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 ملخص البحث:

يعتبر مفهوم القوة الناعمة أحد أهم المصطلحات الحديثة نسبيًا وأكثرها تألقًا في اآلونة األخيرة، ومحط اهتمام كثير من     

 المثقفين واألكاديميين ودوائر صنع القرار.

ذلك بعد أن قام أحد أهم أقطاب المؤسسة السياسية واألكاديمية األمريكية البروفيسور"جوزيف ناي من الترويج لهـذا المصطلـح، 

بعـد أن تمّكن بمهارة من توظيف ثنائية الصلب والناعم المستعملـة فـي تقسيـم أجهـزة وأجزاء الكمبيوتر الذي يتألف من أدوات 

الذي يسعي من خالله إلى نقل  (، بغية الترويج لمشروعة االستراتيجيHardwareت صلبة )(، وأدوا(Softwareناعمة 

 .أعمالهمالمعركة من الميدان العسكري الصلب إلى الميدان الناعم ووسائله، بغية تشكيل تصورات اآلخرين وخياراتهم وجداول 

قادة السياسيين ومنظري علم السياسة في كافة أنحاء العالم اليوم جزًءا ال يتجزأ من لغة ال« القوة الناعمة»حتى أصبح مفهوم    

 في بيئة أدرك فيها النظام الدولي بأنه لم يعد باإلمكان االعتماد على عوامل القوة العسكرية في تنفيذ اإلستراتيجية التي يديرها. 

ظيفها عن بعد تجاه الدول المستهدفة في صورة لذا تهدف هذه الدراسة إلى التوسع في آليات وأدوات القوة الناعمة التي يتم تو     

التحول من استخدام القوة الصلبة إلى الناعمة وما  الدول،غير مسبوقة من التأثير والمنهجية واإلعداد والتجهيز وكيف تم لهذه 

 هي األهداف التي تستطيع تحقيقها باستخدام القوة الناعمة وال تستطع تحققها باستخدام القوة الصلبة.

تم اقتراح  كمايث توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي توضح اآلثار المترتبة على توظيف القوة الناعمة ح  

 بعض التوصيات الخاصة بتلك اآلثار.

 

 الصلب.الميدان العسكري  استراتيجي،مشروع  "،"جوزيف ناي البرفسور الناعمة،القوة  :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: 

The concept of soft power is considered one of the most important and relatively modern terms 

and the most brilliant in recent times, and the focus of the attention of many intellectuals, 

academics and decision-making circles. 

This is after one of the most important leaders of the American political and academic 

establishment, Professor Joseph Nye, promoted this term, after he was able to skillfully employ 

the hard and soft binary used in the division of computer hardware and parts, which consists of 

soft tools (Software) and hard tools (Hardware), In order to promote his strategic project, 

through which he seeks to transfer the battle from the hard military field to the soft field and its 

means, in order to form the perceptions of others, their choices and their agendas. 

   Today, the concept of “soft power” has become an integral part of the language of political 

leaders and political theorists around the world in an environment in which the international 

system has realized that it is no longer possible to rely on military force factors in implementing 

the strategy that it is managing. 

     Therefore, this study aims to expand the mechanisms and tools of soft power that are 

employed remotely towards the target countries in an unprecedented form of influence, 

methodology, preparation and equipment, and how these countries have made the transition from 

using hard power to soft power, and what are the goals that they can achieve by using soft power 

and do not You can check it with hard force. 

  Where this study reached a set of results that explain the effects of employing soft power, and 

some recommendations for those effects were suggested.    

Keywords: Soft power, Professor Joseph Nye, A strategic project, the hard military field.
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 المقدمة. 1 

من المفاهيم األكثر إثارة للجدل، من حيث تحديد ماهيته وكيفية قياسه في  الدولية،يعتبر مفهوم القوة في العالقات 

 انت أهدافها النهائية والبعيدة. فالعالقات الدولية كغيرها من السياسات األخرى هدفها القوة مهما ك السياسية،أدبيات العلوم 

من أولى المدارس التي  والمفكرين،التي تستمد جذورها الفكرية من كتابات كبار الفالسفة  تُعد المدرسة الواقعية

تعاملت مع القوة كمفهوم مركزي على اعتبار النظام الدولي بيئة للفوضى والحروب والمعارك المهلكة، وال أصل على اإلطالق 

هي أي شي يقيم سيادة اإلنسان على اإلنسان ويضمن الحفاظ عليها،  :ذلكفي وجود سلطة ُعليا تحمي األمن الدولي. فالقوة وفق 

ك شامالً لكل العالقات االجتماعية التي تهدف إلى تلك الغاية ابتداًء من العنف البدني، وانتهاء بأكثر الروابط النفسية ويكون ذل

 التي يسيطر بها عقل على عقل آخر.

التعاطي مع أزمات األلفية الثالثة ومواجهة التهديدات الجديدة والتكيف مع رهانات عالم متعدد األقطاب مطلع هذا  إن

إلى تغيير آرائهم بشأن سيطرة القوة وفي داخلها القوة  المفكرين،رن، دفع بالكثير من رواد المدرسة الواقعية وغيرهم من الق

 .(83، صم5102)عبدالسالم،  العسكرية التي تقوم على القتل والتدمير واإلخضاع

يقوم على استخدام موارد الدولة  كأحد أهم أدوات السياسة الخارجية، الصلبة،والترويج لمفهوم آخر موازي للقوة 

 المادية وغير المادية وتحويلها إلى قدرات ملموسة، وهو ما يعرف بمصطلح القوة الناعمة كأحد أشكال القوة في هذا القرن. 

 النظري واإلطارالمقدمة  األول يتضمن، أجزاءوفي ضوء ما تقدم ستتم معالجة موضوع وسائل القوة الناعمة في 

القوة الناعمة وتحليلها  وأركانمفهوم القوة الناعمة، وأما الجزء الثالث سيختص باستعراض وسائل  والجزء الثاني سيتناول

 والتوصيات.يستعرض الخاتمة  األخيرثما الجزء  ومناقشتها،

 

 مشكلة الدراسة: .1.1 

 للدولالدول الخارجية  أهدافتقوم هذه الدراسة بالبحث في دور القوة الناعمة في تحقيق 

إن تحققها باستخدام القوة  تستطيعتم لها التحول من استخدام القوة الصلبة إلى الناعمة وما هي األهداف التي يوكيف 

 الناعمة ولم تستطع إن تحققها باستخدام القوة الصلبة.

 وفي ضوء ذلك يمكن أن نطرح مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي مفاده:       

 رت العالقات الدولية خالل مراحلها التاريخية المختلفة ما بين استخدام القوتين الصلبة والناعمة.كيف تطو

 :ويمكن أن نطرح من خالل ذلك تساؤالت أخرى فرعية

 .التي يمكن ان تحققهاالقوة الناعمة لتحقيق مصالحها، وما هي المصالح  إستراتيجيةلماذا سلكت بعض الدول استخدام  .0

 إخطارمن مواجهة  عسكرياعجزت الدول القوية  إنبعد  وخاصة الدوليهناك تحوالت في مفهوم القوة من المنظور  .5

 بسيطة وفشلت في حماية مواطنيها.

السياسة الخارجية يمثل إستراتيجية جديدة واقل تكلفه من استخدام القوة  أهدافالقوة الناعمة في تحيق االعتماد على  .8

  الصلبة.
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 أهمية الدراسة: .2.1

 :تنقسم أهمية الدراسة إلى 

 األهمية العلمية -أ

حيث تحاول هذه الدراسة تقديم إضافة جديدة لطلبة العلم والمعرفة كونها تطرح بالدراسة والتحليل القدرة التأثيرية للقوة 

                                     الدوليــــــة.الناعمة في مجال العالقات 

 األهمية العملية -ب      

فتكمن في كونها تتناول إستراتيجية تطبيق القوة الناعمة وهو ما يعكس التحول في مفهوم القوة من مفهوم تقليدي إلى 

 تكون هناك حاجة للقوة العسكرية. دون أن ترغبه،يحقق أهداف الدول من خالل جعل غيرها من الدول ترغب فيما  آخر،مفهوم 

 

 :أهدف الدراسة .1.1

تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على إشكالية الموضوع وتأكيد أو رفض الفرضية المطروحة وذلك بغية الوصول إلى 

 :األهداف التالية

تسليط الضوء على وسائل القوة الناعمة " الثقافية والوسائل السياسية والسياسة الخارجية" وكيفية استخدامها في مسار  -

 الدولية، وما الذي يميزها عن القوة الصلبة.العالقات 

وكيفية توظيفها في إدارة الصراع مع الدول  الخارجية،إبراز قدرة الدول في استخدام القوة الناعمة في تنفيذ سياستها  -

 ، وما اآلثار والنتائج المترتبة عن ذلك.األخرى

 

 اإلطار النظري لمفهوم القوة الناعمة .2

 والقوة الناعمةتعريف القوة . 1.2       

 القوة.أوالً: تعريف 

يعتبر مفهوم القوة من المفاهيم األساسية في العلوم السياسية؛ إذ يحظي باهتمام واسع من دراسي العالقات الدولية ومنظريها،    

المكون للنظام لوك الدول وهو ما يؤثر في س فيها،هيكلة وتوزيع القوة والنفوذ ة النظام الدولي تقوم على دراسة خاصة أن دراس

 وعالقاتها المختلفةالدولي 

بالرغم من أن كبار الفالسفـة والعلمـاء االجتماعييـن واالستراتيجييـن وحتى العسكريين قد أفاضوا منذ القدم في تناول مفهوم    

جوهرية من الناحية  القوة وأبعاده المختلفة واختلفوا في تعريفه، إال أنهم وبحسب رأي بعض المفكرين لم تكن تلك االختالفات

 .م(5102)سلطان،  األكاديمية

البدء باإلشارة إلى المدرسة الواقعية، والتي تعتبر من أكبر المدارس النظرية والفكرية التي تناولت بإسهاب  أهن ويمكن من   

 شائكة،وتصدرت لعقود عديدة الفكر السياسي العالمي ولها عدة تعريفات  القوة،مفهوم 
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اقع كما هو عليه بموضوعية دون تدخل الذات، وهو أمر بالغ الصعوبة، من حيث أن أي قرار بشري يقع بين فهي مقاربة الو 

 حدين ال يمكن الفصل بينهما، وهو الذاتية والموضوعية. 

ل هذه فالذات هي التي تري الواقع في النهاية وبقدر ما تحاو الذات،بالتالي فإن جهاز إدراك الواقع ورؤيته يتحقق في نفس    

أما من حيث الممارسة العملية هي أي التدخل في حيثيات  نفسها،النفس التجرد، فإنها تملي نوًعا خاًصا من الرؤية الذاتية على 

يتجنب االصطدام بالواقع ومحاوالً االحتيال عليه  تغييري،فإن الواقعية تعني االنطالق في اتخاذ القرار بنفس  لتغييره،الواقع 

 مع ظروفه بما ال ينعكس سلبًا على الذات. واالنسجام معه و

من هنا فإن الكتابة عن المدرسة الواقعية ال يمكن أن يقوم على أساس وصفي أو تقديري، بل تأخذ مكانها في إطار مناقشة    

المدرسة، التي تناولت المقوالت األساسية لكبار المفكرين، والذين حاولوا الكشف عن المحددات العامة والمميزة واألساسية لهذه 

 . (38، صم5113)قبيسي،  مفهوم القوة

في كتابه )األمير(، والذي نصح فيه األمير بأال يُقيّم أي معيار أخالقي في تعامله مع الرعية  ()من أمثال نيقوال ميكافيللي   

 واستخدام القوة في شكلها المادي، والمتمثل في القهر لتثبيت حكمه. 

