(املساومة  ،ا يمنة (الالنياف

يييل وسيييط

 ،الالكاميل (حيل امل يكالت  .ويعالقيد إل يريفن

أ مع م الكالاب ال ربيني ي ريو إىل ةف

األسيالي اطمسية ادارة الصيراع،

ةليييم الييير م مييين أةهيييم البًيييا ميييا يسيييالخدمو الالسيييميات املوجيييودة بيييني قوسيييني
)(Griffin, Andew, & Gleen, 2019, p. 439

ومع مطلع القر الع رين قام تيني تيومي ،أوتيزل ووخيرو  ،بالحدييد ثالثية
ألياط رئيسيية للصيراع هيي (ا يمنيية ،الالجني  ،الالكاميل  ،تال يمن كيل منهييا
اسااتيجيات يصل جمموةها إىل  11إسااتيجية ،مو ةة كما يلييو (Griffin,
)Andew, & Gleen, 2019, p. 442

ا يمنةو
الدفاع  -املرافعة لصاحل رأي املرء؛ حماولة إقناع اآلخر.
الالعبري ةن العواطف  -الالعبري اللف ي ةن م اةر املرء واةفعاتت .
العدواةية  -بذل جهد مباشر أو سليب احلا األلى باآلخر.
الالجن و
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الالنا ل  -تلبية ر بات اآلخرين.
الال اهر  -الالصرف كوة ت وجود للصراع.
الطرف الثالث  -البحث ةن طرف خارجي للمساةدة يف حل الصراع.
الالكاملو
اتةالذار  -قول وسف للسلو السابق.
حمادثة خاصة  -جتن احملادثة العامة.
احملاف ة ةلم ا دوء  -اتبقاء ةلم رباطة اجلوش أثناء الصراع.
حل امل كلة  -اتخنراط يف سلوكيات لالقري وجهات الن ر.
اتحاال  -إبداء اتةالباه لآلخر من خالل اتسالماع.
ثانيا /الفيلم الوثائقي؛ جدلية احلقيقة والواقع:
طرح ي الباحثيية بارتري يييا أوفدرهايييدي يف كالابهييا حييول الفيييلم الوثييائقي
سؤات بسيطاو ما الفيلم الوثائقي؟ ثم قدم إحدى ااجابات الالقليديية وهيي "أةي
ليي

فيلميا سيينمائيا" ،أو ةلييم األقيل ليي

فيلميا سييينمائيا بياملعنم اليذي ينطبييق

ةلييم فيييلم (حييرب النجييول إت ةنييدما يكييو فيلمييا لا صييب ة درامييية مثييل فيييلم
(فهرةهايي  . 11/9ثيم أ ياف إجابية أخييرى شيائعة هيي أ الفييلم الوثيائقي هييو
فييلم

لييو ميين ا يزل ،فيييلم جيياد ،حيياول أ يعلّمييم شييي ا ميا ،مييا

يكيين ميين

ةوةييية األفييالل ال ي ةلييم شيياكلة فيييلم سالاسييي بريالالييا (العمالقيية الراكبييو .
وتسالمر باتري يا يف ةيرا اجابية بسييطة أخيرى بيو الفييلم الوثيائقي هيوو "فييلم
ةيين احلييياة الواقعيية" .لالسييالدر سييريعا أ األفييالل الوثائقييية تييدور "حييول" احلييياة
الواقعييية ،لكنهييا ليسي حييياة واقعييية ،بييل إةهييا ليسي حالييم ةوافييذ ةلييم احلييياة
الواقعية ،إةها لوحات للحياة الواقعية تسيالخدل الواقيع كميادة خيال يا ،ويُعيدها
فناةو وتقنيو يالخذو قرارات ت حصر ا ب يو اخالييار القصية وملين سيالُروى،
وا دف منها (أوفدرهايد ،2013 ،الصفحات . 10- 9
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يبدو أ أوفرهايد قد مارس مع قرائهيا مين خيالل اقااحاتهيا هيذه ،حيوارا
جدليا هادئا طرح من خالل م كالت ةميقة واجه ةملييات تعرييف الفييلم
الوثائقي ،تلم امل كالت ال يبدو أةنا أخيذةاها ةليم حمميل الالبسييط السيالج
والزائيد بسي تنميييط بعيير األفكييار الي اشييالهرت حولي  .فهييو وإ كييا لييي
سينمائيا (مع أ بداية السينما كاة وثائقيية؛ ميع األخيوين ليوميري سينة 1895
أو بييياألحرى ليييي

خيالييييا أو روائييييا كميييا يف يييل اليييبعر تسيييميال (كبيييور،

 ،2017/2016ع . 32.إت أةي

كين أ يوخيذ ميين خصيائص لليم النييوع يف

بناء درامي مالكامل وجذاب ،كما أةي ليي

ةلينيا اجليزل بوةي لين حيميل بعير

اامالاع .وأما القول بواقعيال وتصويره للحياة كما هيي ،فالليم إشيكالية كيبرية
وليس ي بسيييطة أل األفييالل الوثائقييية خت ييع بييدورها للمعاجليية ميين وايييا معينيية
ختدل ة رة املخرج وإيديولوجيال وة رت للحياة .وهذا ما جعيل أوفرهاييد ختليص
للقيييول بيييو الفييييلم الوثيييائقيو "ييييروي قصييية ةييين احليييياة الواقعيييية ،قصييية تييدّةي
املصداقية .والنقاش ب يو كيفيية حتقييق لليم بصيد وةزاهية ت ينالهيي أبيدا يف
مل وجود إجابات مالعددة" (أوفدرهايد ،2013،ع. 10.
إل فييالفيلم الوثييائقي ت كيين أ يكييو حياديييا مهمييا حيياول ومهمييا إدّةييم
لليييم القيييائمو ةليي ي  ،إةي ي

