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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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يعدُّ كتاب »القوة الناعمة« من الكتب اليت أصبحت هلا شهرة واسعة بني القرّاء واملتابعني، 
ويعدُّ أيضاً من املؤلفات كثرية التداول يف عامل الثقافة والسياسة والفكر، ويرجع ذلك إىل سببني 

أساسني مها:

1. خصوصية مؤلف الكتاب وهو )جوزيف اني( وما يعرف عن ختصصه وجتربته العملية 
وأنواعها،  وطبيعتها،  القوة،  موضوع  على  وتركيزه يف كتاابته  والدفاع1،  واألمن  السياسة  جمال  يف 
ومستقبلها، حيث أّلف كتباً عديدة يف هذا اجملال منها، القوة القيادية، والقيادة الرائسية وصناعة 

احلقبة األمريكية، ومستقبل القوة وكتاب القوة الناعمة.

الناعمة« اليت طرحها املؤلف يف هذا الكتاب، واحلديث  2. تبلور فكرة أو نظرية »القوة 
عنها وشرحها يف كثري من احملاضرات واللقاءات، وما متثله القوة الناعمة من ابتكار أو إضافة نوعية 

ألنواع القوة األخرى اقتصادية وعسكرية.

الناعمة« هي نوع جديد ومتطور مع أدوات الصراع يف الوقت  الناعمة أو »احلرب  القوة 
أي  واالعالمي...اخل  والفكري  الثقايف  امليدان  هو  فيها  تستعمل  اليت  املواجهة  وميدان  الراهن، 
األدوات الناعمة، وتسعى اىل حتقيق أهداف سياسية وثقافية واقتصادية للدول واجلهات اليت تعمل 
هبا وتستخدمها يف الصراع مع غريها، والقوة الناعمة قد حتقق أهدافاً وغاايت تعجز عن حتقيقها 

احلرب الصلبة يف كثري من األحيان.

الناعمة يف هذا الكتاب وشرح مفهومها وطبيعتها ومصادرها  القوة  لقد تناول اني نظرية 

1 - الربوفيسور جوزيف اني: هو أستاذ وعميد سابق لكلية كينيدي لإلدارة احلكومية، وحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 
هارفارد، وقد شغل مناصب سياسية وأمنية منها، مساعد وزير الدفاع لشؤون األمن الدويل وانئب وكيل وزير اخلارجية، ورئيس جملس 

االستخبارات الوطنية.

قراءة يف كتاب

القوة الناعمة - وسيلة النجاح يف السياسة الدولية
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أهدافها ومن هي  العامة يف حتقيق  السياسة اخلارجية والدبلوماسية  وآليات عملها، وكذلك دور 
الدول املنافسة للوالايت املتحدة يف جمال القوة الناعمة، وقد قسم املؤلف الكتاب إىل مخسة فصول 

أساسية تسبقها مقدمة فضاًل عن اهلوامش واملصادر يف آخر الكتاب. 

الناعمة، وهو سؤال وجهه  القوة  الدافع واحملرك للكتابة عن  يتحدث اني يف املقدمة عن 
أحد احلاضرين لوزير اخلارجية األمريكي كولن ابول يف مؤمتر دافوس االقتصادي يف سويسرا عام 
2003م، عن سبب تركيز أمريكا على القوة الصلبة بداًل من القوة الناعمة؟ وهو يؤكد أنَّ القوة 
الناعمة مهمة وليست ضعفاً، بل عدم استخدامها يف االسرتاتيجية األمريكية غلطة خطرية كما 

يعتقد اني.

يقول اني يف كتابه هذا أنه قام ابحلديث عن تطوير القوة الناعمة ألول مرة يف كتابه »ملزمون 
العسكري  فيه إىل أنَّ أمريكا ليست فقط األقوى يف اجملال  الذي أشار  ابلقيادة« عام 1990م 

واالقتصادي،بل تضاف هلما القوة الناعمة وذلك يزيد من الرصيد واملخزون للقوة األمريكية.

مث تناوهلا مرة أخرى القوة الناعمة لكْن بشكل خمتصر يف كتابه »مفارقة القوة« عام 2001م، 
وبعد ذلك جاء كتابه هذا – القوة الناعمة – كما يقول، الذي يعكس طبيعة العالقات الدولية 
املشحونة، قبل احلرب على العراق 2003م وأثناءها وبعدها2، واليت كلفت الوالايت املتحدة ضريبة 
ابهظة على مستوى القوة الناعمة وخسارهتا للجاذبية على الرغم من أهنا حققت انتصاراً يف جمال 

القوة الصلبة العسكرية.