في كتابه )اللفياثان(، والذي طرح من خالله رؤية اعتبرها العديد من المفكرين األساس الذي  ()وماس هوبزت المفكر،كذلك    

 انطلقت منه المدرسة الواقعية، ذلك من خالل اعتباره للمجتمعات بأنها خاضعة للعبة المصلحة، 

وهي منظمة وتخضع لسلطة الدولة وقوتها على عكس المجتمع الدولي الذي يتسم بكونه فوضوي ومجزأ، وإن التوازن والقوة    

 وأي خلل يصيب التوازن يقود إلى حروب وصراعات تفرض نوًعا جديداً من توازن القوة. فيه،ضمنًا االستقرار 

، والذي ضم بدوره ووسع ()كينيث والتز المفكر،الواقعية الحديثة هو األمر الذي تناوله وطوره بعد ذلك منظر المدرسة    

حجم العناصر الداخلة في القوة، وحاول الربط مابين قوة الدولة المتمثلة بقوتها العسكرية وحجم السكان والنمو االقتصادي 

 .(051، صم5103)الهرمزي،  والتطور العسكري وغيرها

بالتالي فإن علماء السياسة قدموا اتجاهات مختلفة لتعريف القوة كأحد المطالب األساسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية،     

من الموارد إلجبار الدول األخرى على القيام بما تمليه سياسة الدول الفاعلة  وغيرها،ذلك من خالل استخدام الوسائل العسكرية 

 عية. من وجهه نظر المدرسة الواق

في هذا السياق يمكن اإلشارة إلى تعريف القوة: حيث اتفق الباحثون في ميدان العالقات الدولية على أن القوة تعني القدرة على    

 التحكم والتأثير في سلوك اآلخرين من الوحدات الدولية األخرى، بما يخدم مصالحها أو تحقيقًا لألهداف التي تسعى إليها، 

                                                           
() حيث أصبح مكيافيلي الشخصية الرئيسية والمؤسس للتنظير السياسي الواقعي، والذي عصر النهضة ايطالي إبان وفيلسوف سياسي مفكر ،

 .كتاب األمير ، أشهر كتبه على اإلطالق،لعلم السياسيا أصبحت فيما بعد عصب دراسات

() وأكثرهم شهرة، خصوًصا في المجال القانوني، حيث كان فقيهًا قانونيًا ساهم  بإنجلترا يُعد توماس هوبز أحد أكبر فالسفة القرن السابع عشر

 .العقد االجتماعي بشكل كبير في بلورة كثير من األطروحات التي كان على رأسها مفهوم

()  م، تخرج وعمل بجامعه كولومبيا نيويورك، وهو مؤسس المدرسة الواقعية البنائية، ومن 0415عالم سياسي، ولد بوالية  ميتشيغن في عام

 أشهر كتبه" اإلنسان والدولة والحرب".
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 ف ناي": بأنها القدرة على التأثير في المحصالت التي تريدها وإن تغير سلوك اآلخرين عند الضرورةلهذا عّرفها "جوزي

 .(03، صم5012)قديح، 

كما تعني القوة امتالك الدولة لمصادر مادية أو غير مادية، مثل هيكل القوة العسكرية ومهارات القيادة باإلضافة للمصادر    

ة، وهي تعتبر دالئل على قوة الدولة وقدرتها، وطالما إن الدول تتحكم فوق تلك المصادر، فمن الطبيعية والسياسية واالقتصادي

السهل التنبؤ بقدرتها على تحقيق أهدافها وامتالك الدولة لتلك المصادر الملموسة أو غير الملموسة، يعني امتالكها للقوة والقدرة 

  على تحقيق أهدافها والتأثير بسياستها الخارجية.

من هنا وبحسب هذا التعريف يمكن تحديد مصادر القوة في المصادر المادية والمعنوية والمتمثلة في المصادر الطبيعية    

 :(04، صم5012)قديح،  واالقتصادية والعسكرية

المصادر : وتشمل المصادر الطبيعية السكان واإلقليم والموارد ومقدراتها الطبيعية، وبقدر ما تكون هذه المصادر لطبيعية -1

 مصدر قوة قد تكون على العكس من ذلك مصدر ضعف لدولة أخرى.

فقد يمنحها الموقع مزايا تجارية ومن ناحية أخرى قد يشكل مصدر تهديد ألمنها. فدولة ليبيا مثالً يُشكُل البحر معبًرا وحيًدا وهاًما 

حل اإلفريقي مصدًرا للقلق تهديد مباشر ألمنها، من من ناحية أخرى تُشكُل الصحراء المتاخمة لمنطقة السا النفطية،لصادراتها 

 حيث تدفق المهاجرين والمنظمات اإلرهابية واإلجرامية.

: وتشمل التقدم الصناعي والتقني، حيث تعتبر الدول الكبرى في عالمنا اليوم هي األكثر تطوًرا ونفوًذا المصادر االقتصادية -2

 من الدول التي تفتقر لمثل هذه التقنيات.

: وتتمثل في كافة الوسائل العسكرية الجوية والبحرية والبرية، وتعتبر الفاعل األكبر إلى أن تّم التنظير المصادر العسكرية -1

 على ضرورة االهتمام والعمل بالمصادر الغير ملموسة التي سيتطرق إليها الطالب في البحث.

القوة والقدرة( وذلك موضوع )قيد، األمر الذي يوجه إلى معالجة مزيًدا من التع يضفيهذا التعريف لمفهوم القوة ومصادرها    

 بغية إضفاء مزيد من التوضيح على تعريف القوة. 

( والتي يقابلها في power(، والتي تقابلها في اللغة العربية )القوة(، و)strengthففي اللغة االنجليزية يتم التفرقة بين لفظين )   

 اللغة العربية القدرة. 

( هي power( في المجال الدولي، يرى االتجاه األول أن القوة )powerاللغة االنجليزية اتجاهان في شأن مدلول لفظي ) في   

 السكان والموقع واالقتصاد وغيرها(. )مثل مجموع العوامل المشكلة لقدرة الدولة باعتبارها عوامل قوتها 

العالقة اإلنسانية، أي تأثير اإلنسان على عقول وأفكار غيره من الناس، وهذا ( بفكرة powerأما االتجاه الثاني فيربط القدرة )   

االتجاه ال يفصل بحسب رأي بعض المفكرين بين كافة العوامل والعناصر المكونة للقوة في اللغة العربية، بالرغم من أن لفظ 

 ي القدرة في اللغة العربية.والتي تعن ،(power( في اللغة االنجليزية وال يقابل )strengthالقوة يقابل )

( للتعبير عن القوة، كونها أقدر في التعبير عن لفظ القوة powerفإن العديد من المفكرين العرب يفضلون استخدام لفظ )   

 . (02ص ، م5102)الحراري،  حيث يبدو األقرب إلى تصوير مفهوم القوة إليه،تماشيًا مع االتجاه الثاني الذي أشرنا  عربيًا،
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كأحد المفاهيم المعبرة عن العملية  القوة،مما سبق اإلشارة إليه يمكن تحديد بعض الخصائص التي تحدد اإلطار العام لمفهوم    

 السياسية على المستوى الدولـي على النحو اآلتي: 

لة، والثاني من هذه الخصائص أن القوة نسبية وهي تقدر بأمرين القدرة على تحويل مصادر القوة المتاحة إلى قوة فّعا -

 .(58ص، م5101)خضر،  محصلة قوة الطرف اآلخر

ويرجع ذلك إلى أن حالة االتزان الدولي ما هي إال  ،على الرغم من هذا األمر، فإن القوة النسبية هي في حالة صراع دائم    

ير المستمر في مقومات وإمكانيات يرجع ذلك إلى حالة التغي ،حالة مؤقتة بسبب الحركة الشديدة التي تتمتع بها التفاعالت الدولية

ال تتضح إال بوجود  لذا دعا بعض المفكرين إلى القول بأن قوة الدولة  ،القوة والتغيير في األهمية النسبية ألي من هذه اإلمكانيات

سب درجة من وإنما كل طرف يكت ،تفاعل دولي، فليس باإلمكان أن نقول بأن الدولة )أ( دولة قوية، وأن الدولة )ب( دولة ضعيفة

 .(04ص ،م5102)الحراري،  القوة النسبية لوزن قوة الطرف اآلخر

األمر الذي فرض على الدول  عليا،فالقوة في هذا السياق فرضتها طبيعة العالقات الدولية التي تتسم بالفوضى وغياب سلطة     

السعي بشتى الوسائل إلى صنع مصادر قوة، لكونها األهم ألمنها وتحيق مصالحها، فهي ليست هدف ولكنها وسيلة لممارسة 

 (50ص، م5012قديح، القومية )النفوذ والتأثير الذي يضمن تحقيق أهداف الدولة في إطار مصالحها 

بالتالي فهي ظاهرة تاريخية متواصلة التغير المستمر والدائم، وتنطوي على مستويات منن التطنور البطنيء فني بعنض الندول،    

ومن البروز والتميز في دول أخرى ألسباب خاصة ولفترة معينة، ومهما تعددت اآلراء، فإن تجليها المبكر في بعنض الندول منن 

)سنيد،  شروطها ومقوماتها إلى تحديدكما دفع ارتباطها بالحرب والسلم  الجذور،ميقة إنحاء العالم جعل منها ظاهرة حضارية وع

 . (4ص، م0440

  ثانيًا: البدايات الفكرية لمفهوم القوة الناعمة

يعتبر مفهوم القوة الناعمة أحد أهم المصطلحات الحديثة نسبيًا وأكثرها تألقًا في اآلونة األخيرة، ومحط اهتمام كثير من     

اليوم جزًءا ال يتجزأ من لغة القادة السياسيين « القوة الناعمة»مثقفين األكاديميين ودوائر صنع القرار، )حتى أصبح مفهوم ال

 .م(5108)هوشيار،  ومنظري علم السياسة والكتاب واإلعالميين، والمثقفين عموماً في كافة أنحاء العالم(

الحرب العالمية الثانية وخسائرها الفادحة بأنه لم يعد باإلمكان االعتماد على عوامل في بيئة أدرك فيها النظام الدولي بعد أعقاب    

حيث لم تعد القدرات  ،ائر صنع القرار في الدول الكبرىالقوة العسكرية في تنفيذ اإلستراتيجية التي يديرها، وبخاصة داخل دو

بل حل محلها عنصر أكثر  ،لها على الساحة اإلقليمية والدولية النووية والعسكرية هي اإللية الوحيدة والمركزية في تفعيل أي دور

حداثة يتمثل في القوة الناعمة التي أفضت إلى تحوالت في مفهوم القوة، ويمكن استخدامها لتخفيف جزء من القوة العسكرية وتحقيق 

   (18، صم5102)سلطان،  األهداف المرجوة بأقل التكاليف

 الناعمة،سواًء عند الفالسفة الصينيون الذين نادوا بأهمية استخدام القوة  القدم،موجودة منذ  فكرة،اعمة من أن القوة النعلى الرغم    

في القرن السابع قبل الميالد عندما قال: بأنه ال يوجد في الكون مادة أنعم وأضعف  ()"ال وتسزي"لتعزيز السلطة السياسية ومنهم 

                                                           
()  ق.م، وقد عاش في القرن السادس قبل الميالد، وينسب إليه كتابه األهم )تأو تي تشينغ(،  311الو تزه أو آلو تسي فيلسوف صيني قديم ولد

 ولكن بعض المؤرخين يقولون انه شخصية خيالية نتيجة جمع عدة شخصيات أو أنه عاش في القرن الرابع قبل الميالد.
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أو راجع استخدام المصطلح إلى بداية االهتمام بالثقافة والدبلوماسية الشعبية  من الماء، ولكنه قادر على تفتيت أكثر المواد صالبة.

ث كانت هناك اجتهادات من قبل بعض العلماء للتركيز على القوة الناعمة والرأي العام في العالقات الدولية، منذ الحرب الباردة، حي

                                                                                                      Locks Steven)) بستيفن لوكس ،ذلك اإلسهام الخاص من

الذي يعتبر أن ممارسة السلطة ال تتم فقط في الحاالت التي يكون فيها الصراع واضًحا للعيان وحيث تكون عملية اتخاذ القرار 

ازع ودفعه إلى عدم االحتجاج عملية واعية، بل يعتبر أن أهم طرق ممارسة السلطة تكون من خالل التحكم في وعي الطرف المن

 .م(5104)قعلول،  وعدم االنتباه إلى الخطر الذي يتهدده

إال أنه يمكن القول بأن البروفسور )جوزيف س ناي( هو من طور مصطلح القوة الناعمة وقدم مفهوما ربما يكون أكثر تعقيًدا    

فمن هو القيم من خالل مفهوم القوة الناعمة الذي طرحه مما سبق للقوة، حيث اهتم بعناصر القوة غير المادية مثل الثقافة و

 ؟جوزيف ناي ،البروفسور

 جوزيف صموئيل ناي. البروفسور،. 2.2

( كأحد أهم المفكرين في Joseph Nyeإن المكانة األكاديمية والوظيفية للكاتب والمفكر األمريكي جوزيف س ناي االبن )   

أعطت هذا مصطلح القوة الناعمة أهمية خاصة، فهو أحد أساتذة جامعة  م(5103ابوعبيد، ) الدوليةالعالم في مجال العالقات 

وشغل مناصب رفيعة بالمعهد العالمي للبحوث اإلستراتيجية  الجامعة،ورئيس سابق لمدرسة جون كنيدي بنفس  هارفارد،

 ومبعوثاً للواليات المتحدة األمريكية في لجنة نزع السالم التابعة لألمم المتحدة سابقًا. 

إن  لاألمريكية، باسي ومجمل هموم القوة لذا يمكن القول إن "جوزيف ناي" ليس مجرد باحث أكاديمي منعزل عن الشأن السي    

حيث ال يخلو  السياسية،حمل معه مشاغله  األكاديمي،يه لهذه المسؤوليات الرسمية باإلدارة األمريكية قبل أن يتفرغ للعمل تول

 دورها تدريجيًا طرحه هذا من أهداف سياسية ذات صلة بواقع الهيمنة األمريكية، والخشية من تراجع حظوظها وضمور

 .(00ص ،م5102)عبدالسالم، 

م الذي أشار إلى أن 0441: القوة الناعمة ألول مرة في كتابه )ملزمون بالقيادة(، والذي نشر عام جوزيف نايوقد عرف    

ثم عاد وتناوله  الناعمة،ا بُعد ثالث أسماه القوة الواليات المتحدة األمريكية ال تمتلك القوة العسكري واالقتصادية وحسب، بل له

من ثم قام بتطوير المفهوم وأصبح كنظرية  م،5110ارقة القوة األمريكية( في عام مرة أخرى بشكل موجز بكتابه الثاني )مف

 .(01، صم5102 ناي) الدولية(متكاملة في كتابه الشهير )القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة 

 األموال،بأنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدال من اإلرغام أو دفع  :حيث يعرف القوة الناعمة بقوله   

التي تنشأ بحسب رأيه من جاذبية ثقافة بلد ما ومثله السياسة وبأن سياسة بلده عندما تبدو مشروعة في عيون اآلخريـن تتسـع 

 قوتهم الناعمة. 