اليييزل رايييية معينييية يف سييييا (ثقيييايف ،سياسيييي،

اقالصيييادي ...معيييني ،يف ميييا ومكيييا معيييينني .وهيييذا ميييا كيييا وا يييحا منيييذ
البدايات ةنيدا اليرواد األوائيل اليذين شيكلوا ميدار

رملي معيا الطرييق ملين

أتم بعدهم وت ال تلم املعا تد يف هذا العمل وتالخلل للم.
م كلة حيادية الفيلم الوثائقي وةقلي حلقيقية الواقيع ،اسيالمرت مين األفيالل
الكالسيكية وت خّم أكثر مع الفيلم الوثائقي ميا بعيد حيداثي .حييث تقيول
ليندا وليامز من خالل دراسية حتليليية للفييلمني الوثيائقيني اطييط األ ر الرفييع
( The Thin Blue Lineوا ولوكوسي ( Shoahالليذين تعالدهميا مين بيني
األفالل ميا بعيد حداث ييةو "إةي ملين املهيم الالمسيم بفكيرة احلقيقية بوصيفها قطعية
مال ي ّية ،خاصية يف اللح يية الي بيدأةا فيهييا كثقافية ةيدر  ،مييع ةقيص العمييق
املفيياا حلالالنييا مييا بعييد احلداثييية ،أةهييا ييري م ييموةة .إ اتةقسييال املفييرط يف
الالبسيط بني احلقيقة واطيال هو أصل صعوبة الالفكري حول احلقيقة يف الفييلم
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بييني أمييرين منفصييلني متامييا (اطيييال واحلقيقيية  ،إ

اتخاليار باألحرى يكمن يف اسااتيجيات اطيال ملقاربة احلقائق النسبية .الفيلم
الوثييائقي لييي

خيييات ،وت ه ي خلط ي ب ي  ،لكيين الوثييائقي كيين وينب ييي أ

يسالخدل تيع اسااتيجيات البناء اطييالي للوصيول إىل احلقيائق (Williams,

) 1993, p. 20ففي فيلم "اطيط األ ر الرفيع" كنمولج لالوميف اسااتيجيات
الالفكري ميا بعيد احليداثي قيال املخيرج بإةيادة ترتيي اتحيدا مين وجهيات ة ير
مالعددة ،لدفع امل اهدين للمفا لة بينها .وبالالالي فبدل أ حياول إثبات حقيقية
ما ،قال بالال كيم يف احلقيقة ال مت الوصول اليها من خالل ق ية الفيلم.
ثالثا /التحليل النقدي للخطاب اإلعالمي كمنهج للدراسة:
تنالمييي هييذه الدراس ية إىل الدراسييات الكيفييية ال ي تهييدف إىل فهييم (ولييي
تعميم ال اهرة املدروسة؛ وللم بالالعمق فيها واسالجالء سياقاتها وتوويل معاةيها
ودتتتهييا املخاللفيية .ولقييد اسييالخدم ُ "حتليييل اططيياب" منهجييا ملقاربيية مو ييوع
الصيراع الثقييايف األمريكيي ميين خيالل الفيييلم الوثيائقي (املصيينع األمركييي  .أل
هييذا امليينهج شييوة شييو املنيياهج الكيفييية يالّسييم باملروةيية و يين الباحييث مييال
القيرارات املنهجييية ،واخالييار مييا يناسييب مين خطييوات .ومييع تعيدد مييدار

حتليييل

اططيييياب ،ومقارباتيي ي  ،فييييإةي اسالوةسيي ي ُ يف هييييذه الدراسيييية مبقاربيييية ةورمييييا
فاركلوف يف الالحليل النقدي.
ويرى فريكليوف أ اططياب يسياهم يف بنياءو ( 1ا وييات اتجالماةيية2( ،
والعالقات اتجالماةية 3( ،وأة مة املعرفة والدتلة .ويف كل حتليل ثل بعيدا
من أبعاد اططاب ةقطالني حموريالنيو
 احلد الالواصليو وهو مثال لالسالعمال الل وي ،قد يكو مقيات يف
جرييدة ،شييريطا سيينمائيا أو شييريطا مصيورا ،أو مقابليية ،أو خطابييا
سياسيا.
 ة ال اططيابو وهيو الال يكيل لكيل ألياط اططياب املسيالعملة يف
مؤسسة اجالماةية أو جمال اجالماةي ،وتالكو ألياط اططياب مين

962

اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني

اططابييييات واألجنييييا

اجمللد06 :

العدد02 :

جويلية 2021

(األةييييواع ( .يور نسيييين و فيليييييب ،2019 ،

صفحة 137
رابعا /نتائج الدراسة:
نظام اخلطاب:

من خالل هذا احمليور ،سيوة ر إىل الفييلم الوثيائقي مين اطيارج ةليم اةالبياره
مُنالَجيا خطابيييا لن ييال خطيابي أةلييم ،حتكمي اييديولوجيا مييا ،ويعكي

ثقافيية

قابلة للالوويل من خالل السيا الذي مت بنااها في .
 .1منط اخلطاب:

يالمثل النمط اططابي يف هذه الدراسة يف (فيلم وثائقي مدتي  1سياةة و50
دقيقييية .تبيييدأ قصي يال بيييالعودة إىل العيييال  ،2008مبدينييية داياليييو بوتيييية أوهيييايو
األمريكييية ،ةنيييدما تقييرّر إ يييال موقيييع ملصييينع كيييا تابعيييا ل يييركة "جنيييرال
موتور " لصناةة السيارات بعدما توقف العمل في  ،ليقرر بعيدها يف  2015رجيل
األةمال الصي "ت او ديواة " رئي

جمل

إدارة مصنع فوياو (الذي يعيد أكيد

مصنع يف العا اةالاج جاج السيارات ويقع يف مدينة فوت ين مبقاطعية فوجييا
الصينية إقامة م روع جدييد لصيناةة جياج السييارات يف ةفي

املوقيع املهجيور.

