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تمهيد
اال�ستخدام  وا�سعة  المفاهيم  اأحد   – الن�سبية  حداثته  على   – الناعمة  القوة  مفهوم  يعد 
واالنت�سار في تحليل ال�سيا�سات الخارجية، وهو ما يرتبط باإ�سهام المفهوم في تعميق فهم طبيعة 
القوة وتطورها في العالقات الدولية، ولفت االنتباه الأبعاد ظلت مهملة ن�سبًيّا في ممار�سات 
واأنماط  وموؤ�س�ساته  وق�ساياه  فواعله  العالمي؛ من حيث  النظام  طبيعة  في  فالتطورات  القوة. 
تفاعالته تجعل االأهمية الن�سبية للقوة الناعمة في تزايد مقارنة بالعنا�سر التقليدية للقوة ال�سلبة، 

مع تنامي �سرورة دمج االأبعاد الناعمة في ممار�سات القوة ال�سلبة ذاتها. 

الم�ستويات  الناعمة على جميع  القوة  ا�ستخدام مفهوم  وانت�سار  الرغم من ذيوع  وعلى 
مو�سع  يظل  االأ�سا�سية  واأبعاده  المفهوم  تعريف  فاإن  الر�سمية،  وغير  والر�سمية  االأكاديمية 
اجتهادات متعددة ت�سيق من نطاقه تارة؛ بحيث يكاد يقت�سر على بع�ض الموارد الثقافية ذات 
االأدوات  ي�سمل جميع  بحيث  اأخرى؛  تارة  نطاقه  من  وتو�سع  الترفيهي،  اأو  االإمتاعي  الطابع 
االقت�سادية،  واالآليات  االأدوات  ا�ستخدام  ذلك  في  بما  التعاونية  الطبيعة  ذات  والتفاعالت 
التدريب  وبرامج  الع�سكرية  المعونات  مثل  ال�سراعية؛  غير  �سورها  في  الع�سكرية  واأحياًنا 
الن�سبية  هذه  تولدها  التي  االإ�سكاليات  معالجة  وتقت�سي  وغيرها.  الم�ستركة  والمناورات 
الناعمة  القوة  النظري ببحث مفهوم  ال�سديدة في تعريف المفهوم، زيادة االهتمام  وال�سيولة 
وتحليل اأبعاده، وهو ما تبدو الحاجة اإليه م�ساعفة في ال�سياق العربي بالنظر اإلى قلة الدرا�سات 
العربية التي تناولت مفهوم القوة الناعمة. فبا�ستثناء االإ�سارات ال�سحفية المخت�سرة للمفهوم 
نظرًيّا  المفهوم  لتاأ�سيل  �سعت  التي  العربية  االأكاديمية  الدرا�سات  فاإن  المقاالت،  بع�ض  في 
ال�سديدة، وذلك  بالمحدودية  تت�سم  المختلفة في درا�سات تطبيقية معمقة  اأبعاده  اأو توظيف 
رغم ترجمة كتابات ناي االأ�سا�سية عن القوة الناعمة اإلى العربية، واالنت�سار الوا�سع ال�ستخدام 

المفهوم اإعالمًيّا)1).

)1) جوزيف �ض. ناي، القوة الناعمة: و�سيلة النجاح يف ال�سيا�سة الدولية، ترجمة حممد توفيق البجريمي )الريا�ض: العبيكان، 2007)؛ جوزيف اإ�ض 
ناي )االبن)، م�ستقبل القوة، ترجمة اأحمد عبد احلميد نافع، مراجعة ال�سيد اأمني �سلبي، املركز القومي للرتجمة 2558 )القاهرة: املركز القومي 
للرتجمة، 2015). واأحد املوؤ�رشات االأولية على هذا التباين يف م�ستويات االهتمام العامة واالأكادميية املختلفة باملفهوم بالعربية واالإجنليزية = 
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الناعمة  القوة  لمفهوم  النظري  التاأ�سيل  اإلى  الكتاب  هذا  ي�سعى  ال�سياق،  هذا  وفي 
الباب  يعر�ض  حيث  بابين:  على  موزعة  ف�سول  �ستة  خالل  من  المختلفة،  التحليلية  واأبعاده 
االأول ظروف ن�ساأة المفهوم وتطوره، وتعريفاته، ومو�سعه من النظريات الكبرى المختلفة 
للعالقات الدولية، وت�سنيفات القوة و�سورها، ويتناول بعد ذلك اأهم الجداالت التي تثيرها 
االأو�سط  وال�سرق  العربية  المنطقة  في  اأو  عام  ب�سكل  )�سواء  الناعمة  القوة  درا�سة  محاوالت 
ب�سكل خا�ض)، مع و�سع هذه االجتهادات والجداالت في اإطار اأو�سع يت�سل بدرا�سة مفهوم 
المختلفة  المداخل  الثاني على  الباب  ويركز  الدولية.  العالقات  في مجال  عام  ب�سكل  القوة 
لتوظيف المفهوم في درا�سة ال�سيا�سة الخارجية وم�ستويات تحليله بين موارد القوة الناعمة، 
بنائها وتوجيهها، واأخيًرا تقييم فاعليتها واآثارها ونواتجها من خالل  وعمليات وموؤ�س�سات 
عر�ض تحليلي لنماذج درا�سات واجتهادات مختلفة نظرية وتطبيقية، و�سواًل اإلى �سياغة اإطار 
مقترح لدرا�سة القوة الناعمة على كلٍّ من هذه الم�ستويات. واأخيًرا تناق�ض الخاتمة بع�ض اأهم 

ا�ستخال�سات الدرا�سة. 

وتبقى االإ�سارة اإلى اأن هذا العمل هو باالأ�سا�ض جزء من االإطار النظري لر�سالة الدكتوراه 
للباحث حول »القوة الناعمة كاأداة لل�سيا�سة الخارجية بالتطبيق على ال�سيا�سة الخارجية التركية 
اإزاء المنطقة العربية في عهد حكومات العدالة والتنمية«، والتي اأجازتها كلية االقت�ساد والعلوم 
ال�سيا�سية بجامعة القاهرة في فبراير 2017 بتقدير ممتاز. وا�ستفاد الباحث من المالحظات 
�ساحبة  م�سعد؛  المنعم  عبد  نيفين  الدكتورة  االأ�ستاذة  الكريمة  الأ�ستاذته  القيِّمة  والتوجيهات 
االأف�سال العلمية واالإن�سانية على الباحث، والدكتور الكريم م�سطفى اللباد؛ الخبير في ال�سئون 
التركية واالإيرانية - كع�سوين في لجنة المناق�سة والحكم. وقد �سرفت خالل اإعداد الر�سالة 

= ما تظهره نتائج حمرك البحث جوجل – باعتباره اأحد اأ�سهر حمركات البحث االإلكرتوين – حال املقارنة بني نتائج كلمتي البحث »القوة 
ابتداًء  يالحظ  حيث  باالإجنليزية.   Soft power ومفهوم  بالعربية  الرخوة«)  و»القوة  اللينة«  »القوة  مثل  �سيوًعا  االأقل  )ومرادفاتها  الناعمة« 
انخفا�ض عدد النتائج املن�سورة بالعربية يف خمتلف املواقع االإعالمية وال�سحفية واملنتديات وغريها عن نظرياتها االإجنليزية )412 األف نتيجة 
بالعربية مقارنة باأكرث من ثالثة ماليني ون�سف مليون نتيجة باالإجنليزية يف بداية يناير 2018). ويت�سع الفارق ب�سكل اأكرب حال الرتكيز على 
حمركات البحث املتخ�س�سة كمحرك البحث عن الكتب Google Books )حوايل األفني وخم�سمائة نتيجة بالعربية غالبيتها لكتب مرتجمة، 
مقارنة بحوايل 874 األف نتيجة باالإجنليزية)، وحمركات البحث عن درا�سات ومقاالت الدوريات العلمية واالأكادميية، مثل الباحث العلمي 
من جوجل Google Scholar )47 نتيجة عربية فقط مقارنة بـحوايل 69100 نتيجة باالإجنليزية). ورغم اإدراك الباحث عدم �سمول حمركات 
البحث على االإنرتنت لكثري من االإنتاج املعريف العربي مقارنة بنظريه باالإجنليزية، واإمكانية تناول اأبعاد ذات �سلة بالقوة الناعمة بالعربية �سمن 

كلمات دالة اأخرى ذات �سلة )كالدعوة والدعاية والربوباجندا وغريها)، فاإن الفوارق تظل الفتة. 
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برعاية وتوجيه واإ�سراف اأ�ستاذّي الجليلين؛ االأ�ستاذ الدكتور علي الدين هالل واالأ�ستاذ الدكتور 
عبد المنعم الم�ساط، فلهما من الباحث عميق ال�سكر والعرفان؛ لما اأحاطا به الباحث من في�ض 
اأبنائهما وطالبهما  واأ�سرته وجميع  الباحث  عن  اهلل  واأبوتهما وحلمهما، وجزاهما  علمهما 

خير الجزاء. 

كذلك يتقدم الباحث بوافر العرفان واالمتنان للدكتور م�سطفى الفقي والدكتور خالد عزب 
وجميع الم�سئولين والعاملين بمكتبة االإ�سكندرية الإتاحتهم الفر�سة لن�سر هذا العمل ومراجعته 
ب�سكل معمق وتطويره ليخرج في اأف�سل �سورة ممكنة. وفي هذا ال�سياق، ال يفوتني تقديم 
ال�سكر للمحكمين الكريمين اللذين تف�سال باالطالع على العمل، واأفادا الباحث بمالحظاتهما 
النظري  والطابع  الكتابة  لغة  وتف�سير  العمل،  طبيعة  بيان  �سرورة  على  اتفقت  والتي  القيِّمة، 
الغالب على اأجزائه، والناجم جزئيًّا عن كونه باالأ�سا�ض اإطاًرا نظريًّا لر�سالة اأكاديمية. واإ�سافة 

اإلى ذلك، فقد ارتبط هذا الطابع النظري المجرد كذلك بعاملين اأ�سا�سيين: 

العام واال�ستخدام  المفهوم في الخطاب  الناجمة عن رواج  الم�سكالت  العامل االأول: 
االإعالمي له بمدلوالت مختلفة اأفقد بع�سها المفهوم اأي عمق تنظيري تحليلي، وب�سكل ولد 
اآثاًرا مزدوجة بين ق�سر �سورته النمطية على م�سادر بعينها للقوة الناعمة اأو االإفراط في تو�سيع 
المفهوم الإ�سفاء طابع القوة الناعمة على اأي �سمة اأو ممار�سة الأي دولة اأو فاعل على النحو 

�سالف الذكر.

والعامل الثاني: الكتابات االأكاديمية حول المفهوم – وفي مقدمتها اإ�سهامات جوزيف 
ناي ذاته باعتباره المفكر المحوري في طرح المفهوم وتطويره – هي نف�سها لم ت�سلم في كثير 
من االأحيان من نزعة زائدة لالإفراط في تقديم اأمثلة ونماذج مختلفة في كل مو�سع لتو�سيح 
الحيوية عليه وت�سجيع  واإ�سفاء  المفهوم  تب�سيط  في  اأهمية ذلك  المفهوم. ورغم  اأبعاد  بع�ض 
رواجه مقارنة بالعديد من المفاهيم االأكاديمية االأخرى، فاإن مح�سلته من ناحية اأخرى كانت 
بع�ض  المبا�سر مع  توا�سله  اأثناء  الكاتب  لم�سه  ما  تنظيري، وهو  اأي عمق  المفهوم من  اإفقار 
وال�سيا�سة  الدولية  العالقات  مجال  في  القوة  درا�سات  في  المتخ�س�سين  االأ�سا�سيين  الباحثين 
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الخارجية في موؤ�س�سات م�سرية واأجنبية؛ حيث كان يتم التاأكيد في كثير من االأحيان على عدم 
عمق المفهوم نظريًّا ب�سكل يكفي لتوظيفه على نحو جاد اأكاديميًّا.

وقد اأدت هذه العوامل واالعتبارات اإلى نزوع الباحث اإلى محاولة زيادة التجريد والتعمق 
في االأبعاد النظرية للمفهوم وربطه بمفاهيم اأخرى ذات �سلة واأكثر تمتًعا بالعمق التنظيري، 
وهو ما ظهر ب�سكل خا�ض في البابين مو�سع الن�سر في الكتاب الحالي؛ حيث كانا ي�سكالن 
المبحثين االأول والثاني من الر�سالة، وب�سكل ربما جاء اأقرب اإلى الغلو الم�ساد في التقليل من 
االإ�سارات اإلى النماذج واالأمثلة العملية اإلى اأدنى حد ممكن. وقد عو�ض ذلك في الر�سالة اإلى 
قيا�ض  لق�سية  الثالث  المبحث  تخ�سي�ض  تم  التالية؛ حيث  االأجزاء  في  االأمثلة  وفرة  كبير  حدٍّ 
القوة الناعمة واال�ست�سهاد بالعديد من المقايي�ض وما تورده من نماذج لترتيبات الدول )ومن 
التحليلي  االإطار  لتطبيق  اأخرى  مباحث  اأربعة  تخ�سي�ض  ثم  للحالة)،  كدرا�سة  تركيا  �سمنها 
العدالة والتنمية،  العربية في عهد حكومات  المنطقة  التركية في  الناعمة  القوة  المقترح على 
وهو ما غطى االأبعاد ذات ال�سلة بموارد القوة التركية )القيا�سية والنوعية)، وعمليات التحويل 
وما يرتبط بها من روؤى وموؤ�س�سات، واأخيًرا تقييم االآثار والنواتج االإدراكية ب�سكل اأ�سا�سي، 
ومدى تغيرها على مدار حكم حزب العدالة والتنمية اعتماًدا على ا�ستطالعات الراأي المتاحة. 
اإلى  بالرجوع  الحالي  الكتاب  في  االأمثلة  بع�ض  ت�سمين  لزيادة  �سعى  الباحث  اأن  ورغم 
بع�ض االأجزاء االأخرى من الر�سالة، وما اقترحه المحكمان من نماذج اإ�سافية قيمة، فاإن قيود 
جاءت  بحيث  للعمل؛  ال�ساملة  المراجعة  الإمكانية  حدوًدا  فر�ست  الن�سر  و�سغوط  الوقت 
هذه االأمثلة والنماذج تت�سم باالإيجاز. ومن ثم، فمن ال�سروري التنويه با�ستمرار غلبة الطابع 
النظري على الكتاب، دون اأن يحول ذلك بطبيعة الحال من قدرة القارئ على ا�ستكمال هذا 
الق�سور وتعزيز الطابع التفاعلي للتعامل مع الن�ض بزيادة و�سله بالواقع المعا�ض وم�ساهداته، 
واإمكانية اإثراء هذا العمل الحًقا من خالل توظيف االأبعاد النظرية الواردة فيه وربطها باأمثلة 

ووقائع متعددة، والدرا�سة المعمقة لنماذج تطبيقية مختلفة.
 ختاًما، ينبغي التاأكيد اأنه مع االعتراف بالف�سل والعرفان لجميع اأ�ساتذتي وزمالئي على 
الباحث  م�سئولية  تبقى  التق�سير  اأو  للق�سور  مظاهر  اأي  فاإن  الم�ستمرين،  وت�سجيهم  دعمهم 
الذي �سعى قدر طاقته لمحاولة تحليل مفهوم ن�سبي ومراوغ بطبيعته، واإن كانت اأهميته تفر�ض 

�سرورة تاأ�سيله ودرا�سته وتوظيفه. 



الباب الأول: مفهوم القوة الناعمة وجدالته
كعادة المفاهيم التي تحظى بقدر كبير من االنت�سار والتداول في �سياقات مختلفة، يت�سم 
مفهوم القوة الناعمة بقدر كبير من ال�سيولة في تعريفاته؛ بحيث يقت�سر في بع�ض االأحيان على 
موارد الجاذبية الثقافية والترفيهية، ويت�سع في اأحيان اأخرى لي�سمل مختلف �سور القوة بما فيها 
االقت�سادية والع�سكرية. ولمعالجة االإ�سكاليات التي تولدها هذه الن�سبية وال�سيولة ال�سديدة في 
تعريف القوة الناعمة، ي�سعى هذا الباب لتقديم مراجعة نظرية للمفهوم من خالل ثالثة ف�سول: 
يتناول االأول باإيجاز تاريخ ظهور المفهوم وانت�ساره وتطوره، ووتعريف جوزيف ناي للقوة 
والمعالجات  واالجتهادات  التعريف،  لهذا  الموجهة  االنتقادات  واأهم  وم�سادرها،  الناعمة 
االأخرى في هذا ال�سدد، ويربط الف�سل الثاني المفهوم بالجداالت حول تعريفات القوة عامة 
االأخرى  والمفاهيم  واأنماطها،  القوة  وت�سنيفات  الدولية،  للعالقات  المختلفة  النظريات  في 
المتداخلة مع القوة الناعمة. ثم يعر�ض الف�سل الثالث بع�ض االإ�سكاليات واالنتقادات االإ�سافية 
التي تثيرها محاولة تطبيق المفهوم ب�سكل عام وتوظيفه في ال�سياق ال�سرق اأو�سطي والمنطقة 

العربية ب�سكل خا�ض.

الف�سل الأول: تطور المفهوم وتعريفاته

على الرغم من انت�سار التفاعالت والممار�سات المختلفة التي تركز عليها القوة الناعمة 
ذاته  المفهوم  ن�ساأة  فاإن  متعددة،  م�ستويات  على  الفاعلين  مختلف  قبل  ومن  الع�سور  عبر 
ب�سورته الحالية حديثة ن�سبيًّا. وير�سد هذا الف�سل ن�ساأة المفهوم وتطوره، واتجاهات تعريفه 

المختلفة، وما تك�سفه من �سمات اأ�سا�سية للقوة الناعمة.

: ن�ساأة المفهوم وتطوره اأولاً
ظهر مفهوم القوة الناعمة للمرة االأولى عام 1990 في مقال جوزيف ناي؛ اأ�ستاذ العلوم 
ال�سيا�سية االأمريكي، المن�سور في مجلة ال�سيا�سة الخارجية بعنوان »القوة الناعمة« وفي كتابه 
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ال�سادر العام التالي المعنون بــ »ملزمة بالقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة االأمريكية«)2). وقامت 
الفكرة االأ�سا�سية لدى ناي في طرحه للمفهوم على تاأكيد وجود وجه اآخر غير مادي للقوة، 
قوامه الجاذبية الم�ستمدة من ثقافة الدولة وقيمها وم�سداقيتها المتولدة عن ممار�ساتها المت�سقة 
مع هذه القيم، و�سرورة عدم تجاهل هذا الوجه نتيجة التركيز على االأبعاد المادية الع�سكرية 
واالقت�سادية التي حظيت بمكانة محورية في اأدبيات العالقات الدولية وال�سيا�سة الخارجية. 

القوة  تغير  بدرا�سة  والنظرية  االأكاديمية  الهتماماته  امتداًدا  للمفهوم  ناي  تقديم  وجاء 
اهتماماته  عن  ف�ساًل  الدولة،  غير  من  الفاعلين  اأدوار  وتطور  الدولية  العالقات  في  و�سورها 
بتطور مكانة الواليات المتحدة االأمريكية وال�سيا�سات التي ينبغي عليها اتباعها بما يتنا�سب 
هذه  تجلت  وقد  ويعززها.  المكانة  هذه  مع  يتفق  نحو  وعلى  العالمي  الواقع  تطورات  مع 
القرن  من  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  في  كيوهين)  روبرت  )مع  ناي  كتابات  في  االهتمامات 
الع�سرين حول ت�ساعد اأهمية العوامل االقت�سادية في العالقات الدولية في اإطار تزايد االعتماد 
المتبادل و�سبكاته في مختلف المجاالت ال �سيما االقت�سادية منها، وبيان ارتباط ذلك بت�ساعد 
اآخر  اأو  ب�سكل  امتداًدا  الناعمة  القوة  مفهوم  ومثَّل  الدول.  غير  الفاعلين من  واأدوار  تاأثيرات 
لذات اأجندة االهتمامات مع مراجعتها ا�ستجابة لتغير الواقع والتنظيرات ب�ساأنه. فقد طرح ناي 
مفهوم القوة الناعمة عام 1990 في اإطار الجدل حول م�ستقبل الواليات المتحدة االأمريكية، 
وفي �سياق الرد على مع�سكر الموؤكدين على اتجاه القوة االأمريكية للتراجع، وفي مقدمتهم 
الموؤرخ بول كينيدي، باالإ�سافة اإلى الكتابات االأخرى التي اأبرزت ظهور مناف�سين اقت�ساديين 
�ستكون  الباردة  الحرب  نهاية  بعد  لل�سراع  القادمة  المرحلة  واأن  المتحدة،  للواليات   جدد 
الناعمة« –  »القوة  المعنون  مقاله  في  ناي  رد  وتمثل  جيو�سيا�سية.  منها  اأكثر  جيواقت�سادية 
الطبيعة   :Bound to Lead بالقيادة  ملزمة  اأو  القيادة  »قدر  كتابه  مع  بالتزامن  ن�سر  والذي 
المتغيرة للقوة االأمريكية« – ثم في كتاباته الالحقة المتعددة عن مفهوم القوة الناعمة؛ حيث 
خالف ناي توقعات تراجع تفوق القدرات االأمريكية ودورها القيادي باإبراز تمتع الواليات 

 Joseph S. Nye (Jr.), “Soft Power”, Foreign Policy, no. 80 (Autumn 1990): 153–171; Joseph S. Nye (Jr.), Bound to Lead: The (2(
Changing Nature of American Power (New York: Basic Books, 1991): 188–220.
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ا في العنا�سر غير المادية للقوة، ممثلة في جاذبية ثقافتها  المتحدة بتفوق غير م�سبوق تاريخيًّ
وقيمها و�سيا�ساتها، بما يعزز من �سرعية قيادتها للنظام العالمي، وذلك جنًبا اإلى جنب مع تفوق 

قدراتها االقت�سادية والع�سكرية)3).