لقد كان لدي أمريكا الكثير من القوة الناعمة منذ زمن طويل وعلينا التفكير في تأثير الحريات األربع التي تبناها  ،يضيف ناي   

  ،الرئيس "فرانلكين روزفلت" في أوربا عند نهاية الحرب العالمية الثانية وبأن علينا التفكير بحسب ناي
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، ()يستمعون إلى الموسيقي األمريكية ونشرات أخبار إذاعة أوربا الحرة، وهم ()في الشباب الذين كانوا خلف الستار الحديدي

مطالبين بنسخة من تمثال الحرية واألفغان المتحررين ( )والطلبة الصينيين وهم يرمزون في احتجاجاتهم في ساحة نيا نامين

وهم يتفرجون خلسة على أشرطة الفيديو  في الطلبة اإليرانيون، ()م، وهم يطالبون بنسخة من الئحة الحقوق5110في عام 

أمثلة عن قوة أمريكا الناعمة، وأضاف  فهذا كله بحسب "جوزيف س ناي" ،ذيعه األقمار الصناعية من برامجاألمريكية وما ت

والجزرات، بأنه عندما نتمكن من جعل اآلخرين يعجبون بمثلك ويريدون ما تريد، فإنك لن تضطر إلى اإلنفاق كثيًرا على العصا 

 فاإلغراء بحسب قوله أكثر فاعلية من اإلرغام على الدوام  ،ويقصد بها الكاتب )عوامل اإلرغام واإلغراء( لتحريكهم في اتجاهك

 (05،م5102)ناي، 

يرى "ناي" بأن أشكال القوة تجاوزت القوة العسكرية في السياسة العالمية اتسمت بأنها أنعم تتضمن القوة القومية كما    

الستقرار االقتصادي واإلنتاج الصناعي واإلنتاج التقني ومستويات االدخار واالستثمار وحجم السوق والبنية التحتية والموارد وا

 التي يمكن استغاللها، دون أن تنضب والتعليم والكفاءة اإلدارية والقدرة العلمية. 

رفة اإلنسانية، وبحسب "ناي" ينبغي على القوى الصاعدة تتوافق كل من هذه العوامل بشكل إيجابي وبصورة متزايدة مع المع   

في العالم أن تأخذ اإلنسانية بعين االعتبار. فالقوة الناعمة إذاً تعنى "القدرة على التأثر في األهداف المطلوبة وتغير سلوك 

)زاد و وايت،  إلكراهاآلخرين عند الضرورة، كما يراد بها" القدرة على الحصول على ما تريد من خالل اإلقناع وليس ا

 . م(5111

هكذا نجد إن القوة الناعمة إنما يُراد بها هي "القدرة على االحتواء وجذب اآلخرين، بهدف السيطرة على سلوكهم واهتماماتهم    

من على نحو يخدم مصالح الدولة بوسائل ثقافية وإيديولوجية دون الحاجة للجوء إلى اإلرغام والتهديد، وهي بذلك تمثل نوع 

بعبارة أخرى إن الدولة تتمكن من تحقيق أهدافها من دون االستخدام المادي المباشر للقوة  ،الدعم السياسي والمعنوي لقوة الدولة

، م51102)حسن،  التقليدية أو التهديد باستخدامها، وهو ما يجعلها نموذًجا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على مستوى العالم

 .(35ص

عّرف القوة الناعمة العديد من المختصين من بينهم "ألكسندر فوفنغ " الباحث  ت متعددة لمفهوم القوة الناعمة:وهناك تعريفا

 :م(5103)العرداوي،  في مركز أسيا والمحيط الهادئ للدراسات األمنية، وذلك باعتقاده بأن القوة الناعمة تنطوي على معنيين

                                                           
() وكانت العبارة تشير إلى سياسة العزلة التي انتهجها االتحاد  تشرشل،تخدامها رئيس وزراء بريطانيا ونستون الستار الحديدي عبارة اس

، إذ أقام حواجز تجارية ورقابة صارمة، عزلت البالد ودول أوروبا الشرقية التي كانت تسير في فلكه الحرب العالمية الثانيةالسابق بعد  السوفيتي

 الماضي.بعينات من القرن في األر .عن بقية العالم

()  إذاعة أوربا الحرة مؤسسة غير ربحية تتكون من شبكتين للراديو ولإلرسال اإلذاعي لشرق وسط وأوربا ومنطقة البلقان والقوقاز ووسط أسيا

 وتذيع برامجها بثالثين لغة يتحدث بها سكان هذه المناطق. األوسط،والشرق 

()  ألف متر مربع، مما يجعلها  111مساحة الميدان تصل إلى  الصين،ساحة تقع في وسط بكين عاصمة  السماء،ساحة تيان إن من أو ميدان

 أكبر ميدان من حيث المساحة في العالم.

()  ثل م، أوجد مناًخا من الضبابية في مجاالت م5111إلى أن نقل الصالحيات في انتخابات أفغانستان عام  الكاتب،يمكن أن تكون إشارة من

يخشون أن تتعرض للخطر االنجازات التي تحققت في حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها منذ  النساء،فكثير من األفغان وبخاصة  اإلنسان،حقوق 

 م.5110عام 
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وة التأثير الثقافي للدول، ومن الذين أخذوا بهذا المعنى كل من المؤرخ ضيق يجعل منها قوة شبيهة بق المعنى األول: -

 البريطاني نيل فيرغسون، والكاتب األلماني جوزيف جوف، وغالبية الباحثين في المؤسسات البحثية الصينية. 

فهو واسع ويجعلها ترادف عدم استخدام القوة العسكرية في تحقيق ما تريده الدول للوصول إلى ما تريد،  أما المعنى الثاني: -

 .من خالل امتالك التأثير الثقافي والقدرة االقتصادية

كما عّرف القوة الناعمة أيضا الكاتب "كاتبي زانق" حيث قال: بأنها القدرة التي تؤكد استخدام الوسائل الحضارية    

 وهو هنا قد أضاف العوامل االقتصادية التي استبعدها البروفسور جوزيف س ناي. ،القتصادية والدعايةوا

ويرى ميشيل فوكو في هذا السياق أيًضا بأن القوة الناعمة: تتضمن إجباًرا وإلزاًما غير مباشرين، وهي تعتمد في ظهورها    

بل هي سجل عقلي  ،ن القيام بها. والقوة الناعمة ليست دعاية سياسيةوتقوم بأعمال تعجز القوة الصلبة ع ،على القوة الصلبة

 .(11، ص5102)محمد،  وقيمي يهدف إلى التأثير على الرأي العام في داخل الدولة وخارجها

ضيالت والصور الذهنية للذات عن طريق المصادر الرمزية والفكرية، فأنها القدرة على خلق الت :"Geun Lee"عّرفهاو    

 التعريف للقوة الناعمة يعتمد على مصادرها.  إن هذاوالتي تؤدي إلى تغيرات سلوكية في أفعال اآلخرين، لذا يمكن القول 

ضع يفرض على الدول ى خلق ووالتي تعني قدرة الدولة عل "Co- optive power"تعرف القوة الناعمة كذلك بالـ و   

ضيالتها ومصالحها بشكل يتفق مع هذا اإلطار الذي تّم وضعه، أو بمعنى آخر أن تقوم هي بوضع أولويات فأن تحدد ت األخرى

.كما عّرفها "مايكل آيزنشتات" الباحث المتخصص في الدراسات (11، صم5012)قديح،  األجندة الداخلية لغيرها من الدول

في إطار حملة االنفعالية  استخدام األقوال واألفعال والصورمعهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى: بأنها األمنية والعسكرية في 

 . (88 ، صم5101)للدراسات،  إستراتيجية للتواصل طويلة المدى لتشكيل الحالة النفسية لبلد معاد ألمريكا مثل إيران

والقوة الناعمة وأهم النقاط التي ساهمت في استخدام القوة الناعمة، كأداة  بين القوة الصلبة الفرق ما إلىمن هنا يمكن اإلشارة     

 : م(5102)شحيل،  تتمثل في اآلتي ،لتحقيق أهداف السياسات الخارجية للدول

لقد كانت القوة الصلبة في الماضي هي الركيزة األهم لقوة الدولة ويعتمد عليها في المقام األول لتحقيق األمن واالستقرار، إلى    

أن تغيرت تلك النظرة وأصبحت قوة الدولة في عصرنا الحالي تتطلب الجمع بين كافة عناصر الدولة جنبًا إلى جنب لتحقيق 

لة وفق إطار منسق وإستراتيجية شاملة تحقق التعاون والتوازن بين تلك العناصر لتحقيق تلك األهداف والغايات العليا للدو

 األهداف والغايات التي تنشدها الدول. 

حيث أصبح التطور التكنولوجي والقوة االقتصادية والدبلوماسية أكثر  ،فلم تعد القوة العسكرية ركيزة أساسية كما في السابق   

د المستويات، مما أدى إلى ظهور العديد من االتجاهات الفكرية تشير إلى تراجع أهمية الدور العسكري أهمية في عالم متعد

 وبروز أنواع أخرى من القوة تحقق نفس النتيجة وبتكلفة مادية وبشرية أقل.

 ولذلك يمكن تحديد أنواع سياسات تلك القوى ومنها:

  Hard Power .الصلبةسياسات القوة  -
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المشتركة السياسية واالقتصادية والعسكرية، أي القوة في صورتها الخشنة التي تعني الحرب، والتي تستخدم فيها  وتعني القوة   

الجيوش لتحقيق األهداف وحماية المصالح، وقد تراجع دور القوى الصلبة في األلفية الثالثة بفعل تطور تكنولوجيا االتصاالت 

 واستخدام العقوبات االقتصادية.

 Soft Power . الناعمةقوة سياسات ال -

بعد نهاية الحرب الباردة والتطور التكنولوجي والتسابق ما بين قطبي النظام العالمي والذي تجلى في استخدام أدوات اإلقناع    

وكلها والدبلوماسية السياسية واالقتصادية وتوظيف اإلبعاد الثقافية واإلبداعية إضافة للمنح االقتصادية والمنح التعليمية 

استخدمت في إدارة العالقات الخارجية، واستفادت الكثير من الدول من تلك المميزات ومنها مصر، فالقوة الناعمة لها جاذبيتها 

 الثقافية والسياسية.

 Smart Power .  سياسات القوة الذكية -

لتسامح والمرونة في حين تتمثل القوة الذكية هي مزيج من القوة الصلبة والقوة الناعمة أي الربط بين التسامح والشدة وتتمثل با   

 Soft( وبين القوة الناعمة)  Hard Power الدمج بين القوة الصلبة) )نايجوزيف س ( ببعض التشدد وتعني القوة الذكية لدى

Powerعامل مع ( فمن خالل الجمع بين هاتين القوتين اللتين يطلق عليهما القوة الذكية ستتمّكن الواليات المتحدة من الت

التحديات العالمية؛ حيث يوجد عدد من التحديات التي تواجهها واشنطن ليست ذات طبيعة عسكرية كصعود الصين قوة 

في العراق كقوة عسكرية ودولة تمتلك قوة ناعمة وذكية،    اقتصادية وسياسية وظهور إيران بعد الفراغ السياسي والعسكري

 .ستعمارية باعتبارها األكثر ذكاءً فرض السيطرة االوتتمثل األدوات الثقافية بقدرتها على 

 :في فاعليتها، تمثلتوعليه فان مجموعة تحوالت دولية ساهمت في تراجع دور القوة الصلبة أو على األقل قلّلت من 

خطر على االعتماد االقتصادي المتبادل والذي جعل من الصعب استخدام القوة في صورتها القهرية، لما يمثله ذلك من  :أوالً 

 .النمو االقتصادي والمصالح المالية

أن الفاعلين غير القوميين، وكذلك الشركات متعددة الجنسية، والمنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية، وحتى  :ثانياً 

 .ةقادرة على ممارسة أنواع من القوة كانت مقصورة في السابق على الدول القومي تاإلرهابية، أصبحالجماعات 

أن انبعاث النزعات القومية قد صّعب كثيراً من استخدام القوة، فعلى سبيل المثال، كانت بعض المواقع العسكرية الصغيرة  :ثالثاً 

قادرة على إدارة إمبراطورية مثل اإلمبراطورية البريطانية، لكن في الوقت الحاضر، فإن الواليات المتحدة وجدت أنه من 

 .في العراق حتى مع زيادة عدد قواتهاالصعب السيطرة على الوضع 

 يمتماثلة، ف: ساهم انتشار التكنولوجيا، خاصة في مجال تطوير األسلحة النووية، واألسلحة التي تطبق تكتيكات غير رابعاً 

 .طراف في أرض المعركة، بغّض النظر عن االختالفات الحقيقية في القوة بينهماعادل قوة األت

القوة العسكرية أقل قدرة على حل  لالدولية، جعبعبارة أخرى قضايا العالقات  والسياسية، أالتغير الحادث في القضايا  :خامساً 

المشكالت المعاصرة، حيث ظهرت قضايا حديثة مثل اإلرهاب والبطالة والتلوث البيئي والفقر وتلك قضايا لن تحل بالجيوش 

 ديث المجتمعات.وإنما بالتواصل االجتماعي وبالتنمية وتح
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 ودفعت هذه التحوالت " جوزيف س ناي" إلى طرح مفهومه عن القوة الناعمة، ونذكر منها اآلتي من: 