وهو األمر الذي ة ر الفرحة لدى العميال القيدامم اليذين وجيدوا فيي فرصية يم
للعودة ثاةية للعمل ،بعد مدة من البطالة الي كيا توثريهيا السيليب كيبريا ةليم
يومياتهم .ومت افالاليا املصينع اجلدييد يف  ،2016يف ميل بيرو اخالالفيات ةدييدة
بني الصينيني واألمريكيني من حيث ثقافة العمل واللوائ والل ة وةقبيات أخيرى
تقيييف يف طرييييق جنيييا املصييينع يف حتقييييق أربيييا بل ييي  24.5ملييييو دوتر
أمريكي يف ةال  2018حسبما ورد يف حيثيات الفيلم الوثائقي.
أخييرج هييذا الفيييلم الوثييائقي كييل ميين سيياليفن بو نييار (Steven Bognar

وجوليا ريال رت ( Julia Reichertاللذين صوّرا ميا يربيو ةين  1200سياةة مين
اللقطات يف فاة ثال سنوات ،وللم أثناء امل ات من الزيارات ال قاموا بها إىل
املصنع  .وهو مبثابة اسالمرارية ملا ول ل ةهاية فيلمهميا الوثيائقي القصيري السيابق
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"ال يياحنة األخييريةو إ ييال مصيينع جنييرال موتييور " املنجييز ةييال ( 2009قاسييم،
. https://chl.li/uELQ9
املخرجييا تعالهمييا أفييالل وثائقييية أخييرى سييابقة ،وةييات ةييدة جييوائز ةرفاةييا
مبجهوداتهمييا ،واةاافييا جبييودة أةما مييا .أمييا ةيين ريال ييرت فنقييرأ يف موسييوةة
روتيلد املوجزة للفيلم الوثائقيو أةها يسيارية ةسيوية راديكاليية تركيز يف العدييد
ميين أفالمهييا ةلييم لاللييف الق ييايا اتجالماةييية ،مثييل النييوع اتجالميياةي وق ييايا
الطبقية العاملية" .(Aitken, 2013, pp. 750-752) .أميا ةين وجهيا وشيريكها
بو نار فهو جمري يساري وصاةع أفالل مسالقل وأسالال للفنو ااةالمية ،تركز
أةمالي ةلييم ا وييية اجلهوييية ،واملنييامر الطبيعييية يف ال ييرب األوسييط األمريكييي.
وأهمية الصور الفوتو رايف. https://chl.li/RenGA( .
لقييد محييل هييذا الفيييلم الوثييائقي ملسيية لرجييي  ،الييذين اخالييارا أ يكييو
فيلمهما (كاألفالل ما بعد احلداثية  ،بعيدا ةن اختال بطل أو ابطيال منفيردين،
بعيدا ةن الالوطري الوا

 ،مساسال يف تالبع سلوكيات ال خصيات يف سيياقها

الطبيعي .دو تدخل لصوت معليق ي ير أو ييؤول أو حيياول ربيط اتميور ببع يها
البعر .فوةطم الفيلم اةطباةا واقعيا إىل أبعد احليدود حمياوت أ ينقيل لالليف
وجهات الن ر

يادية ومو وةية .وكاة مادت األساسية؛ مقابالت مو ةة هنا

وهنييا  ،ولقطييات منوةيية ولكيين أ لبهييا كييا ميين ةييوع القريي والقري ي جييدا،
تقالناع األحاسي

ري املعد ةنها لف ييا ،وتير اجمليال للوجي ب يكل خياع

ملمارسيية اتصييال ييري لف ييي ولكني ةلييم مييا يبييدو كييثريا مييا أةطييم ةمقييا لاللييم
اللقطات.
الفيييلم ميين إةاليياج شييركة ( Higher Ground Productionsاململوكيية
لبارا أوباما و وجال مي يل ،بال راكة مع ةالفليك  .أما شركة ةاللفييك
فهييي ك ييركة ةاملييية يف جمييال الافي ي املنزلييي وبييث الفيييديو ةييد ااةاة ي ،
ك ريها من ال ركات الكدى ال اسالفادت من العوملة لزيادة أرباحها ،وهيي
بذلم ت تسالدةي الكيثري مين اليالفكري واليالخمني لالحلييل دوافعهيا الي تاكّيز
أساسا يف الرب .
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األمريكيي السيابق أوباميا

يف ةملية ااةالاج .خاصة وأ الفيلم الوثيائقي يكياد ي طيي الفياة الي توتهيا يف
الرئاسة ( . 2017 - 2009وهو بالاليالي يعكي

فياة ت كين إت أ يكيو

ل ي فيهييا يييد ومسييؤولية حالييم وإ كاة ي ةاليجيية لااكمييات اقالصييادية سياسييية
سابقة .لكننا جنده ي رّد ةلم صفحال يف تويا يول  10فيفري  2019بعد تالويج
الفيلم جبائزة األوسكار قائالو "تهاةينا جلوليا وساليفن ،لرجيي فييلم (املصينع
األمريكي  ،اخبارهم مثل هذه القصة املعقدة واملؤثرة حيول العواقي ااةسياةية
للال ري اتقالصادي املؤ .(barak, https://chl.li/LeGUf) "..
وكو الالعليق يعكي

إحساسيا باملواسياة والال يامن ميع حيال العميال اليذين

وجيدوا أةفسييهم يالحوليو ميين ثقافية اتصييالية داخيل مؤسسيية أمريكيية إىل ثقافيية
اتصالية أخرى داخل مؤسسة أخرى يف األرا ي األمريكية ولكنها تُدار بثقافة
صينية .هذا الالحول الذي يعالد لولجا وسيم هيذه املرحلية الالار يية الي فالحي
ميين خال ييا أمريكييا أبوابهييا للصييينيني وقييدم

ييم الالسييهيالت لالسييالثمار يف

ال يييركات املفلسييية وإةقييياا ميييا كييين اةقا ي ي أو اتسيييالفادة مييين العقيييارات
املهجورة بومثا خبسة.
إ ّ إةاليياج بييارا أوبامييا ييذا الفيييلم وهييو الييذي كييا