فاإنه  االأمريكي،  التفوق  البداية موؤكًدا على  الناعمة في  القوة  ناي قدم مفهوم  واإذا كان 
لتر�سيخ  الهيمنة وال�سعي  نتيجة نزعات  التفوق  طرحه الحًقا محذًرا من خطورة فقدان هذا 
االأحادية القطبية والتفكير االإمبراطوري في اال�ستراتيجية االأمريكية. وقد اكت�سب طرح ناي 
التزايد بعد و�سول  اأخذ في  الذي  التوجه االنفرادي للمحافظين الجدد  نتيجة  اإ�سافيًّا  زخًما 
بو�ض االبن لل�سلطة، وتج�سد ب�سكل الفت في حرب العراق عام 2003، واأدى اإلى اآثار �سلبية 
ملمو�سة في �سعبية الواليات المتحدة وم�سداقيتها. فتفوق القدرات االأمريكية يفر�ض عليها – 
وفًقا لناي – قدر القيادة في غالبية الق�سايا وتحديد االأجندات، لكن تفوق القدرات االأمريكية 
�سيكون مقبواًل و�سرعيًّا في اأعين الدول االأخرى عندما يتم ت�سكين ال�سيا�سات االأمريكية في 
اأطر متعددة االأطراف؛ بحيث ال تبدو �سورة الواليات المتحدة كما لو كانت دولة تحركها 
م�سالحها ال�سيقة بل اقتراب وا�سع يدمج م�سالح االآخرين وي�سعها في االعتبار. في هذا االإطار 
واالأكثر مالءمة  تكلفة  االأقل  الخيار  باعتبارها  ال�سورة،  لبناء هذه  الناعمة  القوة  اأهمية  تتزايد 
ت�سكيل  االأمريكية وتعزيز مكانتها من خالل  الم�سالح  لتحقيق  الطويل  المدى  وفاعلية على 
تف�سيالت االآخرين)4). وقد تبنى الرئي�ض االأمريكي اأوباما ب�سكل وا�سح هذا الت�سور، باإعادة 
التاأكيد على الدور القيادي »النموذجي« للواليات المتحدة كم�سدر الإلهام الدول االأخرى، 
واإعادة بناء الم�سداقية االأمريكية، والعودة للعمل في اإطار تاأكيد اأهمية الموؤ�س�سات الدولية، 
الواليات  البناء مع مختلف االأطراف بما فيهم خ�سوم  المفاو�سات واالنخراط  وتبني خيار 
الناعمة  القوة  اأهمية  االأمريكية  للخارجية  كوزيرة  كلينتون  هيالري  ترويج  مع  المتحدة، 
الجديدة؛  المرحلة  في  االأمريكية  الذكية«  »للقوة  اأ�سا�سية  كمكونات  العامة  والدبلوما�سية 

)3) املرجع ال�سابق.
 Joseph S. Nye (Jr.), Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, 2004): 1–8; Joseph S. Nye (4(
  (Jr.), “Public Diplomacy and Soft Power”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 616, Public
Diplomacy in a Changing World (March 2008): 107.  
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والقانونية  وال�سيا�سية  والع�سكرية  واالقت�سادية  الدبلوما�سية  الموارد  كل  توظيف  يتم  بحيث 
والثقافية للقوة االأمريكية، والتوليف االنتقائي بينها ح�سب ال�سياق والق�سايا)5).

ومع رواج المفهوم وانت�ساره، امتدت محاوالت تطبيقه اإلى حاالت اأخرى غير الواليات 
المتحدة االأمريكية؛ مثل رو�سيا وال�سين واليابان وكوريا والهند واالتحاد االأوروبي وبدرجة 
اأقل البرازيل وجنوب اإفريقيا وتركيا واإيران وغيرها)6)، بما و�سع من نطاق توظيف المفهوم 
وليتجاوز  متنوعة،  �سياقات  في  المختلفة  للقوى  واالإقليمي  العالمي  ال�سعود  تحليل  لي�سمل 
المركزية االأمريكية والنقا�سات حول مكانة الواليات المتحدة في مرحلة نهاية الحرب الباردة 
وما بعدها. وا�ستدعى ذلك العديد من الجداالت حول موارد القوة الناعمة واآليات ممار�ستها، 
في اإطار ال�سعي للخروج من تاأكد النموذج االأمريكي وقيمه كنموذج »مثالي« مفتر�ض للقوة 
االإقليمي  ال�سعود  لتف�سير  وال�سيا�سية  الثقافية  للجاذبية  اأخرى  بدائل  واقتراح وجود  الناعمة، 
للقوى االأخرى)7). ومثلما انتقل المفهوم في تطبيقه االأمريكي من تاأكيد التفوق االأمريكي اإلى 
التحذير من تراجعه، فاإنه كذلك انتقل ب�سكل مماثل في درا�سات القوى االإقليمية من تحليل 
ال�سعود ال�سلمي لها اإلى التحذير من تراجع هذا ال�سعود اأو تغير طبيعته مع عودة التفاعالت 
والتهديدات االأمنية الع�سكرية بمزيج من االأ�سكال التقليدية والجديدة �سواء في �سرق اآ�سيا اأو 

ال�سرق االأو�سط اأو �سرق اأوروبا)8).

 Ellen Hallams, “From Crusader to Exemplar: Bush, Obama and the Reinvigoration of America’s  (5(
 Soft Power”, European Journal of American Studies 6, no. 1 (Spring 2011): 9–16, online e–article, 
 http://journals.openedition.org/ejas/pdf/9157.

جمموعة  يف  الالتينية  واأمريكا  االأو�سط  وال�رشق  واإفريقيا  واأوروبا  اآ�سيا  يف  متعددة  حاالت  على  للمفهوم  خمتلفة  تطبيقات  املثال  �سبيل  على   (6(
 Joseph S. Nye (Jr.) et al., Soft Power Revisited: A Current History Anthology (Philadelphia: :الدرا�سات وامل�سادر الواردة، انظر

.Current History, 2014) Kindle edition

 Gabrielle Angey–Sentuc and Jérémie Molho, “A Critical Approach to Soft Power: Grasping Contemporary Turkey’s Influence (7(
 in the World”, European Journal of Turkish Studies, no. 21 (2015): 13–14, online e–article, http://ejts.revues.org/5287.

Jing Sun, “Soft Power Rise and Fall in East Asia”, in Soft Power Revisited: 2.50–2.65. (8(
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جدول )1–1): مراحل و�سياقات انت�سار مفهوم القوة الناعمة وتطوره

�سياق الن�ساأة: 
مركزية اأمريكية

�سياق االنت�سار: �سعود 
القوى االإقليمية

�سياق التراجع: التحذير من 
تاآكل القوة الناعمة

ال�سياق 
التاريخي

نهاية الحرب 
ع�سر المعلوماتالباردة

عودة التفاعالت الع�سكرية 
والتهديدات االأمنية الم�سلحة 

باأ�سكال جديدة

النطاق 
الجغرافي

مركزية اأمريكية: 
الواليات المتحدة 

ودورها على 
الم�ستوى العالمي

القوى االإقليمية 
ال�ساعدة ودوائرها 
االإقليمية المختلفة: 

ال�سين، الهند، رو�سيا، 
البرازيل، تركيا

الواليات المتحدة ودورها 
العالمي – القوى االإقليمية 

ودوائرها االإقليمية المختلفة 
)وخا�سة في ال�سرق االأو�سط 

و�سرق اآ�سيا و�سرق اأوروبا)

ال�سياق 
ال�سيا�سي

فكرة التراجع 
االأمريكي: 

معار�سة مقوالت 
تراجع القوة 

االأمريكية والتاأكيد 
على القوة الناعمة 
كموارد واآليات 

بديلة للقوة

فكرة ال�سعود 
»ال�سلمي« للقوى 
االإقليمية ونفوذها: 

القوة الناعمة كموارد 
واآليات مكملة ومخففة 

للطابع ال�سراعي 
لل�سعود، وتقليل 

احتماالت الحروب في 
مراحل تحول القوة

التحذير من التراجع االأمريكي 
بعد حرب احتالل العراق 

2003 – التحذير من مخاطر 
تاآكل القوة الناعمة وعودة 
نزعة ع�سكرة التفاعالت 

واإ�سفاء الطابع االأمني عليها مع 
التدخالت الرو�سية في جورجيا 
واأوكرانيا، وال�سينية في ق�سية 
بحر ال�سين الجنوبي، والتركية 

في �سوريا والجوار

الم�سدر: مقتب�ض بت�سرف من 
 Gabrielle Angey–Sentuc and Jérémie Molho, “A Critical Approach to Soft Power:

 Grasping Contemporary Turkey’s Influence in the World”, European Journal of Turkish
 Studies, no. 21 (2015): 13–14, online e–article, http://journals.openedition.org/ejits/5287

مع اإ�سافة الباحث للمرحلة الثالثة.
ورغم انت�سار توظيف المفهوم ومروره بمراحل تطور مختلفة، فاإن امتداد التطبيقات اإلى 
حاالت اأخرى – ال �سيما خارج النطاق الغربي – اأدى اإلى التو�سع في طرح تعريفات جديدة 
لموارد القوة الناعمة ب�سكل ال يتقيد بال�سرورة باالأبعاد والمقومات المعيارية المفتر�سة التي 
ذلك  يمنع  وال  االأكاديمي.  الم�ستوى  على  حتى  الجدل  لزيادة  اأدى  ما  وهو  ناي،  حددها 
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اإ�سكاليات  من  تثيره  ما  برغم  له،  االأ�سلي  النظري  االأ�سا�ض  تمثل  بقيت  ناي  م�ساهمات  اأن 
وجداالت. 

التعقيد  بين  جمعه  هي  وتطوره  المفهوم  ن�ساأة  في  باالنتباه  جديرة  اأخرى  زاوية  وثمة 
التطبيقي  العملي  وال�سيا�سي  االأكاديمي  والطابعين  والمادية،  المعنوية  واالأبعاد  والب�ساطة، 
المعلوماتية  حقبة  في  »القوة  كتابه  مقدمة  في  لخبرته  الذاتي  ناي  عر�ض  وفي  بدايته.  منذ 
العالمية«، ي�سير ناي اإلى تاأثره بثنائية االإعجاب بب�ساطة النظريات الواقعية واأهميتها كمر�سد 
ل�سانع ال�سيا�سة في الواقع العملي، مع اهتمامه المبكر بالبحث في االأ�سئلة الخا�سة باالأفكار 
الثنائية التي تجلت في حياته  والتفاعالت االجتماعية وتاأثيراتها في العالقات الدولية، وهي 
ذاتها في المراحل التي مار�ض فيها العمل االأكاديمي، وتلك التي مار�ض فيها العمل الحكومي 
المزدوجة  الطبيعة  على  ال�سوء  من  المزيد  يلقي  ذلك  ولعل  وكلينتون)9).  كارتر  اإدارتي  في 
المتعلقة  واالأبعاد  والثقافية  الفكرية  االأبعاد  ي�ستدعي  مفهوم  فهو  الناعمة،  القوة  لمفهوم 
بالهوية والتفاعالت االجتماعية، لكن مع و�سعها في اإطار اأداتي ب�سيط ن�سبًيّا قابل لال�ستيعاب 
والتوظيف من قبل �سانع القرار. وقد تجلى ذلك في االجتهاد في جعل المفهوم قاباًل للقيا�ض 
كذلك من خالل موؤ�سرات مادية، وقاباًل لل�سياغة في �سورة برنامج عمل ي�سمل الحكومة مع 

فاعلين اآخرين.
يلفت  فهو  المفهوم:  حول  ناي  كتابات  في  تظهر  التي  االزدواجية  ا  اأي�سً ذلك  ويف�سر 
االنتباه باإيجاز في كتاباته وب�سكل �سمني اأحياًنا اإلى الطابع المعقد لمفهوم القوة الناعمة، اإال 
التطبيقية  الحاالت  ن�سبًيّا عند عر�ض  موؤ�سرات وا�سحة وب�سيطة  تقديم  ا على  اأكثر حر�سً اأنه 
الوا�سح  المركب  الطابع  تراعي  الموؤ�سرات ال  ا يجعل هذه  التب�سيط حًدّ بلوغ  للمفهوم، مع 
لديه نظريًّا. ورغم م�ساهمة هذا الطابع التب�سيطي فيما يفخر به ناي في مقدمة غالبية كتاباته 
من انت�سار المفهوم ورواجه بين دوائر ال�سيا�سيين وال�سحفيين والمحللين جنًبا اإلى جنب مع 
االأكاديميين، فاإن الطابع التب�سيطي ذاته ولَّد انتقادات اأكاديمية متعددة بافتقاد المفهوم للعمق 
التحليلي، اأو االإ�سارة في كثير من االأحيان اإلى �سرورة قراءة ما بين ال�سطور للو�سول اإلى مثل 

هذا العمق)10).

Nye (Jr.), Soft Power: The Means to Success: 1–2. (9(
 Janice Bially Mattern, “Why ‘Soft Power’ Isn't So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic Construction of  (10(
 Attraction in World Politics”, in Power in World Politics, edited by Felix Berenskoetter and Michael J. Williams (London:
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ثانياًا: تعريفات القوة الناعمة
اأدى الطابع التب�سيطي للمفهوم وانت�ساره اإلى تعدد تعريفاته وا�ستخداماته اإلى حد التناق�ض 
في بع�ض االأحيان. والواقع اأن هذا االنت�سار يرتبط في جانب منه بقيام المفهوم على توظيف 
وجاذبيته.  وانت�ساره  تب�سيطه  في  �ساعد  ما  وهو  الدولية،  العالقات  في  وال�سور  اال�ستعارات 
مثله في ذلك مثل مفاهيم ت�سبيهية اأخرى؛ كتوازن القوة، والحرب الباردة، والدول الفا�سلة، 
والدول المارقة، والحمائم وال�سقور، ومع�سلة ال�سجينين وغيرها. فقوام ال�سورة التي تنقلها 
بالراحة،  االإح�سا�ض  – هي  اللغوية  المعاجم  ال�سفة في  لتعريفات  – وفًقا  ا�ستعارة »النعومة« 
وانخفا�ض التوتر وال�سعور بال�سغط اأو المعاناة، وي�سر التوظيف واال�ستخدام، والرفق والتدرج، 
وانخفا�ض الحدة)11). فاإن هذا المدخل الت�سبيهي قد يعقد التعريف المن�سبط للمفهوم؛ نظًرا 

الحتماالت التداخل والتناق�ض بين المعنى االأكاديمي والمعاني اال�ستعارية.
اأبعاده  على  المادي  غير  الطابع  غلبة  وتطويره  المفهوم  تعريف  �سعوبات  من  زاد  وقد 
ب�سكل  تتوجه  اأهدافها؛ حيث  اأو  ممار�ستها،  اآليات  اأو  القوة،  موارد  طبيعة  �سواًء؛ من حيث 
المحيطة  ال�سعوبات  من  كبير  فجزء  والم�ساعر.  واالإدراك  التف�سيالت  تغيير  اإلى  اأ�سا�سي 
 بتحليل القوة الناعمة وتاأثيراتها يرجع اإلى ارتباطها – ال �سيما في اأبعادها المت�سلة بالجاذبية 
»دور  وهو  اأال  الدولية  العالقات  درا�سة  في  ن�سبًيّا  المهملة  المجاالت  باأحد   – واالإعجاب 
الم�ساعر اأو العواطف Emotions«. فرغم الدور الكبير للم�ساعر في ال�سيا�سة العالمية، فاإنها 
لم تحظ باهتمام كاٍف �سواء درا�ستها اأو تطوير مداخل منهجية منا�سبة للتعامل معها، وذلك 
وال�سيا�سة  النف�ض  االإمبريقية حول علم  الدرا�سات  قدمتها  التي  االإ�سهامات  بع�ض  اإنكار  دون 
الخارجية، واإ�سهامات المدر�سة البنائية في درا�سة الهوية تكويًنا وتاأثيًرا. وترجع �سعوبة درا�سة 
االأبعاد المتعلقة بالم�ساعر اإلى اأنها غير مادية بما ي�سعب قيا�سها ور�سدها، كما اأنها كثيًرا ما 
تكون متغيرة وق�سيرة المدى بما ي�سعب من اإعادة اختبارها اإمبريقًيّا. اإال اأن ذلك كله ال يمنع 
اأهمية ال�سعي لتطوير مداخل متعددة لدرا�سة االأبعاد المختلفة لتاأثيرات الم�ساعر ال �سيما مع 

اأهميتها في عمليات االت�سال وتقديم المعلومات وتمثلها وا�ستيعابها)12).

Routledge, 2007): 99–101.

 Michael P. Marks, Metaphors in International Relations Theory (New York: Palgrave Macmillan, 2011): 97–101. (11(
 Rose McDermott, Political Psychology in International Relations, Analytical Perspectives on Politics  (12( 
(Ann Arbor: The Michigan University Press, 2004): 169–187.
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وغير  المادية  �سورها  في   – القوة  بتعريف  المحيطة  الجداالت  �سبق  ما  اإلى   ي�ساف 
المادية – وقيا�سها ب�سكل عام، واالختالفات بين منظورات العالقات الدولية في هذا ال�سدد، 
وتعدد الت�سنيفات المطروحة الأ�سكال القوة وتداخلها، وهو ما يفر�ض �سعوبات متزايدة على 
االأ�سا�سية  للتعريفات  التعر�ض  ال�سعوبات واالإ�سكاليات  الناعمة. وتفر�ض هذه  القوة  تعريف 
العالقات  منظورات  في  القوة  مفهوم  من  مو�سعه  وتحليل  للمفهوم،  المطروحة  المختلفة 
الدولية المختلفة، وعالقة القوة الناعمة بال�سور والت�سنيفات االأخرى للقوى المتداخلة معه. 
وب�سكل عام، يمكن ت�سكين التعريفات المختلفة ال�سائدة للقوة الناعمة بين طرفي مت�سل 
اال�ستخدام  عدا  القوة  اأ�سكال  جميع  اإلى  و�سواًل  ال�سعبية  الثقافة  مظاهر  جاذبية  بين  يتراوح 
الفعلي للقوة الع�سكرية. فاأ�سيق تعريفات القوة الناعمة تق�سرها على قوة الدولة الناجمة عن 
جاذبية م�سل�سالتها واأفالمها، ومو�سيقاها، ورواياتها واأدبها، وريا�ساتها، ومطبخها واأكالتها 
و�سال�سل مطاعمها، واأزيائها و�سيحات مالب�سها، وغيرها من اأعمالها الفنية وعنا�سر ثقافتها 
ال�سعبية اأو الجماهيرية Pop culture التي تذيع وتنت�سر عبر الحدود بين الجماهير العادية اأو 
المتخ�س�سة،  اأو غير  ال�سحفية  االأو�ساط  التعريف على  يقت�سر هذا  ال�سواء. وال  النخب على 
ا لدى االأكاديميين؛ مثل الموؤرخ البريطاني نيل فيرج�سون الذي يعرف القوة  ولكنه يظهر اأي�سً
الناعمة باعتبارها التاأثير في ال�سيا�سة العالمية من خالل »قوى غير تقليدية مثل ال�سلع الثقافية 
والتجارية«، وهو ما يقيمه فيرج�سون �سلبًيّا باعتبار اأن تاأثيرات انت�سار هذه ال�سلع متناق�سة بين 
توليد م�ساعر االإعجاب واالنجذاب اأو الغيرة والرف�ض والمقاومة. كما اأن قابلية توظيف مثل 

هذا االنت�سار كاأحد اأ�سكال القوة لتحقيق م�سالح الدولة تظل �سديدة المحدودية)13).
لي�سمل  نطاقه  تو�سيع  في  المفهوم  تعريفات  بع�ض  تبالغ  للمت�سل،  االآخر  الطرف  وعلى 
جميع اأ�سكال ممار�سات القوة عدا اللجوء للحرب، اأي عدا اال�ستخدام الفعلي للقوة الم�سلحة 
الناعمة  القوة  ت�سمل  اأن  يمكن  المعنى،  وبهذا  الع�سكري.  االإكراه  بغر�ض  وا�سع  نطاق  على 
والتهديدات  المختلفة،  الع�سكري  الردع  �سور  بل  الع�سكرية،  والحماية  التعاون  عالقات 
محدوًدا  يظل  االتجاه  هذا  اأن  اإال  للقوة.  الفعلي  اال�ستخدام  اإلى  ت�سل  لم  طالما  الع�سكرية 
ال�سراعية  المختلفة  الع�سكرية في تجلياتها  ال�سلب لالأدوات  بالطابع  اإطار غلبة االعتقاد  في 
والتعاونية �سواء في اإطار اال�ستخدام الفعلي لها اأو التهديد بذلك. ونتيجة لذلك، ت�ستبعد غالبية 

Niall Ferguson, “Think Again: Power”, Foreign Policy, no. 134 (2003): 18–22. (13(
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لي�ست  ن�سبة  كانت  واإن  الناعمة،  القوة  نطاق  من  الع�سكرية  القوة  اأ�سكال  جميع  التعريفات 
والمعونات  الحوافز  تقديم  �سيما  ال  االقت�سادية  االأدوات  توظيف  �سور  �سمنها  تدرج  قليلة 
وغيرها من االأ�سكال التعاونية لتوظيف هذه االأدوات)14). بل تتو�سع بع�ض التعريفات لت�سم 
العقوبات االقت�سادية �سمن حدود المفهوم باعتبارها اأكثر نعومة من ا�ستخدام القوة الع�سكرية 

�سد الخ�سوم)15).
ورغم تعدد اجتهادات تعريف القوة الناعمة، فاإن االإ�سهامات الخا�سة بناي تظل مركزية 
في تحديد اأبعاد هذا المفهوم ال �سيما مع دوره في �سك المفهوم ابتداًء، وحر�سه على متابعة 
في  نف�سه  معتبًرا  لتطويره،  المتعددة  كتاباته  في  وا�ستيعابها  المختلفة  واالإ�سافات  االنتقادات 
كثير من االأحيان �ساحب المرجعية االأ�سا�سية – اإن لم تكن الوحيدة – في مراجعة تعريفات 
التعريفات  اأبعاده وحدوده وما يدخل في نطاقه وما يخرج عنه، وت�سويب  المفهوم وتعيين 
الخاطئة للمفهوم)16). وبطبيعة الحال يرف�ض ناي ت�سييق نطاق المفهوم كي يعني قوة الثقافة 
والقيمية  ال�سيا�سية  الجاذبية  اأبعاد  من  العديد  يتجاهل  ذلك  اإن  اإذ  الثقافية؛  القوة  اأو  ال�سعبية 
االأخرى المت�سمنة في المفهوم ويقلل اأهميته النظرية والتطبيقية. ويعار�ض ناي كذلك التو�سيع 
اإذ  منها؛  الع�سكرية  عدا  القوة  اأ�سكال  لجميع  مفهوًما جامًعا  لي�سبح  المفهوم  لنطاق  المبالغ 
المكافاأة  اأو  والح�سار  العقاب  الأغرا�ض  �سواء  االقت�سادية  االأدوات  توظيف  اأن  اإلى  يذهب 
العقوبات االقت�سادية  اإخراج  اأن  ناي  الناعمة. ويرى  القوة  والحفز يخرج كذلك عن نطاق 
من نطاق القوة الناعمة بدهي؛ اإذ اإن هذه العقوبات ال تكون ناعمة من منظور الطرف الذي 
ت�ستهدفه. وبذات المنطق، ي�ستبعد ناي الحوافز االقت�سادية باعتبار اأن تقديمها ينطوي �سمنًيّا 

على تهديد بفر�ض عقوبات حال قطعها اأو تقليلها)17).

 Joshua Kurlantzick, Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming the World (New Haven, CT: Yale University (14(
Press, 2007): 6; Peter Brookes, “Iran: Our Military Options”, The Heritage Foundation, www.heritage.org/homeland–
 security/commentary/iran–our–military–options.

 Christopher A. Ford, “Soft on ‘Soft Power’”, The SAIS Review of International Affairs 32, no. 1 (Winter–Spring 2012):  (15(
89–111.