لم تبقي الدولة هي الفاعل الرئيسي في العالقات الدولية، فقد ظهرت إلى جانبها فواعل أخرى تزايد دورها على الساحة  -1

حدات ال تتمتع بالسيادة، لكنها تمارس أدواًرا اقتصادية وسياسية وعسكرية، مثل الدولية، وتُعد تلك الفواعل من غير الدول و

 . (82، صم5012)قديح،  المنظمات الحكومية أو غير الحكومية والمنظمات التجارية والشركات متعددة الجنسيات

بأن  :بقوله ويُعرف هذا االنتشار رنا الحالي،في هذا السياق يقول البروفسور"جوزيف ناي" بأن هناك انتشاًرا للقوة في عص   

عبدالحي، )للدولة هذا االنتشار هو نتيجة لتزايد القضايا ومحاوالت التأثير والتفاعل الواقعة خارج نطاق السيطرة الكاملة 

 .(55، ص5111

االنتشار في القوة بما فيها الدول األكثر قوة مع ظهور فاعلين جدد يتمتعون بصور جديدة من القوة وقد حدد مستويين لهذا    

 يصفها "جوزيف س ناي" باآلتي:

: وهو انتشار يحدث داخل الدولة من خالل زيادة المشاركة السياسية في العملية السياسية وعملية صنع القرار، مستوى داخلي - 

صاحبها والذي لتغيرات التكنولوجية واالجتماعية أضف إلى ذلك ا ،ومن أمثلتها انتشار القوة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية

 لدور الدولة وانتقال هذه القوة لصالح الحركات االجتماعية واإلثنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.تراجع 

ن ظاهرة : وهنا يميز "ناي" بين صورتين النتشار القوة على المستوى العالمي األولى، تتمثل في االنتقال ممستوى خارجي -

التعددية القطبية وظهور قوى جديدة من الدول، وهي ظاهرة مألوفة والصورة الثانية، وهي انتقال  إلىالقطب الواحد المهيمن 

القوة بشكل عام إلى فاعلين من غير الدول، ويعتبرها ناي ظاهرة غير تقليدية وغير مألوفة تفرض تحديات على الدول 

 وسيادتها. 

الناعمة بات من المواضيع ذات األهمية البالغة في األوساط الدولية، فأسلوب التهديد واستخدام األسلحة  إن استخدام القوة -2

التقليدية في الحروب بدأ يواجه انتقادات ألسباب عدة، أهمها التكلفة التي تتكبدها الدول جراء الحروب واألسلحة النووية عالية 

من الممكن أن السيما أن القوة الناعمة  ،سلفًاديد من القضايا المعاصرة كما أشرنا جداً هذا من جانب، وعدم قدرتها على حل الع

 تؤدي نفس الدور أو التأثير المطلوب فيما يتعلق بتغيير سياسة دولة ما لصالح دولة أخرى.

والناعمة مترابطتان؛ ألنهما هو األمر الذي أكده منظر القوة الناعمة البروفسور "جوزيف ناي" بقوله: )إن القوتين الصلبة    

مًعا من جوانب قدرة المرء على تحقيق أغراضه بتأثير على سلوك اآلخرين، وما يميز بينهما هو الدرجة في طبيعة السلوك في 

ة يمكن أن ترتكز على اإلرغام أو اإلغراء، أما قو -كون الموارد ملموسة، فالقوة اآلمرة أي القدرة على تغيير ما يفعله اآلخرون 

، فيمكن أن ترتكز على جاذبية ثقافة المرء وقيمه أو مقدراته على -أي القدرة على تشكيل ما يريده اآلخرون –التعاون الطوعي 

)محفوظ،  التالعب بجدول أعمال الخيارات السياسية بطريقة تجعل اآلخرين يعجزون عن التعبير عن بعض التفضيالت

 . م(5150
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 (1انظر الجدول رقم )

 القوة الصلبة والقوة الناعمة موارد

 صلبة ناعمة 

 طيف أنماط السلوك

 جاذبية وضع جدول

 أعمال

 تعاوني

 طوعي

 اإلغراء اإلرغام

 

 األمر

أرجح الموارد 

 المحتملة

 المؤسسات القيم

 الثقافة

 السياسات

 المدفوعات القوة

 الرشاوى العقوبات

 .22 ص ،القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية ،جوزيف س ناي المصدر.

      

إدراك تام في عدم ترجيح العامل العسكري في إدارة تغيير النظام الدولي، فطرحت هذه اإلستراتيجية  من هنا أصبح هناك    

ويج للمنطلقات أدنى درجاته والتر السيطرة واإلقناع وتحجيم العنف إلىناعمة، والتي ترتكز على إمكانية المتمثلة في القوة ال

 .(81، صم5102)سلطان،  لتوسيع النفوذالقيمة والمؤسسية 

خلق صورة ذاتية تهدف إلى تحسين اإلطار األمني للدولة، ومن أمثلة ذلك إستراتيجية اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية  -1

مغايرة واالندماج في المؤسسات الدولية وتقليل خطر التحالفات التي الثانية؛ بقصد االندماج في النظام العالمي وخلق صورة لها 

 قد تنشأ ضدها.

التحكم في صورة اآلخرين للحصول على الدعم الالزم في تحركات الدول على الساحة الدولية. فالدول التي تتبني قيم عالمية  -4

 ة القدرة.تكون أكثر قدرة على ممارس ،..الخوتدافع عنها كالحرية والديمقراطية.

من األمثلة على ذلك الواليات المتحدة األمريكية التي تستخدم مثل هذه القيم في جميع تحركاتها، إضافة إلى أن أهمية هذه    

اإلستراتيجية تكمن في تكوين بيئة خارجية في صالح الدول وشركائها، تهدف من خالل ذلك إلى تغيير المستقبل في صالح 

 .(12 ، ص5111ي، )عبدالح الدولة ومصالحها

 الناعمة.وسائل توظيف القوة  .1.2

تتمثل القوة الناعمة ألي بلد بشكل أساسي في ثالثة مصادر رئيسية، وهي تتكون من اآلتي: ثقافتها )حيث تجتذب 

)حين يراها اآلخرون  والخارج(، وسياستها الخارجية اآلخرين(، وقيمها السياسية )حين تتمسك باألهداف سواء بالداخل

 .(001، صم5101)ناي، مستقبل القوة،  ولها سلطة معنوية( مشروعة
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من هنا فإن استخدام وسائل القوة الناعمة وتوظيفها يتم عبر عملية تدريجية وهادئة تهدف إلى تغيير األفكار والسلوك، 

في إلقاء المفاهيم وباألخص وفي النهاية تغيير النظام السياسي في البلد المستهدف هذا التغيير بطبيعة الحال يتطلب وقتًا وتدرج 

 الذي قد يودي في بعض األحيان إلى تغيير هوية وروح المجتمع.  ،في بُعده الثقافي

هي القيم والمبادئ  ،فاآلثار التي تحملها هذه الوسائل عميقة على المجتمع ودائمة؛ وذلك ألن المستهدف من هذه العملية

 التي تحكم المجتمع، ومن ثم فإنه ليس من السهل جبر الخسائر المترتبة عنها خالفًا للخسائر المترتبة على استخدام القوة الصلبة

هو ما يعني أن ما تخسره في الحرب العسكرية يمكن جبره بسهولة بعد انقضاء مدة من الزمن،  ،(11، صم5101)للدراسات، 

 ليس على هذه الصورة.  ،خلفه القوة الناعمة على المجتمعإال أن ما ت

 

 الثقافي.البُعد . 1.1.2

 ،دوًرا هاًما في حياة الشعوب ،كنمط الثقافة السائدة ومبادئه الفكرية والدينية واالجتماعية ،تلعب الخصائص االجتماعية والثقافية

حيث تكاد القوة الناعمة أن تقترن حصًرا  ،وبناءه فكريًا وحضاريًا ،لما لها من دور هام في تجسيد هوية المجتمع وشخصيته

فهي من مصادر توليد القوة  ،بالثقافة؛ ألن الثقافة تعتبر المصدر الرئيسي والمرتكز األساسي للقوة الناعمة بكافة مستوياتها

 الناعمة ألي دولة.

رسات في دولة ما، من أدب وفن وتعليم، وعندما فهي مجموعة من القيم والمما ،فالثقافة عنصر جذب كبير لدولة ما

 ترتبط ثقافة دولة ما بقيم عالمية ومصالح مشتركة يزيد ذلك من إمكانية تحقيق النتائج المرغوبة بقوة الجاذبية واإلقناع

 .(25ص ،م5102)الخفاجي، 

للباحث "روبيرت بيرستد" تغطي كما تتفاوت التعريفات التي قدمها الباحثون في العصور المتأخرة للثقافة، فبالنسبة 

الثقافة "ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه أو نقوم بعمله أو نتملكه كأعضاء في المجتمع". يتضمن هذا التعريف 

ت البُعد الفكري والتصوري للثقافة على أنها جملة القيم والمعتقدات والمعايير والرموز واأليديولوجيات وغيرها من المنتجا

 العقلية، كما تشير إلى نمط الحياة وطبيعة العالقات التي تربط بين أفراده وتوجهاتهم. 

أما العالم األمريكي، كليفورد غيرتز، فيُعرف الثقافة على أنها نظام للمعنى يشترك فيه أعضاء جماعة ما، ويحدد لهم 

بهـا تفاعالتهـم وقواعـد اللعبـة االجتماعيـة التـي مجموعة من الرموز التي يتفاهمون خاللـها على الطريقة التي يديـرون 

  .م(5103)د.ن،  ينخـرط فيها الالعبون

بثقافة عليا: وهي تعتمد على قيمة  ،من ناحية أخرى، نجد بعض المفكرين يقسم الثقافة إلى قسمين: يتعلق القسم األول

المعلومات التي تعطى في مختلف أنواع العلوم، وهي تحاكي النخبة من المثقفين واألساتذة والطلبة، وتلحظ ذلك في الطلبة الذين 

سم آراء يدرسون في غير بلدانهم، فإنهم يعيشون حالة من الفضل للبلد الذي قام بتعليمه، فيعتبر قوة ناعمة لتلك البلد في ر

  .وسياسات مستقبلية

بالثقافة الشعبية: وهي الثقافة القائمة على إمتاع الجماهير، كالغناء واألفالم والرياضة...  أما القسم الثاني فيتعلق

)محمد  وغيرها. بالرغم من وجود الكثير من المثقفين والمشككين في فائدة الثقافة الشعبية في تغيير قناعات وآراء اآلخرين

 . (3-2، صم5150ص.، 

يعود إلى فترة الحرب الباردة، نبين فيه محاولة كالً من  ،في هذا السياق وبغية مزيد من اإليضاح نسرد مثاالً  -

 في محاولة لكالً منهما إلى تعميم ثقافته وسياسته. ،المعسكر االشتراكي والمعسكر الرأسمالي استخدام البُعد الثقافي
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في بحثه عن  ،العديد من المفكرين من أمثال المفكر الماركسي انطونيو غرا مشي نجد مثل هذه األمثلة في كتابات

 العناصر المكونة الستمرار الماركسية.

وإشارته إلى أهمية الثقافة كسبيل يمكن اعتماده في إنجاح الثورة االشتراكية، حيث اعتبر "غرا مشي" إن أهمية 

حسب، بل على عامل القبول الذي تكونه ثقافة الطبقة الحاكمة في أذهان الناس، الرأسمالية ال تبني على القوة والمال والسلطة و

وبأن حدوث التغيير االجتماعي يعتمد على ضرورة إنتاج ثقافة بديلة مقاومة للثقافة الرأسمالية المهيمنة على المجتمع؛ بمعنى أنه 

 حربًا ثقافية قائمة بين النظامين الرأسمالي واالشتراكي لحظ من زمن الدور المنشود ألهمية استخدام القوة الناعمة، وبأن هناك

 . م(5102)ياغي، 

وبعد انهيار المعسكر االشتراكي وخروج الواليات المتحدة منتصرة، اهتم مفكروها بالبُعد الثقافي كأحد أهم أدوات 

الحياة األمريكية والنمط الثقافي ، ذلك على اعتبار أن واتجهت أمريكا إلى محاولة تعميم سياستها الكونية ،القوة الناعمة

واالستهالكي وقيم السوق وسيطرة آليات العرض والطلب والديمقراطية بحسب النموذج الغربي عموماً واألمريكي خصوصاً، 

 والموجهـة لباقـي الشعـوب والحضارات األخرى.  ينبغي أن تكون هي القيم الحاكمة للعالـم

الكاتب واإلعالمي األمريكي "هربر تشيلر" في كتابه  مفكريها من أمثالنلتمس هذه األفكار في كتابات كبار 

)المتالعبون بالعقول واإلعالم الجماهيري واإلمبراطورية األمريكية(، حيث يعتبر إن التوسع الثقافي الكبير على صعيد السياسة 

ك بغية إخضاع العالم للسيطرة العسكرية الخارجية األمريكية ما هو إال جزء من خطة كبرى لوزارة الدفاع "البنتاغون"، ذل

والمراقبة اإللكترونية ونشر الثقافة التجارية األمريكية، على أنها )الثقافة الكونية(، وأن التفوق هو السالح الذي يستخدمه 

 اإلعالم األمريكي التجاري والذي ال تستطيع سوى دوالً قليلة أن تواجهه. 

