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امللخص 
تعدُّ التطورات السريعة يف منطقة غرب آسيا وأتثريها السريع واملباشر على األمن القومي 
اإليراين إحدى القضااي الرئيسة يف صنع السياسات اإليرانية. وقد أصبح التواجد األمريكي يف العراق 

كمحور هلذه التطورات السريعة وأنشطتها يف العراق ما أدى إىل تشكيل خماوف أمنية يف إيران. 
بعد  املتحدة  الوالايت  لنشاط  حمركاً  تُعدُّ  العراق  يف  األمريكية  العامة  الدبلوماسية  أن  ومبا 
االحتالل، وال سيما يف السنوات األخرية، تسعى هذه الدراسة إىل حتليل أتثري الدبلوماسية العامة 
البياانت املختلفة  القومي اإليراين. لذلك مت مجع وحتليل  العراق اجلديد على األمن  األمريكية يف 
الواثئقي(، ويف  امليداين وحتليل احملتوى  التواجد  )املقابلة،  برتكيز دقيق ومتعمق، يف ثالثة جماالت 

النهاية، مت تقييم البياانت الرئيسة اليت مت احلصول عليها حول األمن القومي اإليراين.
إن من أهم ركائز األمن الوطين يف إيران هو توفري حالة االستقرار واألمن ومراعاة حسن اجلوار 
والتعامل السلمي مع البلد اجلار العراق، يف ظل أجواء تنمية العالقات الثنائية السياسية واالقتصادية 
آاثر  وإزالة  الوطين  األمن  ثبات  وتوفري  اهلدف  هذا  حتقيق  فإن  السياق  هذا  ويف  معه.  والثقافية 
التهديدات خارج حدود األمن اإليراين يتطلب معرفة دقيقة للظروف السياسية السائدة يف العراق. 
ومما ال شك فيه إن الدور املباشر الذي تلعبه اخلارجية األمريكية يف هذا البلد ميثل جزءاً مهماً من 
سلسلة التحوالت اليت ترتك أتثرياهتا على األمن الوطين اإليراين. وعليه فإن حتديد السياسات اجلارية 
يف العراق واليت متثل هتديداً لألمن الوطين اإليراين يعد أمراً مهماً ينبغي دراسته واالهتمام به لغرض 

توفري املساحات اآلمنة. )مقابلة مع كاظمي قمي 2018(
يف ظل تزايد ردود الفعل من قبل العامل اإلسالمي ومضاعفة ميزانيات احلروب وخاصة يف 
العراق، يعاين خيار احلروب العسكرية من إشكاليات وشكوك جدية )آلربايت وأرميتاج 2007(. 
لذلك فإىل جانب اخليار العسكري أصبح موضوع استخدام احلرب الناعمة أو يف األقل استخدام 
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تلكما اخليارين مع بعضهما البعض معتقداً يسري يف ملف األمن الوطين األمريكي. وعليه، فقد 
حتول منهج تفضيل وتنمية خيار القوة الناعمة يف أوساط املتخصصني يف السياسة اخلارجية واألمن 
اليت  الفرتة  األمريكية يف واشنطن، ال سيما يف  األمنية  األجهزة  الرمسيني يف  اخلرباء  الوطين ولدى 
أعقبت النزاعات يف خمتلف األزمات والتحدايت اليت واجهها األمن الوطين األمريكي يف العراق. 

اخلارجية  السياسة  الناعمة يف  القوة  استخدام  ورواجاً يف جمال  انتشاراً  األساليب  أكثر  إن 
الدبلوماسية  النشاطات  توسيع  اورا، 2009( هو  األمريكي)كروز،ون  الوطين  األمن  واسرتاتيجية 
العامة يف السنوات اليت تلت األزمة يف العراق. ويف مثل هذه الظروف، حتولت الدبلوماسية العامة 
اخلارجية  والسياسة  الوطين  األمن  استقرار  هبدف  األزمة،  إدارة  اساليب  أهم  أحد  إىل  األمريكية 

األمريكية. 
إن أتثري هذه االسرتاتيجية إىل جانب املنهج اإلقناعي واالعتماد على القدرات األمريكية 
يف هذا السياق، أدى إىل ارتقاء الفت ملكانة الدبلوماسية العامة يف مبادئ األمن الوطين وبرانمج 
يف  التطور  هذا  بلغ  لقد  وأساسي.  مهم  عنصر  إىل  حتولت  حيث  األمريكية،  اخلارجية  السياسة 
الوالايت املتحدة مبلغاً حبيث أضحت الدبلوماسية العامة هي العمود األساس السرتاتيجية األمن 

الوطين األمريكي يف العراق من بعد عام 2006. 
من هذا املنطلق ميكن القول إن اسرتاتيجية استخدام القوة الناعمة ضمن إطار الدبلوماسية 
العامة األمريكية كانت ومازالت حتتل مكانة رئيسة يف مبادئ السياسية اخلارجية واألمن الوطين 
األمريكي إلدارة العراق ما بعد االحتالل.لذلك فإنه ميكن احلصول على جزء مهم من اسرتاتيجيات 
النشاطات  صعيد  على  الرتكيز  خالل  من  األزمة  بعد  العراق  يف  األمريكية  اخلارجية  السياسة 

الدبلوماسية العامة األمريكية.  
مبعرفة  بشدة  رهينة  العراق  األمريكية يف  اخلارجية  السياسة  معرفة  فإن  األساس،  على هذا 
فإن  اإلقليمية  األمنية  ابجملاالت  املتعلقة  الظروف  لقانون  وفقا  العراق.  يف  هلا  العامة  الدبلوماسية 
التحوالت الداخلية يف هذا البلد ستؤدي إىل أتثر أمن ايران بتلك التحوالت ويف خمتلف اجملاالت؛ 
األمريكية  اخلارجية  السياسة  إىل  ابلنسبة  دقيقة  معرفة  إىل  يعود  اإليراين  األمن  توفري  فإن  لذلك، 

ابعتبارها القدرة املتنازعة مع اجلمهورية اإلسالمية وصاحبة أتثري يف هذا البلد. 
تسعى هذه الدراسة إىل مناقشة وحتديد خصائص الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق 
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اجلديد وذلك انطالقاً من اختفاء السياسة اخلارجية األمريكية يف العراق يف دبلوماسيتها العامة وعدم 
التبيني الدقيق والعلمي للدبلوماسية األمريكية العامة يف العراق. 

السؤال األساس
 ما هو أتثري الدبلوماسية العامة األمريكية على األمن القومي اإليراين؟ 

األسئلة الفرعية 
ما هي الربامج الدبلوماسية العامة األمريكية اليت تطبق يف العراق ؟
ما هي خصائص الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق اجلديد؟ 

الدراسات السابقة 
قام شيخ اإلسالمي ونوري )2017( بتأليف كتاب حول الدبلوماسية العامة اجمللد األول من 
خالل دار وزارة اخلارجية للنشر. تطرق الكتاب إىل اتريخ الدبلوماسية العامة واملفاهيم واملصطلحات 
املتعلقة هبا والقوة الناعمة والقدرة الذكية، ضرورات الدبلوماسية العامة، آراء حول العالقات الدولية، 

مساحات التواصل يف ظل الدبلوماسية العامة. 
بيكديل )2016 ( قام برتمجة كتاب »اخلط األمامي يف الدبلوماسية العامة األمريكية »ملؤلفه 
ويليام رادر وهو كتاب يعكس األجندات التطبيقية اليت تصدرها السفارات األمريكية لدبلوماسيها 
وموظفيها على صعيد الدبلوماسية العامة. إن هذا الكتاب يركز على عملية تنفيذ الدبلوماسية العامة 

واألجندات السارية لتطبيق الدبلوماسية العامة األمريكية.
قام خسروي وحامتي كيا)2013( بنشر كتاب بعنوان »الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة« 
و هو كتاب حيتوي على الرؤية املوضحة للدبلوماسية األمريكية العامة جتاه إيران يف غضون أعوام 

من 2002 إىل 2012. 
بعنوان  لويزايان  والية  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحته  قدم   )2011( إيزدي 
»الدبلوماسية العامة األمريكية جتاه إيران؛ املباين الالعبون واألوساط احملددة للسياسات »1.كشف 

إيزدي يف هذا الكتاب عن شبكة من احملاوالت الدبلوماسية العامة األمريكية جتاه إيران. 
1.U.S. Public Diplomacy toward Iran: Structures, Actors and Policy 
Communities
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»كاترين براون« 2يف عام 2017 ويف دراسة اسرتاتيجية له يف مركز الدراسات االسرتاتيجية 
الدبلوماسية  النشاطات  وتقييم  بدراسة  قام  الوطين«3  واألمن  العامة  »الدبلوماسية  بعنوان  الدولية 
وأتثريها على األمن الوطين األمريكي. كاترين وبراون تناوال يف هذه الدراسة نقاط الضعف والقوة يف 
الدبلوماسية العامة األمريكية ومكانة وأمهية هذا املوضوع يف ملف األمن األمريكي. كما قدم بعضاً 

من اآلليات واملقرتحات العملية من أجل ممارسة الدبلوماسية العامة مزيداً من التأثري. 
يركز »وايو«4)2015( يف دراسة نشرهتا جملة »الدراسات اإلسالمية وغرب آسيا«5وبشكل 
العامة  الدبلوماسية  النشاطات  ليبني  آسيا  غرب  يف  األمريكية  العامة  الدبلوماسية  على  خمتصر 

األمريكية يف غرب آسيا. 
يف اسرتاتيجية التبادل التعليمي واليت تعد العمود الفقري للدبلوماسية األمريكية العامة وقد 
نشرها مركز دراسات األمن األمريكي يرى »تروست« و »والني« 6)2013( أن الدبلوماسية العامة 
األمريكية هي أحد أهم املناهج لتوفري املصاحل األمريكية واألمن الوطين األمريكي7. ومن أجل تطبيق 

الدبلوماسية العامة جيب االهتمام أبحد أهم أساليبها املعهودة وهو التبادل اجلامعي. 
يف مركز دراسات الكونغرس قام »انكامورا« و »ويد« 8)2009( إبعداد الوثيقة االسرتاتيجية 
بعنوان »الدبلوماسية العامة األمريكية، اخللفيات واملواضيع اجلارية« 9مقرتحاً إايها للسلطة التشريعية 
على  الوثيقة  تشدد  األمريكية.  العامة  ابلدبلوماسية  املتعلقة  القوانني  حتديد  أجل  من  األمريكية 
الكونغرس األمريكي والنواب وجملس الشيوخ موضوع دعم إجراءات واسعة مثل التبادل األكادميي 
وتشجيع وأتسيس جمموعة »NJO« 10األماكن والنتاجات الثقافية، تفعيل مراكز وغرف احلوار 
والفكر ملعرفة الغرب وتنفيذ الربامج واملشاريع اليت تراها الوالايت املتحدة ضرورية يف العامل اإلسالمي 

على يد الدبلوماسيني واملشرعني واملنفذين يف السياسة اخلارجية. 