)16) ظهر هذا الت�سور لدور املرجعية ب�سكل مبالغ فيه يف بع�ض االأحيان؛ مثل مقال ناي املعنون بــ »فّكر ثانية: القوة الناعمة«، الذي اأخذ �سكل 
املمار�سات  اأو اخلطاأ. وتثري هذه  بال�سواب  تقييمه لكلٍّ منها بحكمه عليها  ناي  يبداأ  الناعمة وخ�سائ�سها،  القوة  عبارات حول م�سمون 
املركزية مثرية  اأن هذه  التعاون واالنفتاح والت�سامح. كما  اأكرب من  يتيح درجة  اأنه  للبع�ض  يفرت�ض وفًقا  �سيما يف مفهوم  ملفتة ال  دالالت 
للجدل بالنظر اإىل قدم الظاهرة اأو الظواهر التي يعرب عنها، ووجود العديد من املفاهيم املتداخلة معه اإىل حدٍّ كبري وغالبيتها �سابق عليه، انظر: 
Joseph S. Nye (Jr.), “Think Again: Soft Power”, Foreign Policy, www.foreignpolicy.com/articles/2006/02/22/think_again_soft_power.

 Joseph S. Nye (Jr.), The Future of Power (New York: Public Affairs, 2011): 12. (17(
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وقد قدم ناي �سياغات متعددة لتعريف القوة الناعمة مختلفة؛ من حيث ال�سكل، واأحياًنا؛ 
من حيث الم�سمون ال �سيما مع تطويره ومراجعته للمفهوم ب�سكل م�ستمر. ويرى الباحث اأن 
تطورات المفهوم لدى ناي ومراجعاته للتعريفات المتعددة التي يطرحها االآخرون تك�سف 
عن تمييزه القوة الناعمة ب�سكل عام عن غيرها من اأ�سكال القوة ا�ستناًدا اإلى معيارين اأ�سا�سيين؛ 

هما: 
م�ستوى  على  ناي  لدى  باالأ�سا�ض  النعومة  تعني  القوة:  ممار�سة  واأ�ساليب  اآليات  نعومة   -1
الناعمة  فالقوة  الفكري،  النف�سي  المعنوي  الطابع  وغلبة  المادي  الطابع  تراجع  الموارد 
حوافز«،  »تقديم  اإثابة  اأو  مبادلة  اأو  »اإكــراه«،  �سريح  تهديد  اأي  على  تقوم  ال  االأغلب  في 
التعاونية  اال�ستقطابية  اأو  الجاذبة  االآليات  عبر  االآخرين  في  التاأثير  على  »القدرة  هي   واإنما 
Co-optive means من تاأطير االأجندات اأو برامج العمل، واالإقناع، واإثارة جاذبية اإيجابية بما 

يحقق النواتج المن�سودة«)18). 
2- نعومة موارد القوة: مقارنة بالموارد واالآليات االقت�سادية والع�سكرية التي يغلب عليها 
الطابع المادي ال�سلب االأكثر تحديًدا ن�سبًيّا و�سهولة في قيا�سه وتقديره )مثل حجم القوات، 
االإنفاق على الت�سليح، حجم الم�ساعدات... اإلخ)، فاإن القوة الناعمة هي القدرة على تحقيق 
االأهداف المطلوبة باالعتماد على جاذبية Attractiveness الدولة الم�ستمدة من موارد يغلب 
والخارجية،  الداخلية  و�سيا�ساتها  وقيمها،  ومبادئها  ثقافتها،  مثل  المادي؛  غير  الطابع  عليها 
بما ين�سئ �سورة ذهنية اإيجابية عن الدولة المعنية على نحو يخلق تعاطًفا معها ومع �سيا�ساتها 

واأهدافها)19). 
االأقل  المعنوي/  الطابع  عليها  يغلب  اأ�سا�سية  موارد  ثالثة  ال�سياق  هذا  في  ناي  ويحدد 

مادية؛ وهي)20): 
• ثقافة الدولة اأو الفاعل �سواء النخبوية اأو ال�سعبية، اأي العنا�سر الجذابة في قيم المجتمع 
اإمتاع  على  تركز  التي  ال�سعبية  اأو  والتعليم،  والفن  كاالأدب  النخبوية؛  اأو  العليا  وممار�ساته 

الجماهير؛ كاالأفالم والم�سل�سالت واأنماط ا�ستهالك الطعام والمالب�ض والزي وغيرها. 

)18) املرجع ال�سابق: 20، 21.

)19) املرجع ال�سابق: 84–87.
Nye (Jr.), Soft Power: The Means to Success: 11. (20(
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• القيم ال�سيا�سية للفاعل )عندما يطبقها باإخال�ض في الداخل والخارج) وهو ما يقي�سه 
ناي غالًبا بموؤ�سرات الديمقراطية والحكم الر�سيد اأو الحوكمة.

• �سيا�سات الفاعل الخارجية عندما يراها االآخرون م�سروعة وذات �سلطة معنوية اأخالقية، 
وهو ما يرتبط عند ناي ب�سكل عام بالعمل في اإطار الموؤ�س�سات واالأطر القانونية القائمة والبعد 

عن االنفرادية.
اأي اأن موارد القوة الناعمة ذات طبيعة ثقافية قومية و�سيا�سية باالأ�سا�ض، وهو االتجاه الذي 
غلب على الكتابات االأولى لناي. لكنه راجع ذلك في الكتابات الالحقة للتاأكيد اأنه ال يوجد 
تتولد  فقد  الناعمة.  للقوة  موارد  االأحيان  بع�ض  في  تمثل  قد  ال�سلبة  القوة  موارد  اأن  يمنع  ما 
الجاذبية واال�ستمالة عن م�سادر اقت�سادية اأو ع�سكرية، كاأن يعجب االآخرون ب�سورة الدولة 
كنموذج للنجاح االقت�سادي اأو بدور الدولة في تقديم م�ساعدات التنمية ودعم اأهدافها، اأو 
االإعجاب بالدولة كنموذج للتفوق الع�سكري )اأ�سطورة الدولة التي ال تقهر) اأو كقوة توظف 

قدراتها الع�سكرية الأغرا�ض اإن�سانية اأو م�سروعة)21).
ويلخ�ض ال�سكل التالي تمييز ناي بين القوة الناعمة والقوة ال�سلبة ح�سب اأنماط ال�سلوك 

والموارد المرجح ا�ستخدامها:

 �سكل )1–1): ت�سنيف جوزيف ناي الأنماط �سلوكيات القوة ومواردها

 الم�سدر: )جوزيف �ض.ناي، القوة الناعمة: و�سيلة النجاح في ال�سيا�سة الدولية، 
ترجمة محمد توفيق البجيرمي )ال�سعودية: العبيكان، 2007): 24).

)21) املرجع ال�سابق: 7–11.
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ال�سلبة  والقوة  الناعمة  القوة  بين  ناي  لتمييز  اأكثر  تف�سيالت  التالي  الجدول  وي�سيف 
)االقت�سادية والع�سكرية) في ال�سورة المثالية، مع بيان ال�سيا�سات الحكومية المعبرة عن كلٍّ 

من هذه القوى:

جدول )1–2): ت�سنيف جوزيف ناي الأنماط القوة الع�سكرية واالقت�سادية والناعمة 

الموارد والتدفقات اأنماط ال�سلوك
ال�سيا�سات الحكوميةالرئي�سية

القوة 
الع�سكرية

االإرغام
الردع

الحماية

القوة الع�سكرية
العنف

الدبلوما�سية الق�سرية
الحرب
التحالف

القوة 
االقت�سادية

االإغواء
االإرغام

الر�ساوى
العقوبات

الم�ساعدة
الر�ساوى
العقوبات

القوة 
الناعمة

الجاذبية
و�سع جدول االأعمال

القيم
الثقافة

ال�سيا�سات
الموؤ�س�سات

الدبلوما�سية العامة
الدبلوما�سية الثنائية

الدبلوما�سية متعددة 
االأطراف

 الم�سدر: )جوزيف �ض.ناي، القوة الناعمة: و�سيلة النجاح في ال�سيا�سة الدولية، 
ترجمة محمد توفيق البجيرمي )ال�سعودية: العبيكان، 2007): 70).

ويرى الباحث اأنه بجمع معياري نعومة/ تعاونية اأنماط ال�سلوك ونعومة/ معنوية الموارد، 
عبر  االآخرين وجذبهم  »ا�ستقطاب  باعتبارها  ناي  عند  الناعمة  القوة  تعريف  تلخي�ض  يمكن 
اآليات تقوم على الـتاأطير واالإقناع والجاذبية، وباالعتماد ب�سكل اأكبر على موارد ناعمة غير 
مادية؛ مثل الثقافة والقيم ال�سيا�سية و�سرعية ال�سيا�سات الخارجية، لتحقيق النواتج المن�سودة«. 
تو�سيع  دون  الناعمة  للقوة  معقول  نطاق  بتحديد  يت�سم  التعريف  هذا  مثل  فاإن  لناي،  ووفًقا 
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ال�سائدة   Vehicle fallacy الو�سيلة  مغالطة  في  الوقوع  عدم  يراعي  كما  زائدين،  ت�سييق  اأو 
تهمي�ض  مع  القوة وم�سادرها  موارد  التركيز على  يتم  عام؛ حيث  ب�سكل  القوة  تعريفات  في 
الثنائي  الت�سنيف  المذكور كذلك  التعريف  القوة وتفاعالتها ونواتجها. ويتجاوز  �سلوكيات 
الجامد بين القوة ال�سلبة والناعمة بتاأكيده اأن االختالفات بينهما تكون في درجة اأو م�ستوى 
نعومة موارد القوة واأ�ساليب ممار�ستها. اأي اأننا اإزاء خط مت�سل Continuum يظهر اأي اأنماط 
ال�سلبة.  اأو  الناعمة  القوة  فقط هما  فئتين  ب�سدد  اأكثر من كوننا  اأو �سالبة،  نعومة  اأكثر  القوة 
وت�سمح هذه المرونة بت�سمين بع�ض ال�سلوكيات ال�سلبة الع�سكرية واالقت�سادية �سمن اآليات 
بناء القوة الناعمة باعتبارها تعزز جاذبية الفاعل )مثل توظيف القوة الع�سكرية لخدمة ق�سايا 

اإن�سانية اأو عادلة، وتقديم الم�ساعدات االإن�سانية واالإنمائية ونحوها).

ات�ساق  على  بالتركيز  داخلية  ق�سور  واأوجه  انتقادات  من  يخلو  ال  ناي  تعريف  اأن  اإال 
اآليات و�سلوكيات لممار�سة القوة الناعمة  اإلى عدة  اأ�سار  التعريف ذاته داخليًّا؛ فرغم اأن ناي 
للموارد  تحليله  في  اقت�سر  فاإنه  واالإقناع)،  االأجندات  اأو  االأولويات  وتاأطير  الجاذبية  )مثل 
الناعمة على اآلية الجاذبية ب�سكل اأ�سا�سي، دون تف�سيل في الموارد التي تزيد قدرات الفاعل 
على  بطبيعتها  تركيًزا  اأكثر  ناي  حددها  التي  الجاذبية  موارد  اأن  كما  والتاأطير.  االإقناع  على 
م�ستوى تحليل الفواعل من الدول؛ حيث تظهر تحليالت القوة الناعمة لفاعلين اآخرين من 
غير الدول؛ مثل المدن والمنظمات والقيادات وغيرها، ووجود م�سادر اأخرى للقوة بح�سب 
التلقائية،  الجاذبية  )بين  الفاعل  ي�ستخدمها  التي  التكتيكات  اأو  واالآليات  فاعل،  كل  طبيعة 
والتاأطير وتحديد االأجندة، والت�سبيك)، وال�سياقات والق�سايا التي يتم توظيف القوة الناعمة 
فيها)22). وعلى م�ستوى الدول، هناك م�سادر اأخرى للجاذبية ذاتها على نحو ما اأ�سار له ناي 

)22) انظر على �سبيل املثال الدرا�سة املقارنة للقوة الناعمة ل�ست مدن �سينية اأعدها كلٌّ من Qingquan وJifeng؛ حيث طرحا �ستة معايري لتقدير 
القوة الناعمة للمدن هي: اجلاذبية الثقافية، والتما�سك االجتماعي )اأي درجة الثقة والتعاون والوالء واالنتماء بني اأع�ساء املدينة اأو الوحدة)، 
باملعنى  واملعرفة  الثقافة  �سمن  لالإدماج  قابالن  موؤ�رشان  )وهما  واالإداري  والتقني  العلمي  االبتكار  وقدرات  التعليمية،  التنمية  وم�ستوى 
النخبوي لدى ناي)، والتاأثري االإقليمي )اأي التاأثري يف املناطق املحيطة يف اإطار املحافظة اأو االإقليم فيما يتعلق بالتنمية االقت�سادية، واخلدمات 
االجتماعية ونحوها)، واأخرًيا القدرة على نقل ال�سورة )طبيعة ال�سورة ال�سائدة عن املدينة و�سكانها، وجهود وبرامج تغيريها لالأف�سل)، 

انظر: 
 Li Qingquan and Zheng Jifeng, “The Comparative Research on the Soft Power of Central Capital Cities 
 in Six Provinces of Mid-China”, in Proceedings of the 2nd International Conference on Science and Social Research (ICSSR
2013), Advances in Intelligent Systems Research 64 (Paris: Atlantis Press, 2014) :473–477.
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الحًقا في ت�سمينه جاذبية الموارد ال�سلبة االقت�سادية والع�سكرية. وبالتالي ي�سبح من ال�سروري 
التعامل مع قائمة موارد القوة الناعمة التي اقترحها ناي باعتبارها قائمة مقترحة مفتوحة قابلة 
للتطوير والتعديل، وهو ما قامت به العديد من الدرا�سات التي وظفت المفهوم كاإطار تحليلي، 

على نحو ما �سيلي تو�سيحه. 

ويرى الباحث كذلك – مع اآخرين – اإمكانية انتقاد تعريف ناي من زاوية منطقية/ قيمية 
تقوم  باعتبارها  الناعمة  القوة  في  االإيجابي  التعاوني  الطابع  على  التركيز  في  ينحاز  باعتباره 
لتوظيف  ال�سراعية  اأو  ال�سلبية  االأنماط  بع�ض  ويتجاهل  وجذبهم،  االآخرين  ا�ستقطاب  على 
الموارد الناعمة �سد االآخرين. ويتناق�ض هذا االنحياز االإيجابي مع المنطق الذي يتبناه ناي 
نف�سه في التعامل مع �سور اأخرى للقوة. فاإذا كان ناي يرف�ض اأو يتحفظ اأحياًنا على ت�سمين 
االقت�سادي؛  ال�سغط  الآليات  اأقرب  باعتبارها  الناعمة  القوة  �سمن  االقت�سادية  الم�ساعدات 
حيث اإن من يملك المنع يملك العقاب، فاإن المنطق يقت�سي ت�سمين التاأطير ال�سلبي لالآخرين 
االأ�سا�سية  االأبعاد  �سمن  الناعمة  القوة  في  وتوظيفها  الجاذبية  لبناء  المقابل  الوجه  باعتباره 
لدرا�سة المفهوم. ويرى الباحث اأن مثل هذا الت�سمين اأكثر ات�ساًقا كذلك مع الطابع التحليلي 
�ساأن  فمن  متعددة.  موا�سع  في  نف�سه  ناي  يوؤكده  والذي  المفهوم،  في  المفتر�ض  المحايد 
مواقف  لتغيير  الناعمة  القوة  اآليات  توظيف  اإمكانيات  ا�ستبعاد  االإيجابية  القيمية  التحيزات 
االأطراف الم�ستهدفة من خالل ال�سغط عليها والتهديد باالإ�ساءة ل�سورتها اأو القيام بذلك فعاًل 
التي   Shaming/defaming strategies ال�سمعة  اأو تدمير  الت�سويه  با�ستراتيجيات  فيما يعرف 
تمثل الوجه المقابل ال�ستراتيجيات تح�سين ال�سورة وتاأطيرها اإيجابًيّا. ومن ثم يقت�سي تطوير 
القوة الناعمة كمفهوم تحليلي اأال يتم ا�ستبعاد اأو اإخفاء هذه االأبعاد ال�سراعية وتهمي�سها، واإنما 

تو�سيحها في �سياق تحليل اأهداف ممار�سة القوة، ومواردها واآلياتها ونواتجها)23). 

)23) ي�سري Geun Lee اإىل انتقاد مماثل �سد تعريف ناي، لكن من زاوية اأخرى، وهي ميل ناي لتغليب تعريف القوة الناعمة ح�سب طبيعة ال�سلوك 
)اأي مدى جذبه لالآخرين) اأكرث من طبيعة )مبعنى غلبة الطابع الرمزي الال مادي عليها)، وهو ما يظهر يف ا�ستبعاد ناي من نطاق هذه القوة اأي 
ممار�سات اإكراهية حتى لو اعتمدت على موارد رمزية للقوة )مثل اللغة واخلطاب والرتويج الأيديولوجيات معينة)، وت�سمينه يف املقابل اأي 
التفوق االقت�سادي والع�سكري). ومن   اأو  امل�ساعدات  اعتمدت على موارد �سلبة مادية )مثل جاذبية  لو  االآخرين حتى  ممار�سات جتذب 
 Resource–based theory رشورة معاجلة هذه امل�سكلة القيمية التعريفية بتطوير نظرية قوة ناعمة قائمة على املوارد� Lee هذا املنظور، يقرتح
الرمزية غري املادية �سواء مت توظيفها ب�سكل تعاوين جاذب اأو اإكراهي �ساغط على االآخرين وتف�سيالتهم. ويوؤكد Lee اأهمية هذه املعاجلة 
بتفوق يف قدراتها =  تتمتع  التي ال  الدول  لي�سمل  املفهوم  الناعمة وال�سلبة وتو�سيع �سالحية  القوة  التداخل بني  تقليل  نظريًّا وتطبيقيًّا يف 
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وباالإ�سافة اإلى ما�سبق، يرى الباحث اأن اأحد االنتقادات االأ�سا�سية الممكن توجيهها اإلى 
تعريف )ات) ناي للقوة الناعمة، وهي م�سدر للعديد من االإ�سكاليات المثارة �سده ال �سيما من 
منظور دول الجنوب، يت�سل بعدم تركيز ناي في تعريفه ومعالجته للمفهوم ب�سكل كاف على 
الوجه الداخلي اأو الوجه الدفاعي للقوة الناعمة. فاإذا كان الوجه الخارجي الظاهر اأو االإيجابي 
الوجه  فاإن  االآخرين،  في  التاأثير  على  القدرة  في  يتمثل  القوة  اأ�سكال  من  �سكل  الأي  الن�سط 
الداخلي اأو الدفاعي لها يكمن في القدرة على مقاومة التاأثر اأو التغير بتاأثير ممار�سة االآخرين 
اال�ستقالل  هما  اأ�سا�سيين؛  معنيين  يحمل  الداخلي  الوجه  فاإن  المعنى،  وبهذا  القوة.  لهذه 
اأ�سالة  باال�ستقالل  ويق�سد   .(24(Invulnerability االنك�ساف  وعدم   Autonomy الذاتي 
بفواعل  تاأثرها  وعدم  وتطورها،  ا�ستمرارها  اأو  ن�ساأتها  في  �سواء  للدولة  الناعمة  القوة  موارد 
اأو عوامل خارجية. بينما ت�سير المناعة اأو عدم االنك�ساف اإلى امتالك مواطني الدولة ذاتهم 
�سورة ذاتية اإيجابية عن اأنف�سهم ودولهم. وتزداد اأهمية ت�سمين هذا الوجه الداخلي في تحليل 
القوة الناعمة بالنظر اإلى اأنه حظي تقليدًيّا باالهتمام باعتباره يمثل البعد غير المادي االأ�سا�سي 
الموؤ�سرات الخا�سة بالروح  الفاعل؛ حيث كان يظهر في  اأو  في معادالت تقدير قوة الدولة 
لموؤ�سرات  التف�سيلي  الطابع  وي�سمح  ونحوها.  ال�سيا�سي  النظام  و�سرعية  والقتالية،  المعنوية 
القوة الناعمة بتحليل هذه االأبعاد على نحو اأكثر تنظيًما من خالل ر�سد مدى ر�سا مواطني 
ال�سيا�سي،  نظامهم  عن  مثاًل  )ر�ساهم  لدولتهم  الناعمة  بالموارد  واقتناعهم  اأنف�سهم  الدولة 
دولتهم  وقدرات  وال�سعبية،  العليا  ثقافتهم  ومنتجات  واأدوارها،  الخارجية  دولتهم  و�سيا�سة 
االقت�سادية والع�سكرية). وقد قامت العديد من مقايي�ض القوة الناعمة الحديثة بت�سمين بع�ض 

الناعمة قد  القوة  نطاق  للجاذبية من  املحققة  ال�سلبة  للموارد  الكلي  اال�ستبعاد  فاإن  املعاجلة،  ب�ساطة هذه  = االق�سادية والع�سكرية. ورغم 
يخلق ثنائية حتليلية جامدة تقلل قدرات املفهوم التحليلية نظريًّا والتطبيقية فعليًّا، ومن ثم فاإن املعاجلة املقرتحة يف املنت تبدو اأكرث توازًنا؛ حيث 
ت�سمن املمار�سات التالعبية واالإكراهية ال�ساغطة الرمزية، وكذا املمار�سات ال�سلبة ذات اجلاذبية، مع ا�ستبعاد املمار�سات االإكراهية ال�سلبة 

ب�سكل اأ�سا�سي. للمزيد، انظر:
 Geun Lee, “A Theory of Soft Power and Korea’s Soft Power Strategy”, Korean Journal of Defense Analysis 21, no. 2 (2009):
205–218.

 Martin Griffiths, Terry O’Callaghan and Steven C. Roach, International Relations: The Key Concepts, 2nd ed., Routledge Key (24(
Guides (London: Routledge, 2008): 258.
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هذه الموؤ�سرات؛ حيث ال يت�سور اأن يقتنع االآخرون بجاذبية الدولة و�سمعتها اإذا لم يكن اأهلها 
اأنف�سهم مقتنعين بذلك)25).

خال�سة ما �سبق، اأن بع�ض م�سكالت تعريف ناي تكمن في تركيزه على موارد الجاذبية 
للقوة  التعاوني  للطابع  التاأطير واالإقناع والت�سبيك، وانحيازه  بمفردها دون تعمق في موارد 
الناعمة بما يعني تهمي�ض اإمكانيات التوظيف ال�سراعي لها، وكذلك عدم تركيزه ب�سكل كاف 
على الوجه الداخلي اأو الوجه الدفاعي للقوة الناعمة. وبناًء على هذه االنتقادات، يرى الباحث 
اإمكانية اإعادة تعريف القوة الناعمة باعتبارها قدرة الفاعل على التاأثير في اإدراكات وتف�سيالت 
ال�سلة  ذات  المادية  غير  الموارد  على  اأكبر  ب�سورة  اعتماًدا  االآخرين  و�سلوكيات  وح�سابات 
اأو   Cooptive لالآخرين  جاذب  تعاوني  ب�سكل  �سواًء  والجاذبية  واالإقناع  التاأطير  باآليات 
ا�ستغاللي Manipulative يتالعب بم�سالحهم اأو يهددهم بالتاأطير ال�سلبي، مع مناعة الفاعل 

في مواجهة الخ�سوع لمثل هذه االآليات )خا�سة اال�ستغاللية منها).