 ،ة إلى السيطرة على العالم ثقافياً يعد اتجاها قديماً لدى الواليات المتحدة األمريكيةالواقع أن النزعة األمريكية الرامي

م وردت فقرة جاء فيها: )يمكننا أن 52/1/0431( الصادر في 0825( للكونغرس األمريكي وفي التقرير رقم )33ففي الدورة )

الدول األجنبية بدالً من التعامل مع حكوماتها، ومن نحقق بعض أهداف سياستنا الخارجية من خالل التعامل المباشر مع شعوب 

خالل استخدام أدوات وتقنيات االتصال الحديثة، ويمكننا اليوم أن نصل إلى قطاعات كبيرة أو مؤثرة من السكان في هذه البالد، 

يق معين وهذه وأن نقوم بتوجيه إعالمهم والتأثير في اتجاهاتهم بل ويمكن في بعض األحيان أن نحرضهم على سلوك طر

 .(5، صم5102)علي،     (المجموعات يمكن أن تمارس ضغوطاً ملحوظة وحاسمة على حكوماتها

هذا التوجه األمريكي له بُعد آخر يستند إلى نظريات فلسفية تعتبر الصراع القادم ما هو إال صراع حضاري وثقافي، وهي  

 لسفي لهذا التحول في مفهوم القوة.محاولة إليجاد مسوغ ف

الذين غيروا من آرائهم السابقة ودعوا إلى ضرورة  ،ويمكن أن نلتمس ذلك عند كبار مناصري مدرسة المحافظين الجدد      

من أمثال المفكر األمريكي  ،توظيف القوة الناعمة في تحقيق أهداف ومصالح اإلدارة األمريكية والحد من استخدام القوة الصلبة

كل غير مباشر لمنهجية الهيمنة الثقافية، األمر الذي يستدعي في هذا الصدد الوقوف قليالً "فرانسيس فوكوياما" الذي أسس بش

 عندها. 

المولود بمدينة شيكاغو األمريكية عام  ،حيث يُعد "يوشييرو فرانسيس فوكوياما" األمريكي الجنسية الياباني األصل

ب )نهاية التاريخ واإلنسان األخير( الصادر في عام م من أقطاب الفكر السياسي األمريكي المعاصر، وهو صاحب كتا0423

 م، والذي اعتبر فيه بأن انتصار الغرب والديمقراطية الليبرالية وهزيمة االشتراكية تمثل نهاية التاريخ،0434

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        68  

 ISSN: 2706-6495 

 
رب عموًما وبأنه لم يعد في ظل المتغيرات الدولية واإلقليمية التي يشهدها العقد األخير من القرن العشرين ما يؤرق صفو الغ 

وأمريكا تحديداً؛ ألن العالم بحسب اعتقاده بلغ خط النهاية والمتمثل في االنتصار النهائي للديمقراطية الليبرالية، وبأنها سوف 

 . (3، صم5101)محمد ب.،  تكتسح العالم

هذا  ،الديمقراطيةوبأن على الواليات المتحدة بأن تبقى على استعداد الستخدام القوة الصلبة في سبيل حماية ونشر 

الطرح الذي شغل أقطاب الفكر السياسي لعقود طويلة تخلى عنه منظره "فوكو ياما" الحقًا في مقال نشر له في صحيفة التايمز 

م، والذي نفى فيه بأن تكون الحرب العسكرية هي اإلجابة الصحيحة لمحاربة اإلرهاب، وبأن معركة كسب عقول 5113في عام 

م هي المعركة الحقيقية، وأن تجسيـد األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط يأتي بواسطـة الترويـج المسلمين حول العال

 .(2، صم5102)علي،  للثقافـة الغربيـة فـي هذه المنطقة

من هنا يطرح بعض المفكرين النقاش حول اإلشكالية الجدلية القائمة حول كون القوة الناعمة تتجه نحو المخالف أو 

ارب، وكيف يستخدم هذا النوع من القوة في حالة عدم وجود مشترك ثقافي بين الدولة المرسل والدولة المستقبل، ويأتي المتق

 كالدولة، وذلالرد على هذا من منظر القوة الناعمة البروفسور "جوزيف س ناي" بقوله" بأن يمكن تخطي المشترك الثقافي بين 

 عبر الوكالء ويقصد بها ممارسة القوة الناعمة عبر وكالء يكون لهم قدرة كبيرة على التأثير داخل سياقهم"

ويذكر جوزيف س ناي مثاالً فيقول" قد تكون كوريا الجنوبية وكيل الواليات المتحدة األمريكية في القوة الناعمة في 

قوة الجذب وإقناع اآلخرين باالعتماد على ثقافة مغايرة وسياق مختلف، آسيا " لذا فإن القوة الناعمة تعتمد بشكل أساسي على 

ولكن له القدرة على جذب اآلخرين نحو نموذج ثقافي وإقناعهم به، وبممارسات الدولة القائمة بالقوة الناعمة نتيجة لهذا االجتذاب 

 .(20، ص5111)عبدالحي،  الثقافي

 .سياسيةوسائل  .2.1.2

فالقيم غايات  ،لوسائل التي تستند إليها القوة الناعمة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولتُعد القيم أحد أهم ا

 وأهداف تعمل على تحفيز اإلنسان ودفعه نحو وجهة معينة لتحقيق أهدافه.

المعاني  )ومفهوم القيم عموماً والقيم المادية كلمة )القيمة( وجمعها )القيم( تعتبر من الكلمات التي تتمتع بعدد من

وبالمحصلة نجد أننا أمام فئات من القيم المتنوعة، كالقيم  المتباينة، بحسب مجال استخدامها والعلم الذي تذكر فيه الكلمة،

االجتماعية، والقيم العددية، والقيم المادية، والقيم الفنية والنفسية، وتلك القيم بمجملها تختلف في استخداماتها ودالالتها 

 . م(5103)عساف،  (وتتفق في أهميتها ومركزيتها في مجاالتها التي تعَرف بهاالمتخصصة، 

لذا يمكن بشكل عام تعريف القيم كاآلتي: )بأنها مجموعة من المعتقدات التي يحملها الفرد اتجاه المعاني واألنشطة واألشياء 

بوصلة الشخص في تحديد السلوك المقبول أو  تخلق بشكل نسبي وظاهريكما أنها  ،ر في توجهاته ورغباتهالمختلفة والتي تؤث

 . المرفوض والصائب من الخاطئ(

بالتالي فإن القيم التي يتبناها المجتمع تؤثر على توازن وثبات المجتمع، وتجعل مكوناته أكثر ترابطًا وتناسقًا، فهي 

)الخاليقة،       لثقافية واألخالقيةتعطي المجتمع منظومة من المعايير العامة تساعده على مواجهه التغيرات والتحديات ا

من هنا جاء أدراك الدول ألهمية نشر القيم ذلك إليمانها العميق بفعالية هذه اآللية وتحقيقها لنتائج إيجابية بتكاليف  و ،م(5103

 منخفضة إذا أحسن تنفيذها.
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األمريكية إذا أرادت أن تبقي في هذا الشأن يقول البروفسور جوزيف ناي: "من وجهه نظري فإن الواليات المتحدة 

قوية، فعلى األمريكيين أن ينتبهوا إلى قوتنا الناعم وذلك من خالل وضع برنامج سياسي يرتب األولويات بالنسبة لآلخرين، وإن 

فلو  القدرة على تأسيس األولويات تميل دائًما إلى االرتباط بمصادر القوة المعنوية، كأن تكون لها ثقافة ومؤسسات ديمقراطية،

)خشيب،  أن الواليات المتحدة األمريكية حسب قوله، تمثل قيُما يريد اآلخرون إتباعها لكانت الكلفة التي تدفعها القيادة أقل

 . م(5105

من مجرد شرارة صغيرة توهجت في أمريكا اتقد اللهب الذي يبدو وكأنه  (1)في هذا السياق يقول الكاتب توماس باين

توجه اإلدارة األمريكية إلى نشر القيم الديمقراطية ونظامها الليبرالي حول العالم واستخدام ما يلزم لتنفيذ لن يخمد، في إشارة إلى 

ذلك، ومنها إستراتيجية ناعمة ومحددة تهدف إلى بناء نظام عالمي ينسجم مع القيم السياسية األمريكية ويقول الكاتب 

عندما ضعفت وتراجعت الحرية، وستكون أمريكا أكثر أمنًا عندما تسير الحرية إن أمريكا كانت دائًما أقل أمنًا  ()"يودهورتز"

 قدًما، وأنه من غير المحتمل أن تبقى الديمقراطية األمريكية طويالً في عالم تسوده معاداة القيم األمريكية. 

أجمع، وهو تعبير على إرادة بالتالي فإن عملية نشر القيم هي عملية تعميم ثقافي يخص بلد ما بعينه على بلدان العالم 

الهيمنة على العالم، وإن إتباع مثل هذه اإلستراتيجية وبخاصة الواليات المتحدة األمريكية يخضع لعملية تكتيك ووفق إستراتيجية 

 محددة.

 :تتم وفق النقاط اآلتية

 القيم.التدرج والمرحلية والتمييز بين الدول واستخدام القوة عند اللزوم للحفاظ على هذه  -

 أن يكون التغيير ناشئًا بالتدرج، وأن يحدث من الداخل ال أن يكون ثوريًا ومفروًضا من سلطة خارجية. -

 القدرة على الدمج والموافقة بين هذه القيم والمحافظة على المصالح الحيوية.  -

والدول بها، وكما يقول  من هنا فإن الواليات المتحدة األمريكية تستمر في دعم هذه اإلستراتيجية ناصحة الشعوب  

 -أن يتبعوا النصائح التي يوجهها طاقم الطائرة التجارية األمريكية للركاب قبل اإلقالع ألزموا أماكنكم ()الكاتب "برادلي ثاير"

 واستمتعوا بالراحة، وسوف تضمن لهم الواليات المتحدة األمريكية وصـوال آمنًـا إلى المكان المقصود. -استرخوا

 

 

 

                                                           
 

 ()  األزمنة  أعماله،ناشر ومنظر سياسي أمريكي، ومن أبرز فالسفة عصر التنوير في الواليات المتحدة األمريكية ومن أشهر  باين،توماس

 األمريكية وكتابه "حقوق اإلنسان".

() وهي مجلة شهرية أمريكية مهتمة باألمور السياسية واليهودية والمجتمع  كومينتاري، سياسي وكاتب أمريكي، ترأس، بودهورتز نورمان

م لتصبح 0431و 0421اليمين مابين لتنقل المجلة معه بشكل كبير إلى  الجديدة الديمقراطية الليبرالية والثقافة، حيث كان نورمان من

 في الواليات المتحدة األمريكية. المحافظين الجدد صوت

()  م.0415يناير عام  01م في الواليات المتحدة األمريكية، وتوفي في 0380يناير عام  02محامي أمريكي ولد في 
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 الخارجية.السياسة  .1.1

تؤدي الوحدات الدولية أدوار مختلفة على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، وهذه األدوار مهما كانت طبيعة دوافعها 

وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها سيكون لها بطبيعة الحال تأثير مباشر على محيطها، وعلى أغلب ما يجري داخل النظام 

تمثل محوًرا أساسيًا ومهًما من محاور العالقات الدولية في الماضي والحاضر  ،بالتالي فإن السياسة الخارجية للدول ،الدولي

 .(08، صم5100)مقلد،  وفي المستقبل المنظور

فهي مكون رئيسي من مكونات القوة الناعمة، ويتضح ذلك من خالل إتباع الدول لسياسات مصممة بشكل جيد يدفع 

األخرى إلى أن تحذو حذو الدول التي تستخدم هذه القوة، وبما أن تلك السياسات تمثل السلوك الخارجي للدولة فإنها تقوم الدول 

 على مبادئ تسعي الدول إلى تحقيقها.

وهو ما ينعكس على صورتها الخارجية، وعندما تكون تلك المبادئ واألهداف لها تأثير معنوي على اآلخرين، فإن  

 القدرة على الجذب والتأثير وفي النهاية ينعكس ذلك على قوتها الناعمة.  ذلك يعطيها

لذا نذكر عدة تعريفات للسياسة الخارجية، بغية إضافة مزيد من التوضيح لهذا الدور الذي تلعبه السياسة الخارجية 

 . (23، صم5102)الخفاجي،  كأحد أهم أدوات القوة الناعمة

والذي عرفها: بأنها تعبر عن مجموعة إجمالية من تلك المبادئ التي  ()فالدهايم "من هذه التعريفات تعريف "كورت 

 في ظلها تُدار عالقات دولة مع الدول األخرى.

بأنها  ()في حين يرى" مودلسكي" ،أما السفير "ليون نويل" فيعرفها بأنها فن إدارة عالقات دولة مع الدول األخرى

المدخالت  ،نظام األنشطة الذي تطوره المجتمعات لتغيير سلوكيات الدول األخرى وألقلمة أنشطتها طبقًا للبيئة الدولية

 . (04، صم5101)ألنعيمي،  والمخرجات

أخذ في االعتبار  الخارجية والذيمل التعريفات للسياسة ويعد تعريف "الدكتور. محمد السيد سليم" هو من اش

العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون  دما يصفها بأنها )برنامج العمل  عناسية لعملية السياسة الخارجية الخصائص األس

سليم، )الخارجي( للوحدة الدولية من بين مجموعة من البدائل البرنامجية المتاحة من اجل تحقيق أهداف محددة في المحيط 

منظر القوة الناعمة والتي يشدد فيها "ناي" إلى  ،جوزيف س ناي،يتوافق مع تعريف ورؤية البروفسوروهو  (05 ، صم5110

 أهمية السياسة الخارجية في نشر القيم األمريكية وثقافتها .