2.Katherine and Brown
3.Public Diplomacy and National Security
4.YU
5.. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies
6.Trost , wallin
7.Academic Exchange: A Pillar of American Public Diplomacy
8.Nakamura and Weed
9.US. Public Diplomacy: Background and Current Issues
10.N.G.O
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قام »أرميتاج« و»ألربايت« 11)2008( بتذكري دولة )أوابما( األمريكية بضرورة امتالكها 
السرتاتيجية حمددة على صعيد الدبلوماسية العامة وذلك من خالل إدارهتا للمجموعة االسرتاتيجية 
اليت محلت عنوان )تغيري املسار(12. وثيقة قامت بتحديد أسباب تدين مسعة الوالايت املتحدة يف 

زمن بوش، وهي تدعو دولة أوابما إىل حتسني صورة أمريكا أمام العامل. 
يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية وضمن وثيقة اسرتاتيجية بعنوان

 »أمريكا أكثر أمنًا«13يقدم »اني« 14 و »أرميتاج«15 )2007( تقريَر جلنة القدرة الذكية 
األمريكية. ويتم تقييم هذه الوثيقة الدبلوماسية العامة ابعتبارها آلية أساسية ومهمة يف توفري األمن 

الوطين للوالايت املتحدة وجناح السياسة اخلارجية واالسرتاتيجية املستلَهمة من القدرة الذكية. 
يتناوُل »ساتلوف« )2006( يف تقرير بعنوان »كيف نربح يف معركة األفكار واملعتقدات؟16« 

موضوَع حتديد االسرتاتيجية األمريكية العامة يف العالقة مع العامل العريب واإلسالمي. 
يف مؤسسة بروكينغز يتطرق »عامر«17 )2004( ضمن دراسة اسرتاتيجية بعنوان »احلاجة 
إىل التواصل: كيفية حتسني الدبلوماسية العامة األمريكية مع العامل اإلسالمي18 يتناول فيها دراسة 

االسرتاتيجيات التفاعلية فيما بني أمريكا و العامل اإلسالمي. 
حتديد املفاهيم 

ابتدع مصطلح الدبلوماسية العامة األمريكية هبدف تواصل اإلدارة األمريكية مع مواطنني يف 
سائر البلدان. حتتوي الدبلوماسية العامة على خمتلف الربامج الثقافية والتعليمية وتبادل املواطنني مع 
سائر البلدان ضمن إطار الدعم احلكومي. يتم تنفيذ الدبلوماسية العامة من خالل القنوات الرمسية 

أو اخلاصة أو عن طريق املؤسسات أو األفراد.
11. Armitage and Albright
12.Changing Course: A New Direction for U.S. Relations with the Muslim World
13.A smarter more secure America
14. Joseph Nye
15.Richard Armitage
16.How to Win the War of Ideas
17.Amr
18.The Need to Communicate: How to Improve U.S. Public Diplomacy with 
the Islamic World
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من أهم أبعاد الدبلوماسية العامة ميكن اإلشارة إىل التأثري وتكوين األفكار العامة عن طريق 
اإلدارة األمريكية يف بلدان أخرى، تواصل اجملموعات اخلاصة وذات املصاحل الشخصية يف بلد ما 
مع سائر البلدان، إعداد التقارير وأتثريها على السياسة اخلارجية والتواصل الثقايف. على أساس هذه 
الرؤية فإن الرتكيز يكون منصباً على املعلومات واملعتقدات لدى التيار األممي. تتحقق الدبلوماسية 
العامة يف أي بلد من خالل عنصرين : إدارة املنظمات الدبلوماسية الرمسية أو التطوعية داخل إطار 

السياسات العامة يف البلد)غرولينك19، 1997: 35(. 
سنمر على التعاريف املختلفة لألمن الوطين وصواًل إىل تقدمي تعريف جامع. ترى موسوعة 
من  الداخلية  القيم  على  احلفاظ  الشعب يف  »قدرة  الوطين  لألمن  تعريفها  االجتماعية يف  العلوم 
التهديدات األجنبية«. ويف هذا اإلطار يقدم املفكرون والسياسيون الدوليون تعريفهم لألمن الوطين 

وذلك بناء على فقدان التهديد الظاهري أو العسكري ضد شعب ما. 
ويف تعريفه لألمن الوطين ذهب »برجيينيسكي« املستشار األمين األمريكي السابق إىل القول 
أبنه يعتقد أن ذلك يعين توفرَي أجواٍء مبنيٍة على حفظ وتنفيذ إجراءات تصون البالد من تسلل 

األعداء )خليلي،1369: 3(. 
يف حني عرّب »روبرت ماندل« عن رؤيته لألمن الوطين قائاًل إن األمن الوطين يشمل الصيانة 
من املطاردة النفسية واجلسدية سواء يف شؤون الدولة احلاكمة أو التهديدات األجنبية املباشرة فيما 
خيص بقاء السلطة السياسية، نظام املواطنة، منط احلياة واملواطنني املندفعني ذاتياً )ماندل،1396: 

 .)42
منهج البحث 

تقوم نوعية الدراسة يف هذا البحث على أساس املنهج الكيفي والنظرية اجملذرة 20، ففيها 
مت  لتشارلز)2006(  الرتميزي  للنموذج  وفقاً  البياانت  على  احلصول  وبعد  الدراسة-  هذه  -أي 
الدبلوماسية  املوضوعية. حتتوي  واملقابالت  امليدانية  اجملموعة  البياانت يف جمموعتني،  تلك  تقسيم 
العامة التقليدية على مخسة حماور فرعية )1.التبادل اجلامعي »األكادميي«، 2.اإلذاعة والتلفزيون 

احلكومي،3.برانمج التبادل، 4.األجواء ، 5.املراكز األمريكية( وهي فروع تنفذ يف العراق. 

19.Grouling
20.Grounded Theory
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و يف اجملموعة الثانية اليت اهتمت بدراسة الواثئق والتقارير املدونة حول موضوع هذه الدراسة، 
التحليل  ملنهج  وفقاً  ملخصة.  بصورة  احملتوائية  الكيفية  الدراسة  هو  البياانت  حتليل  منهج  يكون 
احملتوائي الكيفي وعرب القيام ابلرتميز والتصنيف املوضوعي واملضامني املتوفرة يف النصوص والواثئق 
والتقارير اليت متت دراستها فقد استخرجت احملاور األصلية والفرعية منها. ويف هذه اجملموعة أيضاً 
موضوع  حول  النصوص  دراسة  يف  أّما  األمريكية.  العامة  الدبلوماسية  هو  األصلي  احملور  يكون 

الدبلوماسية التقليدية العامة فتتنوع احملاور الفرعية اخلمسة على وفق ما ذكر قبل قليل.
القوة الناعمة 

أدت التطورات الواسعة يف مصادر القوة الوطنية والتنمية املتصاعدة يوماً بعد آخر إىل أتثري 
الثورة التكنولوجية ودورها يف إحداث تغيريات واسعة خبصوص مفهوم القوة وجماالت استخدامها 
موالان وسوزان انسل  تقدمي شخصيات كالربوفيسور محيد  من  ابلرغم  هلا.  التقليدي  التعريف  يف 
الناعمة؛ إال أن تركيز وسائل اإلعالم واألوساط  على اسم »جوزف اني« يف خلق مفردة القوة 
العلمية على اسم »جوزف اني« أدى إىل أن يشتهر األخري وبشكل مؤثر ليتمكن ابلتايل من شرح 
له بعنوان  القوة. ويف أتليف  النوع من  املتعلقة هبذا  املفاهيم  التحوالت يف تعريف  استخدام تلك 
»حتول هوية قوة العامل« تطرق إىل هذا املفهوم الرئيس السابق للجنة املعلومات الوطنية األمريكية، 

مساعد األمن الدويل يف البنتاغون واألستاذ املربز يف جامعة هارفارد 21عام 1990. 
يؤكد جوزيف اني يف هذا املقال نقطتني جديدتني )مصادر القوة وأسلوب األعمال(. إنه 
يؤكد يف مقاله موضوع تغيري مصادر القدرة من مصادر القدرة التقليدية مثل )األرض، عدد النفوس، 
القوة العسكرية و...( إىل العناصر غري املادية مثل )القدرة االقتصادية(. و إىل جانب هذا التعبري 
أاثر موضوع حتول النموذج الفكري ألسلوب تنفيذ القدرة لفرض الرأي على اآلخرين إىل حتريضهم 
وتشجيعهم وجذهبم لغرض تنظيم وحتديد األولوايت والقيم والرغبات لديهم و تغيري سلوكهم اعتماداً 
فقد  نظريته  من  اجلزء  هذا  يوضح  أن  أجل  ومن  املقتدر.  البلد  لدى  املعتمدة  االسرتاتيجية  على 

استخدم مفردة »القوة الناعمة« )اني، 171-1990:185(. 
أبعاد جديدة  عن  الناعمة«  »القوة  بعنوان  له  آخر  مقال  نفسه كشف اني يف  العام  يف 
تضمنتها نظريته حول القوة الناعمة. لقد صرح اني عند شرحه لنظريته أنَّ القوة ال تقتصر بعُد 
على القوة املادية؛ بل إن مؤشرها يعود إىل مستوى القدرة و اإلمكانية يف تغيري سلوك اآلخرين 

21.Harvard Kennedy School
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)اني،1990: 152(. و أخرياً ويف عام 1990 يقول اني يف تعريفه لنظريته اجلديدة : إن قوة 
اإلقناع أو القوة الناعمة هي عبارة عن استطاعة بلد ما القيام بتعريف هويته ومصاحله حبيث يقوم 
اآلخرون بتحديد وتفسري قيمهم وأولوايهتم وفقاً لذلك. ويف إدارة البلد وفقاً هلذا املنهج جيب على 
هذا البلد أْن يعرِّف اآلخرين على عوامل اجلذب الثقافية والقيمية الشاملة وحتديد السلبيات الدولية 

والسلطات السائدة الدولية )اني،1990:178(.
يف سياق تطور مفهوم القوة الناعمة وحتويلها إىل خطاب منتشر يف الساحات السياسية فإن 
عام 2004 يُعدُّ مرحلة مفصلية. يف هذا العام قام اني بتأليف كتاب له بعنوان »القوة الناعمة، 
آلية مثلى لسيادة العامل« هذا املفهوم يعّرِفه اني يف كتابه هذا وهو ابلطبع يعد أهم كتاب له حول 
القدرَة على صياغة وترشيد الرغبات واألذواق  الناعمة،  القوة  الناعمة قائاًل: »تُعدُّ  القوة  موضوع 
واألولوايت والقيم بواسطة موهبة مثينة غري حمسوسة كالشخصيات اجلذابة، الثقافة والقيم السياسية، 
واملنطقي   األخالقي  املنظر  من  للسياسة  الشرعية  إعطاء  وكذلك  املرغوبة  السياسية  واملؤسسات 

)اني، 2000: 100-120(. 
الوصول  إمكانية  االجتماعية،  املؤسسات  بناء  األكادميي،  التبادل  امللهيات،  اإلعالم،  إن 
إىل النظام التعليمي األمريكي و... اخل، كلها من األساليب اليت يعتقد اني أنه بواسطتها ميكن 
القدرة  الناعمة األمريكية. ولكن يرى اني أن أهم أسلوب ميكن االعتماد عليه يف  القوة  توسيع 
الناعمة لغرض حتقيق املصاحل والقيم األمريكية هو الدبلوماسية العامة. يعتقد اني أن الدبلوماسية 
العامة تتلخص يف أجندات ثالث هي التواصل اليومي مع الناس، التواصل االسرتاتيجي املوضوعي 
و التواصل الواسع وطويل األمد مع الشخصيات البارزة يف البلدان املستهدفة. و لذلك فإنه ميكن 
الناعمة على النحو  إعطاء صورة وجيزة عن اآلراء واألجندات اليت قدمها اني يف كتاب القدرة 

التايل:
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جدول 1: مقارنة أبعاد القدرة من حيث السلوكيات واملصادر انطالقاً من نظرية اني )اني 2006(

الدبلوماسية العامة 
إن األسلوب األساس يف تطبيق القوة الناعمة، هو استخدام الدبلوماسية العامة. تطلق تسمية 
الدبلوماسية العامة على هذا النوع من السلوك يف السياسة اخلارجية اليت تتخذها دولٌة ما للتواصل 
مع شعب آخر لغرض حتقيق أهدافها. من أجل الفهم الدقيق و اإلدراك العملي للدبلوماسية العامة 

يبدو أنَّ البحَث عن آراء الباحثني واملؤلفني أمٌر البد منه وهذا ما نتطرق إليه تباعاً.
يقدم »مركز مورو«22تعريفاً للدبلوماسية العامة على النحو التايل: إنه التأثري على الرأي العام 
من أجل صياغة وتنفيذ األجندات اخلارجية وهي تشمل أبعاداً مكونة من العالقات الدولية تعمل 
بشكل أوسع من الدبلوماسية التقليدية وهي تشمل عناصر مثل تنظيم الرأي العام يف سائر البلدان، 
التعامل مع مصاحل فئات خاصة يف بلد ما مع مصاحل فئات أخرى يف بلدان أخرى، التواصل مع 
املؤثرين كالدبلوماسيني والسفراء إىل خارج البالد، وابلتايل القيام بعملية التواصل الثقايف أو الثقافة 