الف�سل الثاني: القوة الناعمة بين نظريات العالقات الدولية وت�سنيفات القوة

الكبرى  والمدار�ض  النظريات  من  مو�سعه  اإدراك  الناعمة  القوة  مفهوم  تحليل  ي�ستدعي 
في درا�سة العالقات الدولية التي طرحت ت�سورات مختلفة للقوة وطبيعتها واأبعادها. كما اأن 
المفهوم بطرحه ت�سنيًفا ثنائيًّا للقوة بين �سلبة وناعمة يثير الت�ساوؤل حول مدى جدته ومو�سعه 
من الت�سنيفات المتنوعة للقوة واأنماطها، وعالقته ببع�ض المفاهيم االأخرى ذات ال�سلة مثل 
القوة المدنية والمعيارية واالجتماعية وغيرها. وي�سعى هذا الف�سل اإلى معالجة هذه الق�سايا في 
محورين اأ�سا�سيين يتناول اأولهما باإيجاز مفهوم القوة في نظريات العالقات الدولية، ويراجع 
الناعمة ب�سكل  الت�سنيفات االأ�سا�سية للقوة و�سورها المتداخلة مع مفهوم القوة  الثاني بع�ض 

يو�سح �سبكاته المفاهيمية االأو�سع.

 Simon Anholt, Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions (Basingstoke, Hampshire: (25(
Palgrave Macmillan, 2007): 58.
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: القوة الناعمة ونظريات العالقات الدولية اأولاً
يعد مفهوم القوة اأحد المفاهيم المحورية – اإن لم يكن المفهوم المحوري – في حقل 
وتعريفاتها  واأبعادها  ب�سورها   – القوة  مفهوم  تغير  اعتبار  يمكن  بحيث  الدولية؛  العالقات 
اأدت  متعددة  عوامل  ثمة  اإن  ومنظوراته.  الحقل  لتطور  اأ�سا�سي  محرك  بمثابة   – المختلفة 
ب�سكل خا�ض  المفهوم مع ربطه  لهذا  المادية  االأبعاد  منذ وقت مبكر على  التركيز  اإلى غلبة 
بالمدر�سة الواقعية »الهيكلية خا�سة« اأكثر من �سواها. فاالفترا�سات االأ�سا�سية لهذه المدر�سة 
قامت على فو�سى العالقات الدولية، والتي تتمثل اأهم تجلياتها في ح�سور ال�سراع والحرب 
كمظهر اأ�سا�سي للعالقات واحتمال قائم على الدوام، بما يجعل ال�ساغل االأ�سا�سي لكل دولة 
هو تحقيق م�سالحها الوطنية، وفي مقدمتها البقاء وحماية اأمنها، وهو ما يقت�سي زيادة قوتها. 
ووفًقا لهذا الت�سور الغالب، ت�سبح القوة معنية باالأ�سا�ض بتحليل كيف ت�ستطيع دولة ا�ستخدام 
مواردها المادية الإرغام دولة اأخرى على القيام بت�سرف اأو �سلوك لم تكن ترغب في القيام به، 
اأو الدفاع عن ذاتها في مواجهة مثل هذا ال�سلوك. وت�سبح الموارد االأولى بالتركيز هي حجم 
الجي�ض ومدى ت�سلحه وغيرها من موؤ�سرات الموارد الع�سكرية للدولة، وثروة الدولة وم�ستوى 
تطورها االقت�سادي وقدراتها االإنتاجية، وغيرها من موؤ�سرات الموارد االقت�سادية )القابلة عند 
بالخ�سائ�ض  المتعلقة  والموؤ�سرات  للدولة)،  الع�سكرية  القدرات  لخدمة  للتحويل  ال�سرورة 
الديموغرافية والجغرافية للدولة وموقعها و�سكلها. وقد ظهر التاأكيد على هذه االأبعاد للقوة 
مير�سايمر واآخرين. فجون  الجديدة؛ مثل كينيث والتز وجون  الواقعية  المدر�سة  لدى رموز 
ملمو�سة  اأ�سواًل  وتمثل  الدولة  تملكها  محددة  مادية  قدرات  باأنها  القوة  يعرف  مير�سايمر 
تحدد قدرتها الع�سكرية باالأ�سا�ض. ويعرف كينيث والتز كذلك القوة بالتركيز على القدرات 
الممثلة في حجم ال�سكان واالإقليم، وتوافر الموارد، والقدرة االقت�سادية، والقوة الع�سكرية، 
باعتبارها  للقوة  تعريف روبرت جبلن  ويت�سابه ذلك مع  ال�سيا�سي وكفاءته.  النظام  وا�ستقرار 

القدرات الع�سكرية واالقت�سادية والتكنولوجية للدولة)26).

 John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: Norton, 2001): 55; Kenneth N. Waltz, Theory  (26(
 of International Politics (Reading, MA: Addison Wesley, 1979): 13; Robert Gilpin, War and Change in World Politics
(Cambridge: Cambridge University Press, 1981): 13.
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وفي اإطار هذا الت�سور للقوة، ركز حقل العالقات الدولية لفترة طويلة على الموارد المادية 
والدول ذات الن�سيب االأكبر من هذه الموارد، مع التركيز منهجيًّا على القيا�ض الكمي لها، 
واالهتمام مو�سوعيًّا بق�سايا؛ مثل الع�سكرة والعنف. وفي المقابل، تم تهمي�ض االهتمام بالدول 
ال�سغيرة والفاعلين من غير الدول باعتبارهم اأقل امتالًكا لهذه الموارد واأقل انخراًطا كفاعلين 
موؤثرين في هذه الق�سايا. كما �ساد الت�سكك لدى الواقعيين في جدوى النظريات والمناهج 
االأكثر اهتماًما بالجوانب غير الملمو�سة على ح�ساب القوة الع�سكرية، وكذلك التخويف من 
خطورة المثالية ال�سائدة في االتجاهات المنادية باالهتمام باالأبعاد االأخالقية في العالقات بين 
العمل  اال�ستقرار هو  للحفاظ على وجودها و�سمان  الدول  اهتمام  مثار  الدول)27). وي�سبح 
على زيادة قوتها الع�سكرية في حدود معينة �سواء ب�سكل منفرد اأو بالتحالف مع اأطراف اأخرى 
الواقعية  ُيعرف بمدر�سة  ما  اإطار  التهديدات في  القوى في مواجهة  توازن  بما يكفل تحقيق 
الدفاعية Defensive realism اأو زيادتها ب�سورة كبيرة لتحقيق اال�ستقرار القائم على الهيمنة 

 .(28((Offensive realism مدر�سة الواقعية الهجومية اأو العدوانية( Hegemonic stability

ويعترف الواقعيون بتطور م�سادر القوة الع�سكرية بتاأثير التطور التاريخي والتكنولوجي، 
بما اأدى مثاًل اإلى انتقال التركيز من اعتبارات ال�سيطرة على االإقليم والموارد الزراعية كمحددات 
اأن غلبة ح�سور اال�سراع والحرب كمحور  اإال  اإلى اعتبارات التقنية والتنظيم.  اأ�سا�سية للقوة 
التفاعالت الدولية يجعل القوة الع�سكرية هي مناط التحليل، ال �سيما مع تزايد تهديدات الحرب 
وتحدياتها بفعل التطور التكنولوجي. ويتجاهل الواقعيون – بدرجة كبيرة – التاأثيرات ذات 
القوة  وعالقات  للتفاعالت  جديدة  وق�سايا  واأنماط  م�ستويات  ا�ستح�سار  في  التقني  التطور 

المعلوماتية واالت�سالية)29).

بهذا   – القوة  مفهوم  محورية  على  تركيًزا  اأقل  االأخرى  المدار�ض  بدت  المقابل،  في 
الجديدة  الليبرالية  الموؤ�س�سية  فالمدر�سة  الدولية.  العالقات  في   – االأقــل  على  المعنى 

 Janice Bially Mattern, “The Concept of Power and the (Un)discipline of International Relations”, chap. 40 in The Oxford (27(
 Handbook of International Relations, edited by Christian Reus–Smit and Duncan Snidal, The Oxford Handbook of Political
 Science (Oxford: Oxford University Press, 2008): 691–693.

 Utpal Vyas, Soft Power in Japan–China Relations: State, Sub–State and Non–State Relations, Routledge Contemporary Asia (28(
Series (London: Routledge, 2011):18.

)29) املرجع ال�سابق.
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الإن�ساء  يوؤدي  نحو  على  الدول  بين  الم�سالح  تالقي  توؤكد   Neoliberal institutionalism
ا باأن  موؤ�س�سات وترتيبات يكون من �ساأنها تروي�ض قوة الدولة، وهو ما يعطي انطباًعا �سمنيًّ
الظواهر  من  العديد  اأن  كذلك  الليبرالية  المدر�سة  وتبرز  الدولة.  لقوة  مناق�سة  الموؤ�س�سات 
فهمها  يمكن  واإنما  فقط،  القوة  في  تف�سيرها  تجد  الدولية ال  العالقات  في  المهمة  والنواتج 
على نحو اأف�سل بالرجوع اإلى تاأثير الديمقراطية والترتيبات الموؤ�س�سية الداخلية وطبيعة �سبكة 
الم�سالح المحلية داخل الدول والقيم الليبرالية واالعتماد االقت�سادي المتبادل والموؤ�س�سات 
 الدولية. وبالمثل، تقلل المدر�سة البنائية Constructivism من اأهمية القوة – بالمعنى المادي 
التفاعل  وعمليات  المعيارية  والهياكل  االأفكار  تاأثيرات  على  التركيز  الواقعي – ل�سالح 
االجتماعي والتعلم واالإقناع التي يتم من خاللها خلق الهويات واإ�سفاء المعاني على الفاعلين 

الدوليين واأنماط التفاعالت بينهم)30).

اإليه بارنت ودوفال واآخرون من قدرة هذه المدار�ض على  اإال اأن ذلك ال ينفي ما ي�سير 
المدر�سة  كانت  فاإذا  واآثارها.  الأ�سكالها  جديدة  اأبعاد  على  بالتركيز  للقوة  مغاير  فهم  تقديم 
الواقعية تركز على القوة الع�سكرية، فاإن المدر�سة الليبرالية تلفت االنتباه اإلى عدة �سور واأبعاد 
والقوة   Power of consensus التوافق  قوة  اأو  للقوة  الجماعي  الطابع  اأهمها  للقوة؛  اأخرى 
االقت�سادية والقوة الموؤ�س�سية وقوة االعتماد المتبادل. فاأحد االفترا�سات االأ�سا�سية للمدر�سة 
الليبرالية هي تمتع االأفراد اأو الفاعلين بحرية االإرادة واالختيار، بما يجعلهم غير مقيدين بالطابع 
التعاون وال�سعي  ي�سبح بمقدورهم  يفر�سه من �سراع، بل  الدولية وما  للعالقات  الفو�سوي 
لتحقيق م�سالح م�ستركة بما يكفل تحقيق االأمن للجميع. وبخالف الطابع االنفرادي الذي 
باإرادتهم  يختارون  الفاعلين  اأو  االأفراد  اأن  على  الليبرالية  المدر�سة  توؤكد  الواقعية،  عليه  تقوم 
الحرة التعاون اأو التوافق من اأجل ممار�سة القوة، دون اأن ينفي ذلك التناف�ض بينهم؛ حيث اإن 
تحقق قدر من التوافق �سرط �سروري لممار�سة القوة حتى في النظم الت�سلطية؛ حيث يحتاج 

 Michael Barnett and Raymond Duvall, “Power in International Politics”, International Organization 59, no. 1 (Winter  (30(
2005): 39–40.
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الحاكم الم�ستبد للتعاون مع نخبته االإدارية والع�سكرية. فالتن�سيق والتعاون بين الفاعلين يزيد 
من قوتهم وقدرتهم على التاأثير في النظام الدولي بما يحقق م�سالحهم)31).

ال�سلع  تدفق  تزايد  اأن  على  منها  رئي�سة  تيارات  في  كذلك  الليبرالية  المدر�سة  وتركز 
القوة  اأهمية  يعزز  المختلفين  والفاعلين  الدول  بين  واال�ستثمارات  والتجارة  والخدمات 
مثل  الدول  فاعلين من غير  المجال الأدوار  يف�سح  الع�سكرية، كما  بالقوة  مقارنة  االقت�سادية 
واأعباء  التزامات  من  ن�سبيًّا  تحررها  مع  موارد  من  تملكه  بما  الجن�سيات  متعدية  ال�سركات 
وغير  االقت�سادية  العالقات  كثافة  زيادة  فاإن  الفكرة،  لذات  وامتداًدا  الدول.  لدى  االإنفاق 
االقت�سادية بين الفاعلين من �ساأنه توليد عالقات اعتماد متبادل Interdependence؛ حيث يتاأثر 
الفاعلون حال حدوث اأي انقطاع اأو تغيير في العالقات ب�سكل متبادل وبدرجة كبيرة )واإن 
كانت لي�ست مت�ساوية اأو متماثلة بال�سرورة). ويمّكن ذلك الفاعلين االأقل تاأثًرا في �سبكات 
اأو غير مبا�سر لتحقيق م�سالحهم. كما  االعتماد المتبادل من توظيفها لل�سغط ب�سكل مبا�سر 
ي�ستطيع الفاعلون االأقل قوة ممار�سة ال�سغط على باقي اأع�ساء �سبكات االعتماد المتبادل من 
خالل ت�سخيم حجم المخاطر التي قد تنجم عن ان�سحابهم اأو خروجهم من عالقات االعتماد 
�سترنج  �سوزان  ت�سميه  مما  جزًءا  ذلك  وي�سكل  فيها.  اال�ستمرار  عن  عجزهم  اأو   المتبادل 
الهياكل  الفاعلون  يوظف  حيث  Structural power؛  الهيكلية  بالقوة   Susan Strange 

تحقيق  اأجل  من  وغيرها –  وفنية  واقت�سادية  �سيا�سية  وترتيبات  اتفاقات  المختلفة – من 
م�سالحهم باأ�سكال اأقل مبا�سرة من القوة التفاعلية Relational power التي يوظف فيها الفاعل 

قدراته الع�سكرية واالقت�سادية في عالقاته المبا�سرة مع فاعلين اأو مجموعات اأخرى)32).

وفي �سياق م�سابه، تبرز المدر�سة الموؤ�س�سية الليبرالية الجديدة قوة الموؤ�س�سات اأو القوة 
الموؤ�س�سية Institutional power بتركيزها على كيف توؤدي الموؤ�س�سات الدولية واالإقليمية 
اإلى التعاون وتاأثيرها في ت�سكيل المزايا الت�ساومية للفاعلين، وتجميد اأوجه الخالف والتناق�ض، 

 Hannah Arendt, “Communicative Power”, chap. 4 in Power, edited by Steven Lukes, Readings in Social and Political  (31(
 Theory (Oxford: Basil Blackwell, 1986): 59–75; Vyas, Soft Power in Japan–China Relations: 20.

 Susan Strange, The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge Studies in International (32(
Relations 49 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996): 25–29.
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ومعالجة ق�سية عدم التماثل بينهم. فالقوة ال تقت�سر على ا�ستخدام القوة الع�سكرية اأو القدرات 
ا و�سع القوة في اإطار موؤ�س�سي من خالل  االقت�سادية للترهيب اأو الترغيب، واإنما يمكن اأي�سً
القرار  اتخاذ  للدول عند  المتاحة  الخيارات  تنظم  التي  الحكم والقواعد  المنظمات واأنظمة 
ب�سكل يجعل ممار�سة القوة اأكثر قبواًل واأقل ق�سًرا، وهو ما يعرف اأحياًنا بالوجه الثاني للقوة. 
ويبرز هذا الوجه اإمكانية اأن يمار�ض الفاعل القوة ا�ستناًدا اإلى مركزه الموؤ�س�سي على نحو يفوق 
بال�سرورة  لم يجعلها مرتبطة  للقوة  الثاني  الوجه  اأن  للقوة)33). كما  مادية  به موارد  يتمتع  ما 
الموؤ�س�سية  مواقعهم  ا�ستغالل  على  الفاعلين  قدرة  ببيان  ترتبط  ما  بقدر  المفتوح  بال�سراع 
الإ�سكات المعار�سة. وفي هذا ال�سياق، اأ�سهمت المدر�سة الموؤ�س�سية الليبرالية في ت�سليط ال�سوء 
على ق�سايا مثل تحديد االأجندة و�سنع القرار واالإذعان في الموؤ�س�سات الدولية، وتف�سير اإثارة 
وعدم اإثارة ق�سايا معينة، بما جعل الـ »ال اأحداث Non-events« تحظى باالهتمام باعتبارها 
تنطوي على ممار�سات للقوة، مع فتح المجال للبحث عن ممار�سات القوة في ق�سايا التعاون 

الدولي ولي�ض فقط في الق�سايا والتفاعالت ال�سراعية)34).

ورغم تعدد �سور القوة التي يمكن ا�ستقاقها من افترا�سات المدر�سة الليبرالية، فاإن اأحد 
االنتقادات االأ�سا�سية لها هو عدم اإيالء اهتمام كاٍف بقوة االأفكار والمعلومات واالت�ساالت، 
اأبرزت بع�ض االأنماط  التي   Constructivism البنائية  المدر�سة  اإلى حدٍّ كبير  وهو ما تعالجه 
اأو االأوجه االأخرى للقوة اأكثر ارتباًطا باالأفكار والهويات المحددة لماهية الم�سالح وكيفية 
الدفاع عنها. فالجوهر االأ�سا�سي لهذه المدر�سة هو عدم ح�سر نف�سها في اأي افترا�سات م�سبقة 
االأفكار  هو  االأ�سا�سي  المعيار  اإن  اإذ  فيه؛  القوة  وم�سادر  وفاعليه  الدولي  النظام  طبيعة  حول 
والمعايير ال�سائدة بين الفاعلين حول طبيعة هذا النظام �سواء كان فو�سويًّا اأو غير ذلك؛ وهو ما 
يوؤدي اإلى اإعالء القوة الع�سكرية اأو االقت�سادية اأو الموؤ�س�سية اأو غيرها من اأ�سكال القوة. ورغم 
هذا الطابع المنفتح، فاإن االأولوية بهذا المعنى ت�سبح للقوة الفكرية Ideational power اأي 

)33) كاأن يكون الفاعل قد اكت�سب هذا املركز املوؤ�س�سي يف ظروف معينة وتغريت بعدها هياكل القوة املادية، وهو ما يظهر يف قوة االعرتا�ض اأو 
الفيتو لدى بريطانيا يف جمل�ض االأمن الدويل التي متنحها مزايا تفوق قدراتها املادية لدى املقارنة بدول اأخرى؛ مثل اليابان اأو اأملانيا التي فقدت 

مثل هذه القوة املوؤ�س�سية يف ذات ال�سياق التاريخي لتطور االأمم املتحدة كموؤ�س�سة. 
 Utpal Vyas, Soft Power in Japan–China Relations: 40–41; Mattern, “The Concept of Power”: 693. (34(
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القدرة على ت�سكيل الروؤى والهياكل المعيارية والقيمية التي ت�سكل بدورها الهويات والمراكز 
التفاعالت  ثم توجيه  لذواتهم وم�سالحهم، ومن  الفاعلين  اإدراك  ابتداًء، وتوؤثر في  واالأدوار 
الحًقا في اتجاهات معينة)35). وترتبط القوة الفكرية بهذا المعنى بمفهومي »التن�سئة الدولية 
 »Internalization الداخلي  الت�سمين  اأو  و»اال�ستيعاب   »International socialization

بالمعنى  الدولية  الموؤ�س�سات  فاإن دور  الدولية«  الخارجية. ووفًقا الأدبيات »التن�سئة  للمعايير 
الوا�سع في »التن�سئة االجتماعية« للفاعلين لم يحظ باالهتمام الكافي من المنظورات المختلفة 
للعالقات الدولية)36). وتقت�سي معالجة هذه الفجوة اإدراك التباينات بين منظورات العالقات 
وتحديدها  الخارجية  ل�سيا�ستها  �سياغتها  وكيفية  وطبيعتها،  الدولة،  تعريف  في  الدولية 
لم�سالحها، وتحليل الق�سايا والعمليات التي يثيرها مفهوم التن�سئة، وفي مقدمتها التمييز بين 
اأو   Compliance واالإذعان  والقيمي)  )ال�سلوكي   Internal conformity الداخلي  االمتثال 
االمتثال الخارجي External conformity )الذي ين�سرف اإلى ال�سلوك فقط))37). وفي هذا 
ال�سياق يمكن التمييز بين ثالث اآليات اأ�سا�سية لتاأثير الموؤ�س�سات الدولية في �سلوك الدولة نحو 
مزيد من اال�ستجابة اأو التوافق Conformism مع مطالب هذه الموؤ�س�سات ومعاييرها، وهي: 
تف�سيالت  تغيير  واآليات  الداخلية،  القوى  بين  التوازن  تغيير  واآليات  والحث،  االإكراه  اآليات 
القوى الداخلية. ويق�سد باالأولى ا�ستخدام االآليات المادية للثواب والعقاب من قبل االأطراف 
وجود  افترا�ض  من  ذلك  وينطلق  وغاياتها.  لم�سالحها  الدولة  تعريف  في  للتاأثير  الخارجية 
منظومة )تت�سم بدرجة عالية من الوحدة والثبات) لم�سالح الدولة ككل واأهدافها. اأما اآليات 

 Barnett and Duvall, “Power in International Politics”: 87–103; James Bernard Murphy, “Perspectives on Power”, Journal of (35(
 Political Power 4, no. 1 (March 2011): 87–103; Mattern, “The Concept of Power”: 691–696.

)36) ملراجعة نقدية ال�ستخدامات مفهوم »تن�سئة الدولة« يف اإطار العالقات الدولية، انظر: 
 Kai Alderson, “Making Sense of State Socialization”, Review of International Studies 27, no. 3 (July 2001): 415–433;
 Alastair Iain Johnston, “Treating International Institutions as Social Environments”, International Studies Quarterly 45,
 no. 4 (December 2001): 487–515; Cameron G. Thies, Socialization in the International System (PhD diss., Arizona State
University, 1999).