اللييف مييع توجهييات

ال ركات العمالقة ال ساهم بالقيييد العدييد مين أفكياره وقراراتي يف فياة
وتيال  .ي ع يف و ع ري  ،وكوة

ار

ةيوع مين اليالطهري الروحيي .خاصية

مع تهمة النيوليدالية ال كثريا ما ألصق ب من طرف منالقدي من اليسار.
 .2الرباغماتية واللربالية يف مقابل الشيوعية والكونفشيوسية:

لفهم حيثيات الفيلم ةلينا أ ة ع يف سياق السياسي والثقايف واتقالصيادي
األةييم ،وحقيقيية هييذه السييياقات تقييول إةنييا أمييال ة ييامني ليياللفني متامييا؛ ة ييال
ليدالي يالوس

ةلم فلسفة برا ماتية يف مقابل ة ال وخير شييوةي يالوسي

ةليم

الفلسفة الكوةفوشيوسية.
أمييا اقالصيياديا ،فالُعالييد كييل ميين الصييني والوتيييات املالحييدة األمريكييية أهييم
قييوتني اقالصيياديالني يف العييا حاليييا .فحسي أحييد مقاييسي ملسييالويات األسييعار
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والناتج احمللي ااتالي ةد  176دولة ال أصدرها مؤخرا ،وجد ميثال برةيامج
املقارةييات الدوليييية الاليييابع للبنييم اليييدولي .أ إتيييالي الييدخل احلقيقيييي للصيييني
(املعدل حس الال خم أكد قليال .من دخل الوتييات املالحيدة .مين حييث تعيادل
القوة ال رائية ( ، PPPبل الناتج احمللي ااتالي للصني لعيال  2017ميا قيمالي
 19.617تريليييو دوتر ( 15.7تريليييو جنييي اسييالي

 ،يف حيييني بليي النييياتج

احملليييييي ااتيييييالي يف الوتييييييات املالحيييييدة  19.519تريلييييييو دوتر (

ICP,

) .https://chl.li/X9KUdوحس الدةامج دائميا ،شيهدت الصيني أكيد ييادة
يف حصالها من الناتج احمللي ااتيالي إل بلي ةسيبة  ٪17.7مين النياتج ااتيالي
العيياملي يف ةييال 2019ل .بينمييا بل ي ة ييريه األمريكييي يف ةسييبة  ٪16.1يف ةف ي
الفاة ().ICP, https://chl.li/X9KUd
وتعالد الليدالية (والنيوليداليية أيديولوجيية أمريكيا اتقالصيادية والسياسيية
مثلمييا أ الد ماتييية فلسييفالها الن رييية والعملييية ( ...لييذلم فهمييا تعييدا إىل حييد
كبري ،ةن للم الواقع اتجالمياةي اتمريكيي اليذي جني املهياجرو األوائيل يف
إقامالي ي  .كميييا تعيييدا ةييين حاجاتي ي وم ييياكل ااةسييياةية منهيييا واتقالصيييادية
واتجالماةية والعقائدية والثقافيية .ميع العليم اةهميا (الليداليية والد ماتيية جاءتيا
مدةمالني للمبادئ السياسيية اتمريكيية هثلية يف وثيقية اتسيالقالل سينة 1776
ويف الدسييييالور اتمريكييييي الييييذي تيييياله واملالمثليييية يف احيييياال الفردييييية واحلرييييية
والد قراطييييية وحرييييية الييييرأي والعقييي يدة والفكيييير والعمييييل( .ملييييية،2012 ،
الصفحات أ -ب  .وأل النيوليدالية تركّز ةلم ختفييف القييود الال يريعية ةليم
الن ييال املييالي وت ييجيع املبييادرات الال ييريعية الذاتييية ييري امللزميية ةلييم مسييالوى
الصناةة .فإ هذا هعلنا ةفهم مثال ملالا يسال ل الصيينيو لليم ويرف يوا إة ياء
ةقابة داخل (املصنع األمريكي .
يف املقابل تعالد ال ييوةية هيي اتيديولوجيية اتقالصيادية والسياسيية للصيني،
ميييع توجيي وا يي يف العقيييود األخيييرية إىل الكوةفوشيوسيييية كثقافييية وفلسيييفة،
سيياهم يف اةفالاحهييا ةلييم العييا  .ويف هييذا ال ييو  ،تييرى اطييبرية يف ال ييؤو
الصينية فايزة سعيد ال تالابع الو يع هنيا منيذ أكثير مين  20ةاميا هيي ميدة
إقامالهييا يف الصييني أ سييب اسييالمرار ال يييوةية الصييينية ر ييم ف ييلها يف بيياقي
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الدول اتشااكية هي العقلية الصينية املاليوثرة بيالفكر الكوةفوشيوسيي اليذي
ساةد ةلم مروةة العقلية الصينية ومن مثة احلفيام ةليم اتسيالقرار السياسيي يف
الصني (سعيد. https://chl.li/4Ed0W،
إ هييذا الالوج ي اجلديييد الييذي رافييق القفييزة اتقالصييادية العمالقيية للصييني يف
سنوات قليلة ،هعلنا ةفهم ملالا تالسم ال يركات الصيينية مبيا ي يب الدا ماتيية
األمريكييية .وهييذا مييا تفطيين إلي ي لرجييي (املصيينع اتمريكييي الييذين سييلطا
تركيييز الكييامريا يف الييدقائق األخييرية ةلييم الس ييد شيياو مالييم ال ييركة وهييو
يالوج إىل معبد كوةفوشيوسي مقيما طقو

العبادة والوتء بكل خ وع.