البينية )آشنا، 1386:53(.   
قدمت منظمة اإلعالم األمريكي 23 تعريفاً ملفردة الدبلوماسية العامة هو : إهنا تسعى إىل دعم 
املصاحل األمريكية الوطنية من خالل توفري مساحات التفاهم واإلعالم والتسلسل واحلوار املوسع مع 
الشعوب واملؤسسات األمريكية مع نظرياهتا يف خارج الوالايت )بروشور منظمة اإلعالم، 1998(. 
22. Edward Murrow Center for Public Diplomacy
23. United States Information Agency
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 يف مقدمة تقريٍر عن االعتبارات الدبلوماسية العامة األمريكية عام 2000 قام »رتينربغ«، 
»بت«و »غاالغر«24 بتحديد مفهوم الدبلوماسية العامة ابلشكل التايل: تقوم الدبلوماسية العامة 
بتنمية األمن الوطين واملصاحل األمريكية من خالل توفري مساحات الفهم، واإلعالم، والتسلل إىل 
املتلقني األجانب واملؤثرين على سياسات البلدان األخرى. ويتم تفعيل هذا النشاط عن طريق احلوار 
والتواصل بني خمتلف املؤسسات واملواطنني األمريكيني مع أقراهنم يف اخلارج )رتينربغ،بت، غاالغر، 

 .)11 :2000
من جانبها قدمت اللجنة االستشارية للدبلوماسية األمريكية العامة يف عام 2010 تعريفاً 
للدبلوماسية العامة وذلك اعتماداً على خلفية التجارب والنشاطات األمريكية والدبلوماسية العامة 
: الدبلوماسية العامة عبارة عن جمموعة من الربامج والنشاطات املتعددة اليت تقوم هبا وزارة اخلارجية 
األمريكية من أجل التسلل إىل البلد املستهدف. ويتم تطبيق هذه النشاطات يف ثالثة حقول هي 
الشعب، النخب، واحلكومة. ترمي الدبلوماسية العامة يف هذه البلدان إىل ممارسة تغيريات يف منط 
حياة الشعوب، النمط الفكري لدى النخب واالسرتاتيجيات لدى احلكومات، لكي تتمكن من 
توفري األمن الوطين األمريكي يف تلك البلدان عرب رسم األهداف ونشر املبادئ وترسيخ املصاحل 

األمريكية فيها )اللجنة االستشارية السياسية العامة،2010: 45(. 
الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق 

الرمسية  املؤسسات  يد  على  مباشرة  تنفيذها  يتم  اليت  األمريكية  العامة  الدبلوماسية  حتتوي 
األمريكية يف العراق على جمموعة من النشاطات الرمسية اليت تنفذ على صعيد الداخل العراقي أي 
الشعب والنخب والدولة يف العراق. إن هذه النشاطات عبارة عن : قناة احلرة لإلذاعة والتلفزيون، 
برامج التبادل املختلفة، املراكز األمريكية والتبادل التعليمي. هذه النشاطات جترى يف العراق وسنعرج 

على تقدمي تفاصيل أكثر. 
قناة احلرة لإلذاعة والتلفزيون  

يف إطار طموحها ومهمتها يف جمال إدارة عقول و رؤى الشعب والنخب العراقيني واملنطقة 
فقد ابدرت الوالايت املتحدة بعد احتالل العراق إىل القيام بتنظيمٍ حيقق هلا هذا اهلدف. يف عام 
2004 قامت جلنة إدارة اإلذاعة والتلفزيون األمريكي واجملموعة املنضوية حتت رعايتها الناشطة يف 

24.Ritenburg, Pete and Gallagher
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التلفزيونية  احلرة  قناة  األوسط،بتأسيس  للشرق  األمريكي  والتلفزيون  اإلذاعة  دائرة  أي  آسيا  غرب 
والفضائية )التقرير املايل للجنة الرائسية يف اإلذاعة والتلفزيون، 2016: 73(. 

برامج قناة احلرة - 
 لقد حاولت قناة احلرة منذ انطالقتها ومن خالل خمتلف براجمها اخلربية والتحليلية لتجد 

لنفسها مكانًة بني خمتلف القنوات املؤثرة على الرأي العام يف العراق والدولة والنخب.
لقد أدت قناة احلرة التلفزيونية دوراً ابرزاً يف مرحلة تكوين الدولة العراقية. لقد حاول تلفزيون 
احلرة يف هذه املرحلة الزمنية أن يزيل الشرعية من فكرة حماربة االحتالل يف أذهان وأفكار الرأي 
العام العراقي من خالل رسم األحالم ملستقبل زاهر للعراق كونه حليفاً للوالايت املتحدة والتذكري 
ابلتشابه املوجود بني العراق ودول اُحتلت مثل أملانيا والياابن. ومن جانب آخر بدأت القناة بصنع 
وجوه للعراق احلليف مع الوالايت املتحدة يف اجملال اإلعالمي وذلك من خالل دعم التيار العلماين 

العراقي املؤيَّد أمريكياً.
يف املرحلة التالية أي يف عام 2008 ومع جميء الدولة العراقية بدستور جديد وطرد القوات 
بيدها  متسك  لكي  جهوداً  احلرة  بذلت  فقد  الثانية،  املالكي  نوري  ووالية  العراق  من  األمريكية 
مرحلة تكوين الدولة والطلبات العامة للشعب العراقي إىل جانب تنفيذ اسرتاتيجياهتا الثالث.يف 
هذه املرحلة اليت تعد قمَة النشاطات املتعلقة ابلدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق، كانت قناة 
احلرة تسعى إىل التعريف ابلتيارات العراقية والقنوات واحلركات االجتماعية اليت مت أتسيسها على 
فشيئاً يف  يد املؤسسات األمريكية وقد مضت سنوات على نشاطاهتا اليت كانت تتكشف شيئاً 
إطار اجملتمع املدين. يف هذه املرحلة أخذت قناة احلرة وضمن إدارهتا للتيارات املوالية ألمريكا لتوجه 

مسؤولية األزمات يف البالد إىل احلكومة العراقية. 
التبادل اجلامعي )األكادميي(  

مسؤولية  واشنطن  يف  فيها  الناشط  الدبلوماسي  والقسم  األمريكية  اخلارجية  وزارة  تتحمل 
التابعة  والتعليمية  الثقافية  الشؤون  إدارة  طريق  عن  والثقايف  التعليمي  التبادل  عملية  وإرشاد  إدارة 
ملختلف سفاراهتا. تعود مكانة التبادل التعليمي والثقايف بني أمريكا والعراق إىل أنَّ اإلدارة األمريكية 
عدَّت التبادل التعليمي أحد أهم البنود املوجودة يف االتفاقية بني واشنطن وبغداد )وزارة اخلارجية 

األمريكية، 1397(.
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يف  للدول  راقياً  منوذجاً  العراق  إظهار  على  األمريكية  اإلدارة  ركزت  العراق  احتالل  بعد 
غرب آسيا، األمر الذي جعلها هتتم أكثر فأكثر مبسألة التبادل التعليمي مع العراق لتتمكن من 
تغيري أذهان النخب العراقية وتربية القيادات املستقبلية وتوسيع رقعة التسلل ودعم املصاحل الوطنية 
األمريكية يف العراق. ولذلك فقد ُوضع موضوع دعم التبادل التعليمي مع العراق ضمن أولوايت 
السياسة األمريكية العامة )اللجنة االستشارية السياسية العامة، 2010(. إن أهم الربامج التعليمية 

للسياسة األمريكية يف العراق عبارة عن :
 برانمج الطالب األجانب »فول برايت«25- 

برانمج منحة فول برايت هو أفضل منحة دراسية، مت أتسيسه على يد السيناتور األمريكي 
السابق »جي فول برايت« عام 1946. ترمي هذه الفرصة الدراسية إىل تربية وإعداد املتخصصني 
واملفكرين ورجال الدولة القادمني يف أحناء العامل. وابلتايل سيشكل املتخرجون من تلك الدورات 
شبكة من رجال الدولة واملسؤولني واملفكرين املرتبني على أساس الفكر األمريكي. إىل جانب تربية 
اجليل القادم يف هذه البلدان فإن من األهداف األخرى اليت يسعى إىل حتقيقها برانمج فول برايت 
للمنحة الدراسية للطالب األجانب هو زايدة مستوى اإلدراك الثقايف العاملي )اللجنة االستشارية 

السياسية العامة 2010(. 
لقد بدأ برانمج فول برايت للطالب األجانب يف العراق منذ عام 2002 وقد ركَّز حىت عام 

2005 على الالجئني السياسيني العراقيني خارج العراق)مؤسسة التعليم الدويل، 2007: 1(. 
ينفَّذ هذا الربانمج يف إطار دورة صيفية لستة أسابيع وهي ترّكز على النقاط العلمية والتعليمية 
اليت تتميز هبا أمريكا  وترتك أتثرياٍت ثقافيًة على الضيوف املشاركني فيها. يتم اختيار األفراد يف 
منحة فول برايت اليت تعد أكرب برانمج يدعم الدراسة يف أمريكا ألولئك األفراد الذين حيظون بفرصة 
بلغت حوايل 11 مليون دوالر  السيادية والقيادية. لقد مت رصد ميزانية  املناصب  أكرب الحتالل 
لتنفيذ برانمج فول برايت وتقدمي اخلدمات التعليمية والتثقيفية للنخب العراقية )السفارة األمريكية 

يف العراق، 1396(. 

25.Fulbright Foreign Student Program
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برانمج تبادل القيادات العراقية الشابة - 
يعد برانمج »تبادل القيادات العراقية الشابة« 26 أحد أهم برامج التبادل الثقايف األمريكي 
يف العراق ومن أكثرها حجماً. إن هذا الربانمج الذي يتم تنفيذه يف دورة مكونة من مخسة أسابيع، 
يتم اإلشراف عليها من قبل اإلدارة الثقافية والتعليمية للسفارة األمريكية يف بغداد. يف صيف كل 
عام يتأهل حوايل 260 طالباً عراقياً متخرجاً من املرحلة الثانوية للدخول إىل هذه الدورة اليت تقام 
يف الوالايت املتحدة )السفارة األمريكية يف العراق، 1396(. فقد وفر هذا الربانمج منذ انطالقته 
عام 2007 حىت عام 2017 إمكانية تنمية القدرات واملهارات يف اإلدارة والتعليم حلوايل 2300 

طالب عراقي)تراست ووالني، 2013: 6(.
السفارة األمريكية إىل تكوين جمموعات ومنتدايت وشبكات تواصلية فيما  وحاليا تسعى 
العراقية ضمن حماور ثالثة حتت  القيادات الشابة  يتم متابعة وتطبيق برانمج تبادل  بينهم. عموماً 

إشراف السفارة األمريكية يف العراق )السفارة األمريكية يف العراق، 1396(.
برانمج »فول برايت«27 املساعد لتعلم اللغة األجنبية - 

برانمج »فولربايت« املساعد لتعلم اللغة األجنبية هو عبارة عن دورة تدريبية من تسعة أشهر 
حيصل فيها املدرسون الشباب للغة اإلجنليزية لتنمية مهاراهتم اللغوية والسيما اللهجة األمريكية. كما 
أن هؤالء األفراد يقومون بتعليم الطالب األمريكيني اللغة العربية ومهاراهتا إضافة إىل احتواء برانمج 
هؤالء لتقوية صفوف اللغة األجنبية يف اجلامعات األمريكية )السفارة األمريكية يف العراق، 1396(.