ويف القوت الذي يعتقد اني أْن ال غىن عن القوة العسكرية ودورها إاّل أنَّ عدم إعطاء األمهية 
الالئقة مبكانة القوة الناعمة يُعدُّ خطًأ إسرتاتيجياً، ألنَّ التحدايت واملشاكل اليت تواجهها الوالايت 
املتحدة ال ميكن مواجهتها ابلقوة العسكرية الصلبة وحدها. وأنَّ القوة الذكية هي عبارة عن دمج 

القوة الصلبة مع القوة الناعمة.

يف الفصل األول من الكتاب الذي كان عنوانه: الطبيعة املتغرية للقوة، يستعرض التطور 
التارخيي ملفهوم القوة من خالل التجارب الدولية يف دول متعددة، وْانَّ القوَة ذاُت طبيعة متغرية مع 
تغري الزمان واملكان واملوارد واإلمكاانت، ويستعرض تطور وتعدد طبيعتها من التقليدية اىل القوة 
الصناعية مث النفطية والنووية والتكنولوجية. كما أنَّ امتالك موارد القوة ليس ابلضرورة أنك قادر على 

2  - لقد قامت الوالايت املتحدة األمريكية وبعض الدول املتحالفة معها ابحتالل العراق يف نيسان عام 2003م.
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االستفادة منها ما مل ختطط بشكل صحيح يف االنتفاع منها، فالوالايت املتحدة أقوى من فيتنام يف 
جمال املوارد ومع ذلك خسرت احلرب معها.

مث يعرِّف اني القوة الناعمة أبهنا: القدرة على احلصول على ما تريد عن طريق اجلاذبية بداًل 
النتائج واألهداف  التأثري يف سلوك اآلخرين للحصول على  من اإلرغام، وأيضاً هي القدرة على 

املتوّخاة دون االضطرار إىل االستعمال املفِرط للعوامل العسكرية ووسائلها.

الناعمة وسيلة تُغريِّ موازيَن مهمًة يف الساحة السياسية الدولية، رمبا هناك دوٌل  فإنَّ القوة 
صغرية لكْن يف ميزان التأثري والنفوذ تكون مبصاف الدول الكربى ملا تتمتع به من قوة انعمة وأتثري 

حُتسُن استخداَمه.

مث يتحدث اني عن موارد القوة الناعمة ويف رأيه أهنا ترتكز على ثالثة موارد هي:

1. الثقافة: جمموعة القيم واملمارسات اليت ختلق معىًن للمجتمع، وهلا مظاهُر متنوعٌة كاألدب 
والفن، واللغة، والتعليم، وغريها.

2. القيم السياسية: وهذه كّلما كانت جذابة وعاملية كانت أكثَر قدرة على حتقيق النتائج 
املرجوة يف السياق الذي ُتستخَدم فيه.

3. السياسية اخلارجية: كما أنَّ للسياسة الداخلية واخلارجية دوراً كبرياً يف اجنذاب املواطنني 
يف بلدان أخرى هلا أو نفورهم عنها.

واألسئلة  العراق،  على  األمريكية  احلرب  موضوع  من كتابه  الفصل  هذا  يف  اني  ويناقش 
استخباراتياً  احلرب  خلفيات  وعن  احلرب؟  شرعية  عن  احلرب،  حول  تثار  اليت كانت  األساسية 
ومعلوماتياً؟ وعن تفاعل اإلعالم والرأي العام العاملي مع احلرب؟ هذه األسئلة وغريها كلُّها ختوض 
يف جمال وسياق القوة الناعمة ومدى اآلاثر اليت تركتها وترتكها على مسعة الوالايت املتحدة وجاذبيتها 
القيم  الدولية، وانتهاك حقوق اإلنسان وحتطيم كثري من  العاملية فيما يتعلق بعدم احرتام الشرعية 
اليت تتبناها النظرية األمريكية يف العامل.كما أنَّ عصر املعلومات وتطور الوسائل التقنية والتكنولوجية 
السياسي  ورصيدها  الناعمة  القوة  أمهية  من  تزيد  عوامل  والتواصل، كلُّها  اإلعالم  وسائط  وتنوع 
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واالجتماعي والثقايف يف احلياة، مما يستدعي أْن ُيسب هلا حساهبا سواء كان ذلك على املستوى 
احلكومي والرمسي أم االجتماعي والشعيب.

أّما الفصل الثاين فقد حتدث فيه عن مصادر القوة الناعمة األمريكية، يعتقد اني أنَّ أمريكا 
متلك أكثر من غريها من الدول مصادر مهمة يف جمال القوة الناعمة واجلاذبية العاملية لتلك املصادر، 
كالتعليم واجلامعات، السينما واألفالم واملوسيقى، العالمات التجارية للمطاعم واأللبسة، وكذلك 

يف جمال التكنولوجيا واملعلومات والتقنية، وغريها من اجملاالت.