بالتالي فالقوة الناعمة تسعى إلى حشد تعاون اآلخرين دون استخدام القوة الصلبة من خالل وضع سياسات قائمة على  

دات شاملة بعيدة النظر يسهل جعلها جذابة فيما بعد في نظر اآلخرين، أو كما قال )مودلسكي( تهدف في النهاية إلى تغيير تحدي

سلوكيات الدول المستهدفة من خالل كسب عقول وقلوب الشعوب األخرى، وهو األمر الذي تعمل العديد من الدول الكبرى على 

 .(13، ص5111)عبدالحي،  تحقيقه عبر العالم

 

                                                           
() م. ألّف كتاب تحت عنوان )النموذج 0445إلى  0433م، ورئيس النمسا من 0430 ديسمبر 80لغاية  0425 يناير 0من  األمم أمين عام

 .النمساوي( عن السياسة الخارجية النمساوية

() هو أستاذ في مجال العلوم السياسية بجامعة واشنطن األمريكية. ،جورج مودلسكي 
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 فعلى مستوى السياسة الخارجية البريطانية مثالً:  -

وفي سبيل الحفاظ على قوتها جاء الحديث داخل أروقة دوائر صنع القرار بضرورة تقوية الدبلوماسية والثقافة واللغة، 

فاتجهت إلى التركيز على الشراكة والتعاون من خالل المؤسسات البريطانية في الخارج، والتركيز أيًضا على زيادة اإلنفاق 

البريطانية المنتشرة في الخارج وفي عصر االتصاالت، فإن لبريطانيا دوًرا واسًعا  على البحث العلمي والتعليم في الجامعات

، م5103)غجائي،  مليون حول العالم 031لغة ويصل عدد مستمعيها أسبوعيًا إلى  85، والتي تُذاع بأكثر من BBCعبر قناة 

 . (01ص

 وعلى مستوى السياسة الخارجية الفرنسية:  -

لع التسعينات من القرن الماضي رسم صورة جديدة تتماشى مع المتغيرات التي لحقت النظام فقد حاولت فرنسا منذ مط

عظمي أو ما يُعرف بالقطب الدولي مع نهاية الحرب الباردة، ونتج عنها انفراد الواليات المتحدة األمريكية بوضعية القوي ال

المبادئ الفرنسية التي تبنتها منذ تأسيس الجمهورية الفرنسية بذلك قامت فرنسا باعتماد إستراتيجية تقوم على ترسيخ  ،الواحد

 .الخامسة، وحتى تولي الرئيس الحالي" ماكرون" ُسدة الحكم

الحفاظ على اللغة الفرنسية على اعتبارها ضرورة لتعزيز دورها في النظام اسس منها وتقوم هذه المبادئ على عدة           

وتّم  ،م0433ي هذا الصدد مبكًرا من خالل إنشاء المجلس األعلى للغة الفرنسية في عام الدولي، وقد بدأت فرنسا جهودها ف

 511دولة، وأصبحت بذلك تدير  15في باريس بحضور وفود  ()إطالق قناة دولية ناطقة بالغة الفرنسية وإنشاء أول فرنكوفونية

 .(3، صم5114)بخاري،  فرع فرنكوفوني للتعليم العالي في العالم

 

 وعلى صعيد السياسة الخارجية المصرية:  -

والتي  م0421فقد حضت لديها باهتمام كبير وفي وقت مبكر من خالل إنشاءها الهيئة العامة لالستعالمات منذ عام 

 تعمل علي شرح السياسة الخارجية للدولة المصرية في عدة مجاالت وقضايا مختلفة وتقديم صورتها للرأي العام العالمي.

بوضوح ومنذ تلك الفترة وعلى مر العقود الماضية أن الدولة المصرية كانت صاحبة سياسة مهيمنة وبخاصة  وما يرى

فالثقافة واألفكار المصرية وجاذبية نظامها السياسي وسياستها الخارجية وممارستها الدبلوماسية ظلت  ،على المستوي اإلقليمي

ساهم في ذلك الجهد السياسي المفكرون والمثقفون والفنانون والدبلوماسيين  تمثل اإللهام لدول المنطقة العربية لفترة طويلة،

ومراكز األبحاث العلمية ودور العرض والمسارح واإلذاعات والتلفزيون، هو األمر الذي كان له األثر الكبير على الذاكرة 

 الجماعية للشعوب العربية من المحيط إلى الخليج. 

اعمة مفهوم ينتمي لمدرسة العالقات الدولية والسياسة الخارجية، ويهدف إلى مساعدة الدول لذا يمكن القول بأن القوة الن

الكبرى التي تنتهجها على تحقيق مصالحها وزيادة نفوذها وقوتها مقارنة بما تملكه القوي اإلقليمية الدولية المناوئة لها، بما يحقق 

بدالً من اإلرغام أو استخدام القوة الصلبة وجعل اآلخرين ينفذون إرادة  لها الهيمنة والسيطرة، ذلك من خالل استخدام الجاذبية

 .(24، صم5108بوزيد، ) إكراهتلك الدول دون إجبار أو 

                                                           
()  الفرنكوفونيةFrancophone وتحاول الفرنكوفونية التعريف بمجموعة الشعوب باللغة الفرنسية تعبير ُيقصد به البالد واألفراد الناطقين ،

 م.0433لدول أول اجتماعاتها في باريس في عام وعقدت هذه ا الناطقة بالفرنسية على المستويين المحلي والدولي،
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هو األمر الذي أكده منظر القوة الناعمة البروفسور" جوزيف ناي" بقوله: )إن صور الواليات المتحدة وجاذبيتها 

تتكون من أفكار ومواقف كثيرة، فهي تعتمد على جزء منها على الثقافة، وفي جزء آخر على السياسات الداخلية والقيم، وفي 

ها وأسلوبها، بالرغم من كون السياسة الخارجية شديدة التقلب وعرض لسيطرة جزء ثالث على مادة السياسة الخارجية وتكتيكات

 (001، صم5102ناي، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية، ) الحكومة(

 الناعمـة.أركـان القـوة  .1

الطبيعة المعقدة إن تنفيذ أهداف السياسة الخارجية من خالل استخدام وتوظيف إستراتيجية القوة الناعمة ذات 

والحساسة ووضعها موضع التطبيق يتطلب موارد وجهود بشرية وتخطيطًا سياسيًا ومراكز وإمكانيات تستثمر لتحقيق هذه 

وقد أوضح ذلك البروفسور "جوزيف س ناي" منظر القوة الناعمة بقوله: بأن القوة الناعمة تقوم على عرض  األهداف

االتصال االستراتيجي عن طريق تطوير مجموعة مواضيع تشبه الحمالت اإلعالنية السياسات في سياقها الدولي وتحقيق 

 واإلعالمية واالنتخابية وبناء شبكات مع شخصيات أساسية في البيئة المستهدفة. 

  :(018، صم5101)للدراسات،   يباالتمن هنا فإن القوة الناعمة تتطلب القيام  

 ،مراكز أبحاث ،عالقات عامة ،مشاريع تنموية ،المستهدفة من جامعاتبسط موارد القوة الناعمة في الساحة  .0

 ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعالم واتصال.

 ،تجهيز مواد ومواضيع ووسائل وأفكار وشعارات سياسية وإعالمية وثقافية ودبلوماسية تتالءم مع البيئة المستهدفة .5

 البيئة السياسية اإليرانية مثالً.

عامة وروابط للقيام بوظيفة تسويق وترويج األفكار واألخبار والتحليالت والتوجهات السياسية بناء شبكة عالقات  .8

 والثقافية واإلعالمية.

القيام بدراسات واستطالعات لتحديد المعطيات حول البيئة السياسية المستهدفة، وتحديد مدى جاهزية الجمهور والنخب  .1

 لتلقي مضمون المواد والرسائل الناعمة.

 ظروف ومناسبات وفرص مالئمة.وجود  .2

إنشاء إدارات أو هيئات أو غرف عمليات موحدة على مستوى رفيع لتنسيق األنشطة واالتصاالت وتوزيع األدوار  .3

 والمهام.

إدارات وأقسام العالقات العامة  ،هذه اإلدارات والهيئات لها طبيعة خاصة في هذا المجال أطلق عليها في وقت مبكر

 العالم. في الكثير من دول 

بالتالي فإن القوة الناعمة تعتمد على تجهيز المواد والمواضيع والشعارات من خالل إنشاء اإلدارات والمراكز 

المتخصصة التي تعمل وفق إستراتيجية محددة وواضحة ووفق معادلة قوامها "من يتواصل مع من وتحت أي ظرف ومن هي 

 ز روايته لإلحداث" الرواية الفائزة؛ ألن المنتصر اليوم هو من تفو
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 ،هو ما عبر عنه البروفسور "جوزيف س ناي" بقوله" ال يمكن ألية حملة تواصل استراتيجي مهما كبرت وتوسعت

)للدراسات،  وهي تروج شعارات ومطالب غير مرغوب بها شعبيًا في ساحة الخصم "  ،وال ألية قوة ناعمة أن تؤثر

 (013،م5101

ات والقضايا المرغوبة لدى الدول المستهدفة بالقوة الناعمة، ومحاولة البحث عن من هنا فإن رفع مثل هذه الشعار

تعتبر من الركائز المهمة التي تعتمد عليها القوة  ،القواسم المشتركة مثل: الديمقراطية والسالم والحرية وحقوق اإلنسان وغيرها

 الناعمة.

تأتي أهمية استخدام الدبلوماسية الشعبية واإلعالم السياسي الموجه؛ بغية إحداث األثر المطلوب من قبل الدول التي 

 تستخدم مثل هذا النوع من القوة، وهو ما سيتطرق إليه الباحث بشي من اإليجاز. 

  دور الدبلوماسية الشعبية .4.1

في التفاعل بين الحكومات وفي الجمع بين الممكن وفن التوفيق وفن  كانت والزالت الدبلوماسية التقليدية تقوم أساسا

اإلكراه، فمن جهة كانت أداة رئيسية من أدوات تنفيذ سياسات الصراع على القوة، ومن جهة أخرى فقد تجنبت االندفاع حول 

 مفضلة عليه أسلوب التوفيق والتفاوض والمساومة. ،استخدام القوة

أما اليوم ونتيجة النتشار التعليم والثورة التكنولوجية واستخدام القوة الناعمة من بعض الدول الكبرى، فقد اتجهت 

  الشعبية.الدول إلى محاولة أن تكون لها اتصال مباشر مع شعوب الدول األخرى، ويسمى هذا األسلوب بالدبلوماسية 

األداة التي من خاللها تستطيع الجماهير الشعبية أن تحقق تنفيذ  ويمكن من هنا تعريف الدبلوماسية الشعبية: بأنها

 .(32، صم5103)المدني،  السياسة الخارجية الجماهيرية بين الشعوب وصوالً إلى أهدافها الداخلية الراجعة إليها

أي      "Diploma"أما من الناحية التاريخية فإن أصل الكلمة يعود إلى عهد اإلغريق، والتي تأتي بمعنى دبلوما 

وننطلق في تحليلنا   من بروز استخدام مصطلح الدبلوماسية الشعبية على بر اإلمبراطورية أو وثائق السفر تصاريح المرور ع

نطاق واسع لوصف الممارسات الدبلوماسية الجديدة، وهو ما يهم الدراسة، سواًء من أجل تبرير وشرح سياسات الدول لشعبها 

 اصة خالل الحرب العالمية األولى.شعوب األخرى، ومنها الدول المعادية لها، وبخأو لغرض مخاطبة ال

اعتبره بعض المفكرين أساسا لبناء م، والذي 0403ففي تلك الفترة وتحديًدا في الثامن عشر من شهر يناير من عام 

عدها استخدام عبارة الدبلوماسية في عدة استخدم فيه مصطلح الدبلوماسية الشعبية بشكل رسمي، ومن ثم توالى ب ()النظام الدولي

             مواضيع بمعنى المواثيق المفتوحة والمعلنة، حتى أصبحت نادرة االستخدام وقليل التداول بعد قيام الحرب العالمية الثانية

  م(5101)المديفر، 

عندما قال في الجلسة  م،0413من ثم عاد وبرز هذا المصطلح مرة أخرى على يد وزير خارجية بلجيكا في عام 

 االفتتاحية لهيئة األمم المتحدة بأن هذا الزمن هو زمن الدبلوماسية الشعبية.

                                                           
()  ما عرف بمبادئ ويلسون األربعة  األمريكي،أمام الكونغرس  األمريكي ويلسون،م أعلن الرئيس 0403الثامن عشر من شهر يناير من عام

 عشر والتي كان المقرر استخدامها في مفاوضات السالم من اجل إنهاء الحرب العالمية األولى.
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والذي  ،ففي ستينات القرن العشرين شهدت انتقال المصطلح من ميدان الدبلوماسية الشعبية إلى حقل االتصال السياسي

السفير" ادموند غاليون"  ،صاغ ،م0432وتحديًدا في عام  يقصد به اتصال هادف يتعلق بالسياسة الدولية، ففي تلك الفترة

مصطلح الدبلوماسية العامة بمعناه المعاصر )والذي يعني التأثير في تدفق المعلومات واألفكار من بلد ما في دولة أخرى بما 

  يخدم سياستها الخارجية(.