برانمج »هربرت – مهفري«28- 
يقيم برانمج »بورس هربرت – مهفري« دورات متوسطة األجل متتد حلوايل عشرة أشهر وهي 
خاصة للمتخصصني اجلدد. وذلك لكي يتمكن املتخصصون الشباب من تنمية قدراهتم ومهاراهتم. 
تنمية القدرات واملهارات التخصصية تتم عن طريق املشاركة يف الربامج التخصصية اليت تنفذ خالل 

عشرة أشهر يف اجلامعات األمريكية. 

26.Iraqi Young Leaders Exchange Program )IYLEP(
27.Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program )FLTA(
28.Hubert H. Humphrey Fellowship Program
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التعليمي يف أجندات اجلامعات األمريكية للشباب  الدراسي غري  الربانمج  لقد ُوضع هذا 
العراقيني املتخصصني. يف هذا الربانمج توجه الدعوة للشباب العراقيني املتخصصني للمشاركة يف 
الربانمج  هذا  األمريكية.  اجلامعات  تقيمها  واليت  وختصصاهتم  رغباهتم  مع  املرتبطة  الدورات  هذه 
يرمي إىل تنمية املهارات الالزمة وتطوير التخصصات عالوة على فرصة االستشارة مع األساتذة 
اجلامعيني األمريكيني وتوفري مساحات التواصل مع املؤسسات والشركات واملراكز النشطة يف جمال 
التخصصات،كي يتمكن هؤالء وبعد عودهتم إىل العراق من تقريب املسافات بني العراق وأمريكا 

)موقع السفارة األمريكية ابلعراق، 1396(. 
برانمج زمالة قادة من أجل الدميقراطية مبادرة الشراكة األمريكية لغرب آسيا29  - 

برانمج زمالة قادة من أجل الدميقراطية مبادرة الشراكة األمريكية لغرب آسيا برانمج يطبق 
يف ثالثة أشهر وهو خاص ابلناشطني الشباب وقيادات اإلصالحات الدميقراطية يف أحناء الشرق 
األوسط. ضمن تركيز هذا الربانمج على تطبيق املنهج األكادميي خالل فرتة مخسة أشهر يتدرب 
السياسات  الدميقراطي،  التحول  الدميقراطية،  اإلدارة،  أسلوب  مثل  مواضيع  على  فيه  املشاركون 
هذه  يف  املشاركون  يدخل  التغيري.  وإدارة  النزاعات،  تسوية  التواصل،  املدين،  اجملتمع  التطبيقية، 
املنحة يف القسم األكادميي )األسابيع اخلمسة األوىل( يف حوارات ومناقشات حول خمتلف املواضيع 
التطبيقية من خالل احلضور يف الندوات واملؤمترات واملناقشات. وبعد االنتهاء من التعليم اجلامعي 
مع  املرتبطة  املدينة  أو  احلكومية  املنظمات  إحدى  إىل  أسابيع  سبعة  وخالل  املشاركون  يدخل 
ختصصاهتم لقضاء فرتة التطبيق العملي ليتمكنوا ابإلضافة إىل تنمية معلوماهتم ومهاراهتم يف اإلدارة 
ابلعراق،  األمريكية  السفارة  عملهم.)موقع  جماالت  يف  الناشطني  من  جمموعة  على  التعرف  من 

 .)1396
األجواء واملراكز األمريكية30 - 

إنشاء الدور واملراكز األمريكية يف البلدان اليت تنشط فيها سفارات الوالايت املتحدة يُعدُّ من 
أهم اإلجراءات اليت هتتم هبا الدبلوماسية العامة األمريكية. إن الدور واملراكز األمريكية هي أماكن 
تبادر إىل  البلد املَضيِّف وهي  النقاط احلساسة واملدن املهمة يف  العامة،  يتم إنشاؤها يف األجواء 
تقدمي خدمات ابجملان مثل تغطية اإلنرتنت، توزيع األفالم والنتاجات الثقافية اجلديدة اليت تصدر يف 

29.MEPI Leaders for Democracy Fellowship
30. American Corner
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أمريكا )اجملالت الثقافية العلمية وإقامة دورات لتنمية مهارات اللغة اإلجنليزية(. لذلك فإن من أهم 
وأكثر اإلجراءات الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق استمراراً هو إنشاء وإدارة املراكز والدور 
األمريكية يف النقاط احلساسة واملهمة يف العراق. تُعدُّ الدور واملراكز األمريكية يف البلدان املضيفة 
أحد أهم املواقع األساسية اليت تعمل على بسط التسلل الثقايف والقيمي األمريكي يف البلد املضيف 

عرب توفري اإلدراك وتوسعة عناصر اجلذب )دجرجيان،2003: 35(.
تعمل املراكز األمريكية يف العراق ومن خالل تقدمي خدمات يف جمال الثقافة األمريكية العامة 
)األفالم، املوسيقى،الكتاب، التاريخ، الثقافة، تعليم اللغة و...( على تلميع صورة أمريكا يف أوساط 
الشعب العراقي. وبشكل عام فإن املراكز األمريكية الناشطة يف خمتلف األصعدة تلعب دوراً مؤثراً 
يف توفري الصورة اإلجيابية بشكل غري مباشر يف إقناع األذهان بضرورة تواجد أمريكا يف العراق وأهنا 
متثل املنجي للشعب العراقي، األمر الذي ينتج عنه بلوغ األهداف اليت رمستها السياسة اخلارجية 
وابلتايل توفري األمن الوطين األمريكي. تعمل املراكز والدور األمريكية ضمن تشكيلة وزارة اخلارجية 
وإدارته  عليه  اإلشراف  يتم  حيث  اإلعالم  لربامج  العام  الدويل  املكتب  إشراف  وحتت  األمريكية 
للتقرير التقييمي الذي  والتخطيط له من قبل قسم الدبلوماسية العامة يف وزارة اخلارجية. و وفقاً 
أصدرته وزارة اخلارجية األمريكية عام 2016 فقد حددت أهداف تلك الدور واملراكز األمريكية 

على النحو التايل : 
الربامج التعليمية   - 

تعليم اللغة اإلجنليزية؛                       تعليم القيادات املستقبلية
تعليم اتريخ أمريكا وثقافتها                    تعليم القنوات االجتماعية

تعليم اإلدارة العامة                        تعليم القيادات االجتماعية
تعليم التعرف على القواعد األولية يف العمل           تطبيق التقنية يف الفن

تعليم متهيدي للعمل يف األجواء االفرتاضية والسيربانية       تطبيق التقنية يف العلم 
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الربامج التفاعلية يف املراكز األمريكية - 
التعليمية األخرى، إىل وضع  لرباجمها  املراكز األمريكية وخالفاً  التفاعلية يف  الربامج  هتدف 
املشاركني يف مضمار احلركة حنو تعميق نشاطات هذه املراكز يف ظروف أكثر اتساعاً منها. تسعى 
الربامج التفاعلية يف املراكز والدور األمريكية يف العراق إىل توجيه الدعوة إىل الشباب والسيدات 
العراقي  اجملتمع  أبناء  من  فأكثر  أكثر  والتقارب  التواصل  لغرض  الدورات  خمتلف  يف  للمشاركة 
)املراكز األمريكية، 2006: 8(.حتاول املراكز األمريكية من خالل إقامة ورش عمل، اجتماعات 
وندوات حول األزمات والتحدايت املوجودة يف العراق، تكوين فرق وجمموعات مؤثرة ومقتدرة من 

الشخصيات العراقية والسيما النساء والشباب لتمرير غاايهتم وأهدافهم يف الوسط العراقي.
املراكز والدور األمريكية يف العراق  - 

تُعدُّ املراكز والدور األمريكية أحد أهم الربامج اليت تنفذها الدبلوماسية العامة األمريكية يف 
العراق وهي عبارة عن :

مركز أربيل األمريكي - 
تنمية  إىل  يهدف  يف كردستان،  »هولر«  جامعة  مكتبة  يف  األمريكي  أربيل  مركز  يقع 
والوجوه  والشخصيات  واألمريكية،  العراقية  املؤسسات  بني  فيما  األصعدة  خمتلف  يف  العالقات 
الثقافية واالجتماعية.يوفر املركز األمريكي يف أربيل إمكانية الوصول السريع إىل املصادر الثقافية، 
اإللكرتونية  والربجميات  التطبيقات  قالب  يف  التعليم  ومصادر  االقتصادية  السياسية،  االجتماعية، 
واليت حيتاج إليها األفراد. هذا ويقيم املركز األمريكي جبامعة كردستان فعاليات عديدة مثل تقدمي 
االستشارات للشؤون الدراسية يف الوالايت املتحدة، تكوين وإرشاد جمموعات من النخب العراقية، 
تعليم اللغة اإلجنليزية وغريها من الربامج التعليمية وتوفري الروابط املوصلة إىل املواد واملصادر التعليمية. 
الثقافية  الدورات  الذكر يوفر املركز مساحات وأماكن ابجملان إلقامة  عالوة على اخلدمات اآلنفة 
والصفوف التعليمية مثل تعليم اللغة اإلجنليزية وتقدمي االستشارات ملواصلة الدراسة يف أمريكا وسائر 
النشاطات غري الرمسية اليت إبمكاهنا تعريف املتخرجني من دورات املراكز األمريكية مع املؤسسات 
أبناء  عموم  مع  ابلتواصل  األمريكي  املركز  يقوم  الفعاليات  تلك  جانب  إىل  العراقية.  واألجهزة 

كردستان كأحد أهم براجمه الثقافية )املوقع اإللكرتوين ملركز أربيل األمريكي،1396(.
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»هولر«  جامعة  يف  الكائن  األمريكي  الثقايف  أربيل  مركز  يف  املتوفرة  اإلمكانيات  من   
طريق  عن  عنوان كتاب  مليون  مئة  من  أكثر  إىل  الوصول  إمكانية  إىل  اإلشارة  بكردستان؛ميكن 
الروابط اإللكرتونية إىل املكتبات األمريكية، إمكانية احلصول على أكثر من 40 ألف عنوان كتاب 
اجتماعات  وإقامة  املطالعة  إمكانية  واإللكرتونية،  املطبوعة  الكتب  صيغ  يف  املتوفرة  املصادر  من 
)املوقع اإللكرتوين لدار أربيل األمريكية، 1396(، ورش عمل وندوات ابجملان حول خمتلف جوانب 

احلياة وفقاً للثقافة األمريكية.
أما املؤمترات العلمية اليت أقيمت يف مركز أربيل الثقايف جبامعة هولر يف كردستان فهي عبارة 

عن : 
اجتماعات وندوات علمية للتفاعل مع النخب اجلامعية والثقافية؛	 
اليوم الدويل لنزع السالح؛31 	 
خدمات للشباب واملتطوعني؛32	 
للمدرسني 	  اإلعالمية  الثقافة  الصحافة:  حلرية  العاملي  اليوم  حول  تفاعلية  حماضرة 

والطالب؛33
ورشة عمل حول »العنف القائم على النوع االجتماعي« 34  	 
مؤمتر حول استخدام الرسوم املتحركة كمشروع تطبيقي للتواصل؛35  	 
ندوة حول منط احلياة عند الطالب الدوليني يف أمريكا؛36 	 
ندوة حول اليوم العاملي للطفل التواصل الكالمي وغري الكالمي؛37	 

31. International Scratch Day
32. Youth Service and Volunteerism
33. World Press Freedom Day interactive web chat: Media literacy for educators 
and students
34. Gender based violence – Workshop
35. Seminar on using Animation as a platform for communication
36. Life as an international student in the United States
37. World Kindness Day: Verbal and Nonverbal Communication
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ندوة يوم منظمة األمم املتحدة؛38	 
ورشة عمل لتسجيل املاركات والتسوق »الشركات الناشئة«39	 
برانمج فول برايت لتعليم اللغة األجنبية؛40	 
ندوة حول برانمج زمالة »مهفري«41 	 
الندوة العلمية حول التعليم العايل يف أمريكا؛42	 
مؤمتر للتعريف مبنحة »فول برايت«43	 
ورشة كتابة السرية الذاتية والعلمية44	 
مؤمتر الدراسة يف املؤسسات األمريكية؛45 	 
)املوقع اإللكرتوين لدار أربيل األمريكية،1397(.	 