النوعية يف احلياة ومؤشرات  القمة يف مقاييس اجلاذبية  ويصرح اني أنَّ أمريكا  ليست يف 
السعادة اليت تتنافس عليها عادًة الدول االسكندانفية، لكنها قريبة جداً من القمة ومتلك ما ال ميلكه 
اآلخرون يف كثري من اجملاالت األخرى. يف ذات السياق يتحدث جوزيف اني عن هبوط اجلاذبية 
األمريكية يف العامل يف مقاطع اترخيية خمتلفة كحرب فيتنام ونشر األسلحة النووية، وآخرها احلرب 
على العراق عام 2003م، اليت هبطت فيها السمعة واجلاذبية األمريكية بشكل حاد، حيث خسرت 

الوالايت املتحدة 30 نقطة أتييد يف معظم البلدان األوربية، فضاًل عن الدول يف العامل اإلسالمي.

ويتحدث اني عن الثقافة كوهنا متثل أهم املصادر األساسية للقوة الناعمة، ويستشهد مبقولة 
لوزير اخلارجية كولن ابول يقول فيها: ال ميكن أْن أفكر يف رصيد لبلدان أمثن من صداقة قادة عامل 
املستقبل الذين تلقوا تعليمهم يف بلدان. يضاف إىل ذلك القيم والسياسة الداخلية اليت تنتهجها 
الوالايت املتحدة كالدميقراطية وحقوق اإلنسان وغريها من الشعارات والقيم اليت ترفعها يف الداخل 
واخلارج، وكذلك من املصادر املهمة للقوة الناعمة هي السياسة اخلارجية يف الشكل واألسلوب أم 
احملتوى واملضمون. ويناقش يف هذا السياق كثرياً من املواقف اليت اختذهتا الوالايت املتحدة األمريكية 
اليت تسببت يف  العراق  النفور واجلاذبية، ويركز على احلرب على  اخلارجية بني  السياسة  يف جمال 

مشاكل للوالايت املتحدة مع أصدقائها وحلفائها ومنهم األوربيون.

ويف الفصل الثالث استعرض جوزيف اني القوة الناعمة عند اآلخرين، حيث يعتقد على 
الرغم من تفوق أمريكا العاملي خاصة يف جمال املعلومات، إال أنَّ لآلخرين أيضاً موارَد للقوة الناعمة، 

وميكن استخدامها لعرقلة حتقيق النتائج اليت ترغب هبا أمريكا.

يشري اني إىل وجود أربع جهات ومراكز أساسية متلك موارد القوة الناعمة ومتثل املنافس 
للوالايت املتحدة األمريكية يف هذا اجملال وهم: االحتاد السوفييت، أوراب، آسيا، الفاعلون من غري 
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الدول. ويف الوقت الذي كان االحتاد السوفييت ميلك موارَد جذابًة للقوة الناعمة بعد احلرب العاملية 
الثانية وقبل هناية احلرب الباردة، وكان ميثل منوذجاً متقدماً ومرغوابً لكثري من الدول يف أوراب وآسيا 
نظراً لتصديه للثقافة الشيوعية فضاًل عن املصادر األخرى التكنولوجية والعسكرية والفنون والثقافة 
الشعبية، لكنه بعد ذلك مل يستطع الصمود يف املواجهة الباردة مع الوالايت املتحدة مما أّدى إىل 

اهنياره وتفككه وتالشي قوته الناعمة املنافسة كما يرى اني.

يف  املتحدة،  للوالايت  حالياً  والقوي  احلقيقي  املنافس  متثل  أهنا  يعتقد  اني  فإنَّ  أوراب  أما 
العامة  والدبلوماسية  اجلذابة  األوربية  والقيم  والتعليم  واملوسيقى  والفنون  عديدة كالثقافة  جماالت 
لدوهلا، وما ميثله االحتاد األوريب من حلقة أوربية مشرتكة تتجه لتحقيق أهداف أوربية مشرتكة على 
املستوى السياسي واالقتصادي والدبلوماسي توازي مبجموعها الدور األمريكي، بل تتفوق عليه يف 
بعض اجلوانب غري العسكرية، كالدبلوماسية العامة حيث ما تنفقه فرنسا وبريطانيا يساوي ما تنفقه 
الوالايت املتحدة يف الدبلوماسية العامة. ويناقش ما إذا كانت القوة األوربية تعدُّ رصيداً للوالايت 

املتحدة أو عبئاً عليها، فإنَّ ذلك يعتمد على طريقة وسلوك الوالايت املتحدة يف التعامل معها.