قليدية، كقيام الحكومات بزراعة وغرس رأي عام هو يشمل أبعاًدا من العالقات الدولية تقع فيما وراء الدبلوماسية الت

في البلدان األخرى، والتفاعالت بين الجماعات الخاصة ومصالحها في بلد مع بلد آخر. وكتابة التقارير واإلبالغ عن الشؤون 

سية الخارجية وتأثيراتها في السياسة العامة، وكذا عمليات التواصل مع هؤالء الذين يشكل االتصال وظيفتهم األسا

  .م(5101)المديفر،  كالدبلوماسيين، والمراسلين األجانب، والعاملين في مجال التواصل والتبادل الثقافي

من منطلق إدراك الدول ألهمية الدبلوماسية الشعبية وفعاليتها في تحقيق أهدافها وغاياتها بما يتناغم مع سياستها 

ت والمراكز التي تُعنى بالدبلوماسية، وهو ما أدي إلى تطورها مبكًرا في الخارجية، أنشئت الدول العديد من اإلدارات والمؤسسا

م وكالة االستعالمات األمريكية، والتي أُسند إليها 0428العديد من الدول في العالم، فالواليات المتحدة مثالً أسست في عام 

عن طريق نشر وتفسير  ،الخارجية األمريكيةأجل العمل على تحقيق أهداف السياسة  مسؤولية الدبلوماسية األمريكية، ذلك من

، وقد ضمت إليها محطة صوت أمريكا عام السياسة األمريكية ومواجهة الدعاية المضادة ضد الواليات المتحدة األمريكية

 . (3، صم5114)بخاري،  م في ذلك الوقت0423

أن تجعل المؤسستين معا حتى تستجيب ألغراض اإلدارة األمريكية  ،حيث حاولت إدارة الرئيس األمريكي "ريغان"

م إلغاء وكالة االستعالمات األمريكية، وقامت وزارة الخارجية باستيعاب وظائفها لتكون تلك 0444والفورية إلى أن تّم في عام 

 الوظيفة قريبة من مراكز السياسة األمريكية. 

هي  ،خرى المتخصصة تحت إشراف هيئة مكونة من الحزبينبينما وضعت محطة صوت أمريكا والمحطات األ

مجلس حكام اإلذاعة وفي الوقت الحالي تذيع محطة صوت أمريكا بثالث وخمسين لغة لجمهور يقدر تعداده بواحد وتسعين 

 مليونًا. 

ن"، حيث قامت إال أن هناك تطوًرا الفتًا في الواليات المتحدة األمريكية وبخاصة في عهد الرئيس األمريكي "ريغا

 ()حكومته بإنشاء مكتب الدبلوماسية الشعبية، وذلك لإلشراف على الدعم المحلي المقدم إلى متمردي "الكونترا في نيكاراجوا"

، مما جعل ()وورد استخدام المصطلح في تلك الفترة أيًضا في جلسات االستماع حول فضيحة ما يعرف "إيران كونترا" 

الشعبية غير مرغوب فيه حينها، إلى أن عاد استخدامها مرة أخرى في مطلع التسعينات داخل دوائر مصطلح الدبلوماسية 

 .م(5101)المديفر،  م5110سبتمبر من عام  00وبخاصة عقب أحداث  السياسة الخارجية األمريكية وعلى المستوى الدولي،

                                                           
() م مثل قوة 0424لكونترا كانت من مختلف الجماعات المتمردة المدعومة من الواليات المتحدة والتي كانت نشطة في نيكاراغوا في عام ا

 الديمقراطية النكاراغوية وغيرها.

()  باألسلحة في حربها  لتزويدهاإيران اتفاق مع  ريغان،قضية إيران كونترا التي عقدت بموجبها الواليات المتحدة األمريكية في عهد الرئيس

 لقاء إطالق سراح بعض األمريكيين المحتجزين في لبنان. العراق،مع 
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الهتمام بالدبلوماسية الشعبية، فتطورت مثل على نفس الخطى حذت دول أخرى حذو الواليات المتحدة األمريكية في ا

بهدف تجميع الجهود  ،هذه اإلدارات لتصبح ممارستها ذات مفهوم دولي ففي بريطانيا جرى تأسيس المعهد البريطاني للعالقات

تشارية والخبراء في هذا المجال والتركيز عليها.سواًء بالقوات المسلحة البريطانية أو داخل المؤسسات االقتصادية واالس

بالمملكة، إضافة إلى إنشاء حكومة "بلير" مجلس استراتيجيات الدبلوماسية الشعبية وفي فرنسا أيًضا تم تأسيس جمعية العالقات 

م، والتي تهدف منذ ذلك الوقت إلى تطوير العالقات الفرنسية حول العالم ونشر سياستها المعلنة وغير 0422وذلك في عام 

 .(3، صم5114)بخاري،  لخارجيةالمعلنة وتحقيق أهدافها ا

هكذا ومع هذا التطور واالهتمام بها أصبحت الدبلوماسية بشكل عام، تتفرع وتنقسم إلى عدة مسميات ومنه الدبلوماسية 

الشعبية التي تختلف لما كانت عليه الدبلوماسية التقليدية، وإذا كان هذا التحول في الدبلوماسية ونقلها من طبيعتها الكالسيكية 

القديمة إلى دبلوماسية لها استخدامات مختلفة مثل استخدامها في القوة الناعمة. وإن كان األمر كذلك فما هي أهم الخصائص التي 

 (513، صم5104)عبدالفتاح،  ؟ أصبحت تميز الدبلوماسية الحديثة المعاصرة في الوقت الحالي

عمل في بيئة دولية أكثر اتساعا وتعددا وتنوعا من التي إن من أهم خصائص الدبلوماسية الحديثة هي أنها أصبحت ت -  

 تعالجها.كانت تعمل فيها في السابق واتسع نطاق القضايا والموضوعات التي 

هي إن الدبلوماسية  ،الخاصية الثانية التي أصبحت من المعالم الرئيسية للدبلوماسية الحديثة التي يمكن اإلشارة إليها -  

فلم يعد الدبلوماسي اليوم قائما بممارساته التقليدية  ،تها بالدبلوماسية الشاملة والكاملة، وهي نقطة مهمةاليوم أصبحت يمكن تسمي

من حفالت ومآدب عشاء وكتابة التقارير وغيرها، وإنما أصبـح هـو الـذي يدير وينسق نطاقا عريضاً من النشاطات 

يلة األولى لصنّاع القرار لتسويغ قراراتهم وإقناع اآلخرين بها في إطار فالدبلوماسية الوس ،واالهتمامات في الدولة المعتمد فيها

 حركة التفاعل الدولي.

لذا يرى بعض المفكرين في سياق ذكر الدبلوماسية الشاملة بأن الدبلوماسية الشاملة أو الكاملة قد استخدمت كسالح 

 ،من حيث أهدافها واتجاهاتها ووسائلها على الدبلوماسية التقليديةفّعال في الضغط والتأثير جعلتها تختلف اختالفًا جذريًا وشامالً، 

فالدبلوماسيين الذين أنيطت بهم هذه المهام لم يكونوا مجرد حلقات اتصال بين دولهم والحكومات المعتمدين لديها، وإنما قاموا 

عليها إلى أبسط المبادئ األخالقية المتعارف بدور العمالء لهذه األنظمة الشمولية ينفذون كل ما تعهد به إليهم من أعمال تفتقر 

 (31، صم5103المدني، )

فنقل  ،هو ما أشار إليه أيًضا الخبير البريطاني "مارك ليونارد"، حيث يرى بأن الدبلوماسية ليست مجرد عالقات عامة

المعلومات وإقناع الناس بصورة ايجابية هو جزء منها، وكذلك بناء عالقات على المدى البعيد وتخلق بيئة تمكن الحكومة من 

تنفيذ سياساتها، هي ما يعتبره الطالب إشارة واضحة في انتقال الدبلوماسية التقليدية إلى بعد آخر أعمق وأشمل. ويشير في هذا 

ف ناي" بشكل أكثر وضوحاً، وذلك من خالل تقسيمه للدبلوماسية الشعبية إلى ثالث أبعاد، تتطلب الصدد البروفسور "جوزي

، م5102ناي، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية، ) كاآلتيحصًصا نسبية مختلفة من المعلومات الحكومية نوضحها 

 : (031ص
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ويرى بأنه وبعد  ،هو االتصاالت اليومية وهو ينطوي على توضيح سياق قرارات السياسة المحلية والخارجية البُعد األول: -

اتخاذ القرارات من قبل المسئولين الحكوميين يجب التركيز أكثر على الصحف األجنبية التي اعتبارها الهدف األول لهذا 

  البعد.

فهو تطوير عالقات دائمة مع أشخاص أساسيين على مدي سنوات كثيرة عن طريق المنح الدراسية  أما البُعد الثاني: -

 والمبادالت والتدريب والدورات والوصول إلى قنوات أجهزة اإلعالم.

 : فهو االتصال االستراتيجي الذي يتم فيه تطوير مجموعة من المواضيع البسيطة، وقد شبه "البروفسور سأما البُعد الثالث -

تخطط أحداثاً وتجري اتصاالت على مدى عام، ذلك لكي  فالحملة والسياسيةناي" ذلك بما يحدث في الحمالت اإلعالنية 

 تبرز مواضيعها المركزية أو تدفع إلى األمام سياسة حكومية معينة، وهذا في بعض األحيان تخطيطه أسهل من تنفيذه.

ية بالغة من قبل الدول التي تستخدم القوة الناعمة، حيث أصبحت من هنا يمكن القول بأن للدبلوماسية الشعبية أهم

الدبلوماسية الشعبية تتعدد أوجه ممارستها وتتنوع تجلياتها، فمنها ما يتم بواسطة السائحين أو البعثات الدراسية والميدانية 

صر البشرية المميزة والفاعلة في والوفود والزيارات غير الرسمية وغيرها من األوجه، منها ما يستهدف وبشكل ممنهج العنا

 أنحاء العالم، مثل الطالب وقادة الرأي العام والمؤثرين باختالف مستويات هذا النوع من القيادة. 

في وصفة لهذا األمر بأن وجود نخب سياسية وثقافية في الدول التابعة ذات  ()هو ما أشار إليه الكاتب "جون جالتونغ"

صار يغني في الكثير من األحيان عن الحضور  ،لمراكز الدولية وذات انسجام مع رؤيتها العامةتناغم مع مصالح وأولويات ا

 العسكري. 

حيث نشرت مقالة  ،ولتحقيق ذلك ينبغي العمل عبر سلسلة من اإلجراءات المدروسة تصب في صالح هذا النوع من القوة -

وآخرون  Matthew Kroenig"" الجد( للكاتب")اخذ القوة الناعمة على محمل Taking Soft Power Seriouslyبعنوان "

)عبدالحي،  تشير إلى جملة من الشروط التي تضمن تحقق األهداف والنتائج المرغوبة من استخدام القوة الناعمة تتمثل في اآلتي

 :(25، ص5111

خرين البد أن يكون لها نوًعا من التفاعل مع فالدولة التي تسعي إلى تشكيل تصورات وتفضيالت اآل تسويق األفكار: -

 في إطار عملية تهدف إلى تسويق أفكار الدولة ممارسة القوة. ،الهدف المراد تغيير اتجاهاته

من أجل إحداث ذلك التأثير على دولة معينة، فإن صاحب الرسالة البد وأن يحدث تغييًرا  تغيير االتجاهات والتفضيالت: -

ويحدث هذا التغيير اعتماًدا على ثالثة عوامل، وهي مصدر  ،لفاعلين المستهدفين من تلك الرسالةفي تفضيالت واتجاهات ا

الرسالة ومحتوى الرسالة ومستقبل الرسالة، وهو أمر ال ينجح إال إذا توافرت الثقة والمصداقية في مصدر الرسالة وقدرته 

على الجذب واإلقناع بجانب المصداقية والثقة والتي على حفظ مصالح األطراف المستهدفة، ومع وجود الخبرة والقدرة 

 تُعد من أهم عوامل نجاح عملية التغيير.