الفعاليات االجتماعية يف مركز أربيل األمريكي- 
تلعب الفعاليات اجلارية يف مركز أربيل األمريكي يف جمال القضااي االجتماعية والعامة دوراً 
مهماً يف تواصل أهداف الدبلوماسية اخلارجية األمريكية مع املساحات العامة، و هي عبارة عن: 

املكافحة مع التمييز اجلنسي؛46  	 
املطالعة، اليوم العاملي للمرأة؛47	 

38. United Nations Day
39. Branding and Marketing for Startups
40. Fulbright Foreign Language Teaching Assistant )FLTA( Program
41. Humphrey Fellowship Program
42. US Education: Study in the USA
43. Fulbright Scholarship briefing
44. Curriculum Vitae and Resume Letter Writing
45. Study in the United States Institutions )SUSI(
46. Gender parity
47. International Women’s Day: Book reading
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العنف اجلنسي: ما ينبغي معرفته؛48	 
النساء يف التجارة؛49	 
دعم )نشر( التسامح عن طريق الرسوم املتحركة؛50	 
األشعار املفضلة من أسبوع قراءة الشعر؛51	 
تنشيط الشباب املوفرين لفرص العمل؛52	 
تعليم بيت كويني)العملة الرقمية(؛53	 
مهارات التواصل بني األفراد؛54	 
اليوم العاملي للنباتيني؛55	 
اليوم العاملي لليوغا؛56	 
اليوم العاملي للسرطان؛57	 
اليوم العاملي للصحة؛58 )دار أربيل األمريكية، 1396(. 	 

48. Sexual Harassment: What you need to know
49. Women in Business
50. Promoting Tolerance Through Animation
51. Reading Seminars Series 2018 Part Two: Poetry reading
52. Activating Young Entrepreneurs
53. Bit coin Training
54. Interpersonal Communication Skills
55. World Vegetarian Day
56. International Day of Yoga
57. World Cancer Day
58. World Health Day
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العناصر اإلقليمية لألمن القومي اإليراين 
املتبادل  والتأثري  اخلارجية  السياسة  مع  الداخل  النظام يف  بني وظائف  املباشرة  العالقة  إن 
والتفاعل الثنائي بينهما هو السبب وراء استقرار احلالة األمنية لنظام اجلمهورية اإلسالمية وربطها أبمن 
العامل اإلسالمي ومنطقة غرب آسيا. إن التحركات السياسية العسكرية الواسعة هبدف السيطرة على 
النظام الذي تسعى إليه اجلمهورية اإلسالمية والوقاية من تقوية هذا النظام يف بلدان املنطقة والعامل 

اإلسالمي كل ذلك جعل احلالة األمنية يف مجهورية إيران اإلسالمية تواجه مزيدا من التحدايت. 
يتكون املؤشر األساسي لألمن الوطين اإليراين يف املنطقة من العناصر التالية:

ثبات النظام اإلقليمي املطلوب من رؤية إيران؛- 
رفض احلضور األمريكي املباشر يف امللفات األمنية - 
دعم القوات املوالية مع خطاب املقاومة يف املنطقة؛- 
حتقيق املزيد من فرص االستثمارات االقتصادية؛- 
دعم املستضعفني واحلركات السياسية املعارضة للهيمنة األمريكية يف املنطقة.  - 

ثبات النظام اإلقليمي املطلوب من رؤية إيران
يوصف النظام السياسي بوجود قواعد وهيكليات وسياقات حمددة نوعاً ما ضمن جمموعة 
أمنية إقليمية أو دولية تؤدي إىل أن يبدي الفاعلون سلوكاً حمدداً ومتوقعاً. تسعى اجلمهورية اإلسالمية 
يف إيران إىل حتديد وصف جديد للنظام السياسي اإلقليمي والسلوك املتوقع من العيب األدوار يف 
املنطقة وذلك ابالعتماد على منطقها اخلطايب مثل »رفض اهليمنة« »الوحدة اإلسالمية« »قدرة 
املسلمني« »توفري األمن على يد بلدان املنطقة« »االستعداد ملواجهة نظام اهليمنة« »الدفاع عن 
املظلومني« »احلرية لفلسطني« وابلتايل »وضع حجر األساس للحضارة اإلسالمية احلديثة«)صحيفة 

اإلمام، ج21: 91(.
على هذا األساس فإن املقصود من نظام السياسة املطلوب يف املنطقة، هو نظام تتوفر فيه 
قيم إيران ومصاحلها أبقل األمثان وهي تسعى إىل إعادة ترسيم هذا النظام من خالل القيام ابلدور 
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املؤثر والفعال يف التطورات واألحداث اإلقليمية وصواًل إىل األمن الوطين املطلوب من وجهة نظرها 
يف منطقة غرب آسيا. وبعبارة أخرى ميكن القول إن أهم عنصر يف دائرة األمن الوطين اإليراين يف 

األبعاد اإلقليمية هو »النظام اإلقليمي« الذي تسعى إىل حتقيقه.
مواجهة احلضور األمريكي املباشر يف امللفات األمنية 

يُعدُّ احلضور األمريكي املباشر يف امللفات األمنية العاجلة )حدود اجلمهورية اإلسالمية( أهم 
عنصر يهدد األمن الوطين اإليراين. إن طبيعة العالقات املتوترة بني اجلمهورية اإلسالمية والوالايت 
املتحدة أدَّت إىل اعتبار إيران ألي اقرتاب جغرايف أمريكي من احلدود اإليرانية أكرب هتديد بل ُعدَّ 
ذلك من اخلطوط احلمر يف ملف األمن الوطين اإليراين. إن التضارب يف طبيعة اخلطاب واحلضور 
األمريكي يف منطقة غرب آسيا وجبوار احلدود اإليرانية أدى إىل تكوين األسس الذهنية والعينية اليت 
هتدد مصاحل مجهورية إيران اإلسالمية. لذلك فقد ُوضعت سياسة املواجهة املباشرة أو غري املباشرة 
وقد ُكلِّفت  اإليرانية  للجمهورية  واألمنية  اخلارجية  األجندات  ضمن  اإليرانية  احلدود  يف  ألمريكا 
مجيُع املؤسسات اإليرانية الناشطة يف جمال السياسة اخلارجية واألمن الوطين وعرب استخدام كافة 
اإلمكانيات املتاحة مبواجهة احلضور األمريكي املباشر وامليداين جبوار احلدود اإليرانية. وعليه فإن 
احلؤول دون احلضور املكثف للقوات العسكرية األمريكية ومعارضة إقامة املواقع العسكرية يف العراق 
وأفغانستان يُعّدان أهم عنصر من مكوانت األمن الوطين اإليراين. وهي ال تدَّخر جهداً وإمكانية 

ترتبط ابألمن الوطين ومحايته.
دعم القوات املوالية خلطاب املقاومة يف املنطقة 

 إن دعم وإسناد القوات املوالية خلطاب املقاومة يف املنطقة هو أحد أهم العناصر يف ملف 
األمن الوطين اإليراين. »دعم وإسناد القوات املوالية خلطاب اإلسالم السياسي« و»نضال الشعوب 
الغاصب للقدس أمر يضرب جبذوره يف عمق  العدالة« ضد الوالايت املتحدة والكيان  من أجل 
خطاب إيران واسرتاتيجيتها. إمنا جيعل بلوغ أهداف وأولوايت األمن الوطين ودعم القوات املوالية 
خلطاب املقاومة يف املنطقة خياراً معقواًل ومتكاماًل هو وجود عدد غفري من محاة الثورة اإلسالمية 
والسياسية  الدينية  والشعبية  اإلسالمي،  العامل  يف  السياسي(  اإلسالم  مببدأ  )املؤمنون  هلا  واملوالني 
املتميزة اليت حتظى هبا الثورة اإلسالمية فيما بني تلك اجملموعات، والضغوط املتزايدة من قبل الدول 
الدفاع يف  الداخلية، وضرورة  البيئة  الدولية يف  الساحات  السياسي يف  املعارضة خلطاب اإلسالم 

خارج حدود مجهورية إيران اإلسالمية.)عميد زجناين وإسالمي، 1390(. 
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لذلك فقد حتولت مسألة ضرورة دعم وإسناد القوات املوالية خلطاب املقاومة يف املنطقة إىل 
أحد أهم العناصر املكونة واألساسية لألمن الوطين اإليراين. حتتاج هذه اجملموعات يف بداية األمر 
إىل تلقي التدريبات الالزمة والتنظيم من قبل اجلمهورية اإلسالمية، ولكن يف املرحلة التالية وحتت 
الذايت« تستغين عن الدعم واإلسناد اإليراين بشكل كامل، وبسبب إمياهنا  اسرتاتيجية »االكتفاء 
ابلنموذج  واقتدائها  بلداهنا  يف  املقاومة  هنج  على  لسريها  الشعبية  ابحلماية  ومتتعها  اإليراين  ابملبدأ 
اإليراين يف احلكم فقد حتولت تلك اجملموعات إىل القسم االسرتاتيجي ذي التأثري الكبري يف األمن 

الوطين والسياسة اخلارجية اإليرانية.
يف مثل هكذا أجواء فإن اسرتاتيجية التنمية والدعم للتيارات والقوات املوالية خلطاب املقاومة 
»املقاومة أمام اهليمنة واالحتالل« وإعطاء املكانة االجتماعية والشعبية هلذه القوات يف بلداهنا، يُعدُّ 
أحَد العناصر اإلقليمية لألمن الوطين اإليراين وهو من أجندات املؤسسات املنفذة للسياسة اخلارجية 
اجملاالت  املؤثرة يف خمتلف  األرضيات  توفري  إىل  لتبادر  )راداين، 1385(  اإليراين  الوطين  واألمن 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية لغرض تنمية تلك التيارات وحصوهلا على القدرة الالزمة 

يف اإلطار القانوين للبلدان اإلسالمية. 
حتقيق املزيد من فرص االستثمارات االقتصادية يف منطقة غرب آسيا

بلدان  املتوفرة يف  االقتصادية  االستثمارات  االستثمارات واحلصول على فرص  تعد مسألة 
املنطقة من أهم األولوايت لدى السياسة اخلارجية واألمن الوطين اإليراين. من هذا املنطلق فإن إيران 
تنظر دائما إىل أسواق البلدان يف املنطقة كهدف رئيس ومهم يف إطار العناصر املكوِّنة لألمن الوطين 

اإليراين )عبدهللا خاين،1382(.
عالوة على هذا، فإن موضوع متتع إيران بنظام مصريف ومايل يف بلدان املنطقة وال سيما العراق 
يف زمن احلصار أمر حيظى أبمهية ابلغة. فباإلضافة إىل تنمية مستوى تصدير البضائع واخلدمات اليت 
تعدُّ مؤشراً مهماُ وأساسياً يف ازدهار االقتصاد الداخلي فإن ذلك حيول دون فرض احلصار الكامل 
البضائع  الدويل مثل استرياد  التواصل االقتصادي على املستوى  إيران من  وحتقيق أهدافه يف منع 
املطلوبة. هذه وغريها من امليزات أمور خترج القضية من كوهنا قضية اقتصادية لتدخل ضمن دائرة 

اهتمامات األمن الوطين اإليراين.)ره بيك،1387(.
إن العالقة الوثيقة بني خمتلف قضااي البىن التحتية االقتصادية يف هذه البلدان وال سيما فيما 
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الضغط  العام  الرأي  إىل ممارسة  تؤدي  فيها،  األساسية  والطاقة واخلدمات  الكهرابء  يتعلق مبجال 
على الدول والنخب السياسية فيها كي ال تتماشى مع إمالءات اإلدارة األمريكية وابلتايل ستكون 

األرضية خصبة لبلوغ إيران ألهدافها الوطنية واالقتصادية.   
دعم املستضعفني واحلركات السياسية املعارضة للهيمنة األمريكية يف املنطقة