وما متلكه من اتريخ زاخر على املستوى  الثقل السكاين األكرب عاملياً  ويف آسيا اليت متثل 
احلضاري والثقايف واملوارد الطبيعية واالقتصادية، يف الوقت الذي متلك الكثري من موارد القوة الناعمة 
املهمة لكنها يف الوقت احلاضر تُعدُّ متأخرة عن أوراب والوالايت املتحدة، ويركز اني يف حديثه عن 
آسيا على جمموعة دول رئيسة - ليس من بينها دولة عربية – هي الصني والياابن واهلند، وبعض 
الدول الصغرية كماليزاي وسنغافورا واتيلند وللياابن قوة انعمة جذابة بعد النمو والتقدم الصناعي 
والتكنولوجي الواضح عاملياً، لكنها تعاين من مشاكل كثرية تعرقل ازدايد منوها عاملياً يف جمال القوة 
الناعمة كالشيخوخة يف سكاهنا ومعارضتها للهجرة ومشاكلها اليت مل حُتلَحل مع جرياهنا وغري ذلك.

يف الوقت الذي يزداد صعود القوة الصينية بشكل واضح على املستوى االقتصادي والعسكري 
والتقين ومتثل املنافس احلقيقي للوالايت املتحدة يف املرحلة القريبة واملتوسطة، وعلى الرغم من بعض 
املشاكل الداخلية اليت تعاين منها الصني لكنها مما ال شك فيه تعدُّ منافساً قوايً ويزداد منواً يف جماالت 

عديدة منها القوة الناعمة.

اليت  أو  املنافسة  الرئيسة  الدول كإحدى اجلهات  ويقصد جوزيف اني ابلفاعلني من غري 
متعددة  أو  للقوميات  العابرة  والشركات  احلكومية  غري  املنظمات  الناعمة،  القوة  أدوات  متتلك 
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اجلنسيات ابإلضافة إىل املنظمات الدولية كمنظمة حقوق اإلنسان واألمم املتحدة.حيث ساعدت 
التكنولوجيا واإلنرتنت وتطور التقنية كثرياً يف توسع تلك املنظمات، ودورها االجتماعي والسياسي 
واإلعالمي، وأتثرياهتا يف الرأي العام، بل واحلكومات واملؤسسات الرمسية على تبين أو رفض قضااي 

ترّوِج هلا أو ترفضها تلك املنظمات.

يف الفصل الرابع يتحدث جوزيف اني عن الرباعة يف استخدام القوة الناعمة، ويؤكد أنَّ 
هلا  اآلخرين  قبول  على  تتوقف  استخدامها ألهنا  والرباعة يف  الدقة  من  الناعمة حتتاج كثرياً  القوة 
وجذهبم حنوها بال إرغام وهتديد وهنا ال بد من خلق بيئة سياسية مناسبة وأرضية مالئمة من أجل 
حتقيق أهدافها وهي يف العادة تستغرق وقتاً طوياًل، ابملقارنة مع القوة العسكرية والقوة االقتصادية 
يف مسألة حتقيق النتائج واألهداف. وأنَّ السياسة اخلارجية والدبلوماسية العامة من أهم ما ميكن 
أْن تربع يف استخدامها للقوة الناعمة، يذكر اني يف هذا السياق دور الدبلوماسية العامة يف جمال 

استخدام القوة الناعمة ومدى أتثريها، حيث يعتقد أهنا تقوم على ثالثة أبعاد أساسية هي: 

1.االتصاالت اليومية لتوضيح السياق للقرارات واملواقف داخلياً وخارجياً ويضرب مثااًل هنا 
خبطاابت بن الدن وأتثريها حيث املنع غري ممكن يف ظل الثورة املعلوماتية.

واملهم  الثالث  والبعد  بسيطة،  مواضيع  لتطوير  تؤسس  اليت  االسرتاتيجية  االتصاالت   .2
الذي تقوم عليه الدبلوماسية العامة هو عملية بناء عالقات مع أشخاص أساسيني عن طريق املنح 
والزماالت واملؤمترات، حيث يشري اىل مشروع املبادالت األمريكية الثقافية واألكادميية بعد احلرب 
العاملية الثانية، وقد اشرتك فيها 700 شخصية حيث ساعدت على تثقيِف قادٍة عامليني ميّثل حوايل 
مائتني منهم قادة لدول سابقني وحاليني مثل أنور السادات و مارغريت اتتشر. كما يشري جوزيف 
اني يف هذا اإلطار إىل أنَّ مجاهري ما بعد احلداثة ال تثق ابحلكومات يف الغالب، وهذا ما يتعني 
على احلكومات كما يعتقد أْن تعمل بطريق غري مباشر ومن خلف الستار، وتعمل مع الفاعلني 
غري احلكوميني واملنظمات غري احلكومية اليت تلعب دور احلكومات كمؤسسة راند وفورد وسوروس 

وكارنيجي ودورها يف احلرب الباردة على االحتاد السوفييت واهنياره.