احلدث االتصالي:
من خالل هذا املسار سوة ر إىل داخل الفييلم الوثيائقي (املصينع األمريكيي
كممارسييات خطابييية ثقافييية مصيوّرة؛ وهنييا سييوكو بصييدد هارسيية مييا ي ييب
اتثنو رافيا باةالبار الفيلم يف حد لات وثيقة ثقافية تالوفر ةلم معطييات وبياةيات
تلخص واقعا ما.
 .1الصراع الثقايف الصيين -األمريكي كأطروحة رئيسية يف الفيلم الوثائقي:
يالناول الفيلم الوثائقي مو وع الدراسة حدثا اقالصياديا جتارييا يف األصيل هيو
إقامة مصنع صي

للزجياج ةليم أةقياا مصينع أمريكيي مهجيور تيابع ل يركة

( GMللسيارات .إت أ األطروحة الرئيسية ال

طرحها وركّز ةليها الفيلم هو

اتتصييال البينثقييايف والييذي اتسييم بصييراةات تراوح ي مسييالوياتها بييني ال يياهرة
والكامنيية ،الطفيفيية والكييبرية ،وميين مثيية كيفييية إدارة تلييم الصييراةات بييني
الصينني واألمريكيني الذين وجدوا أةفسهم يف سيا مكاةي واحد همعهم هو
مصنع الزجاج.
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و كيين تالبييع تطييور هييذا الصييراع الثقييايف ةييد مراحييل يف هييذا الفيييلم كمييا
يو ح اجلدول رقم (. 1
جدول رقم ( 1و تطور مراحل الصراع الثقايف يف فيلم (املصنع األمريكي
املراحل األساسية

املدة الزمنية

أهم األحدا
لق مصنع ( GMيف 2008

ما قبل افالالا
املصنع
(مرحلة
اتحالكا

شارة البداية

ميين 00:00:15
إىل 00:02:08
ميين 00:02:08
إىل 00:04:00

جتهييييييز املصييييينع واسيييييالقبال
العمييييال وحت ييييريهم مييييع إبييييرا
بعييييير املمارسيييييات اتجالماةيييييية
خييييارج املصيييينع لييييدى ةينيييية ميييين

ميين 00:04:00
إىل 00:29:00

الصينني وأخرى من األمريكيني
توافيييد ال ييييوف اىل مكيييا
افالالا املصنع ،مع الاكيز ةليم
ةائ رئي
أثناء افالالا املصنع
(الصدمة الثقافية
األوىل

املصنع

خطاب مالم املصنع (ت او

ميين 00:29:00
إىل 00:29:52
ميين 00:29:52
إىل 00:30:15

خطيياب السيييناتور ةيين وتييية
اوهايو (براو حييث حتيد ةين
اة ييياء ةقابييية ةميييال ،وردة فعيييل
ةائيييي رئيييييي

املصييييينع (داييييييف

ميين 00:30:15
إىل 00:31:00

الراف ة يف الكوالي
تدشييييني املصيييينع ثييييم القيييييال
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جبولة داخلة وإجراء لقاء صحفي إىل 00:32:26
اجالميييياع مالييييم املصيييينع مييييع
مسييؤولي ورفيير فكييرة إة يياء
فرع ةقابي باملصنع
مهيييور جواةييي مييين الصيييراع
الثقييايف بييني العمييال األمييريكيني
والصينني

ميين 00:32:26
إىل 00:33:22
ميين 00:33:22
إىل 00:40:25

يييييييارة وفييييييد ميييييين العمييييييال
األمييريكيني إىل مقيير ال ييركة
األل يف الصييني للالييدرّب واتطييالع
ما بعد افالالا
املصنع
(الصراع الثقايف،
وإدارت

ةن قرب ةليم ثقافية املؤسسية يف

مييين00:40:25
إىل 00:58:45

سيا الثقافة الصينية ةامة.
تصييييييييييياةد اتحالجاجيييييييييييات
وال ييييكاوى بسيي ي ةييييدل تييييوفر
شروط السالمة ،وإةادة هيكلية من  00:58:45إىل
إدارة املصيييينع .وحميييياوتت ادارة 01:20:23
الصييييييراع خاصيييييية ميييييين طييييييرف
الصينني.
املطالبة بنقابة داخل املصينع ،من  01:20:23إىل
وتن يم اةالخابات حول إة ائها
01:35:40
إدارة مرحلييية مييييا بعيييد ف ييييل
إة اء ةقابة داخل املصنع
شارة النهاية
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 .2حتليل القوى الفاعلة يف إطار مفاهيم نظرية تفاوض الوجه:

ت كننا أ ةالصوّر وجود أي صراع أو ةفهم مين دو وجيود فواةيل تاليدافع
فيما بينها ،لذلم سنالطر يف هذا العنصر إىل القوى الفاةلة ،اسالنادا إىل بعير
مفاهيم ة رية تفاوا الوج املالمثلة يف (البنائية الذاتيية /الالصيور اليذاتي ،ةميل
الوجي  ،الصييدمة الثقافييية ،وأسييالي إدارة الصييراع

& (Griffin, Andew,

) Gleen, 2019, pp. 436-448و
أ .البنائية الذاتية (التصور الذاتي):

بالنسبة للصينني؛
 مالم مصن فوياو للزجاج (شيريما ت ياو و وهيو ال خصيية األكثير قيوةيف هذا الفيلم .مهر أول ميرة يف الدقيقية ( ، 00:10:18ةيا ت مين طائرتي الي
وصل للالو إىل أمريكا .تعلو حمياه ابالسامة واثقة .بينما كا وخير مهيور لي يف
الدقيقييية ( 01:43:56ةابسيييا قلقيييا بعيييد جولييية داخيييل املصييينع رفقييية م يييرفني
ي رحو ل كيف سيسال نو ةن بعر العميال لالعوي يهم بياأللرع اآلليية سيريعة
ااجنا  .وبني هذين ال هورين كاةي هنيا م ياهد ةدييدة ت هيره وهيو ياليدخل
يف اختال القرارات املالعلقة يف املصنع حالم أبسطها يف بعر األحيا .
إةّ