جبانب الرتكيز على السياسة اخلارجية واإلقليمية فإن منهج الدفاع عن املستضعفني ودعم 
احلركات املوالية لإلسالم السياسي، يعد أحد املؤشرات األصلية يف ملف األمن الوطين اإليراين. إن 
هذا املنهج الذي مت استلهامه من األصول والقواعد الصرحية يف الدستور وخاصة املادة 152و 154 
وأيضاً من إرشادات وأفكار قيادات الثورة اإلسالمية )اإلمام اخلميين واإلمام اخلامنئي( فهو يُبىن على 
أساس تقوية خطاب املقاومة يف أحناء العامل اإلسالمي )عبدهللا خاين،1382(. وهو من األصول 
اليت يعتمد عليها األمن الوطين اإليراين. لذلك فإن تنمية خطاب »نظرية املقاومة اإلسالمية« وبذل 
العامل« كل  ومستضعفي  و»الشعب  املقاومة«  و»تيار  اهليمنة«  مكافحة  مببدأ  »لـلمؤمنني  الدعم 
ذلك يعد عنصراً مهماً يف األمن الوطين اإليراين. من مصاديق األصول السياسية اخلارجية واألمن 
الوطين اإليراين ميكن اإلشارة إىل الدعم السياسي والتفاعل الواسع مع التيارات واألحزاب والفرقاء 
والشخصيات السياسية املستقلة واملعاِرضة للهيمنة األمريكية على مستوى العامل واملنطقة. يتمثل 
هذا الدعم عادة يف الدعم السياسي واملبادرات اإلنسانية. وضمن إطار هذا املنهج استثمر ملف 
األمن الوطين اإليراين إمكانياٍت وفرصاً من أجل جتسيد محايتها هلذا العنصر مثل املشاركة يف جلان 
الصداقة، الدعم والنشاط ضمن اإلطار املشروع يف قالب ميثاق األمم املتحدة، استخدام اآلليات 
املتوفرة داخل منظمة األمم املتحدة، املنظمات اإلقليمية وحركة عدم االحنياز. وعليه، فمن خالل 
تنمية فكر مكافحة اهليمنة األمريكية والسيما يف منطقة غرب آسيا يصبح األمن الوطين اإليراين يف 

أفضل حاالت الثبات واالستقرار.
دعم اهلوية الوطنية من خالل التأكيد على أهم عناصرها وهي املذهب الشيعي واللغة 

الفارسية   
يُعدُّ دعم اهلوية الوطنية من خالل أتكيد أهم عناصرها مثل املذهب الشيعي واللغة الفارسية 
الوطين على املستوى اإلقليمي.  لدى ملف األمن  ومهماً  أساسياً  يف منطقة غرب آسيا، عنصراً 
إن هذا العنصر ابلرغم من وجوده خارج دائرة  األمن الوطين اإليراين، إال أن قضية »تقوية اهلوية 
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الشيعية« و »ازدهار اللغة الفارسية« على صعيد حضارة النوروز)عبدهللا خاين،1382( هو من 
أبرز املعايري املهمة يف مسألة األمن الوطين يف إيران.

من هذا املنطلق فإن تقوية وتكرمي اهلوية الشيعية واللغة الفارسية كدليل لتطبيق األمن الوطين 
يف املنطقة والسيما يف العامل الشيعي وعلى صعيد حضارة النوروز، يشكل جزءاً من سلوك السياسة 
اخلارجية واألمنية يف إيران. إن ظواهر مثل »اللغة الفارسية لغة العلم« وزايرة األربعني :حدث لبناء 
اهلوية هي جزء من املناهج اليت تشري إىل أتثري اهلوية على العناصر اإلقليمية املرتبطة ابألمن الوطين 
اإليراين، إذ تسعى إيران إىل متابعة هذا األمر خارج دائرة امللفات األمنية. لذلك فإنه ميكن القول 
إن »تقوية اهلوية الشيعية« والسعي »الزدهار اللغة الفارسية« على صعيد حضارة النوروز، كل ذلك 
يُعدُّ من العناصر األمنية الوطنية يف إيران على مستوى املنطقة والذي يركز عادة على اهلوية احلضارية 

إليران اإلسالمية )مقابلة مع كاظمي قمي، 1396(
أتثري الدبلوماسية األمريكية يف العراق على األمن القومي اإليراين 

ترمي الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق إىل رسم النظام والعناصر اليت هتتم هبا أمريكا 
يف هذا البلد. فيما إذا مت حتقيق النظام واالسرتاتيجيات األمريكية فيه، فإن عناصر األمن الوطين 
اإليراين  ستواجه حتدايً كبرياً وهذا أعظم هدف ترمي إليه الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق. 

الحقاً سنتحدث عن طبيعة هذه األهداف وكيفية أتثريها على األمن الوطين اإليراين. 
العراق حليفاً للمستقبل  

تسعى اسرتاتيجية الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق ومن خالل الرتكيز على ثالثة حماور 
هي الشعب، النخب، واحلكومة إىل إيصال الدعم واحلماية لتحقيق الغاايت األساسية األمريكية 
حلكومات العراق بعنوان »حليفاً للمستقبل« )اسرتاتيجية األمن الوطين األمريكي، 2005: 3(. 

يعد خلق النظام السياسي اجلديد الذي ترمي إليه أمريكا يف العراق متهيداً ومقدمة ضرورية 
العراقية واألمريكية.  التغافل عنه من أجل الوصول إىل الشراكة االسرتاتيجية بني الدولة  ال ميكن 
فال يتحقق النظام املطلوب من وجهة النظر األمريكية يف املنطقة وال ميكن رسم »الشرق األوسط 
اجلديد« أو الكبري، إال من خالل هذه السياسة.كما أن »جوزيف اني« يرى يف تعريفه للدبلوماسية 
العامة أن خلق التواصل االسرتاتيجي يعد من أهم عناصر الدبلوماسية العامة التقليدية يف العراق 
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)اني، 2008(، إن الغاية األمريكية الكربى من العالقات االسرتاتيجية مع العراق، رسم النظام 
املطلوب أمريكياً وتطبيق منوذج احلكم األمريكي يف هذا البلد. والشك أن التطبيق والتفعيل الناجح 
لنموذج احلكم األمريكي يف العراق سينتهي إىل تعريف النظام اإلقليمي لصاحل الوالايت املتحدة. 
ومن أجل بلوغ هذا اهلدف االسرتاتيجي يف الدبلوماسية العامة األمريكية فإن اآلليات األساسية 

تكون بيد احلكام وواضعي االسرتاتيجيات األمريكية )آرميتاج، آلربايت،2008: 45(.
الفعال  االستخدام  إىل  حباجة  بغداد  يف  أمريكياً  املطلوب  السياسي  النظام  حتقيق  إن 
لالسرتاتيجية الدبلوماسية العامة األمريكية. تعتمد الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق من أجل 

الوصول إىل هذا اهلدف على طريقتني: 
األوىل: تقوم أمريكا بتأسيس خطاب مؤثر عرب آلية اإلعالن والنشر ورسم اجملتمع املوعود 

املنبثق من النظام األمريكي يف ثالثة أصعدة هي الشعب، النخب، واحلكومة. 
على هذا األساس وضمن هذه االسرتاتيجية حتاول الدبلوماسية العامة األمريكية أن تظهر 
اسرتاتيجي  الشعب مع حكومته وهو حليف  يتحد  بلد  والسالم،  ابلرفاه  يتمتع  أنه  على  العراق 
ألمريكا. يف هذا السياق، فإن الدبلوماسية العامة األمريكية بصدد إظهار نفسها كاملخلص واملنجي، 
وأنَّ الوصوَل إىل العراق املقبول ضرورٌة ال تتحقق إال من خالل االنسجام التام بني الشعب والنخب 
واحلكومة العراقية مع أمريكا ونظامها السياسي املطلوب حبسب رؤيتها. لذلك، تقوم أمريكا برتويج 
هذه االسرتاتيجية الرامية إىل اإلحياء أبن املستقبل الزاهر للعراق لن يتحقق إال من خالل التواجد 

األمريكي وبقائه يف العراق )اني، آرميتاج،2007(.
الثانية: فإن الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق حتاول أن متنع تكوين الفكر املناهض مع 
االسرتاتيجية األوىل. إهنا حتاول يف هذا اجلزء من الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق أن تُعرِّف 
التياراِت وأصحاَب الرأي اآلخر الذين يعتقدون بعدم مسايرة النظام املطلوب أمريكياً، أبكرِب املوانع 
والعراقيل لبلوغ العراق إىل مستقبله الزاهر واملعارض للمصاحل الوطنية العراقية وذلك من خالل خلق 

الصور للشعب وآلية »إدارة اإلدراك« للنخب العراقية. 
يف هذا اإلطار تعتمد الدبلوماسية العامة األمريكية على خمتلف القنوات واآلليات املتنوعة 
والكثرية اليت تتمتع هبا لُتظهَر أن إيران وتيارات املقاومة يف العراق متثُل عقبًة كأداَء أمام تطور وإعمار 
العراق حىت أن هذه اجملموعة تُعدُّ خطراً على مستقبل العراق. تسعى الدبلوماسية العامة األمريكية 
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يف العراق إىل توفري األرضية الالزمة لتطبيق اسرتاتيجية »العراق حليفاً للمستقبل« وذلك من أجل 
املتحدة يف  للوالايت  اسرتاتيجياً  العراق حليفاً  العراق يؤدي إىل أن يصبح  بناء نظام سياسي يف 
غرب آسيا. وهكذا حتقق أمريكا النظام السياسي الذي ترمي إليه من خالل استالم زمام األمور 

بيد أفراد يثق هبم.
أتيت هذه االسرتاتيجية األمريكية املعلنة )العراق حليفاً للمستقبل( بعد احتالل العراق، يف 
التيارات العراقية املهمة املعارضة للنظام  تعارض جدي مع عناصر األمن اإليراين؛ ابلنظر إىل أن 
املطلوب أمريكياً، هلا صالٌت وعالقاٌت ثقافية وسياسية واجتماعية مع اخلطاب السياسي احلاكم يف 
إيران، فإن حصول هذه التيارات واألحزاب على القدرة واملكانة يف العراق يؤدي إىل زايدة العمق 
االسرتاتيجي اإليراين، وعليه فإن تكوين النظام املطلوب أمريكياً يف بغداد يؤدي إىل حتجيم العمق 
االسرتاتيجي املطلوب لدى رؤية إيران كوَن هذا العمق أحَد عناصر األمن الوطين اإليراين. ولذلك 
فإنه كلما متكنت الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق من تطبيق النظام األمريكي فيه سيتأثر 
النظام  عناصر  أهم  إليران كأحد  االسرتاتيجي  العمق  هتديد  على  عالوة  اإليراين.  الوطين  األمن 
اإليرانية  الوطين  األمن  قواعد  مع  املعارض  غري  السياسي  النظام  سيطرة  فإن  املطلوب،  اإلقليمي 
األمنية  إيران وهي احلدود  التواجد األمريكي يف حدود  تتحقق وتتحدد يف عدم  )حسن اجلوار( 
الوطنية العاجلة، األمر الذي يواجه حتدايً كبرياً يف حال تنفيذ تلك النشاطات الدبلوماسية )مقابلة 

مع مسؤول إيراين، 1396(.  
إن الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق توفر األجواء لوصول احلكومة املتناغمة واملوالية 
مع الوالايت املتحدة يف بغداد، وأن استقرار دولة كهذه متثل هتديداً للحدود الغربية اإليرانية. إن 
هذا التهديد أي وجود دولة ذات ميول أمريكية يف سدة احلكم ميثل هتديداً حقيقياً للحدود الغربية 
اإليرانية من قبل أعدى عدو إليران وابلتايل سيواجه األمن الوطين اإليراين هتديداً جدايً يشتد مع 
واحلضور  التسلل  من  مزيد  ممارسة  أجل  من  األمريكية  الدبلوماسية  والفعاليات  النشاطات  زايدة 
األمريكي وتسلطه على الدولة العراقية وطبيعة اخلطاب السائد والتناغم مع اإلرادة األمريكية وتنفيذ 
إمالءاهتا يف خمتلف اجملاالت السياسية والعسكرية واالجتماعية، وهذا ما جيعل إيران أمام متاعب 
وصعوابت من أجل السيطرة على الوضع واإلمساك بزمام األمور. من العناصر السياسية واألمنية 
األخرى يف إيران وهو النموذج السياسي امللهم املطلوب من وجهة نظر إيران، وهو العنصر اآلخر 