يتحدث اني يف هذا الفصل عن الدول العربية والدول احمليطة هبا، وما متثله من خزين للطاقة 
النفور من وجه أمريكا فيها  الثقافة اإلسالمية بشكل واضح، ويشرح  والنفط ومنطقة تتعزز فيها 
على الرغم من كثرة ما تنفقه من أموال ودعم عسكري وسياسي، ويناقش يف األسباب اليت أدت 
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إىل ذلك ولعل أمهها هو دعم الوالايت املتحدة األمريكية ألنظمة غري دميقراطية وفاسدة وابلية كما 
يف دول اخلليج العائلية ودعمها إلسرائيل ضد الفلسطينيني أصحاب األرض، واملشاكل اليت رافقت 
حرب العراق بدون غطاء الشرعية الدولية وعدم حقيقة االّدعاءات اليت أسَّست عليها أمريكا حرَب 
العراق عام 2003م، ويُرجع اني إىل أنَّ أمريكا مل حتسن استخدام دبلوماسيتها العامة أببعادها 
الثالثة اليت ذكرانها سابقاً بصورة صحيحة ودقيقة يف التعامل مع األحداث واملواقف والشخصيات 

بشكل عام.

يف الفصل اخلامس واألخري تناول اني القوة الناعمة والسياسة اخلارجية األمريكية، حيث 
يؤشر بشكل ملحوظ إىل اخنفاض اجلاذبية األمريكية وتنازهلا ال سيما بعد حريب أفغانستان والعراق، 
النفور  وازدايد  املتحدة  الوالايت  جاذبية  يف  احلاد  اهلبوط  هذا  إمهال  اخلطأ  من  أنه  اني  ويعتقد 
والكراهية هلا، وليس من الصحيح االنتقاص من القوة الناعمة والتقليل من أمهيتها، وعلى الرغم 
العوامل اليت تسببت  من أنَّ هذه الصورة اليت أصبحت أكثر تداواًل عن الوجه األمريكي وتعدد 
فيها، تلعب السياسة اخلارجية الدور األكرب واألكثر يف فاعليتها سلباً وإجياابً، ويث اني يف هذا 
السياق على السياسة اخلارجية األمريكية والدبلوماسية، إبداء األمهية واألولوية ملوضوع القوة الناعمة 
األمريكية وضرورة حسن استخدامها والتحديث املستمر يف طرق وأسلوب استعماهلا، كما يَعترب أنَّ 
الوالايت املتحدة على الرغم من كل ما يقال عن فقدان قوهتا كقطب عاملي وتفوق اآلخرين عليها 
خالل املدى املتوسط؛ فإهنا – حبسب رأيه - ال زالت هي املتفوقة واألقوى من حيث القدرة والقوة 

ال سيَّما يف اجملال املعلومايت والتكنولوجي.

إنَّ كتاب القوة الناعمة ال يزال يظى ابهتمام ومتابعة كثري من املهتمني واملختصني يف اجملال 
السياسي والثقايف والفكري، ويلقي الضوء على تفسري وحتليل كثري من الزوااي املخفية لألحداث 
الدولية واإلقليمية يف وقتنا الراهن، ونظرية القوة الناعمة هي نظرية هلا تطبيقات خمتلفة وواقعية ويف 
بلدان متعددة، وهي يف طور التحديث املستمر شكاًل ومضموانً، وقد سامهت عوامل عديدة يف 
توسع نفوذها وعمق أتثريها    ال سيَّما يف ظل تطور الثورة التقنية واملعلوماتية وأدواهتا الكثرية يف 

التواصل واإلعالم.

الناعمة« هي ومضة وانفذة مهمة تعطي صورة إمجالية وخمتزلة  إنَّ قراءًة يف كتاب »القوة 
عن الكتاب ومؤلفه، وهي ابلتأكيد ال تغين عن الرجوع للنص األصلي وقراءته كاماًل مبا يتويه من 

أفكار وتصورات وطروحات وتفاصيل كثرية ال ميكن أْن تستوعبها مقالة موجزة عن كل الكتاب.
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