»التن�سئة  فكرة  على  تركز  حيث  والدور؛  التن�سئة  مفاهيم  بني  للربط  منوذًجا  الدويل«  النظام  يف  »التن�سئة  حول  االأخرية  الر�سالة  وتقدم 
االجتماعية« للدول يف النظام الدويل التي اأثارها املنظور البنائي، وحتللها من خالل منوذج يجمع بني اأكرث من مدخل، اأحدها اقرتاب الدور. 
وتطبق الر�سالة هذا النموذج على التطور التاريخي للدبلوما�سية االأمريكية واالإ�رشائيلية، وذلك يف اإطار تتبع تطور اأدوار الدول منذ ن�ساأتها 
اأو ظهورها، وكيفية اكت�ساب اأو تعلم الدولة اأدواًرا جديدة يف اإطار عملية ت�سبه التن�سئة االجتماعية، متار�ض فيها البيئة والفواعل االأخرى 

تاأثريات مهمة من �ساأنها تعزيز اأدوار معينة، وتعديل اأدوار اأخرى اأو تعطيلها اأو اإلغاوؤها كلية.
 Jens Rydgren, “Conformity”, in International Encyclopedia of the Social Sciences, edited by William A. Darity Jr., 2nd ed., (37(
 vol. 2, Cohabitation–Ethics in Experimentation, Macmillan Social Science Library (Detroit, MI: Macmillan, 2008): 71–73.
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تغيير التوازن فت�ستهدف تغيير التوزيع الداخلي للقوة بين القوى االجتماعية المختلفة، وذلك 
انطالًقا من افترا�ض اأنه رغم الثبات الن�سبي لم�سالح واأهداف كلٍّ من هذه القوى والجماعات 
على حدة، فاإن تغيير توزيع القوى بينها يوؤدي اإلى تغير في تف�سيالت الدولة ككل باعتبارها 
)اأي هذه التف�سيالت) مح�سلة لتجميع م�سالح هذه القوى باأوزانها الن�سبية المختلفة. والواقع 
اأن هذا الم�ستوى ين�سرف اإلى محاولة التدخل الخارجي في التاأثير في الموؤ�س�سات الداخلية، 
المختلفة  القرار والقوى  الن�سبية لوحدات  الدولة، واالأوزان  القرار في  �سيما هيكل �سنع  ال 
في اإطاره. واأخيًرا فاإن ال�سكل االأكثر تعبيًرا عن مفهوم التن�سئة Socialization يتمثل في االآلية 
والقوى  الجماعات  تف�سيالت  تغيير  اإلى  الخارجية  االأطراف  بموجبها  ت�سعى  التي  الثالثة 
المختلفة داخل الدولة، ولي�ض فقط توزيع القوى فيما بينها؛ بحيث يتم ت�سمين التف�سيالت 
ا Internalization �سمن روؤى وت�سورات القوى المحلية داخل  الخارجية اأو ا�ستيعابها داخليًّ
قبيل  الخارجية هي من  للمعايير  المخالفة  الذاتية  الت�سورات  ت�سبح  لذلك  نتيجة  الدولة)38). 
االأفكار وال�سلوكيات المنحرفة Deviant التي ينبغي التخلي عنها اأو تعديلها، واالعتذار عن 
ال�سلوكيات التي نجمت عنها. وبهذا المعنى يمكن اعتبار اأدبيات »اللوم واالعتذار الدولي«)39) 
جزًءا من االهتمام بم�ساألة التاأثيرات الفكرية الخارجية وتاأثيراتها؛ حيث تعك�ض الوجه االآخر 
لق�سية التوافق ال�سلوكي والقيمي مع التو�سيفات المعيارية الأدوار الدولة اأو الفاعل الدولي، 

وتعبيًرا عن نجاح القوى االأخرى في فر�ض روؤاها وت�سوراتها كمعايير قيمية لل�سلوك.

في  القوة  مفهوم  تطور  من  الناعمة  القوة  مفهوم  مو�سع  عن  ال�سابق  التحليل  ويك�سف 
العالقات الدولية والمنظورات المختلفة في تحليلها. فمن ناحية، ثمة اتفاق على ارتباط القوة 
الناعمة بالمنظورات الجديدة التي �سهدها العلم في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة والتي 
تركز على القيم الثقافية والجوانب المعنوية، وفي مقدمتها مفهوم القوة الفكرية. كما يتداخل 
المفهوم في بع�ض جوانبه مع المنظورات الموؤ�س�سية والليبرالية والمدر�سة المثالية، فيما يتعلق 
اإمكانيات التعاون وتوظيف الموؤ�س�سات  بعدم االقت�سار على قوة الفاعلين من الدول واإبراز 

Johnston, “Treating International Institutions”: 487–512. (38(
)39) ملزيد من التفا�سيل حول كيفية تناول هذه الق�سية من منظورات العالقات الدولية املختلفة، والتطبيق على حاالت متعددة لالعتذار الدويل 

.»Non–apology كاليابان واأملانيا، باالإ�سافة اإىل تركيا كنموذج لـ »عدم االعتذار
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وعالقات االعتماد المتبادل لممار�سة القوة باأ�سكال اأقل اإكراًها)40). لكن الخالف يثور حول 
ا�ستخدامه في  المفهوم يمكن  اأن  فبينما يرى ناي  الواقعي.  المنظور  اإطار  المفهوم في  موقع 
اإطار المنظور الواقعي في تعريفه االأ�سلي الذي يدر�ض كل عنا�سر قوة الدولة بما فيها العنا�سر 
الرمزية اأو المعنوية، فاإن غالة المنظور الواقعي ورموزه االأ�سا�سية في المرحلة الراهنة يتحفظون 

على ذلك مركزين على الجوانب المادية االقت�سادية والع�سكرية ب�سكل اأ�سا�سي.

الدولي  النظام  فو�سوية  على  التاأكيد  في  الواقعية  المدر�سة  اأن�سار  ي�سترك  لناي،  فوفًقا 
تعزيز  اأمنها من خالل  لتحقيق م�سالحها وحماية  ال�سعي  ال�سيادة بدافع  الدول ذات  وتحرك 
قوتها ال �سيما الع�سكرية. والقا�سم الم�سترك بين الواقعيين على اختالف روافدهم هو التاأكيد 
المقولة،  اأو  الخال�سة  هذه  مع  ناي  ويتفق  القوة«.  �سيا�سات  العالمية هي  »ال�سيا�سة  اأن  على 
المادية  المختلفة  واأبعادها  القوة  عنا�سر  يت�سمن  �سامل  بمعنى  القوة  اإدراك  اأهمية  يبرز  لكنه 
وغير المادية؛ مثل االأفكار واالإقناع والجاذبية، وهو الفهم ال�سامل الذي اأكدت عليه جميع 
التيارات الواقعية تقريًبا عدا بع�ض اأن�سار الواقعية الجديدة. وتكفي االإ�سارة في هذا ال�سدد اإلى 
تاأكيد هانز مورجانثو – الذي اقترنت نظريات القوة با�سمه مقارنة باأي مفكر واقعي اآخر– 
يمار�سونها  من  بين  نف�سية  باعتبارها »عالقة  االأيديولوجيا  قوة  اأو  ال�سيا�سية  القوة  اأهمية  على 
بما  اأعمال  االآخرون من  به  يقوم  ما  بع�ض  ال�سيطرة على  االأولين  تمنح  تمار�ض عليهم،  ومن 
يملكونه من نفوذ يوؤثرون به في عقولهم«. و�سدد مورجانثو على اأنه »مهما كانت االأهداف 
المادية الأي �سيا�سة خارجية كالح�سول على م�سادر للمواد االأولية، اأو اإجراء تغييرات اإقليمية، 
التاأثير في  االآخرين من خالل  �سلوك  ال�سيطرة على  دائًما  يتطلب  اإنجازها  فاإن  اأو غير ذلك، 

عقولهم«)41).

)40) اإحدى ال�سور املتطرفة لهذا التداخل ما يذهب اإليه كري�ستوفر الين من انتقاد مفهوم القوة الناعمة باعتباره ال يقدم جديًدا؛ اإذ ال يعدو اأن 
يكون تكراًرا واإعادة اإنتاج »جتارية« اأكرث قابلية للت�سويق ملقوالت هذه املنظورات ونظريات ال�سالم الدميقراطي ونحوها. وي�سكك الين فيما 
اإذا كانت القوة الناعمة تقدم م�سدًرا م�ستقالًّ اأو متغرًيا اأ�سياًل للتاأثري يف ال�سيا�سة الدولية اأم اأنها جمرد متغري زائف اأو اأحد موؤ�رشات متغريات 

اأخرى اأ�سيلة؛ مثل تاأثري املوؤ�س�سات الدولية اأو الت�سابه يف النظم ال�سيا�سية، انظر: 
 Christopher Layne, “The Unbearable Lightness of Soft Power”, in Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical,
 Historical and Contemporary Perspectives, edited by Inderjeet Parmar and Michael Cox, Routledge Studies in US Foreign
Policy (London: Routledge Taylor and Francis, 2010): 54–55.

)41) مقتب�ض يف: اإ�سماعيل �سربي مقلد، العالقات ال�سيا�سية الدولية: النظرية والواقع )اجليزة: املكتبة االأكادميية، 2011): 170، نقاًل عن، انظر: 
 Hans J. Morgenthau, “Power and Ideology in International Politics”, in International Politics and Foreign Policy: A Reader
in Research and Theory, edited by James N. Rosenau (New York: Free Press of Glencoe, 1961): 171.
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اأي اأن القوة الناعمة ال تتعار�ض مع الجوهر الحقيقي للمنظور الواقعي بهذا المعنى، واإن 
 National survival كانت تظل في مرتبة اأقل ن�سبيًّا؛ نظًرا للتاأكيد على اأولوية البقاء القومي
باعتباره الم�سلحة العليا للدولة، بما يعلي من اأهمية القوة الع�سكرية ب�سكل عام )ال �سيما لدى 
ي�سهده  ما  على  تاأكيد  من  واآخرون  ناي  يبرزه  عما  ن�سبيًّا  ذلك  ويختلف  الجدد).  الواقعيين 
الدولية  الظروف  تغير  مع  للقوة  الع�سكرية  غير  االأبعاد  اأهمية  ت�ساعد  من  المعا�سر  الواقع 
الحروب  احتماالت  من  يقلل  بما  الدول  بين  المتبادل  االعتماد  عالقات  تعقد  تزايد  نتيجة 
دوافع  تحركهم  ال  الذين  الدول  غير  من  الفاعلين  وبروز  بينها،  الع�سكرية  القوة  وا�ستخدام 
االأمن وال يعتمدون باالأ�سا�ض على القوة الع�سكرية. كما اأدت ثورة المعلومات واالت�ساالت 
وتزايد الوعي الجماهيري و�سعوبة احتكار المعلومات اإلى تزايد اأهمية القدرة على التاأثير في 
للقوة،  االت�سالية  االأبعاد  والم�سداقية ومراعاة  بالجاذبية  والتمتع  الق�سايا  وتاأطير  التف�سيالت 
وهو ما ي�سدق ب�سكل اأكبر حتى في حاالت توظيف االأداة الع�سكرية من قبل الدول المتقدمة 

داخل ما يعرف بـ »نطاقات ال�سراع« التي ت�سم الدول االأقل تقدًما)42).

المدار�ض  اأحد  �سمن  الناعمة  القوة  ت�سكين  ومحاوالت  الجداالت  هذه  عن  وبعيًدا 
بين  الجدل  اإطار  المفهوم في  بعدم وقوع  اأحياًنا  ناي  يدفع  القائمة،  الكبرى  المنظورات  اأو 
يو�سح  بب�ساطة  فهو  البنائية،  اإطار  في  انح�ساره  الليبرالية، وكذلك عدم  اأو  والمثالية  الواقعية 
ا ممن ي�ستخدمون  اأن بع�سً الدولة)43). كما  ا�ستخدامه لتحقيق م�سالح  القوة يمكن  نوًعا من 
مفهوم القوة الناعمة محوًرا الأعمالهم، ي�سل االأمر بهم اإلى اعتبار اأنف�سهم يقدمون فهًما جديًدا 
للعالم  اأكثر دقة  بت�سور  الواقعية والليبرالية والبنائية، وي�سمح  العالمية يجمع مفاهيم  لل�سيا�سة 
لقوتها  الدول  توظيف  وكيفية  القوة  مفهوم  وتغير  والمت�سابكة  المعقدة  وتفاعالته  المعا�سر 
بما يعظم م�سالحها. ويظهر ذلك على �سبيل المثال عند جاالروتي الذي ي�سف روؤيته هذه  
بـ »ال�سيا�سة العالمية Cosmopolitic« وقوامها النظر اإلى الدول كفاعلين عقالنيين تحركهم 
القوة  بين موارد  بالجمع  القوة  لتوظيف  المثالية  الم�ستويات  اإلى  الذاتية والو�سول  الم�سالح 

Nye (Jr.), The Future of Power: 19–20. (42(
 Joseph S. Nye (Jr.), “Notes for a Soft–Power Research Agenda”, in Power in World Politics: 170. (43(
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الناعمة وال�سلبة بما يحقق لهم االأمن والرفاهية)44). وي�سبه ذلك ما يذهب اإليه ناي في تحليله 
للقوة الذكية باعتبارها تتعامل مع مختلف مجاالت و�سياقات وهياكل النظام العالمي القائم 
والتغير  واالإرهاب  الهجرة  ق�سايا  مثل  للقوميات؛  والعابرة  واالقت�سادية  الع�سكرية  بق�ساياه 
المناخي ونحوها، بخالف تركيز الواقعية على الم�ستوى االأول الع�سكري، وتركيز الليبرالية 
على التفاعالت االقت�سادية والعابرة للقوميات، ومن ثم فاإن القوة الذكية – التي تمثل القوة 
 .»Liberal realism الناعمة محوًرا اأ�سا�سيًّا لها – تقدم توليفة جديدة من »الواقعية اللبيرالية
في  االنح�سار  نطاق  الناعمة  القوة  تجاوز  على  الموؤكدة  التقييمات  هذه  مع  الباحث  ويتفق 
مدر�سة معينة، مع التاأكيد على �سرورة الوعي بالتنوع بين هذه المدار�ض في معالجتها للقوة 
الناعمة وطرح مفاهيم ذات �سلة على النحو الذي ك�سفه التحليل ال�سابق، ويمكن تلخي�سه 

في الجدول التالي.

جدول )1–3): القوة الناعمة والجدل حول مفهوم القوة في منظورات العالقات الدولية
البنائيةالليبراليةالواقعية

طبيعة 
قدرة 
الدولة

متعددة الم�سادر االقت�سادية 
والتقنية وال�سيا�سية 

والع�سكرية، واالأخيرة 
هي االأكثر اأهمية في اإطار 

فو�سوية النظام الدولي 
وتهديد اأمن الدول وبقائها

متعددة الم�سادر 
الملمو�سة )خا�سة 
القوة االقت�سادية) 

وغير الملمو�سة )القوة 
الموؤ�س�سية) مع اأولوية 

القوة االقت�سادية

القوة قوامها اعتياد 
المجتمع على معايير 

واأفكار معينة

ا�ستخدام 
قدرة 
الدولة

اأهمية اآليات االإكراه 
المادي، وا�ستخدام القوة 
الع�سكرية مقبول واعتيادي

تقديم البدائل غير 
الق�سرية، ال �سيما 
االعتماد المتبادل

دور ال�سلطة وتراكم 
التفاعالت في ن�سر 
االأفكار والمفاهيم 
عبر اآليات التن�سئة 
االجتماعية داخليًّا 

ودوليًّا

 Giulio M. Gallarotti, The Power Curse: Influence and Illusion in World Politics (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2010):  (44(
174–179.
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مو�سع 
القوة 
الناعمة

مهم�سة في اإطار التركيز 
على االأبعاد المادية 

الع�سكرية للقوة خا�سة 
لدى بع�ض اتجاهات 

الواقعية الجديدة

حا�سرة جزئيًّا في اإطار 
التركيز على القوة 
الموؤ�س�سية ودورها 

في تاأطير االأولويات، 
ف�ساًل عن تاأثيرات القوة 

االقت�سادية في اإعادة 
ت�سكيل التف�سيالت على 

المدى الطويل

حا�سرة ب�سكل اأكبر 
في اإطار التركيز على 
مفاهيم القوة الفكرية 

والتنئ�سة الدولية

مفاهيم 
ذات �سلة 

بالقوة 
الناعمة

مفهوم القوة ال�سيا�سية اأو 
قوة االأيديولوجيا لدى 
مورجانثو واآباء الواقعية 

التقليدية

قوة التوافق، القوة 
الهيكلية، القوة 

الموؤ�س�سية
القوة الفكرية، التن�سئة 

االجتماعية الدولية

الم�سدر: اإعداد الباحث على �سوء ا�ستعرا�ض االأبعاد االأ�سا�سية للجداالت بين التيارات الرئي�سية في 
المدار�ض والمنظورات المختلفة.

ثانياًا: مو�سع القوة الناعمة من ت�سنيفات القوة و�سورها
الدولية  العالقات  منظورات  من  الناعمة  القوة  مفهوم  مو�سع  حول  للجدل  امتداًدا 
جدة  مدى  حول  وتحديًدا  جزئية  اأكثر  م�ستويات  على  الجدل  يثور  الكبرى،  ومدار�سها 
مقارنة  تميزه  ومدى  للقوة،  القائمة  بالت�سنيفات  مقارنة  يطرحه  الذي  والت�سنيف  المفهوم 
ببع�ض المفاهيم االأخرى الم�سابهة اأو المقاربة التي ظهرت في مراحل �سابقة اأو الحقة له، اإن 
لم تتمتع بذات الدرجة من الذيوع واالنت�سار. ويعر�ض الجزء التالي لق�سيتي ت�سنيفات اأنماط 

القوة والمفاهيم المتدخلة مع القوة الناعمة على النحو التالي: 

1- القوة الناعمة وت�سنيفات القوة
بين ثالثة  التمييز  تقليدية قوامها  – على فكرة  – في جوهره  الناعمة  القوة  يقوم مفهوم 
الثروة،  اأو  المال  اأو  العنف، والقوة االقت�سادية  اأو  الع�سكرية  القوة  للقوة هي  اأ�سا�سية  م�سادر 
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والقدرة الثقافية اأو القوة الفكرية )بمعنى المعرفة اأو قوة االإقناع اأو قوة ال�سيطرة على العقول 
اأو الجاذبية). وقد اأ�سار األفين توفلر AlvinToffler اإلى اأن هذه الم�سادر اأو االأ�سكال موجودة 
ومعروفة في مختلفة التفاعالت االإن�سانية منذ القدم مع اختالف اأ�سمائها باختالف م�ستويات 
التفاعل اأحياًنا، واإن كانت قوة المعرفة تعد من اأعالها نوعية وقيمة بالنظر اإلى قابليتها لتحقيق 
االأهداف با�ستخدام الحد االأدنى من ال�سلطة وكذلك قيامها بدور الم�ساعف للثروة والقوة 
الع�سكرية)45). وهذه المعاني تتقاطع في كثير من اأبعادها مع القوة الناعمة واإن كانت ال تتطابق 

معها بال�سرورة. 

كذلك ت�سكك العديد من التحليالت في اأ�سالة التمييز بين القوة ال�سلبة والناعمة باعتباره 
في  ليوك�ض  ميز  فقد  وغيره.  ليوك�ض  �ستيفن  عند  القوة  الأوجه  عمًقا  اأقل  اإنتاج  اإعادة  مجرد 
درا�سته الرائدة »القوة: روؤية راديكالية« بين ثالثة اأبعاد اأو اأوجه للقوة: البعد االأول هو قدرة 
اأو  يتعار�ض مع تف�سيالته االأ�سلية  للقيام بما  الفاعل »ب«  التاأثير في �سلوك  الفاعل »اأ« على 
االأولية، وهي ممار�سة للقوة تت�سم بالقابلية للمالحظة وتقوم على تعار�ض وا�سح في الم�سالح. 
اإلى قدرة الفاعل »اأ« على تعريف االأجندة اأي تحديد  اأو الوجه الثاني للقوة في�سير  اأما البعد 
الق�سايا وترتيبها؛ بحيث ي�ستطيع اأن يمنع »ب« من التعبير عن م�سالحه في المفاو�سات العامة 

)45) يعد هذا التمييز اأحد الت�سنيفات التقليدية الأ�سكال و�سور القوة، وظهر ب�سور متنوعة يف العديد من درا�سات القوة واأدبياتها. فمثاًل مييز توفلر 
بني ثالثة م�سادر اأ�سا�سية للقوة هي العنف اأو القدرات الع�سكرية، واملال اأو الرثوة، والذكاء اأو املعرفة. ويعرف توفلر املعرفة ب�سكل وا�سع 
ي�سمل املعلومات والعلم والتقنية جنًبا اإىل جنب مع اأنظمة وعمليات االت�سال والتوا�سل ونقل املعلومات وال�سور؛ بحيث جت�سد »مدلواًل 
وا�سًعا ب�سكل ي�سمل املعلومة، والبيانات وال�سور والت�سور يف اآن واحد، كما ي�سمل املواقف والقيم والنواجت الرمزية االأخرى للمجتمع، 
�سواء كانت حقيقية اأم تقريبية اأم مزيفة«، وبالتايل ت�سبح قوة املعرفة هي عمليات التوظيف والتالعب بهذه امل�سادر التي يقوم بها خمتلف 
الفاعلني وكذا بو�سائل نقل هذه املعرفة ممثلة يف و�سائل االإعالم واالت�سال التي تتدفق عربها الر�سائل ويتم ت�سكيلها من خاللها. كذلك ميزت 
التي ت�سري ب�سكل   Structural power الهيكلية بالقوة  اأ�سمته  اأنواع ملا  اأربعة  – بني  الدويل  ال�سيا�سي  – اأحد رواد االقت�ساد  �سوزان �سرتاجن 
عام اإىل قوة الهياكل واملوؤ�س�سات يف مواجهة قوة الفاعلني Agents )املرتبطة بفكرهم وروؤاهم واإرادتهم وقدراتهم الذاتية). وت�سمل هذه 
االأنواع اأربعة هياكل اأ�سا�سية لالأمن والتمويل واالإنتاج واملعرفة باعتبارها ت�سكل – باأوزان خمتلفة – هياكل القوة املوؤثرة بدرجات متفاوتة 
على الفاعلني، مبا ينعك�ض على حتكم كل فاعل يف عملية �سنع القرار والتوزيع امل�ستقبلي للموارد بينهم. وباملثل، ميز مايكل مان – اأحد رواد 
اأ�سا�سية للقوة؛ هي االأيديولوجية واالقت�سادية  اأربعة �سور  علم االجتماع التاريخي – �سمن تعريفه للقوة االجتماعية Social power بني 
القوة االجتماعية  ا يف  التي توفر ل�ساحبها دعًما عامًّ القوة االأيديولوجية  اإىل حدٍّ كبري مع  الناعمة  القوة  والع�سكرية وال�سيا�سية. وتتداخل 
ككل، وتنبع من احلاجة اإىل اإيجاد معنى للحياة والت�سارك يف القيم والطقو�ض واملمار�سات مع اآخرين، انظر: األفني توفلر، حتول ال�سلطة: املعرفة 
والرثوة والعنف على اأعتاب القرن احلادي والع�رشين، ترجمة لبنى الريدي، مج. 1، االألف كتاب الثاين 181 )القاهرة: الهيئة امل�رشية العامة 

للكتاب، 1995): 28–40؛ 
 Christopher May, “Strange Fruit: Susan Strange’s Theory of Structural Power in International Political Economy”, Global
 Society 10, no. 2 (1996): 167–189; Michael Mann, The Sources of Social Power, vol. 2, The Rise of Classes and Nation
States 1760–1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1993): 6–10.
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الق�سايا الكامنة  اإثارة  ابتداًء دون  اأي �سي�سعى الطرف »اأ« للحيلولة  القرار.  وفي عملية �سنع 
للخالف وال�سراع في العلن بما يحقق م�سالحه على ح�ساب م�سالح »ب«، وذلك من خالل 
ممار�سات قد تكون وا�سحة ظاهرة اأو خفية غير مح�سو�سة. اأما البعد الثالث فهو القدرة على 
التاأثير في اأفكار االآخرين حول ما يريدونه، اأي قدرة »اأ« على تعريف ما يمثل نوًعا من الظلم 
اأو اال�سطهاد اأو الخ�سوع وت�سكيل اإدراكات »ب« وتف�سيالته على نحو يجعله يتقبل اأنه ال 
يتعر�ض الأي ظلم اأو خ�سوع ذي داللة. ويعد هذا البعد اأحد اأكثر اأ�سكال القوة فاعلية وتاأثيًرا؛ 
اإذ اإنه لي�ض مجرد ممار�سة ا�ستباقية للقوة قبل ن�ساأة ال�سراع بل هو ا�ستباق الإدراك اأي �سراع 
محتمل من خالل ت�سكيل االأفكار والتف�سيالت عبر عمليات التن�سئة والتحكم في المعلومات 

ور�سائل و�سائل االإعالم الجماهيري وغيرها)46). 