ثل رجل األةمال الصي

ولو بكلمة اجنليزية .وا

الالقليدي امل بع بالثقافة األل،

يالحد ميرة

يف أهداف  ،حاسم يف قرارات خاصة ما تعلق بإة ياء

ةقابة داخل مصنع األمريكي ،وال ةار ها إىل وخر حل ية .واسيالطاع اف يال
مهمة من وقف وراءها ةند تن يم اةالخابات ةمالية حو ا .ور يم لليم فقيط مهير
يف وخيير الفيييلم ( 01:38:24وهييو يصييف ةفس ي بال ييائع بييني حنين ي إىل الصييني
(الفقرية يف طفولال الي كيا فيهيا سيعيدا ،وبيني الصيني اجلدييدة (املالطيورة .
ويالساءل إ كا جمرما وإ ساهم بإة ائ للمصياةع العدييدة يف اةاليزاع السيالل
وتدمري البي ة .ثم يقرر أ ال را من احلياة هو العمل.
رئي

املصنع ( 2جييف لييو و بعيد اسيالقالة رئيي

املصينع السيابق (جيو  ،مت

تعيني جيف ليو وهو كما قدل ةفس للعمال مين موالييد  ،1963ق يم  27سينة
مييين ةميييره يف أمريكيييا و 26سييينة يف الصيييني .وكيييا دوره وا يييحا وهيييو إدارة
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الصييراع الثقييايف داخييل املصيينع وتييدار اطسييائر الكييبرية ال ي وصييل حس ي
املالم ( 01:05:41ما بني جاةفي واكالوبر  2016إىل  40مليو دوتر.
أحد تعيين حتوت وا حا يف طريقة الالواصل مع العمال حيث أبدى سالسة
وليوةيية كييبريتني ،كمييا تبنييم لييط حمفّييز يف اادارة للعمييال .ور ييم للييم يبقييم
حمسوبا ةلم اجلاة الصي  ،ويبقم تعيين يف منصب ةلم حساب مسؤول وخر
هو أمريكي يف هذه احلالة.
العمال الصينيو و
مهر العمال الصينيو أكثر اةسيجاما واةالمياء لل يركة يف هيذا الفييلم .بيدأ
تسيليط ال ييوء ةلييهم منييذ الدقيقية ( 00:04:12وللييم مين خييالل لقطية مقربيية
ل يياب وشييابة واقفييني يف شييرفة ةلييم مييا يبييدو ويالييومال من يير باةوراميييا ملدينيية
دايالو  .مع خلفية موسيقية صينية ،يسول ال ابو كم ةمر هذه املنا ل؟ فالجيي
ال يابة مالسيائلةو  200ةيال؟ ييردّ ال يابو مسيالحيل ..مت اكال ياف أمريكيا منييذ
 200ةييال فقييط .ثييم ي ييحكا  .إة ي م ييهد مثييالي ح ييي ب ي املخرجييا لي ييعا
م اهديهم مباشرة يف قل املفارقة .الصني العريقة وأمريكا اجلديدة.
ي هر العمال الصينيو هالينّني ألةهيم يعمليو ويالقا يو أجيرا حماميا ،و
يُبييدو ةليييهم أي امالعيياا ميين مييروف العمييل ،أو ميين امكاةييية العمييل كسيياةات
ا افية يف أوقات اتجيا ات ،بيل إةهيم هيدو لليم أميرا إلزامييا وليي

اخاليارييا

كمييا أشييار اىل للييم أحييدهم ( . 01:19:00وامهييرت الكييامريا فرحيية بع ييهم
بنالائج اتةالخابيات الراف ية اة ياء ةقابية .بيدوا أكثير الالزاميا وحويية وسيرةة يف
ااجنييا داخييل املصيينع .وأمهييرت النمييالج ال ي ركّ يزت ةليهييا الكييامريا خييارج
املصيينع قابلييية اة يياء ةالقييات اجالماةييية مييع اتمييريكيني و يبييدو ةليهييا أةهييم
كيياةوا ميين لقني ةلييم ل ييالهم إل حييياولو يف كييل مييرة الالحييد بالل يية ااجنليزييية
مبثييابرة ودو ملييل أو كلييل .ويف امل يياهد القليليية الي مت تصييويرها يف ال ييركة
األل يف الصيييني ( 00:46:05بيييدا العميييال وكيييوةهم جنيييود مييين حييييث الصيييرامة
واتة باط والالن يم منذ دخو م للمصنع إىل اية خروجهم من .
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بالنسبة لألمريكيني؛
رئي
إت اة

املصنع (جو و ر م اة كا حيو أةلم منص ألمريكيي يف املصينع
ي هر كثريا يف الفيلم؛ كاة امليرة اتوىل يف الدقيقية (، 00:25:44

يف اجالماع مع بياقي املسيؤولني يالناق يو ميا تناولالي الصيحف ،وبعيد أ مهير يف
اجالميياع مييع مالييم املصيينع رفقيية املسييؤولني اآلخييرين يف الدقيقيية (00:33:12
قلقا ،مهر مرة أخيرى حيفيز العميال وحيسسيهم بوهميية املصينع اليذي تعاميل ميع
أكد شركات السيارات (جينرال موتر  ،كايسلر ،تويوتا ،هوةدا .
بييدا (جييو

وهييذا هييو اتسييم الييذي مهيير ب ي يف الفيييلم ميين دو لكيير لقب ي ،

ييعيف ال خصييية أميييال الصييينيني ،وكوةيي فهييم ميين دوره أةيي جمييرد واجهييية
اسييالخدمالها (فوييياو لالقييااب ميين اتمييريكيني واكالسيياب ثقييالهم ،لكن ي بييدا
ةاجزا من اختال أية قرارات لات توثري.
ةائ رئي