الذي يتم هتديده فيما إذا استقر النظام السياسي األمريكي يف العراق.
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وعلى هذا األساس، فإن هذا اجلزء من العناصر األمنية فيإيران سيتعرض للتهديد وسيواجه 
حتدايً جدايً فيما إذا طُبقت الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق كونه أحَد أهم نقطة يف العامل 
العريب حيث الصالت والتقارب الكبري املوجود بينه وبني إيران على صعيد اخلطاب والنظم السياسية. 
إن هذا األمر يُعدُّ هتديداً جدايً ابلنسبة إىل صناع القرار ورجال الدولة اإليرانيني. وعليه فإن نشاط 
الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق الرامي إىل حتقيق االسرتاتيجية الداعية جلعل العراق حليفاً 
اسرتاتيجياً مستقبلياً ألمريكا يؤدي إىل استقرار وثبات النظام السياسي املطلوب أمريكياً. وهو ما 

يتحدى العناصر األمنية الوطنية يف إيران. 
صناعة التيارات االجتماعية – الثقافية ضد خطاب اإلسالم السياسي 

إن وجود التيارات االجتماعية والثقافية داخل البلدان اإلسالمية والسيما العراق واملتناغمة 
التيارات  هذه  إن  اإليراين.  الوطين  األمن  ملف  األسس يف  أهم  أحد  يعد  إيران  اخلطاب يف  مع 
االجتماعية والثقافية واليت توصف يف تعابري الدبلوماسيني والقيادات يف إيران ابلعمق االسرتاتيجي 
تسري  احلال  بطبيعة  اإليرانية.  اإليرانية  للجمهورية  الوطين  األمن  عناصر  أهم  من  هلو  العراق  يف 
التيارات الثقافية واالجتماعية الناشطة يف البلدين وفق املنهج اإليراين. إن هذا التوجه يفسح اجملال 
إليران لتمارس أتثرياً كبرياَ خارج حدودها اجلغرافية. لقد اشتد هذا التأثري يف العراق ابلتزامن مع 
التغيري السياسي فيه وتكوين حكومة شيعة موالية إليران يف سدة احلكم. وابلطبع فإن استمرار هذا 
املنهج يف العراق يتعارض مع أهداف السياسة اخلارجية واألمن الوطين األمريكي يف تسيري التيارات 
االجتماعية والثقافية وفق ما تريد. لذلك ترمي السياسة االسرتاتيجية األمريكية يف احلضور والثبات 
يف املنطقة إىل تضعيف التيارات املوالية إليران عن طريق صناعة التيارات االجتماعية والثقافية وفقاً 
ألجنداهتا. ومن أجل تنفيذ هذا املنهج حتاوُل الدبلوماسية األمريكية يف العراق ومن خالل الرتكيز 
على املؤسسات االجتماعية واملدنية داخل اجملتمع العراقي، خلَق تيارات اجتماعية وثقافية مرتبطة 
هبا لتتمكن ابلتايل من ممارسة التغيريات املطلوبة على مستوى اجملتمع العراقي وقد مت وضع هذه 

السياسة ضمن أجندات الدبلوماسية العامة األمريكية خللق تلك التيارات وفق اخلطوات التالية:
أ. تنمية اجملتمع املدين ملواجهة التيارات املوالية خلطاب املقاومة واإلسالم السياسي

الكلية يف  أهدافها  األمريكية وضمن  العامة  الدبلوماسية  فإن  لرؤية »جوزيف اني«  وفقاً 
التواصل  مساحات  إىل  الوصول  مضمار  ويف  االسرتاتيجي.  التواصل  ستحقق  املستهدف  البلد 
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متناغماً  ليكون  اجملتمع  ودعم  تكوين  إىل  هتدف  فإهنا  االسرتاتيجية،  واألهداف  االسرتاتيجي 
يف  األمريكية  العامة  الدبلوماسية  يف  االسرتاتيجية  اخلطوات  أهم  أحد  وهو  أمريكا  مع  ومتماشياً 

البلدان املستهدفة )اني،2008(. 
فإنه  العراق،  العامة األمريكية يف  الدبلوماسية  ومن أجل ترسيم اجملتمع املطلوب من زاوية 
)العراق( يشهد تطبيق اجلهود واحملاوالت الرامية إىل تنمية اجملتمع املدين املبين على األسس والقيم 
تؤديها  اليت  االجتماعية  األدوار  فإن  آخر،  جانب  ومن  أمريكياً.  املطلوبة  االجتماعية  واملعايري 
العشائر  مثل  والثقافية  االجتماعية  واهلوايت  الدينية  املؤسسة  مثل  أخرى  اجتماعية  مؤسسات 
والقوميات اليت تنسجم قيمها إىل حد كبري مع قيم إيران تتعارض يف الوقت نفسه مع القيم واملعايري 
األمريكية. وعليه فقد مت تنفيذ اسرتاتيجية تنمية اجملتمع املدين ابعتبارها اسرتاتيجية مهمة على صعيد 
النشاطات االجتماعية املطبقة يف إطار الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق )فريق عمل اجملتمع 

املدين ملشروع مستقبل العراق، 2003(.
ضمن حماوالهتا الرامية إىل تغيريات جذرية يف العراق على املستوى الشعيب تواجه الوالايت 
املتحدة عراقيل منها تفوق اهلوية العربية والعشائرية ودور الدين وأتثريه املهم يف البالد. لذلك فإن 
الرتكيز على إزالة اهلوية العشائرية والتقليل من أمهية وأتثري الدين يف اجملتمع العراقي يُعدُّ االسرتاتيجية 
األساسية اليت تعتمد عليها الدبلوماسية العامة األمريكية. لقد وضعت الدبلوماسية العامة األمريكية 
يف العراق ممارسة التغيريات اجلذرية يف اجملتمع املدين والعشائري العراقي ضمن أولوايهتا العملية هبدف 
لذلك  واالجتماعية.  الثقافية  اجملاالت  خمتلف  يف  إيران  مع  واالرتباط  التواصل  مساحات  حتجيم 
فإن حماوالت تنمية اجملتمع املدين يف العراق وضمن إطار الرؤية األمريكية ينبغي أن حتول البلدان 
املستهدفة يف غرب آسيا من هوايهتا اإلسالمية العميقة والعشائرية إىل بلدان متناغمة ومنسجمة 
مع املصاحل  والقيم األمريكية وابلتايل إمساك التيارات املدنية املكوَّنة عادة من شرحية الشباب زماَم 
التغيريات يف تلك اجملتمعات.  وفيما إذا حتققت هذه التغيريات واليت عادة ما تنمي االسرتاتيجيات 
احلديثة واملطلوب تفعيلها من قبل جهاز الدبلوماسية األمريكية اخلارجية، فإهنا متارس أتثريا ًكبرياً على 
العمق الثقايف واالجتماعي اإليراين يف هذا البلد. ومع تقليل مستوى دور وأتثري عناصر اهلوايت 
احمللية )الدين والعشرية والقبيلة( إثر النشاطات الدبلوماسية العامة األمريكية فإن من الطبيعي أن 
يكون مستوى أتثري التيارات الثقافية واالجتماعية يف هذا البلد أتثرياً ضعيفاً على معظم الظواهر 

اجملتمعية.    
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عالقات  إقامة  يف  نسبية  مبيزة  إيران  فيها  تتمتع  اليت  املناطق  يف  املؤثر  الدور  تقليص  إن 
اجتماعية مع هذا البلد، يؤدي إىل ضعف أسس النظام اإلقليمي لألمن القومي اإليراين.

ب. تدريب قيادات اجتماعية مدنية
والفضاء  الناس  العراق على صعيد  العامة يف  األمريكية  للدبلوماسية  األهم  الرتكيز  ينصب 
االجتاهات  مبختلف  جمتمع  أي  داخل  البارزة  االجتماعية  الشخصيات  وجوُد  يُعدُّ  االجتماعي؛ 
الفكرية أحَد أهم االحتياجات األساسية للفضاء االجتماعي. إن املناخ االجتماعي القائم يف هذا 
البلد هو حتت تصرف التيارات املتباينة واملعادية مع الوالايت املتحدة وذلك بسبب وجود وأتثري 

التيارات التقليدية والدينية )أرميتاج آل برايت، 2008(.
 يصبح هذا االختالف االجتماعي ضرورايً ومهماً للسياسة اخلارجية األمريكية فيما إذا كان 
الروابط االجتماعية  عميقاً. إن  البلد وخاصة يف اجملال االجتماعي،خطاابً  إيران يف هذا  خطاب 
واسعة النطاق يف جمال النخب احلاكمة اجلديدة هلذا البلد، ووجود تقارب ثقايف مؤثر كعامل الدين 
والتاريخ واهلوية املشرتكة والدين يف العراق،كل ذلك يؤدي بشكل طبيعي إىل امتداد وتعميق العنصر 

اإلقليمي لألمن القومي اإليراين يف هذا البلد.
يؤدي هذا االمتداد الثقايف واالجتماعي إىل إعادة إنتاج القوة الثقافية واخلطابية يف اجملال 
االجتماعي، وزايدة هذه القوة جتعل القادة واألشخاص املؤثرين بشكل طبيعي يتماشون عموماً مع 
املناهج االجتماعية اإليرانية كوهنم مرجعيات وأصحاب أتثري كبري على األجواء االجتماعية. ومن 
العراقي،  البارزين يف اجملتمع  البارزة والناشطني االجتماعيني  النهج، فإن الشخصيات  خالل هذا 
التأثري االجتماعي واألنشطة ذات  ينخرطون بشكل عام يف سياق  الشيعية،  الطائفة  وخاصة يف 
التوجه الديين. إنَّ هذا الرأي خيدم عموماً نوعاً من التفكري الذي يتعارض اسرتاتيجياً مع املساحات 

االجتماعية اليت تفكر هبا الوالايت املتحدة للعراق بعد احتالله )دجرجيان، 2003: 24(. 
  لذلك، فإن إجراء التغيريات وفق الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق ما بعد االحتالل، 
العراقيني  الشيعة  بني  من  االجتماعيني  والناشطني  القيادات  وتدريب  الشيعي  القطاع  وخاصة يف 
الديين، هو من  يعملون ابملنهج  الذين  احلالية والناشطني االجتماعيني  القيادات  استبدال  هبدف 
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األساليب الرئيسة اليت تكون على جدول األعمال يف السياسة األمريكية. لذلك، جيب أن ُتدار 
التطورات املطلوبة من منظور الدبلوماسية العامة األمريكية يف األجواء االجتماعية لتسري يف إطار 
تدريب القادة االجتماعيني والناشطني املدنيني يف العراق بطريقة جتعل جياًل جديداً من الناشطني 
اجملاالت  يف  املؤثرة  القدرة  أصحاب  وليكونوا  املدنية  اجملتمعات  معايري  على  املرتبني  االجتماعيني 
االجتماعية. يسعى هذا اجليل اجلديد من القادة االجتماعيني والناشطني املدنيني إىل خلق مساحة 
جديدة ألنشطتهم من خالل الرتكيز على عناصر اهلوية احلديثة مثل الرتبية املدنية وحقوق اإلنسان 

واحلقوق املدنية واجملتمع املدين وفصل الدين عن السياسة )مقابلة مع احلكيم، 1397(.
من خالل الرتكيز اإلعالمي من قبل منظمات ومؤسسات اتبعة للدبلوماسية العامة األمريكية، 
وخاصة أبساليبها احلديثة يصبح هؤالء األفراد، شخصياٍت اجتماعيًة معروفة. يؤدي انتشار القادة 
االجتماعيني والناشطني املدنيني املروجني للسياسات األمريكية إىل سحب البساط من يد الناشطني 

االجتماعيني املتحالفني مع إيران.
البلدان سيؤدي إىل  إيران يف هذه  املتماشية مع  القائمة  التيارات االجتماعية  إن إضعاف 
تشكيل تيار متباين مع إيران مما سيؤثر يف اجملال االجتماعي على عناصر اخلطاب الثقايف لألمن 

القومي اإليراين.
إيران فوبيا 

العراق هي خلق  العامة األمريكية يف  الدبلوماسية  إليها  من اخلطوات األخرى اليت تسعى 
ونشر اخلوف من إيران.