للقوة،  الثاني  الوجه  Bachrach وBaratz في تعريفهما  بـ  تاأثره  اإلى  اأ�سار  اأن ناي  ورغم 
ا  ردًّ ناي  اأ�سار  الثالث)47). وقد  بالوجه  ارتباًطا  اأكثر  الناعمة  القوة  اأن  يرى  ليوك�ض  فاإن 
 – ومو�سوعها  القوة  ممار�سة  كيفية  على  – وبالتركيز  �سلوكيًّا  الناعمة  القوة  باأن  ذلك  على 
من  الفكرية  التف�سيالت  في  والتاأثير  جهة  من  االأعمال  جدول  اأو  االأجندة  تحديد  ت�سمل 
غير  اأو  مادية  موارد  با�ستغالل  ليوك�ض)  عند  للقوة  والثالث  الثاني  الوجهين  )اأي  ثانية  جهة 
الحرة  االإقناع واحترام االإرادات  قائمة على  التحديد ب�سورة ر�سيدة  مادية، و�سواء كان هذا 
الهيمنة  اأو  الفكري  والتالعب  للتلقين  اأقرب  كان  اأو  اإعجابهم،  اإثارة  اأو  االآخرين  للفاعلين 
موا�سع  في  مجدًدا  ناي  وعاد  عليها)48).  تتحايل  اأو  الفاعلين  هوؤالء  اإرادات  تحترم  ال  التي 
اأخرى للتاأكيد على اأن كالًّ من القوة الناعمة وال�سلبة يمكن اأن يتم توظيفهما في اأوجه القوة 
الثالثة. فقد يتم دفع الطرف الم�ستهدف اإلى تبني �سلوك جديد يختلف عن تف�سيالته االأولى 
اأو  )قوة �سلبة)  الطرف  لتغيير ح�سابات هذا  المادي  االإغراء  اأو  االإرغام  ا�ستخدام  من خالل 

Steven Lukes, Power: A Radical View, Studies in Sociology (London: Macmillan, 1974): 31–32. (46(
 Joseph S. Nye (Jr.), The Powers to Lead (Oxford: Oxford University Press, 2008): 156; Steven Lukes, “Power and the Battle (47(
 for Hearts and Minds: On the Bluntness of Soft Power”, in Power in World Politics: 90.

 Joseph S. Nye (Jr.), “Responding to My Critics and Concluding Thoughts”, in Soft Power and US Foreign Policy: 216–219. (48(
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وقد  الناعمة))49).  )القوة  والمنطق  بالحجة  االإقناع  عبر  والتف�سيالت  الح�سابات  هذه  تغيير 
في  للتاأثير  ال�سلبة  االقت�سادية)  اأو  )الع�سكرية  المادية  االإثابة  اأو  العقاب  اآليات  توظيف  يتم 
الم�ستهدف من عدمه  الطرف  النظر عن ر�سا  بغ�ض  )االأجندة)  والق�سايا  االأولويات  ترتيب 
ي�سفي  نحو  على  االأجندة  لت�سكيل  والموؤ�س�سات  الجاذبية  توظيف  يتم  قد  اأو  �سلبة)،  )قوة 
ال�سرعية على �سياغتها بهذه ال�سورة لدى االأطراف الم�ستهدفة )القوة الناعمة). وقد يوؤدي 
توظيف القوة ال�سلبة باأ�سكال معينة ولفترات ممتدة لتغيير تف�سيالت الخ�سوم )كما يظهر في 
متالزمة �ستوكهولم؛ حيث يتماهى المخطوفون مع خاطفيهم). كما قد يتم توظيف الجاذبية 
الذاتية  المنظومات  من  كجزء  وت�سمينها  تاأثيراتها  تراكم  حال  �سيما  ال   – الموؤ�س�سات   اأو 
لالآخرين Internalization – لتغيير التف�سيالت المبدئية لالأطراف االأخرى )قوة ناعمة))50). 
وبهذا المنطق ي�سبح التمييز بين القوة الناعمة وال�سلبة غير م�ستند اإلى التمييز بين اأوجه القوة 

، دون اإنكار قابليتهما للتكامل والتراكم. الثالث، بقدر ما يقدم كل منهما ت�سنيًفا م�ستقالًّ

تعدد  هي  و�سورها  القوة  باأوجه  المحيطة  االإ�سكاليات  اإحــدى  اأن  الباحث  ويرى 
ت�سنيفاتها ومعاييرها، مع ميل بع�سها الإعادة اإنتاج مفاهيم جديدة متداخلة في م�سمونها مع 
مفاهيم �سابقة ب�سكل كبير. فقد طرح كينيث بولدنج في نهاية الثمانينيات من القرن الع�سرين 
اأو  االإنتاجية  والقوة   ،Destructive power التدميرية  القوة  هي:  للقوة؛  اأخرى  اأوجه  ثالثة 
Productive power القائمة على القدرة على الدفع وتقديم المقابل، واأخيًرا القوة  المنتجة 
– وتعني القدرة  الناعمة  – وهي االأقرب للقوة   Integrative power التكاملية  اأو  االإدماجية 
بوجود  واإ�سعارهم  واحترامه  الفاعل  حول  وتوحيدهم  وتجميعهم  االآخرين  اجتذاب  على 
م�سالح واأبعاد م�ستركة في االنتماء اأو الهوية)51). وطرح مايكل مان Michael Mann – اأحد 
رموز علم االجتماع التاريخي – في درا�سته حول القوة االجتماعية )بمكوناتها االأيديولوجية 

)49)  ميكن اإ�سافة �سورة اأخرى اأكرث �رشاعية و�سلبية للقوة الناعمة تغيري التف�سيالت اأواحل�سابات عرب التهديد بت�سويه �سمعة اخل�سم حال عدم تبني 
ال�سلوك املن�سود، وهو ما يعرف بـ »االإكراه البالغي Rhetorical coercion« اأو »االإيقاع املنطقي Discursive entrapment« على نحو ما 

�ستتم االإ�سارة اإليه الحًقا يف اجلداالت حول االأبعاد القيمية للقوة الناعمة، انظر:
 Mattern, “Why ‘Soft Power’ Isn’t So Soft”: 107–119.

 Nye (Jr.), The Future of Power: 90–91.  (50(
Kenneth E. Boulding, Three Faces of Power (Thousand Oaks, CA:: Sage, 1989). (51(
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بين  التمييز  اأولها  القوة:  بين  للتمييز  اأ�سا�سية  اأبعاد  ثالثة  وال�سيا�سية)  والع�سكرية  واالقت�سادية 
نق�سان  اإلى  القوة  من  طرف  اأي  ن�سيب  زيادة  يوؤدي  التوزيعية Distributive )حيث  القوة 
القوة  )اأي   Collective الجمعية والقوة  له)  وخ�سوعها  منها  االأخــرى  االأطــراف  ن�سيب 
اآخرين).  فاعلين  اأو  الطبيعة  مواجهة  في  اأكثر  اأو  فاعالن  يتعاون  حيث  للفاعلين؛  الم�ستركة 
اأو التاأثير في عدد كبير  وثانيها التمييز بين القوة الممتدة Extensive )التي ت�ستطيع ال�سيطرة 
من الفاعلين عبر رقعة جغرافية ممتدة) والقوة المكثفة Intensive )التي يمكنها خلق وتعبئة 
القوة  بين  التمييز  وثالثها  لها).  الخا�سعين  الفاعلين  لدى  االلتزام واالرتباط  درجة كبيرة من 
ال�سلطوية Authoritative )القائمة على توجيهات معبرة عن اإرادة فاعل معين ووعي االآخرين 
بهذه التوجيهات وطاعتهم وخ�سوعهم لها) والقوة المنت�سرة Diffused )التي ال تقوم على 
التوجيهات المبا�سرة بقدر ما تنت�سر ب�سكل ال مركزي وغير هيراركي بين الفاعلين وغالًبا دون 
للت�سرف ب�سور معينة دون توجيه مبا�سر من  الفاعلين  وعي منهم بها، وتتجلى في ا�سطرار 
فاعلين اآخرين، وهو ما يظهر غالًبا في التنظيمات االأيديولوجية واالقت�سادية))52). ورغم اأن 
القوة الناعمة تبدو في �سورها االأكثر نقاًء اأكثر ارتباًطا ب�سور القوة الجمعية والمنت�سرة وفًقا 
ًّا من ال�سور االأخرى المطروحة بما يجعل  لهذا الت�سنيف، فاإن ذلك ال يمنع اإمكانية اتخاذها اأي
هذا الت�سنيف يتحرك على م�ستويات اأخرى غير التمييز بين القوة الناعمة وال�سلبة، بل ي�سلح 

القتراح اأ�سكال فرعية للقوة الناعمة ذاتها. 

وفي ت�سنيف اآخر، تميز Ellen Grigsby بين اأربعة اأنواع من القوة ح�سب كيفية ممار�سة 
�سواء  المادية  االأدوات  ا�ستخدام  على  تقوم  التي   Force المادية  القوة  فهناك  واأدواتها.  القوة 
كانت عنيفة اأم غير ذلك )وهو ما ي�سم قائمة وا�سعة من االأن�سطة كالتظاهر اأو ال�سعي لحرمان 
الفاعلين االآخرين من موارد معينة بفر�ض حظر اأو عقوبات عليهم اأو غير ذلك). اأما االإقناع 
Persuasion فهو نمط غير مادي للقوة يت�سم بالو�سوح والمبا�سرة في اأ�سلوب مخاطبة ممار�ض 

القوة لمن ي�سعى لتغيير تف�سيالتهم و�سلوكهم؛ حيث تكون نوايا ممار�ض القوة واأهدافه ظاهرة 
 Manipulation اأو الخداع واال�ستغالل  اأو التالعب  ووا�سحة. وفي المقابل، فاإن المناورة 
هي نمط غير مادي وخفي لممار�سة القوة دون �سعور الطرف الم�ستهدف مع �سعي ممار�ض 

Michael Mann, The Sources of Social Power: 6–10. (52(
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اأهدافه ونواياه وحقيقة ممار�سته للقوة، وهو ما يظهر مثاًل من خالل التالعب  القوة الإخفاء 
Exchange؛  اأو غير ذلك. وال�سورة الرابعة واالأخيرة هي المبادلة  با�ستطالعات الراأي العام 
حيث تقوم ممار�سة القوة على تقديم الحوافز المادية وغير المادية)53). ورغم الغمو�ض الن�سبي 
في تعريفات بع�ض هذه الفئات، فاإن القوة الناعمة تبدو ظاهريًّا اأكثر ارتباًطا ب�سورتي االإقناع 
اإذا كانت قائمة على  اأن ت�سمل قوة المبادلة ال �سيما  ا  اأي�سً والتالعب، واإن كان من الممكن 

موارد غير مادية.

اأكثر قرًبا من ت�سنيفي ليوك�ض و�سترانج، طرح بارنت ودوفال في درا�ستهما  اإطار  وفي 
»القوة في ال�سيا�سة الدولية« اأربعة اأوجه للقوة وفًقا لمعيارين؛ هما: مدى تعبير القوة عن اإرادة 
اإذا كانت القوة تمار�ض ب�سكل  اأم كونها خا�سية للعالقة والتفاعل ذاته وهياكله، وما  الفاعل 
َّيزا في هذا االإطار بين اأربعة اأ�سكال للقوة: اأولها  محدد اأم ب�سكل اأكثر عمومية وانت�ساًرا. وم
القوة الملزمة Compulsory power وهي التي يمار�سها فاعل محدد بال�سيطرة على ظروف 
وجود وت�سرفات فاعل اآخر في اإطار موقف اأو مواقف محددة �سواء تم ذلك ا�ستناًدا لم�سادر 
المعيارية  اأو من خالل م�سادر رمزية فكرية؛ كالدعاية وال�سغوط  مادية ع�سكرية واقت�سادية 
انت�ساًرا وت�ستغرق وقًتا  اأكثر  Institutional power؛ وهي  الموؤ�س�سية  القوة  وغيرها. وثانيها 
اأطول في تاأثيراتها؛ حيث يقوم فاعل محدد بو�سع وتحديد القواعد واالأجندة للموؤ�س�سات بما 
Constitutive/ يولد اآثاًرا تحدد خيارات الفاعلين االآخرين. وثالثها القوة التكوينية اأو الهيكلية
structural power، وهي التي تعبر عن عالقات قوة كامنة في الهياكل االجتماعية للتفاعل 

وقد  خياراتهم.  وتحدد  الفاعلين  قدرات  ت�سكل  ومبا�سرة  محددة  اآثاًرا  يولد  بما  العالقات 
تكون هذه القوة ذات طبيعة مادية؛ مثل تلك التي تركز عليها مدر�سة النظام العالمي؛ حيث 
بين  التمايز  قائمة على  نظًما وهياكل  الطويل  المدى  تاريخية على  تولد عمليات وتفاعالت 
المركز واالأطراف واأ�سباه االأطراف؛ وبحيث ت�سبح قدرات الدولة واإدراكها لهويتها وذاتها 
واختياراتها دالة في موقع الدولة ومكانتها من النظام )اأي اأن النظام اأو الهيكل نف�سه هو الذي 

يوؤ�س�ض القوة).

 Ellen Grigsby, Analyzing Politics: An Introduction to Political Science, 5th ed. (Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, (53(
2012): 43–75.
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وقد تكون هذه القوة ذات طبيعة غير مادية متى قامت على الهياكل الفكرية والمبادئ 
اأو  القوة  مفهوم  على  تاأكيدها  في  الجديدة  الجرام�سية  المدر�سة  تبرزه  ما  وهو  المعيارية، 
الهيمنة االأيديولوجية التي تدعم وتقوي مراكز بع�ض الفاعلين مقابل اإ�سعاف فاعلين اآخرين 
الليبرالية الجديدة مثاًل). واأخيًرا يتمثل الوجه  اآثار هيمنة الفل�سفة االقت�سادية  )كما يظهر في 
الرابع للقوة في القوة االإنتاجية Productive power التي تت�سابه في كثير من اأبعادها مع القوة 
الهيكلية التكوينية، لكنها ال تتم من خالل هياكل محددة بل من خالل الوجود االجتماعي 
ذاته ودون اال�سطرار لالنتماء لهياكل وعالقات هيراركية محددة؛ اإذ تماَر�ض هذه القوة من 
خالل عمليات اأكثر انت�ساًرا واأقل تحديًدا مرتبطة بالخطاب واللغة ونظم المعرفة ذاتها التي 
وماهية  و»المعتاد«  و»المحتمل«  و»الممكن«  »الم�ستحيل«  ماهية  وتحدد  المعاني  تنتج 
»الم�سكالت«. فاللغة والخطابات هي م�سدر قوة في العالقات االجتماعية؛ اإذ تحدد طبيعة 
المواقف والممار�سات وال�سلوكيات والخيارات الممكنة والمت�سورة، باالإ�سافة اإلى ت�سكيل 

هويات الفاعلين واإدراكهم لذواتهم)54).

مفهوم  تقاطع  عن  للقوة  المختلفة  االأوجه  ت�سنيفات  لبع�ض  ال�سابق  العر�ض  ويك�سف 
البع�ض تمييز ناي  انتقاد  الناعمة مع كثير منها على تعدد ت�سنيفاتها وتعريفاتها. ورغم  القوة 
بين القوة ال�سلبة والناعمة باأنه اأقل عمًقا – واإن كان اأكثر ب�ساطة وجاذبية – من الت�سنيفات 
الت�سنيفات تتهم  التعريفات واالأوجه المت�سمنة في هذه  ال�سابقة وغيرها)55)، فاإن العديد من 

Barnett and Duvall, “Power in International Politics”: 39–75. (54(
)55) ال يدعي العر�ض ال�سابق بطبيعة احلال ال�سمول واالإحاطة بجميع ت�سنيفات القوة �سواء ب�سكل عام اأو يف جمال العالقات الدولية حتديًدا؛ اإذ اإن 
ذلك ي�ستلزم درا�سات م�ستقلة. كما اأن ا�ستمرار حماوالت تطوير ت�سنيفات جديدة يجعل مثل هذه االإحاطة م�ستحيلة. وميكن االإ�سارة مثاًل 
اإىل توظيف بع�ض الدرا�سات ت�سنيف القوة الناعمة وال�سلبة ذاته – �سمن ت�سنيفات اأخرى – لتقدمي اجتهادات جديدة يف هذا ال�سدد، مثل 
متييز Petersen عام 2011 يف ر�سالتها حول مفهوم القوة يف العالقات الدولية بني اأربعة اأنواع للقوة هي القوة االإكراهية )االأقرب للتعريف 
ال�سائد لقوة الفاعل »اأ« االأكرث قوة يف مواجهة الفاعل »ب« االأقل قوة من منظور ال�سيطرة على املوارد الع�سكرية واالقت�سادية باالأ�سا�ض)، 
وقوة التفاو�ض اأو امل�ساومة Bargaining power )حيث يت�ساوى الفاعالن يف القوة اأو تزداد درجة االعتماد املتبادل بينهما مبا ي�سعب اإكراه   
اأحدهما لالآخر اأو فر�ض اإرادته منفرًدا عليه دون تقدمي تنازالت، وهو ما يقت�سي امل�ساومات على النحو الذي تركز عليه املدر�سة املوؤ�س�سية 
اللييربالية اجلديدة يف العالقات الدولية)، والقوة املتناغمة اأو االتفاقية Concerted power )التي تعتمد على عدد امل�ساركني فيها ومدى اتفاق 
قناعاتهم، وتت�سم بطابع اأفقي ناجم عن انت�سارها بني فاعلني متعاونني يتحركون مًعا – �سواء عرب اآليات �سلمية او عنيفة – لتحقيق اأهداف 
م�سرتكة اأو الدفاع عن قيم م�سرتكة اأو اإن�ساء ترتيبات �سيا�سية جديدة اأو تغيري القائمة)، واأخرًيا القوة ال�سيا�سية )التي متثل وفًقا لها �سورة غري 
مبا�رشة للقوة مقارنة باالأ�سكال ال�سابقة؛ اإذ تقوم على تفوي�ض الفاعلني لفاعل معني ملمار�سة القوة على نحو ما يظهر يف املجتمعات ال�سيا�سية 
املنظمة، ومن ثم ال ي�سبح هذا الفاعل بحاجة لالعتماد على االإكراه اأو االإقناع بقدر اعتماده على االأ�س�ض املوؤ�س�سية للقوة املفو�سة اإليه). 
وبغ�ض النظر عن االنتقادات املمكن توجيهها اإىل هذا الت�سنيف )واأبرزها غياب معايري موحدة للتمييز بني ال�سور التي يقرتحها)، اإال اأنه = 
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اأحياًنا بالتداخل والتو�سع في تعريف القوة وتحميل المفهوم اأكثر مما ينبغي، دون القدرة على 
االإحاطة بجميع اأوجه القوة في الوقت ذاته)56).

ال�سيا�سة  تحليل  اإطار  في  لت�سنيفه  تقديمه  هي  االأ�سا�سية  ناي  اإ�سهامات  اإحدى  وتظل 
الخارجية والعالقات الدولية ب�سكل مبا�سر. كما تذهب بع�ض التحليالت اإلى اأن تميز ت�سنيف 
لالأوجه  وا�ستيعاًبا  �سمواًل  اأكثر  ت�سنيف  تقديم  في  الن�سبية مع نجاحه  ب�ساطته  اإلى  يرجع  ناي 
المختلفة للقوة. فت�سنيف ناي ال يتقيد بالتركيز على ما ت�سيطر عليه القوة )القرارات اأم جدول 
االأعمال اأم االأفكار عند ليوك�ض)، اأو ما ت�سببه القوة من اآثار )التدمير اأو االإنتاج اأو االإدماج 
اإلى  تاأثيرها )عند بارنت ودوفال) لكنه ي�سيف  انت�سار  القوة ومدى  اأو طبيعة  عند بولدنج)، 
ذلك م�سادر القوة وما ي�سببها كاأحد المعايير االأ�سا�سية للت�سنيف. اأي اأن مت�سل القوة الناعمة 
وال�سلبة يكاد ي�سمل جميع اأوجه القوة في ت�سنيفاتها المختلفة وي�سمح با�ستيعابها، باالإ�سافة 
اإلى فتح المجال للتفكير في اأ�سكال اأخرى للقوة؛ مثل القوة الذكية مثاًل بالتوليف بين اأبعاد 

مختلفة للقوة على المت�سل.

2- المفاهيم المتداخلة مع القوة الناعمة
اأوجه  ت�سنيفات  في  الواردة  القوة  �سور  بع�ض  مع  الناعمة  القوة  تداخل  اإلى  باالإ�سافة 
ال�سدد  هذا  في  نف�سه  ناي  وي�سير  المفهوم.  الجدل حول مدى جدة  يثور  واأ�سكالها،  القوة 
التاأثير من خالل ت�سكيل التف�سيالت دون اللجوء لالإكراه هي فكرة قديمة لها  اأن فكرة  اإلى 
تجليات تاريخية متعددة، وظهرت كفكرة في كتابات مفكري االإمبراطورية ال�سينية وبع�ض 
المفكرين الرومان ولدى ميكيافيلي واآخرين)57). وال يعني ذلك اأن المفهوم عبر عن ظاهرة 
للتعبير  �سعت  التي  المفاهيم  من  العديد  هناك  اإن  اإذ  مفاهيميًّا؛  م�ساغة  غير  لكن  موجودة 

= يك�سف اجتهادات ر�سد الت�سنيفات القائمة للقوة غالًبا ما تنتهي مبقرتحات جديدة، تتداخل بدورها مع القوة الناعمة )وغريها من �سور 
القوة) مبا يجعل عملية االإحاطة الكاملة بها متعذرة، انظر:

 Kira Petersen, The Concept of Power in International Relations (PhD diss., Harvard University, 2011): 212–238.

 Stefano Guzzini, “Structural Power: The Limits of Neorealist Power Analysis”, International Organization 47, no. 3 (1993): (56(
443–478.