املصنع (داييف و شيهدت هيذه ال خصيية حتيوت جيذريا ،فبعيد أ

ب ّر مسالب را يف مهيوره اتول يف الفييلم ( 00:11:28مبسيالقبل واةيد للمصينع
واصفا امل روع بالاليار ي للمجالميع .وبعيد أ كاةي ردة فعلي مسيالنكرة متاميا
لييدةوة السيييناتور (شييريود بييراو اة يياء ةقابيية ةمالييية ( ، 00:32:00حالييم أةي
وشوش ألحيد الصيينيني ةميا إلا كيا املقيص املسيالخدل لقيص شيريط الالدشيني
أثناء حفل اتفالالا

كن أي ًا اسالخدام لفصل رأ

براو ةن كالفيي  .مهير

مرة أخرى وهو الذي اسالقال منذ مدة من منصيب  ،يف الدقيقية ( 01:32:20يف
سيارت مارا جباة املصينع ،مصيرحاو "ت كينكم تهج ية (فويياو مين دو أ
تلعنييوهم" .مؤكييدا يف م ييهد

الييزل حجييم الالحييول،

ييرورة اهيياد ةقابيية متثييل

هؤتء اتمريكيني.
السيناتور (شريود براو و ر م مهوره البسيط الذي ت يالعدى ثواةي معدودة،
إت أ ح يوره كيا حمورييا بعيد ا دةييا يف كلمالي يف حفيل افالاليا املصيينع إىل
ييرورة مراةيياة ال ييركة اجلديييدة للقييواةني األمريكييية ،باةالبارهييا تعمييل ةلييم
أرا يييها وخت ييع ل ييروطها ،وكييا أهييم مييا لكييره احلاجيية إىل وجييود هييثلني
لنقابات العمال يف املصنع.
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العمال األمريكيو و
سيييلط كيييامريا الفييييلم الوثيييائقي ال يييوء ةليييم ةينييية لاللفييية مييين العميييال
األمييريكيني وتالبّع ي حل ييات ميين حييياتهم اطاصيية يف منييا م وداخييل املصيينع.
وبيييدت العينييية املخاليييارة يف أ لبهيييا مييين الكهيييول ،وبع يييهم يكيييو قيييد جتييياو
اطمسني ،مت تسرحيهم من شيركاتهم السيابقة .أمهيروا يف بدايية الفييلم تفياات
كبريا وامالناةا أل املصنع قد أةطاهم الفرصية للعميل ميرة ثاةيية .يصيف بع يهم
ميثال كييف خسييروا هاللكياتهم ( 00:19:46كمييا ت هير ةامليية أخيرى وهيي
تعيش يف قبو منزل أخالها ( . 00:21:28هذا ااحسا

بالعرفا حتول مع ميرور

الوق إىل احالجاجيات وشيكاوى ورفير ألو ياع العميل الي

روهيا الكيثري مين

األمريكيني اسال اللية .ووصل الالصعيد إىل املطالبة بنقابة ةمالية لكين املطلي
يالحقق بسب خوف البعر وتوجس من خسارة العمل والعودة إىل البطالة.
ب .عمل الوجه:

لقد أبدى كل من الصيينيني واألميريكيني اهالمامياتهم بوجي اليذات والوجي
الطائفي (اجلمعي أكثر ها أبدوه مين اهالميال بوجي اآلخير أو الوجي امل يا .
ومن أمثلة للم ما قال مالم املصينع ميثال يف الدقيقية ( 01:05:02حيني صير و
"ومفنا األمريكيني للعمل كمدراء وم رفني منّيا منيا أةي

كننيا الوثيو بهيم

إ دفعنا م روات ةالية فسيخدمو ال يركة .مليالا ت يفعليو لليم؟ أمين اةهيم
معيادو للصييينيني" .أو كمييا صير أمريكييي يف الدقيقيية ( 01:15:17قييائالو"
الالفيياال ،األمييل .هييذا مييا شييعرةا بي يف البداييية .بييدا املسييالقبل م ييرقا .اآل  ،إةهييا
فقط ...اةقلب اتمور رأسا ةلم ةقي  .بالنسيبة ليي ،إةهيم ت حياموةيم" .إ هيذا
اتةكفاء ةلم الذات واتةالماء اىل اجلماةية الثقافيية والن ير إىل اآلخير ةليم اةي
مصييدر تهديييد ييذا اتةالميياء ،هييو مييا اد يف ابييرا جواة ي اتخييالالف والصييراع
الثقايف الذي بقي مسالمرا ةلم مدار الفيلم.
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د .الصدمة الثقافية:

تالعلق الصدمة الثقافية حس ساليال تيني تيومي بال ي ط وال يعور باترتبيا
الذي ختالده يف ثقافة جديدة .هذا بال بط ما كن م اهدت يف ةيدة موا يع
مييين الفييييلم حميييل الدراسييية؛ فميييثال ميييع الدقيقييية ( ، 14:14:25تقيييول ةاملييية
أمريكييية شييقراء تبييدو يف بداييية اتربعينييات ميين ةمرهيياو "إةهييم ي ييريو إلينييا
كوجاة ".

الزل هذا الكيالل حجيم الفجيوة الي أحيدثالها صيدمة الالميا

ثقافيية م ييايرة إىل درجيية اتحسييا

ميع

بييات ااب مبجييرد الولييوج إىل املصيينع .هييذا

ال يييعور باترتبيييا يدةميي م يييهد وخييير يف الدقيقييية ( 01:14:49حيييني يصيييف
أمريكييي وخيير أبييير الب ييرة يف اطمسييينات ميين ةمييره ةلييم مييا يبييدو ،شييعوره
بالده ة من أوامر الصيينني وةيدل تقبليهم للنقياش وحماولية اتسيالفهال .الصيدمة
الثقافييية تصييل ببع ييهم اىل البكيياء مثلمييا حييد مييع ةامليية جنييية أمريكييية
( 01:12:35بسييب أ امل ييرف الصييي صييرا يف وجههييا .كمييا جنييد ةامييل
صي يصر بو احساسي بيات ااب جعلي ييذرف اليدموع يف حيني أ وخير ميرة
فعل للم كا فيسن املراهقة (. 01:11:13
هـ .إدارة الصراع:

ر يييييم اتخالالفيييييات الكيييييثرية بيييييني الطيييييرفني إت ا كيييييل مييييين الصيييييينيني
واألمريكيني قد حاولوا إدارة الصراع بوسالي مالعيددة .حييث جنيد ميثال املاليم
(ت يياو قييد ومييف أسييلوب الالنييا ل وهييو ميين لييط الالجنيي ةنييدما أشييار أحييد
املسؤولني الصينيني يف الدقيقة ( 00:50:33إىل فكرة و ع رميزين يف ميدخل
اتسالقبال ،أحدهما صي

واآلخر امريكيي .فيجيي ماليم املصينعو تت ،رميو

أمريكية فقط ،ثم ي يفو إلا كن يف روما فافعل ما يفعل الروما .
هذا األسلوب تكرر أي ا ب يكل أو ي ميع الدقيقية ( 01:13:21ةنيدما
ةب مسؤول صي املسؤولني الصينني بوةهم حيالاجو إىل بعير املهيارات للالعاميل
مييييع اتمييييريكيني ،واسييييال الل املميييييزات اتمريكييييية جلعلييييها تعمييييل لصيييياحل
ال ييركة ،مؤكييدا ةليييهم ب ييرورة متلّقهييم واسييالخدال حكمييالهم ارشييادهم
ومساةدتهم .ألةهم حسب أف ل منهم".
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مييين أسيييالي الصيييينني كيييذلم يف إدارة الصيييراع يف هيييذا الفييييلم ،أسيييلوباو
اتحيياال ،وإبييداء اتةالبيياه لآلخيير ،واتخنييراط يف سييلوكيات لالقرييي وجهييات
الن ر ،الليذا ييدخال يف ليط الالكاميل حسي تصينيف (سياليال تنيي تيومي ،
حيث مت تن يم يارة لعينة من األمريكيني لل ركة األل يف الصني تطالع ةليم
مييروف العمييل هنييا واتحالكييا املباشيير مييع م يياهر الثقافيية الصييينية .كمييا
جتسد هذا األسلوبا يف الدقيقة ( 01:19:19يف تصري ةاميل صيي و "أمين
أ أهم شيء هو الالفياهم املالبيادل،

ين حتي

ي ط شيديد هنيا،

ي ط أكيد

ها يف الصني .أةا معج حقا باألمريكيني"..
مين امل ياهد الي تعيد ةين حماوليية ادارة الصيراع الثقيايف مين طيرف العمييال
األميريكيني مييا مهيير ميع الدقيقيية ( 01:15:58ةلييم أةي اجالميياع لألمييريكيني
فقييط .حيييث تبييادل احلا ييرو وراءهييم بكييل حرييية .وبينمييا دافييع أحييدهم ةيين
الصينيني قائالو "إةهم يبذلو أقصم جهيدهم ،وت ينيالو مقيابال ةيادت ،إةهيم ت
يلقو أي اسالحسيا " .وصيف أمريكيي وخير الصيينيني هالع يا أةهيم ت يعرفيو
قواةييد اجملالمييع هنييا  ،فهييم يرم يو مييواد كيميائييية ةنييد النهيير ...وهنييا كيين
تصنيف اتجالماع يف حد لات كوسلوب للحوار للدفاع ةن اليرأي وحماولية إقنياع
اآلخر .هذا األسيلوب جتسيد يف حماولية اة ياء ةقابية ةماليية .ولكين بعيد رفير
للييم ميين اادارة .ا ييطر بعيير األمييريكيني للجييوء إىل لييط ا يمنيية واسييالخدال
أسييلوب الالعييبري اللف ييي و ييري اللف ييي ةيين لاللييف اةفعيياتتهم ال ي اقاب ي ميين
أسلوب العدواةية.
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خامتة:
يف خالال هذه الدراسة ،خنلص للقول إ الفيلم الوثائقي (املصنع األمريكيي
اسالطاع أ ينقيل لنيا بعير جواةي الصيراع الثقيايف األمريكيي  -الصيي  .مين
خالل جمموةة من األبعاد املالعلقة أساسيا بيبعر مفياهيم ة ريية تفياوا الوجي ،
واملوجزة كما يليو
-

الالصييورالذاتي؛ حيييث سييلط الفيييلم ال ييوء ةلييم فواةييل صييينية وأمريكييية
لالارة بعناية من خالل تصورهم الذاتي احدا مقارةات واةية أو ت واةيية
وإبرا اتخالالفات الثقافية.

-

ةمل الوج ؛ لقد أبيدى كيل مين الصيينيني واألميريكيني اهالمامياتهم بوجي
الذات والوج الطائفي (اجلمعي أكثر ها أبيدوه مين اهالميال بوجي اآلخير
أو الوج امل ا .

-

الصييييدمة الثقافييييية؛ أمهيييير الفيييييلم بو ييييو أ اتخالالفييييات بييييني الصييييينني
واتمييريكيني وصييل يف كييثري ميين األحيييا إىل مييا كيين اةالبيياره صييدمة
ثقافية حادة.

-

إدارة الصراع؛ أمهر الفييلم تنوةيا يف أسيالي وألياط إدارة الصيراع الثقيايف
بني األمريكيني والصينيني (من جتن  ،وهيمنة وتكامل .

كما ا ةملية حتليل ة ال اططاب ،جعلنيا ةفهيم هيذا الفييلم الوثيائقي كينمط
خطاب ي يهدف إىل تسليط ال يوء ةليم حالية تار يية جدييدة متاميا ،تعي بيني
إيديولوجيالني وفلسفالني لاللفالني ألقوى اقالصادين يف العا حاليا ،حت سيقف
مصنع واحد .ما أةالج حالة صراع وج الالعامل معها وإدارتها.
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