حتاول الدبلوماسية العامة األمريكية يف هذا البلد، وابالعتماد على شبكات إعالمية خمتلفة، 
تقدمي صورة مزيفة وغري واقعية لدور وأفعال إيران يف العراق )مقابلة مع كرمييان، 1397( )مقابلة 

مع األديب، 1396(.
والعالمات  الصورة  إدارة  خالل  من  العراق،  يف  الرئيسة  األمريكية  اإلعالم  وسائل  حتاول 
الكربى«  الرئيسة« و »املشكلة  أهنا »العقبة  إيران ووجودها على  أفعال  التجارية، تقدمي وتفسري 
هلذا البلد يف حتقيق االستقرار والتنمية يف إدارهتا السرتاتيجية إيران فوبيا، ابإلضافة إىل ما تقوم به 
الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق من نشاط إعالمي واسع النطاق واحرتايف يف ذات الوقت، 
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فإهنا تقوم إبنشاء شبكات معارضة إليديولوجية إيران واسرتاتيجياهتا السياسية لتخاطب هبا النخب 
الفكرية يف اجملتمع )مقابلة مع كاظمي قمي، 1396(. 

هذه الشبكات حديثة املنشأ واملمولة من الغرب واملدعومة من النخب املوالية للغرب يف هذا 
البلد، تتحمل مسؤولية اإلشراف على السياقات الفكرية واالجتماعية لتقدمي الصورة اليت تريدها 
عن إيران وعدِّها مشكلًة وعقبًة أمام استقرار البلد وتنميته. حتاول هذه النخب ومن خالل عرض 
وتقدمي وجهات نظرهم املعادية إليران يف مواقع خمتلفة مثل اجلامعات واالجتماعات اليت تقيمها 
املؤسسات اجملتمع املدين والربامج اإلعالمية، حتاول إعطاء صورة مشوهة غري واقعية لدور وأهداف 

إيران يف هذا البلد.
تسعى الدبلوماسية األمريكية العامة وابالعتماد على تفوقها التكنولوجي، إىل تضخيم الروابط 
الطبيعية هلذا اجملتمع مع إيران. ومن خالل خلق وإاثرة الفنت والنعرات الطائفية واإلثنية حتاول تصوير 
إيران على أهنا »تتدخل« يف الشؤون الداخلية للبالد. إن هذه اإلسرتاتيجية اإلعالمية ستؤدي إىل 
أْن تركز الشبكات امليدانية اليت أنشأهتا وكاالت الدبلوماسية األمريكية العامة على الضغط الفعال 
مسعة  تشويه  فإن  العالقات،  تلك  حتجيم  إىل  ابإلضافة  والعراق.  إيران  بني  العالقات  من  للحد 
التيارات واجلماعات ذات العالقات التقليدية مع إيران هو جزء آخر من خمطط إيران   فوبيا الذي 
حتاول حتقيقه الدبلوماسية األمريكية العامة يف العراق. إن تشويه الشخصيات والتيارات املتحالفة 
مع إيران سيجعل التيار املؤيد للوالايت املتحدة يف هذا البلد، قادراً على اختاذ املزيد من اإلجراءات 
اليت ترضي الوالايت املتحدة، سواء يف اجملال العام أو يف اإلطار السياسي. لذلك، فإن الرتكيز على 
رهاب إيران )إيران فوبيا( واإلشراف على عملية تصوير إيران كقوة »تتدخل« سيحد من العمق 
االسرتاتيجي اإليراين يف هذا البلد. ومع انتشار قضية رهاب إيران، ستتأثر العديد من عناصر العالقة 
القوية بني العراق وإيران، مثل العمق الثقايف، والسياحة الدينية، واملصاحل االجتماعية، والعالقات 
االقتصادية والعالقات السياسية. األمر الذي يسبب تقييد العالقات بني أجزاء خمتلفة من إيران 
مع الداخل العراقي وحيد من العمق االسرتاتيجي اإليراين وهذا يؤثر سلباً على العناصر اإلقليمية 

املختلفة لألمن القومي اإليراين.
إن أهم تركيز متارسه الدبلوماسية األمريكية العامة يف العراق هو الرتكيز على الناس والظروف 
انتماء وتفكري  البارزة داخل أي جمتمع ومع أي  االجتماعية. إن وجود الشخصيات االجتماعية 
يعد أحد أهم االحتياجات األساسية يف هذا اإلطار. يف ظل وجود التيارات التقليدية والدينية ذات 
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أتثري على البلد، فقد أصبح املناخ االجتماعي القائم فيه حتت تصرف التيارات املتباينة مع الوالايت 
البلد )أرميتاج آل برايت، 2008(. يصبح هذا االختالف االجتماعي ضرورايً  املتحدة يف هذا 
البلد خطاابً  إيران يف هذا  السياسة اخلارجية األمريكية عندما يكون خطاب  ابلنسبة إىل  ومهماً 
عميقاً، وخاصة يف اجملال االجتماعي. من األمور اليت تؤدي إىل تعميق وامتداد العنصر اإلقليمي 
النطاق مع  الروابط االجتماعية واسعة  البلد وبشكل طبيعي، هو  القومي اإليراين يف هذا  لألمن 
النخب احلاكمة اجلديدة هلذا البلد، ووجود تقارب ثقايف فعال مثل الدين والتاريخ واهلوية املشرتكة و 
املذهب يف العراق. يؤدي هذا االمتداد الثقايف واالجتماعي إىل إعادة إنتاج القوة الثقافية واخلطابية 
يف اجملال االجتماعي، وهذه الزايدة يف القوة جتعل القادة واألشخاص املؤثرين بشكل طبيعي يرافقون 
ويتوافقون بشكل عام مع املقارابت االجتماعية اإليرانية كمرجع ومؤثر. وستؤثر أيضاً على الظروف 
االجتماعية يف البلد ليواكب إيران. وهبذا النهج، فإن الشخصيات البارزة والناشطني االجتماعيني 
التأثري  دائرة  يف  عام  بشكل  ينخرطون  الشيعي،  القطاع  يف  وخاصة  العراقي،  اجملتمع  يف  البارزين 
االجتماعي واألنشطة ذات التوجه الديين. خيدم هذا الرأي عموماً نوعاً من التفكري الذي يتعارض 
االحتالل  بعد  للعراق  املتحدة  الوالايت  فيها  تفكر  اليت  االجتماعية  املساحات  مع  اسرتاتيجياً 

)دجرجيان، 2003: 24(. 
أهنم  معروفة، كما  اجتماعية  جعلهم شخصيات  األفراد  هؤالء  على  اإلعالمي  الرتكيز  إن 
حيصلون على دعم املنظمات واملؤسسات التابعة للدبلوماسية األمريكية العامة، وخاصة أبشكاهلا 
احلديثة. إن كثرة النشاطات االجتماعية اليت يقيمها الناشطون االجتماعيون يف اجملتمعات املدنية 
واليت ختدم التوجه األمريكي تؤدي إىل ضعف إدارة التيارات االجتماعية املقابلة هلا يف النشاطات 
البلد مع إيران،  التيار املتباين يف هذا  االجتماعية وابلتايل فإن ذلك سيؤدي إىل تشكيل وتقوية 

والذي سيؤثر يف اجملال االجتماعي على عناصر اخلطاب الثقايف لألمن القومي اإليراين.
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النتيجة 
 من خالل وصف دقيق ألداء الدبلوماسية األمريكية العامة يف العراق ميكن احلصول على 
حتليل واضح للدبلوماسية األمريكية العامة وأتثريها على عناصر األمن الوطين يف إيران. من خالل 
هذا االستنتاج من نشاطات الدبلوماسية األمريكية العامة يف العراق نشرع اآلن ابلرد على األسئلة 

املثارة يف هذه الدراسة. 
رداً على أول سؤال أاثرته الدراسة، وهو حول طبيعة برامج الدبلوماسية العامة األمريكية يف 
العراق، جيب القول إن برامج الدبلوماسية األمريكية العامة التقليدية يف العراق، تركز على املراكز 

الثقافية واألكادميية واإلعالمية والتطويرية واالجتماعية.
العامة  الدبلوماسية  من  منوذج  هي  العراق  يف  العامة  األمريكية  الدبلوماسية  هيكلية  إن   
األمريكية اليت طورهتا وزارة اخلارجية األمريكية ونُفذت بواسطة السفارة األمريكية يف بغداد. يف هذا 
النموذج، تقع وزارة اخلارجية األمريكية على قمة اهلرم التنفيذي، وتلعب السفارة األمريكية دور املنفذ 

الرئيس لربامج الدبلوماسية العامة الكالسيكية داخل العراق.
ورداً على السؤال الثاين الذي طرح فيه تساؤل حول أتثري الدبلوماسية األمريكية العامة على 
عناصر األمن القومي اإليراين، جيب القول أبن الدبلوماسية األمريكية العامة حتاول ومن خالل توفري 
أرضية مناسبة فرض النظام اإلقليمي وفق رؤيتها، وأيضاً تثبيت موطئ قدم هلا يف احلدود احلساسة 
اإلسالم  خطاب  مواجهة  يف  والثقايف  االجتماعي  التيار  وصناعة  اإليراين  الوطين  األمن  لعناصر 
السياسي وإيران والسعي إىل بناء الدولة وحتكيم أسسها. يتحدى بناُء األمة على غرار النمط الغريب 
يف العراق كنموذج للعامل اإلسالمي والعريب عناصَر األمن القومي يف إيران مثل »النظام اإلقليمي 
وفق رؤية اجلمهورية اإلسالمية«، أمن احلدود الغربية والشرقية، »عدم التواجد األمريكي يف دائرة 
األمن القومي املباشر للجمهورية اإليرانية »تقوية التيارات واجلماعات ذات العالقة التقليدية مع 

ايران واملقاومة« و »القيم امللهمة«. 
تسعى الدبلوماسية األمريكية العامة، إىل إقامة نظام سياسي جديد يف احلكومة، وتوظيف 
النخب السياسية واالجتماعية التابعة للوالايت املتحدة، وإدارة التغيري يف اجملال العام. وذلك من 

خالل تنفيذ برامج خمتلفة يف ثالثة جماالت: الناس والنخب واحلكومة. 
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إيران ويف  القومي يف  يؤدي حتقيق هذه االسرتاتيجيات إىل أتثري كبري على عناصر األمن 
بيئتها األمنية املباشرة بشكل كبري. من خالل تركيزها على إضعاف العناصر األمنية اإليرانية وتقييد 
األنشطة مع إيران وتكوين تيار جديد يف هذا البلد، حتاول الدبلوماسية األمريكية العامة أن تسيطر 
على إيران. وقد محلت الدبلوماسية العامة األمريكية يف العراق مسؤولية تنفيذ تلك األهداف. إمنا 
ميكن قوله بعد دراسة هذا التأثري على األمن القومي اإليراين هو أن الدبلوماسية العامة األمريكية 
أصبحت اآلن أحد العوامل الرئيسة اليت هتدد األمن القومي اإليراين. ومن أجل بلوغ هذا اهلدف 
التأثري  إليه من دراسة هذا  العامة دوراً كبرياً. إن ما ميكن اإلشارة  الدبلوماسية األمريكية  تتحمل 
على األمن الوطين اإليراين هو أن الدبلوماسية األمريكية العامة حتولت إىل أهم عنصر يهدد األمن 

القومي اإليراين. 
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