                                                           
()م، والمؤسس الرئيسي لدراسات السالم والصراع من خالل إنشائه لمعهد بحوث السالم 0481،عالم اجتماع نرويجي من مواليد  جون جالتونغ

 م، وُيعد مؤسس النظرية البنيوية.0421م م في أوسلو، وعمل كمدير له حتى عا0424في عام 
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ال يتوقف نجاح القوة الناعمة  :(28، ص5111)عبدالحي،  االتجاهات والتفضيالت وربطها بمخرجات السياسة الخارجية -

عند تسويق األفكار وإحداث تغيير ممنهج في الدول المستهدفة، إال إذا صّب في تحسين وتحقيق المخرجات المطلوبة 

للسياسة الخارجية للدول القائمة بهذه العملية االتصالية مع غيرها من الدول، لتكون تلك العملية االتصالية موجهة للشعوب 

ودور اإلعالم تم باستخدام الدبلوماسية الحديثة هو ما قد ي ،قرار في السياسة الخارجية لتلك الدول المستهدفةولصانعي ال

 الدول المستهدفة.السياسي وقدرته على إحداث التأثير المطلوب في 
 

 دور اإلعالم في التحكم والتأثير .4.2

الكثير من اإلعالم والتحركات اإلعالمية والدبلوماسية لجذب يرى العديد من المفكرين بأن الدول الكبرى تحتاج إلى  

، حتى تكون تلك القيم هي القيم الحاكمة للعالم والموجهة لتفكير ()الدول األخرى وإقناعها بقيمها وثقافتها وتعميم سياستها الكونية

  .ولسلوك الشعوب والثقافات والحضارات األخرى

ف ناي" بقوله: )إذا كانت الدول صاحبة الجيوش األقوى هي التي تنتصر في هذا ما أشار إليه البروفسور "جوزي 

 م(5101بن إبراهيم، ) المعلومات(الماضي، فإن الدول صاحبة القصة اإلعالمية األفضل هي التي قد تنتصر في عصر 

حيث يشكل اإلعالم اليوم أحد أهم دعامات الثورة التكنولوجية في عالم االتصاالت وانعكس ذلك على كل الناس نظًرا 

للتغييرات المستحدثة في آلياته بالمقارنة مع ما كان عليه في العهود السابقة، حيث أحدث انقالبًا شبه جذري في كل مجاالت 

 غييرات األعراف والتقاليد وحتى القيم االجتماعية. الحياة وسلوكيات األفراد وطالت تلك الت

من هنا نجحت سياسات الدول الكبرى المرسومة من توجيه دفة اإلعالم نحو أهدافها اإلستراتيجية، وهو ما عرض 

وسائله البشرية إلى العديد من األزمات المفتعلة فتوجيه اإلعالم نحو تحقيق أهداف السياسة الخارجية بات من مهام اإلعالم و

 .. (22، صم5104)عبدالفتاح،  المؤثرة

تشو   نشير هنا إلى قائمة أعدها المفكر األمريكي تعومي  ،وبصدد دور اإلعالم وأهميته البالغة في التحكم والتأثير

 مسكي والتي تطرق فيها إلى الطرق التي تستعملها وسائل اإلعالم لنشر هذه الوسائل؛ بغية السيطرة على شعوب العالم.

 : (05، صم5102)ياغي،  حيث حددها تشو مسكي بعشرة استراتيجيات متمثلة في اآلتي 

وذلك من خالل تحويل انتباه الرأي العام المستهدف عن المشكالت الهامة من خالل بث جملة من  ،اإللهاء استراتيجية .0

 اإللهاءات والمعلومات التافهة التي تضع المتلقي في خانة التشتت.

والخاصة  أهميةفي الوقت الذي يفترض فيه حل المشاكل األكثر  ،المشكالت وإحداث ردة الفعل ومن ثم تقديم الحلولابتكار  .5

 بالحياة اليومية.

                                                           
( )م السياسة الكونية ال يوجد لها تحديد واحد ولكن بعض المفكرين يعرفها: بأنها قيم كونية يحكمها صوت السياسة وليس صوت العلم فهي قيم يت

 فرضها بقوة اإلعالم على باقي المجتمعات من قبل الدول الغربية والواليات المتحدة خاصة.
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بمعني إقناع الجمهور بضرورة حصول تغييرات  ،ويعمل بهذا األسلوب بغية تقبل إجراء يصعب تقبله ،التدرج استراتيجية .8

 تصاعدي. اجتماعية واقتصادية بنحو تدريجي

 ،وهي طريقة يتم االلتجاء إليها من أجل إكساب األمور المكروهة حالة التقبل ،التأجيل استراتيجية ،يسميها تشو مسكي .1

 ضر يفترض تطبيقه في المستقبل.كتقبل إجراء ما في الحا

دي المتلقي ال تستدعي ل ،بواسطة شخصيات مختارة وخطب معينة ،ويتجلي في مخاطبة الجمهور وكأنهم مجرد أطفال .2

 السليم.الحس النقدي 

من خالل تحريك عواطف الناس وإثارة المخاوف والنزعات بكل  ،وتنطلق من إثارة العاطفة بدل تفعيل التحليل المنطقي .3

 الطرق.

 وتكمن في إبقاء الشعوب في حالة من الجهل والحماقة وإبعادها عن التطور التكنولوجي.  .2

 كان يجد الفرد أنه من الرائع أن يكون غبياً. ،تشجيع الشعوب على استحسان الرداءة .3

 استبدال حالة التمرد بحالة من الشعور بالذنب، أي جعل الفرد يضن بأنه مسئول عن أخطائه.  .4

     .إستراتيجية سيطرة اإلعالم من خالل تقدم العلوم البيولوجية والنفسية، وهنا يرى تشو مسكي إن التطور العلمي يلعب 01

 .م(5100)صالح،  ت التأثير؛ بسبب الفجوة المعرفية بين عامة الناس والذين يملكون أدوات السيطرةدوًرا في عمليا

بالتالي فإن الغاية من استخدام هذه الوسيلة )تهدف إلى تحويل أساليب التفكير والعقول وتحولها إلى عقول مستهلكة   

األمر الذي يضع األفكار والمعلومات في دائرة استهالكية ويرجح التعاطي مع الشعوب بمنطق إغراقي شبيه  ،غير منتجه

 .(05، صم5102)ياغي،  بمنطقة اإلغراق السلعي الذي يوقع مستهلك المعلومات في هستيريا االختيار(

بنقل الثقافة من جيل إلى آخر، وتركيزه يمكن ذلك من خالل وظيفة التنشئة السياسية التي يضطلع بها اإلعالم وقيامة 

من خالل التثقيف السياسي على الفرد وتطويره وفق نموذج معياري مسبق لتعميق التوجهات والقيم السياسية والمراد ترسيخها 

يم الموجهة، حيث يبني الوعي السياسي عادة على تراكم التصورات واآلراء والمفاهيم المكتسبة من قبل وتثبيت بعض المفاه

فإلعالم بالغ األهمية في التعبئة فهو يقوم بتهيئة األفراد نفسيًا وذهنيًا الستقبال األحداث السياسية  ،وتطوير بعضها اآلخر

 ،واألفكار والقيم الموجهة إليه، من خالل تمهيد األفراد لتقبل شي معين في إطار سياسات واستراتيجيات مرسومة من قبل

)عبدالفتاح،  هاًما في التطوير السياسي ونشر الثقافة عن طريق المواد والبرامج التي يقدمها وبالتالي يلعب اإلعالم دوًرا

 .(034، صم5104

فإن هذه األدوات يمكن من خاللها التأثير في تصورات اآلخرين وتكوين ثقافتهم وتوجيه سلوكهم والعمل على لذا 

ذلك من خالل القدرة على جاذبية هذه الدول  ،سواًء كانوا أعداء أو منافسين ،ةتشكيل جدول األعمال السياسي للدول المستهدف

وقدرتها أيضا على تعميم الروايات  ،وكيف ،من يتصل أوالً  ،اآلخرينالمتمثلة في ثقافتها وقيمها السياسية وفرض اتصالها على 

استخدام القوة الناعمة وتحديات تحد من  الفائزة اليوم من تفوز روايته لألحداث، ومع ذلك توجد تحديات ومصاعب تواجه

 نجاحها قسمها المهتمين إلى قسمين تتمثل في اآلتي: 
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 أوالً: تحدي مؤسسي

والمتمثلة في القوة العسكرية ومؤسسات األمن التي تعتمد  ،هو تحدي يمثل الفجوة القائمة بين مؤسسات القوة الصلبة

 التي تدخل ضمن ميزانية الدولة دون إعطائها وزنها الحقيقي. على اإلكراه واإلجبار ومؤسسات القوة الناعمة 

فحجم مؤسسات القوة الصلبة أكبر من نظرائها في القوة الناعمة، من حيث الحجم والثبات والرسوخ، وهو ما يعني أن 

برات والتي تحدد مؤسسات وإدارات القوة الناعمة تكون خاضعة إلى حد ما لمؤسسات القوة الصلبة كالمؤسسة العسكرية والمخا

 ما يفعل أو ال يفعل على صعيد القوة الناعمة.

 ثانياً: تحدي سياسي 

إن مناصري استخدام القوة الناعمة، سواًء على الصعيد النخب السياسية أو على مستوى الناخبين في الدول 

 م القوة العسكرية. هي أقل بكثير من مناصري استخدا ،أو حتى دوائر الجماهير والتأييد الشعبي ،الديمقراطية

لهذا السبب وغيره من األسباب دعا العديد من المفكرين إلى ضرورة إدراك مخزون الدولة من القوتين الناعمة 

 والصلبة، وتحديد وقت استخدام كال منهما والتعامل معها ليس على أساس كونهما منفصلين، بل على التعامل معها ككل واحد

 .(04، صم5103)سليمان، 

 :استنتاجات البحث .5

من الواضح أن القوة الناعمة والصلبة ما هي إال أدوات لتحقيق مصالح الدول الكبرى وتفوقها المطلق سياسياً واقتصادياً  .1

فالقوة الناعمة تتناقض مع القوة الصلبة التي تعتمد على مقاييس الكمية كحجم السكان والقدرات العسكرية في  ،وثقافياً وعسكرياً 

 اآلخرين.حين تستمد القوة الناعمة مصادرها من الثقافة والقيم والسياسة الخارجية عندما تتسم بالجاذبية والشرعية في عيون 

على الحكومات واألنظمة من   لم تعد من أولويات الدول الكبرى وإنما تأتي من يتضح من خالل البحث بأن   سياسة الضغط  .2

خالل الضغط عن طريق الوكالء والجماعات المناهضة لألنظمة المستهدفة حتى تتمكن الدول الكبرى من خلق وضع معين 

 .ألولويات وأجندتها الداخليةهذه الدول فيحدد أولوياتها وتفضيالتها أو بمعني أخر هي من تقوم بوضع هذه ا علىيُفرض 

 أهداف السياسة الخارجية نظرا للخسائرتوصل البحث بأنه لم يعد باإلمكان االعتماد على الحرب التقليدية وحدها في تحقيق  .1

من  يرهامثال وغ األمريكيةمما دفع صانع القرار في العديد من الدول من بينها الواليات المتحدة  ،الفادحة التي قد تتكبدها الدول

 اعتماد القوة الناعمة كجزًء رئيسي وهام من إستراتيجيتها. الدول، على

 :اآلتيةعلى االستنتاجات السابقة توصل البحث الى التوصية  بناء

بلداننا  بأسرها يقتحمالناعمة واعتباره مشروعاً ممنهج يستهدف المنطقة  القوةمن الضروري العمل على الفهم العميق لمفهوم  -

" في وصف للرئيس لبزوغ فجر الشرق األوسط الجديدبغية تعديل القيم والثوابت التي يسعون إلى استبدالها بداخلنا تمهيدا" 

 . األمريكي دونالد ترامب

 

 قائمة المراجع

  الكتب :اوالً 

 االردن: دار زهران للنشر والتوزيع. السياسة الخارجية.م(. 5101احمد نوري ألنعيمي. ) .0
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 مصر: مطابع االهرام. مفهوم القوة في السياسة الدولية.م(. 5102خالد الحراري. ) .8

 قومي للترجمة.)احمد عبدالحميد، المترجمون( القاهرة: المركز ال مستقبل القوة.م(. 5101جوزيف س ناي. ) .1

)محمد البحريمي، المترجمون(  القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية.م(. 5102جوزيف س ناي. ) .2

 السعودية: دار العبيكان.

 االردن: دار الجنان للنشر والتوزيع. الدبلوماسية الناعمة الصينية تجاه افريقيا.م(. 5103رافع علي المدني. ) .3

(. لبنان: مركز الفكر 1) ط الواليات المتحدة األمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمةم(. 5102رفيق عبدالسالم. ) .2
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 االسالمية.
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 للعلوم.
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 للدراسات والبحوث االستراتيجية.
 

 : الرسائل الجامعيةاً ثاني

م(. القوة الناعمة ودورها في توجهات السياسة الخارجية اإليرانية. رسالة ماجستير مقدمة 5102احمد كامل الخفاجي. ) .0

 الى كلية العلوم االنسانية: جامعة المصطقى العالمية.

م(. تحول مفهوم القوة في العالقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة،. الجزائر: رسالة ماجستير 5012ايمان قديح. ) .5

 مقدمة الى جامعة محمد بوضياف.

رسالة ماجستير مقدمة الى  ،، غزهةالدوليأثر التحول في مفهوم القوة على العالقات  ،م(5101باسل خليل خضر. ) .8

 كلية االقتصاد جامعة االزهر.

م(. السياسة األمريكية تجاه دول المغرب العربي مع مطلع القرن الحادي والعشرين رسالة 5101بلخيرة محمد. ) .1

 دكتوراة مقدمة الى كلية العلوم السياسية: جامعة الجزائر.

قوة االلكترونية في التفاعالت الدولية. رسالة ماجستير مقدمة الى (. استخدام ال5111سماح عبدالصبور عبدالحي. ) .2

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية: جامعة القاهرة.

م(. السياسة الخارجية الفرنسية تجاه منطقة الساحل اإلفريقي. رسالة ماجستير مقدمة لقسم العلوم 5103عمار غجائي. ) .3

 السياسية، الجزائر: جامعة محمد لمين.

(. القوة الناعمة في العالقات الدولية. رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، 5102ة محمد. )نفطي .2

 الجزائر: جامعة الشهيد حمه لخضر.
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