)57) على �سبيل املثال االإ�سارات اإىل بع�ض اأبعاد القوة الناعمة كـ »�سيبل للن�رش دون حرب اأو �سفك الدماء« يف الفكر ال�سيني والهندي القدميني 
باالإ�سارة اإىل اأفكار �سن تزو وكوتيليا يف، انظر: 

 Shounak Set, “Ancient Wisdom for the Modern World: Revisiting Kautilya and His Arthashastra in the Third Millennium”,
 Strategic Analysis 39, no. 6 (2015): 710–714; Derek M. C. Yeun, “Deciphering Sun Tzu”, Comparative Strategy 27, no. 2
(2008): 183–200.
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اإغواء االآخرين على  اأو  – بمعنى حث  الناعمة  القوة  يت�سابه مفهوم  الظاهرة؛ حيث  عن هذه 
التعاون من خالل تغيير تف�سيالتهم تجاه تبني تف�سيالت الفاعل الموؤثر– في بع�ض جوانبه مع 
مفاهيم �سابقة عليه مطروحة في مجاالت اأخرى؛ مثل مفهوم جرام�سي Gramsci عن الهيمنة 
 ،(59(Symbolic power الرمزية  القوة  عن   Bourdieu بورديو  ومفهوم   ،(58(Hegemony

االت�سالية  والقوة   ،(60(Foucault فوكو  لدى   Disciplinary power التنظيمية   والقوة 

)58) ت�سري بع�ض التحليالت يف هذا ال�سدد اإىل و�سوح تاأثر ناي مبفهوم الهيمنة؛ حيث تقوم االأخرية على التوافق على منظومة من املبادئ العامة 
التي ت�سمن تفوق جماعة معينة وتوفر درجة من االإ�سباع الحتياجات اجلماعات االأخرى. لكن يظل الفارق االأ�سا�سي هو توظيف جرام�سي 
درا�سة  مبا�رش يف  ب�سكل  الناعمة  القوة  مفهوم  ناي  با�ستخدام  مقارنة  للمجتمعات  الطبقية  الهياكل  لدرا�سة  اأ�سا�سي  ب�سكل  الهيمنة  مفهوم 
العالقات الدولية. ي�ساف اإىل ذلك الطابع املحايد – اإن مل يكن االإيجابي – ملفهوم القوة الناعمة مقارنة بالطابع ال�سلبي الغالب على مفهوم 
الهيمنة يف ا�ستخداماته الداخلية اأو اخلارجية. فعلى امل�ستوى الداخلي، طرح جرام�سي مفهوم الهيمنة باعتباره اآلية لل�سيطرة االأيديولوجية 
التالعبية باالأ�سا�ض يف اإطار التاأكيد على اأن اأي نظام ال ميكنه اال�ستمرار بناًء على العنف والقمع ملدة طويلة؛ اإذ اإن ذلك �سمة لل�سعف ال للقوة؛ 
ومن ثم فاإن ا�ستمرارية اأي نظام تقوم على مدى الدعم ال�سعبي اأو االإجماع االأيديولوجي عليه وهو ما يتطلب توظيف النخبة اآليات خمتلفة 
النخبة )و�سواًل  قيادة  واتباع  لالنقياد  االآخرين  الفاعلني  ي�ستميل  ب�سكل  ال�سعبي  بالوعي  للتالعب  )اإعالمية وقانونية وتعليمية وثقافية..) 
اإىل قبول اال�ستغالل) ويق�سي فئات معينة عن املجال ال�سيا�سي يف الوقت ذاته. وامتداًدا لذات االجتاه، وّظفت بع�ض االجتاهات املارك�سية 
اجلديدة مفهوم الهيمنة على امل�ستوى الدويل، باعتبار اأن الدول املهيمنة ت�سعى لتكوين »كتلة تاريخية« ت�سيطر على النظام ال�سيا�سي الدويل 
عرب بناء موؤ�س�سات حتمي فعليًّا م�سالح هذه الدول املهيمنة مع ال�سعي لتزييف وعي الدول االأخرى يف اإطار الرتويج الأدوار هذه املوؤ�س�سات 

يف حماية امل�سالح اجلمعية للدول جميًعا. للمزيد، انظر: 
 Geraldo Zahran and Leonardo Ramos, “From Hegemony to Soft Power: Implications of a Conceptual Change”, in Soft
 Power and US Foreign Policy: 12–31; Giulio M. Gallarotti, “Soft Power: What It Is, Why It’s Important, and the Conditions
under Which It Can Be Effectively Used”, Journal of Political Power 4, no. 1 (2011): 25–47, online e–article, http://works.
 bepress.com/giulio_gallarotti/3

والتقاليد  العادات  متار�سها  ال�سيطرة  من  اأمناط خفية  اإىل وجود  لالإ�سارة  الرمزية  القوة  مفهوم  بورديو  بيري  الفرن�سي  االجتماع  عامل  �ساغ   (59(
تكري�ض  اإىل  االأقرب   Habitus االعتياد  هو  الرمزية  القوة  عادة. جوهر  منهم  دون وعي  الفاعلني  على  اليومية  احلياة  مبختلف �سورها يف 
افرتا�سيات وم�سلمات كامنة حول طبيعة الواقع االجتماعي وحتديد املعايري واحل�سابات اخلا�سة مبا هو ممكن اأو حمتمل اأو م�ستحيل القيام 
تقدمي  وطريقة  اجل�سد  ولغة  والت�سنيفات  واملعاين  واملفاهيم  اللغة  مثل  خمتلفة؛  جتليات  يف  اليومية  احلياة  يف  وتظهر  معينة،  �سياقات  يف  به 
الذات وامللب�ض واملاأكل وغريها. القوة الرمزية بهذا املعنى ميكن اأن تكر�ض ممار�سات وهياكل اجتماعية معينة وتقلل مقاومتها – رغم ما قد 
تنطوي عليه من تفاوتات اأو مظامل وتعار�ض مع م�ساحلهم احلقيقية – لي�ض انطالًقا من الر�سا بها بل التكيف معها واالعتياد عليها و�سواًل 
اإىل االعتقاد باأنها متثل الو�سع الطبيعي اأو االأ�سلي. ووفًقا لربوديو، ميكن للفاعل الذي يراكم ممار�سات القوة الرمزية اأن يتمتع براأ�ض مال 
رمزيSymbolic capital ميكنه من تكري�ض اأ�سكال جديدة لالعتياد وهو ما يظهر يف حالة الدولة مثاًل من خالل القوانني وفر�ض ت�سنيفات 
ودرجات ر�سمية معينة والتعليم من اأجل خلق اأطر مرجعية للمعنى واالإدراك والفهم وت�سكيل الذاكرة اجلمعية. للمزيد، انظر: ورغم تالقي 
املفهوم يف العديد من اأبعاده مع مفهوم »الوعي الزائف« يف الفكر املارك�سي، فاإن بورديو مل يجعل القوة الرمزية اأو الثقافية تابعة بال�رشورة 
للقوة والهياكل االقت�سادية واإن مل ينكر اإمكانية توظيفها ل�سالح االأخرية. كما اأن مفهوم بورديو للقوة الرمزية يناق�ض اأ�سكااًل مق�سودة وغري 
مق�سودة لل�سيطرة عرب ممار�سات متتد لت�سل اإىل اللغة واملعامالت اليومية احلياتية العادية ذاتها ولي�ض بال�رشورة ال�سيطرة من خالل معتقدات 

اأو اأيديولوجيات اأو خطابات معينة. للمزيد حول عر�ض نقدي لتطور مفهوم القوة الرمزية عند بورديو، انظر:
 David L. Swartz, Symbolic Power, Politics, and Intellectuals: The Political Sociology of Pierre Bourdieu (Chicago: The
University of Chicago Press, 2013).

)60) طور فوكو مفهوم القوة التاأديبيبة اأو التنظيمية اأو الرقابية التوجيهية االإ�رشافية Disciplinary power عام 1975 �سمن مناق�سته كيفية احلكم 
يف كتابه النظام والعقاب Discipline and Punish؛ حيث مُتار�ض القوة عرب اآليات خمتلفة من اأهمها الر�سد اأو التحديق Gaze اأي االعتقاد 
باملراقبة واخل�سوع للم�ساهدة واملتابعة مبا يوؤدي اإىل االلتزام واخل�سوع الذاتي للحكم، وهو ما يظهر يف اأو�سح جتلياته لدى ال�سجناء؛ حيث 
اخل�سوع الإح�سا�ض دائم بالرقابة، واإن كان يظهر باأ�سكال اأخرى يف قوة املوؤ�س�سات الدينية على اأتباعها، واملوؤ�س�سات التعليمية على طالبها، 
وامل�ست�سفيات على املر�سى، واملوؤ�س�سات الع�سكرية على جنودها واأع�سائها. وي�سل البع�ض اإىل اعتبار املقايي�ض املختلفة وتقارير املنظمات = 
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االأعمال  جدول  تحديد  وقوة   ،(61(Habermas هابرما�ض  لدى   Communicative power

Control agenda setting)62)، وال�سور المختلفة للقوة غير االإكراهية واالإثابية التي طرحها 

عالما النف�ض االجتماعي جون فرن�ض John French وبرترام رافين Bertram Raven )مثل 
التخ�س�ض  اأو  الخبرة  وقوة  والمعلوماتية  ال�سرعية  وقوة   Referent  power المرجعية  قوة 

= احلقوقية والدولية لتقييم اأداء الدول وقواعد البيانات االإلكرتونية التي متلكها الدول حاليًّا حول �سلوك مواطنيها اإحدى جتليات وو�سائل 
من خالل  النموذج  ودور  واملعيارية  الناعمة  القوة  ممار�سة  اآليات  بع�ض  مع  بذلك جزئيًّا  التنظيمية  القوة  مفهوم  ويتالقى  التنظيمية.  القوة 
احل�سور املبا�رش للفاعل نا�رش القيم يف �سورة مر�سد اأو موجه Monitor لت�سكيل تف�سيالت االآخرين وقيمهم وممار�ساتهم و�سلوكهم يف اإطار 

عالقة مبا�رشة لها طابع هرياركي بني املوجه واالأتباع، انظر: 
 Paul Henman, “Governmentality”, in Encyclopedia of Power, edited by Keith Dowding (London: SAGE, 2011): 288–291;
 Antronette Yancey, “Role Models”, in International Encyclopedia of the Social Sciences, edited by William A. Darity Jr., 
2nd ed., vol. 7, Rabin - Sociology, Micro, Macmillan Social Science Library (Detroit, MI: Macmillan, 2008): 273–275.

)61) على العك�ض من مفهوم الهيمنة، ينطوي مفهوم القوة االت�سالية لدى هابرما�ض )وقبله لدى حنا اأرندت) يف معناه االأ�سلي على حموالت 
ال�سيقة،  الذاتية  امل�سالح  االأنانية والبحث عن  نزعات  تقليل  والنقا�ض يف  االإيجابية لالت�سال  التاأثريات  تاأكيده على  اإطار  اإيجابية يف  قيمية 
وتوجيه احلوار نحو البحث عن م�سالح م�سرتكة اأو اإعادة �سياغة امل�سالح الذاتية كي ت�سبح اأكرث تعبرًيا عن ال�سالح العام، وذلك بافرتا�ض 
اأن اللجوء للتوا�سل واحلوار ابتداًء يعني تنازاًل طوعيًّا من الفاعلني عن اآليات النفوذ امل�ستندة اإىل م�سادر مادية للقوة، وهو ما يجعل القوة 
االت�سالية تعبرًيا عن اأحد اأ�سكال ممار�سة القوة مع االآخرين Power with ولي�ض يف مواجهتهم اأو فوقهم Power over، اأو يف اأ�سواأ االأحوال 

توظيًفا لقوة اجلدل واللغة اأكرث من �سواها، انظر: 
Patrick O’Mahony,“Habermas and Communicative Power”, Journal of Power 3, no. 1 (2010): 53–73.

)62) ت�سري قوة حتديد جدول االأعمال اإىل القدرة على ت�سعيد اأولوية بع�ض املو�سوعات والق�سايا )اأو حتى بع�ض الفواعل املرتبطة بهذه الق�سايا) 
مقابل تهمي�ض اأخرى اأو منعها من دخول حيز النقا�ض وامل�ساومات اأو تفاعالت القوة عموًما )وهو ما قد ي�سمل ا�ستبعاد الفواعل املعربة عن 
هذه الق�سايا). ويعد بيرت با�رشا�ض ومورتون باراتز من اأبرز االأ�سماء الرائدة يف لفت االنتباه اإىل هذه القوة يف املجال ال�سيا�سي يف درا�ستهما 
املعنونة »وجهان للقوة«؛ حيث اأكدا على �رشورة عدم االقت�سار على حتليل القوة يف مواقف ال�رشاع ال�سيا�سي؛ اإذ اإن ثمة وجًها خفيًّا �سابًقا 
للقوة يرتبط باإخراج اأو ا�ستبعاد بع�ض املو�سوعات من دائرة التفاو�ض اأو ال�رشاع وال�سماح بت�سعيد ق�سايا اأخرى. ورغم حمدودية االهتمام 
ن�سبيًّا بتطوير مفهوم حتديد جدول االأعمال يف الدرا�سات ال�سيا�سية )حيث يتم توظيفه يف ال�سياقات والتفاعالت االأكرث موؤ�س�سية وحتديًدا 
مثل التفاعالت داخل املوؤ�س�سات الت�رشيعية والدولية والعمليات التفاو�سية)، فاإنه يظل اأحد املفاهيم االأ�سا�سية يف درا�سات االإعالم واالت�سال 
كاأحد مداخل كيفية التاأثري يف توجهات اجلمهور )من خالل حتديد الق�سايا املثارة اأو مو�سع النقا�ض) جنًبا اإىل جنب مع مفهومي التاأطري 
Framing )حيث تقدمي الق�سايا املثارة ب�سورة معينة والتهيئة اأو الربجمة النف�سية Priming باالعتماد على ا�ستمرارية وكثافة تغطية منا�سبات 
وق�سايا معينة وخلق تاريخ لها؛ بحيث يتم التاأثري عرب االإمياءات اأو الكلمات العابرة الال واعية التي �سبق واأن َت�سكل لها رابط قوي). للمزيد:
 Peter Bachrach and Morton S. Baratz, “The Two Faces of Power”, American Political Science Review 56, no. 4 (December
 1962): 947–952; Dietram A. Scheufele, “Agenda–Setting, Priming, and Framing Revisited: Another Look at Cognitive
Effects of Political Communication”, Mass Communication and Society 3, no. 2–3 (2000): 297–316.
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النطاق لعر�ض تعريفات جميع  يت�سع  القوة)64). وال  Expert power))63)وغيرها من مفاهيم 

هذه المفاهيم تف�سيليًّا ال �سيما اأنها مثيرة للجدل بدورها ك�سائر مفاهيم القوة، كما اأنها مرت 
جميع  اأن  اإلى  باإيجاز  االإ�سارة  ويمكن  وا�ستخداماتها.  توظيفاتها  في  التطورات  من  بالعديد 
هذه المفاهيم توؤكد على عدم كفاية قوة العنف واالإكراه وامتالك الموارد المادية، وت�ستدعي 
االأبعاد غير المادية وغير التقليدية للتاأثير وال�سيطرة على م�ستويات مختلفة. لكن يظل اإ�سهام 
ناي االأ�سا�سي هو ت�سليط ال�سوء على الم�سادر والممار�سات المعنوية غير المادية للقوة التي 
تثيرها مثل هذه المفاهيم داخل حقل العالقات الدولية تحديًدا الذي تميز ب�سكل عام بغلبة 

التركيز على القدرات المادية كم�سدر اأ�سا�سي للقوة.

بيد اأنه في اإطار العالقات الدولية ذاتها، يرتبط مفهوم القوة الناعمة ويتداخل مع مفاهيم 
البروباجندا  اأو  ال�سيا�سية  الدعاية  مثل  قديمة؛  ظواهر  عن  بدورها  تعبر  عليه،  �سابقة  اأخرى 
التحليالت  بع�ض  وترى  وغيرها)65).  ال�سيا�سي  والت�سميم  الثقافي  والغزو  النف�سية  والحرب 

)63) ميز رافن وفرن�ض يف درا�سة رائدة عام 1959 حول اأ�س�ض القوة االجتماعية بني خم�سة اأنواع من القوة – والقيادة – )باعتبارها القدرة على 
ممار�سة النفوذ اأي التاأثري يف معتقدات اأو توجهات اأو �سلوكيات االآخرين يف اجتاه معني من خالل موارد معينة) ح�سب اأ�س�ض التاأثري؛ بحيث 
�سملت باالإ�سافة اإىل قوتي االإكراه واالإثابة )عرب التهديدات/ الوعود بعقوبات/ اأو حوافز مادية اأو غري مادية و�سخ�سية اأو غري م�سخ�سنة) 
واللتني تتطلبان رقابة ومتابعة م�ستمرة، كالًّ من قوة ال�رشعية )�سواء تلك امل�ستمدة نتيجة احتالل مركز معني يف الهياكل االجتماعية الر�سمية 
اأو غري الر�سمية Position power، اأو امل�ستمدة من اأعراف اجتماعية اأخرى؛ مثل االلتزام باملعاملة باملثل Reciprocity power، اأو اعتبارات 
االإن�ساف اأو التعوي�ض عن حتمل الفاعل املوؤثر الأعباء اأو اأ�رشار Equity/Compensatory power، اأو اعتبارات امل�سئولية نتيجة �سعف الفاعل 
االآخر واحتياجه للم�ساعدة وهو ما يعرف بقوة ال�سعفاء اأو التبعية Power of powerless/Dependence)، وقوة اخلربة )امل�ستمدة من تراكم 
خربات الفاعل وجناحاته يف جمال معني �سواء نظريًّا اأو تطبيقيًّا مبا يجعله قادًرا على توجيه االآخرين يف هذا املجال بناًء على الثقة دون احلاجة 
لالإقناع بال�رشورة) وقوة املرجعية )حيث توجيه االآخرين اعتماًدا على االإعجاب واالرتباط بالفاعل واعتباره مثاًل اأو مرجعية عليا نتيجة 
�سمات ال�سخ�سية الكاريزمية اأو حتقيق اإجنازات اأو امتالك خربات يف جماالت اأخرى). واأ�ساف رافن الحًقا قوة املعلوماتية كنمط م�ستقل 
)حيث االعتماد على املعلومات واحلجج لالإقناع). وقد طور رافن واآخرون الحًقا مناذج مركبة لدوافع وعوامل اختيار اأ�س�ض معينة للقوة، 

واآليات تعزيز فر�ض جناح كلٍّ من هذه االأ�س�ض، وكيفية قيا�ض كلٍّ منها، وحدود فاعليتها. للمزيد، انظر: 
 John R. P. French (Jr.) and Bertram Raven, “The Bases of Social Power”, chap. 9 in Studies in Social Power, edited by
 Dorwin Cartwright, Research Center for Group Dynamics Series 6 (Ann Arbor, MI: University of Michigan, Institute for
 Social Research, 1959): 150–167; Bertram H. Raven, “Power, Six Bases of”, in Encyclopedia of Leadership, edited by
 George R. Goethals, Georgia J. Sorenson and James MacGregor Burns, vol. 3, M–R (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2004):
1242–1249.

)64) للمزيد من التفا�سيل واال�ستعرا�ض املقارن لتطور مفهوم القوة يف النظرية ال�سيا�سية الغربية، انظر: لورد بطر�ض اأنطون حب�ض، الأبعاد ال�سيا�سية 
ملفهوم القوة يف خطاب ما بعد احلداثة: مقارنة بني اأفكار كلٍّ من هابرما�س وفوكو )ر�سالة دكتوراه، جامعة القاهرة. كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، 

.(2007
الع�رشين؛  القرن  ال�سيا�سة احلديث وتطوره خالل  لبناء علم  اأ�سا�سية  – حماور  القراءات  لبع�ض  – وفًقا  بها  املفاهيم واالهتمام  )65) �سكلت هذه 
حيث �سادت تعريفات لعلم ال�سيا�سة باعتباره علم نف�ض ال�سيطرة على املجتمع ال�سيا�سي وعلم الدعاية ال�سيا�سية. للمزيد، انظر: جيم�ض فار، 
»العلوم ال�سيا�سية احلديثة«، يف الفكر ال�سيا�سي يف القرن الع�رشين، حترير ترين�ض بول، وريت�سارد بيلالمي، ترجمة مي مقلد، مراجعة طلعت 

ال�سايب، مج. 2، مو�سوعة كمربيدج للتاريخ 1339 )القاهرة: املركز القومي للرتحمة، 2010): 153–173.
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– لهذه  اأكثر جاذبية واأقل مبا�سرة  – ب�سورة  اإنتاج  اإعادة  الناعمة هو مجرد  القوة  اأن مفهوم 
المفاهيم للتغلب على حموالتها القيمية ال�سلبية باعتبارها تقوم على تحقيق م�سالح من يوظفها 
على ح�ساب م�سالح االأطراف االأخرى ودون تقيد باأي معايير اأو �سوابط اأخالقية اأو قيمية. 
وهو  القيمية،  الناحية  من  محايًدا  تحليليًّا  اإطار  يقدم   – لناي  وفًقا   – الناعمة  القوة  فمفهوم 
اإمكانية اال�ستفادة مما تقدمه  قابل للتوظيف ب�سور تعاونية واأخرى �سراعية. وال يمنع ذلك 
المفاهيم االأخرى في تطوير تحليل �سور الممار�سة ال�سراعية اأو ال�سلبية للقوة الناعمة في اإطار 

التاأطير ال�سلبي للخ�سوم اأو التالعب بتف�سيالتهم ونحو ذلك.

�سكل )1–2): بع�ض المفاهيم ذات ال�سلة بمفهوم القوة الناعمة

الم�سدر: اإعداد الباحث بناًء على مراجعة المفاهيم ذات ال�سلة.
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وثمة مفاهيم واإ�سهامات اأخرى اأكثر حيادية اأو اأقل �سلبية في حموالتها القيمية، وجاءت 
�سابقة اأو مزامنة لمفهوم القوة الناعمة اأو الحقة عليه وتتداخل معه اإلى حدٍّ كبير، واإن ظلت 
القوة  من  اأجزاء  عن  فقط  ويعبر  �سمواًل  اأقل  المفاهيم  هذه  فبع�ض  بينها.  للتمييز  م�ساحات 
اال�ستراتيجي  واالت�سال  الثقافية  الدبلوما�سية  مثل  ممار�ستها؛  واآليات  وا�ستراتيجيات  الناعمة 
ممار�سة  اآليات  بع�ض  لتحليل  كمداخل  اأحياًنا  تطرح  الدولي، وجميعها  ال�سيا�سي  والت�سويق 
ًّا وتطبيقيًّا. فعلى �سبيل المثال،  القوة الناعمة. والبع�ض االآخر من هذه المفاهيم اأقل تبلوًرا نظري
لفت المنظور البنائي )الذي ت�ساعد االهتمام به منذ نهاية ثمانينيات القرن الع�سرين) االنتباه 
اإلى اأهمية االأفكار والمعايير والقيم في العالقات الدولية على النحو الذي �سبقت االإ�سارة اإليه. 
اإال اأن اأطروحات هذا المنظور حول القوة الفكرية Ideational power لم تتبلور ب�سكل كاٍف 
لتقديم مفهوم جديد للقوة له دالالته ال�سيا�سية الوا�سحة ل�سانعي القرار مقارنة بمفهوم القوة 

الناعمة)66). 

المادية  غير  االأبعاد  عن  تعبر  اأخرى  لمفاهيم  الترويج  اآخرون  باحثون  حاول  وبالمثل، 
لممار�سة القوة لكنها لم تحظ باهتمام وتراكم اأكاديمي واإعالمي وتطبيقي مالئم مثل مفهوم 
Social power في العالقات الدولية الذي طوره بيتر فان هام في محاولة  القوة االجتماعية 
لتو�سيع نطاق مفهوم القوة الناعمة، ال �سيما فيما يتعلق باالآليات واال�ستراتيجيات لي�سمل اأبعاًدا 
وو�سم  ال�سعبية،  اأو  العامة  والدبلوما�سية  وال�سلبي،  االإيجابي  والتاأطير  االأجندة،  تحديد  مثل 
االأماكن Place branding باعتبارها جميًعا ت�ساعد الفاعل في نقل قيمه واأفكاره اإلى الم�ستوى 
العالمي وتعزيز �سرعيتها وجاذبيتها دون لجوء لالإكراه اأو �سراء التاأييد بالحوافز االقت�سادية)67). 
تف�سياًل  تكون  اأن  تعدو  ال  فاإنها  هام،  فان  يقترحها  التي  االإ�سافات  من  العديد  اأهمية  ورغم 
من  اأكثر جاذبية  االأ�سلي  المفهوم  اإلى  المراكمة  يجعل  ما  الناعمة، وهو  القوة  الآليات عمل 

اإعادة ا�ستحداث مفهوم جديد دون مبرر وا�سح)68). 

Lee, “A Theory of Soft Power”: 207. (66(
Peter van Ham, Social Power in International Politics, The New International Relations Series (London: Routledge, 2010). (67(

)68) ينطبق االأمر ذاته على حماوالت اأخرى للتجديد املفاهيمي؛ مثل مفهوم ا�سرتاتيجية املعلومات اأو ال�سيا�سات املعرفية Noopolitik الذي طرحته 
اإحدى درا�سات مركز راند يف نهاية الت�سعينيات باعتباره ميثل اال�سرتاتيجيات االأكرث مالءمة مع ع�رش ثورة املعلومات واالت�ساالت مقارنة 
 = االأخالقية،  واملبادئ  والقوانني  والقيم  لالأفكار  االأولوية  اإعطاء  على  املعرفة  �سيا�سات  وتقوم   .Realpolitik الواقعية  ال�سيا�سات  مبفهوم 
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وي�سترك مفهوم القوة المعيارية Normative power مع مفهوم القوة االجتماعية الدولية 
في عدم تحقيق االنت�سار والتراكم على النحو المطلوب )خا�سة خارج النطاق االأوروبي)، 
المو�سوعي  واالنت�سار  التراكم  من  اأكبر  بدرجة  حظي  الذي  الناعمة  القوة  مفهوم  بعك�ض 
والجغرافي في تطبيقاته. وجاءت ن�ساأة مفهوم القوة المعيارية اأوروبية؛ حيث طرح اإيان مانرز 
المفهوم عام 2002 في �سياق تحليل الدور الدولي لالتحاد االأوروبي وتو�سعه خارج نطاق 
اأداء دور قوة اقت�سادية رئي�سية في العالم وبحثه لنف�سه عن دور اأكبر في المجتمع الدولي. وقد 
عرف مانرز القوة المعيارية باعتبارها القدرة على تحديد وت�سكيل ما يتم اعتباره عاديًّا. ويرى 
مانرز اأن القوة المعيارية تقترب مما تحدث عنه كار عن قوة الراأي Opinion وما تحدث عنه 
جالتونج Galtung حول قوة االأيديولوجيا، وهي كلها تعبر عن القدرة على التاأثير في اأفكار 
االآخرين وت�سكيل اإرادتهم من خالل التاأثير في اأفكارهم. ورغم تالقي هذه المعاني مع مفهوم 
القوة الناعمة، فاإن مانرز يبدي مرونة اأكبر من ناي في ت�سمين االآليات االقت�سادية كجزء من 
االأوروبية؛  بالخبرة  مانرز  بتاأثر  ذلك  تف�سير  ويمكن  والقيم.  االأفكار  ون�سر  المعيارية  القوة 
االأوروبي  االتحاد  الراغبة في ع�سوية  الدول  توقعتها  التي  االقت�سادية  للمكا�سب  حيث كان 
دور كبير في قبول والتزام هذه الدول بال�سروط والمعايير والقواعد التي و�سعها االتحاد)69). 
غير  اآخرين  فاعلين  واأدوار  �سيا�سات  لتحليل  �سالحيته  المفهوم  واأن�سار  مانرز  تاأكيد  ورغم 
ال�سدد،  االأوروبي تظل محدودة. وفي هذا  النطاق  تطبيقاته خارج  فاإن  االأوروبي،  االتحاد 
اإثارة نظيرتها المعيارية درجة اأكبر من  تبدو القوة الناعمة في و�سع اأف�سل ن�سبيًّا ال �سيما مع 
الجدل بخ�سو�ض تحيزاتها وحموالتها القيمية االإيجابية بما يوؤثر �سلًبا في �سالحية المفهوم 
التحليلية العامة. ويرجع ذلك جزئيًّا اإلى ا�ستناد تعريف القوة الناعمة على معيار كيفية ممار�سة 

= واإبراز اأهمية التنظيم ال�سبكي ال الهرمي مع اإيالء اأهمية خا�سة لدور الفاعلني غري احلكوميني وبخا�سة منظمات املجتمع املدين. ورغم 
اأهمية االأبعاد التي يلفت املفهوم االنتباه اإليها وبخا�سة قوة املعلومات واالأفكار وال�سبكات اجليوا�سرتاتيجية النت�سارها وتوظيفها، فاإنه يظل 
متداخاًل بدرجة كبرية مع مفهوم القوة الناعمة ال�سابق عليه، مبا يثري الت�ساوؤالت حول جدواه ال �سيما مع املحدودية الن�سبية يف الرتاكم املعريف 

الذي اأثاره. للمزيد، انظر:
 John Arquilla and David Ronfeldt, The Emergence of Noopolitik: Toward an American Information Strategy (Santa Monica,
 CA: RAND, 1999).

 Ian Manners, “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?” Journal of Common Market Studies 40, no. 2  (69(
 (June 2002): 235–258; Thomas Diez and Ian Manners, “Reflecting on Normative Power Europe”, in Power in World Politics:
 173–188.
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القوة واآلياتها واأدواتها مقارنة بتركيز القوة المعيارية على االأهداف والغايات القيمية لممار�سة 
القوة)70). 

وثمة مفهوم اآخر مقارب هو القوة المدنية اأو المتح�سرة Civilian/civil power الذي 
د�سن فران�سوا دو�سينيه François Duchêne ا�ستخدامه في �سبعينيات القرن الع�سرين لو�سف 
اأ�سا�سي على فكرة نبذ الحروب وا�ستخدام  التركيز ب�سكل  اإطار  دور الجماعة االأوروبية في 
االأدوات الع�سكرية لتحقيق الم�سالح، والعمل على زيادة تح�سر اأو تمدن العالقات الدولية 
المحلي  الطابع  اإ�سفاء  هو  االأول  الم�ستوى  اأ�سا�سيين:  م�ستويين  على  التحرك  خالل  من 
يت�سم  الذي  الخارجي  النطاق  بنقلها من  الخالفية  الدولية  التفاعالت  Domestication على 

للتفاعل  القانوني  للتنظيم  خ�سوًعا  االأكثر  المحلي  النطاق  اإلى  الفو�سى  من  اأعلى  بدرجات 
تجربة  في  يظهر  ما  وهو  للعنف،  وا�ستدعاءً  فو�سوية  واالأقل  والجماعات  الموؤ�س�سات  بين 
الجماعة االأوروبية ثم االتحاد االأوروبي؛ حيث اإعطاء اأولوية لفكرة التكامل االإقليمي كمحور 
للتفاعالت في اأوروبا الغربية )وما وراءها الحًقا)، مع تحويل هذه الق�سية اإلى ق�سية داخلية 
الحرب  تقليل االعتماد على  الثاني فهو  الم�ستوى  اأما  الجماعة )االتحاد).  في كلٍّ من دول 
اإدارة العالقات الخارجية واالعتماد على االأ�ساليب ال�سلمية والتعاونية  والقوة الع�سكرية في 
الدبلوما�سية واالقت�سادية في اإدارة العالقات ومعالجة الخالفات والتحرك في اإطار المنظمات 
كعن�سر  االأول  الم�ستوى  اأهمية  ورغم  االأطراف.  متعددة  والترتيبات  القومية  وفوق  الدولية 

)70) بذات املعنى فاإن القوة الناعمة اأكرث ات�ساًعا يف نطاق اأهدافها؛ اإذ ت�سمل تعزيز فر�ض حتقيق م�سالح الدولة يف خمتلف املجاالت اعتماًدا على 
اآليات ناعمة من �ساأنها حت�سني �سورة الدولة يف خمتلف اأبعادها، مقارنة برتكيز القوة املعيارية على جناح الفاعل يف ن�رش قيمه ومعايريه وهو ما 
يبلغ ذروته حال جت�سده يف موؤ�س�سات الفاعلني االآخرين )على غرار انت�سار الت�رشيعات واال�سرتاطات واملعايري االأوروبية يف خمتلف املجاالت 
�سمن متطلبات االن�سمام اأو ال�رشاكة مع االحتاد االأوروبي). للمزيد حول املقارنة بني مفهومي القوة الناعمة واملعيارية بالتطبيق على ال�سني 
واالحتاد االأوروبي على الرتتيب. وال مينع ذلك وجود اجتاهات للجمع بني املفهومني باعتبارهما ي�سرتكان يف اإبراز اأهمية االأبعاد القيمية 
 Normative soft power 2011) حول القوة الناعمة املعيارية( Barabantsevaو Callahan واأدوار ن�رش القيم، وهو ما ظهر مثاًل يف درا�سة
لل�سني ، وكذلك درا�سة Sinkkonen )2015) حول دور الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي يف ن�رش الدميقراطية يف م�رش وبخا�سة بعد 
ثورة يناير 2011؛ حيث يقدم اإطاًرا حتليليًّا يتعامل مع القوة املعيارية كمفهوم كلي، ويتعامل مع القوة الناعمة باعتبارها اإحدى اأدوات القوة 

املعيارية وو�سائلها جنًبا اإىل جنب مع االأدوات االقت�سادية والع�سكرية، انظر:
 Adam Barkl, A Theory Comparison and Empirical Examination of Soft Power China and Normative Power Europe in North
 Africa and Central Asia (Master’s thesis, Central European University, 2013); William A. Callahan and Elena Barabantseva,
 eds., China Orders the World: Normative Soft Power and Foreign Policy (Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press,
 2011); Ville Sinkkonen, A Comparative Appraisal of Normative Power: The European Union, the United States and the
 January 25th, 2011 Revolution in Egypt, The Erik Castrén Institute Monographs on International Law and Human Rights
19 (Leiden: Brill, 2015).
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الثاني)71).  الم�ستوى  على  اأكبر  ب�سكل  الالحقة ركزت  الكتابات  غالبية  فاإن  للمفهوم،  تميز 
وقد اأعادت وزيرة الخارجية االأمريكية ال�سابقة هيالري كلينتون االهتمام بالمفهوم بتاأكيدها 
ربط  مع  والتنمية«  الدبلوما�سية  »قوة  باأنه  اإياه  معرفة  االأمريكية،  للقوة  اأ�سا�سي  كمكون  عليه 
وهيئة  الخارجية  وزارة  ــاأدوار  ب االأمريكية  الحالة  في  اأ�سا�سي  ب�سكل  القوة  هذه  ممار�سة 
المعونات االأمريكية USAID، وتاأكيد الحاجة لتطوير اأداء الموؤ�س�سات المعنية؛ بحيث تمتد 
تطوير  ف�ساًل عن  الدول،  لالأفراد وللفاعلين من غير  والتعاون  التاأثير  �سبكات  لربط  اأن�سطتها 
المراجعة  غرار  على  االأمريكية  القوة  بناء  في  الموؤ�س�سات  هذه  اأداء  وتقييم  لمراجعة  معايير 
الرباعية الدورية لوزارة الدفاع االأمريكية)72). ورغم جاذبية مفهوم القوة المدنية، فاإنه يظل 
فكرة  ا�ستدعائه  باإعادة  يتعلق  فيما  �سواء  تحليليًّا،  اإ�سكالية  اأكثر  تجعله  معيارية  بقيم  محماًل 
التح�سر  الأفكار  المبا�سر  ا�ستدعائه  مع  �سيما  ال  االأبي�ض«  االأوروبي  الرجل  عبء  اأو  »ر�سالة 
القوة  ا�ستخدام  الزائد على عدم  تاأكيده  اإطار  في  اأو  االأوروبية،  ون�ساأته ومركزيته  المدنية   اأو 
الع�سكرية – ربما بحكم ن�ساأة المفهوم مرتبًطا بالجماعة االأوروبية وا�ستخدامه عادة لو�سف 
ا مع فكرة  دول مثل اليابان واألمانيا – بما جعل مجرد تنمية القدرات الع�سكرية يبدو متعار�سً
ال�سياق  خارج  توظيفه  نطاق  محدودية  عن  ف�ساًل  هذا  المفهوم)73).  الأن�سار  وفًقا  المدنية 
بالمفاهيم  تميزه مقارنة  اأبعاد  لتطويره وعدم و�سوح  التحليلية  االأوروبي، وقلة االجتهادات 

 François Duchêne, “The European Community and the Uncertainties of Interdependence”, chap. 1 in A Nation Writ Large? (71(
 Foreign-policy Problems before the European Community, edited by Max Kohnstamm and Wolfgang Hager (London:
 Macmillan, 1973): 1–21; Raffaele Marchetti, “EU as a Cosmopolitan Model for Global Democracy?” chap. 6 in European
 Union and Global Democracy, edited by Raffaele Marchetti and Davorka Vidović, Political Science Research Centre
 Forum 8 (Zagreb: Political Science Research Centre Zagreb, 2010): 131–132.

 Hillary Rodham Clinton, “Leading through Civilian Power: Redefining American Diplomacy and Development”, Foreign (72(
 Affairs 89, No. 6 (November–December 2010): 13–24.

)73) رغم اأن مفهوم القوة املدنية يف بداياته كان ي�ستخدم لالإ�سارة اإىل القوى والفاعلني االآخرين االأكرث اعتماًدا على االآليات االقت�سادية واالأقل 
توظيًفا اأو قدرة على توظيف العنف؛ مثل اليابان وال�رشكات متعدية اجلن�سية وغريها، اإىل اأن غالبية الكتابات الالحقة ان�سبت على االحتاد 
االأوروبي، مع ظهور بع�ض انتقادات للمفهوم )اأبرزها واأ�سبقها لهيديل بول) توؤكد على تناق�ض فكرة املدنية واملفاهيم الال ع�سكرية عامة 
اأمنيًّا  املتحدة  للواليات  تبعيتها  لتقليل  الع�سكرية  لقدرتها  اأوروبا  تطوير  و�رشورة  التاأثري،  على  والقدرة  للقوة  احلقيقي  اجلوهر  مع  للقوة 
ومواجهة التهديد الرو�سي والتهديدات االأمنية اجلديدة. واأعقبت ذلك موجة من الكتابات يف االألفية اجلديدة تناق�ض مدى قابلية املفهوم 
لال�ستمرار على �سوء م�ساهمة دول االحتاد يف بع�ض ال�رشاعات و�سعي االحتاد لتطوير �سيا�سات دفاعية م�سرتكة تت�سمن بال�رشورة اإمكانية 

ا�ستخدام القوة الع�سكرية للدفاع عن م�ساحله مثاًل، انظر: 
 Hedley Bull, “Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?” Journal of Common Market Studies 21, no. 2 (December
 1982): 149–164; Helene Sjursen, “What Kind of Power?” Journal of European Public Policy 13, no. 2, What Kind of
 Power? European Foreign Policy in Perspective (2006): 169–181; Karen Smith, “The End of Civilian Power Europe: A
Welcome Demise or a Cause for Concern?” The International Spectator 35, no. 2 (2000): 11–28.
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التوظيف  ح�سور  تقليل  �سرورة  على  التاأكيد  في  جميًعا  ت�سترك  التي  ال�سلة  ذات  االأخرى 
القوة  لممار�سة  الفكرية  االأبعاد  على  تركيًزا  اأقل  المفهوم  ويبدو  الع�سكرية.  للقوة  ال�سراعي 
عن  عزوًفا  باعتباره  التمدن  على  اأكبر  بدرجة  يركز  اإذ  مثاًل؛  المعيارية  القوة  بمفهوم  مقارنة 
ا�ستخدام القوة الع�سكرية اأو العنف في التفاعالت، بما يجعله اأ�سبه بمفهوم القوة الناعمة جزئيًّا؛ 
من حيث التركيز ب�سكل اأكبر على االأدوات غير الع�سكرية. لكن مقارنة بالقوة الناعمة، يت�سم 
ال�سيا�سة  اعتباره �سمن عنا�سر جاذبية  اأكثر جزئية؛ حيث يمكن  المدنية بطابع  القوة  مفهوم 
الثقافية  الم�سادر  مع  اإلى جنب  الناعمة )جنًبا  قوته  اأحد م�سادر  باعتبارها  للفاعل  الخارجية 

وال�سيا�سية الداخلية وغيرها). 

بع�ض  في  معه  تتداخل  اأخرى  مفاهيم  واإبراز  تطوير  في  الناعمة  القوة  مفهوم  واأ�سهم 
الناعمة  »الموازنة  فمفهوم  وغيرها)74).  الدولة«  و»و�سم  الناعمة«  »الموازنة  مثل   االأحيان؛ 
Soft balancing« هو نتاج الجمع بين ا�ستعارتي نعومة القوة وتوازنها لتطوير مفهوم جديد 

ت�سكيل  م�ستوى  اإلى  ي�سل  ال  معلن  غير  �سمني  ب�سكل  عادة   – الدول  بع�ض  تعاون  قوامه 
التحالفات – لتطوير هيئات اأو تفاهمات اأمنية محدودة مع بع�سها؛ لموازنة مخاطر محتملة 
من دولة معينة، اأو من قوة �ساعدة، وذلك بتوظيف مختلف اأدوات ال�سيا�سة الخارجية دون 
فاإن  المعنى  وبهذا  بذلك)75).  التلويح  اأو  الع�سكرية  القوة  با�ستخدام  التهديد  اإلى  الو�سول 
الموازنة الناعمة هي اأقرب الأحد �سور التوظيف الجماعي اأو متعدد االأطراف للقوة الناعمة 
لهدف محدد، لكن الموازنة قد ت�سمل �سلوكيات وموارد اأو�سع نطاًقا من التعريفات ال�سائدة 

للقوة الناعمة؛ مثل اآليات التعاون وال�سغط االقت�سادي ونحوها.

)74) ب�سكل عام، �سجع انت�سار مفهوم القوة الناعمة على �سيوع ا�ستخدام �سفة »النعومة« يف ا�ستقاق مفاهيم جديدة قوامها االأ�سا�سي التحرر من 
الرتكيز على االأبعاد الع�سكرية التقليدية. وهو ما ظهر يف مفاهيم كاملوازنة الناعمة والتج�س�ض الناعم Soft spying وغريها. ويق�سد باالأخري 
اأن�سطة التج�س�ض غري التقليدية )غري الع�سكرية) ال�سناعية واالقت�سادية التي ت�ستهدف حتقيق التفوق والهيمنة الأحد االأطراف مع جتنب االأبعاد 

االأكرث �رشاعية للتفاعالت التي يثريها جت�س�ض ع�سكري مبا�رش، انظر: 
 Matthew Crosston, “Soft Spying: Leveraging Globalization as Proxy Military Rivalry”, International Journal of Intelligence
and CounterIntelligence 28, no. 1 (2015): 105–122.

 Robert Anthony Pape, “Soft Balancing against the United States”, International Security 30, no. 1 (Summer 2005): 7–45; (75(
 Franz Oswald, “Soft Balancing between Friends: Transforming Transatlantic Relations”, Journal of Contemporary Central
 and Eastern Europe 14, no. 2 (2006): 145–160; Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, “Hard Times for Soft
 Balancing”, International Security 30, no. 1 (Summer 2005): 72–108; Aristotle Tziampiris, The Emergence of Israeli–Greek
 Cooperation (New York: Springer, 2015): 28–30, 72–108.
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الجزئي  التحليل  مداخل  اأحد   Nation branding الدولة  و�سم  مفهوم  يمثل  وبالمثل 
للقوة الناعمة وقيا�سها، لكنه ال يحيط بجميع اأبعادها. وقد تطور المفهوم كمزيج من درا�سات 
الت�سويق وفكرة بلد المن�ساأ من جهة ودرا�سات الهوية القومية من جهة ثانية. ويقوم المفهوم 
ورموز  لخ�سائ�ض  الترويج  خالل  من  وتناف�سيتها  جاذبيتها  وزيادة  الدولة  تمييز  فكرة  على 
بها  وترتبط  )اأو �سورها)،  اأ�سا�سيًّا من �سورتها  ت�سبح جزًءا  للدول؛ بحيث  معينة  ومنتجات 
ك�سمة اأو عالمة تجارية مميزة لها ومبرزة الأهميتها لدى متلقي �سورتها الخارجية. ورغم تزايد 
االهتمام بهذا المفهوم تطبيقيًّا ونظريًّا اإلى حد التعامل معه كاأحد الحقول البينية الجديدة، فاإنه 
ما يزال قيد الت�سكل، كما اأنه يواجه العديد من االنتقادات بخ�سو�ض �سلبيات توظيف مفاهيم 
الت�سويق لدى الدول والمجتمعات كب�سائع اأو منتجات، وتعقد �سورة الدول وتعدد اأبعادها 
اإلى  وتعر�سها للتغير والتقلب بعك�ض الب�ساطة التي يوحي بها مفهوم و�سم الدولة، باالإ�سافة 
ا بالتركيز على عملية الترويج ل�سور معينة اأكثر من االهتمام ببناء وتطوير  اإيحاء المفهوم �سمنيًّ
القدرات المت�سمنة في هذه ال�سور، وهو ما قد يغير اأولويات الدول اأو حتى ي�سرف جهودها 
الحقيقية لمواردها)76). لكن يظل  التنمية  اأكثر من عمليات  اأو مزيفة  اإلى خلق �سور مجوفة 
بما  منتجاتها،  بع�ض  اأو  الدولة  تطوير �سورة  وا�ستراتيجيات  اآليات  بيان  في  اأهميته  للمفهوم 

يجعله قاباًل للت�سمين كاإحدى اآليات الممار�سة والتحويل الخا�سة بالقوة الناعمة للدولة.

واإ�سافة اإلى المفاهيم ال�سابقة، فقد طور ناي نف�سه في مرحلة الحقة مفهوم القوة الذكية 
 Soft له  الثاني  االإ�سدار  اأو  الناعمة  القوة  لمفهوم  تطويًرا  البع�ض  يعد  الذي   Smart power

power v2، وتعبيًرا عن انك�ساف عجز القوة الناعمة بمفردها عن تحقيق اأهداف الدولة، بما 

اقت�سى زيادة ت�سمين عنا�سر وممار�سات القوة ال�سلبة االقت�سادية والع�سكرية فيها لكن باأقل 
االأدبيات مفهوم  اأيٌّ من  لم تطرح  للدقة؛ حيث  يفتقر  الت�سور  درجة ممكنة. لكن مثل هذا 
الذكية  القوة  اأن  كما  المراحل.  من  مرحلة  اأي  في  ال�سلبة  للقوة  كامل  كبديل  الناعمة  القوة 
المثالي  التوليف  تكفل  التي  اال�ستراتيجيات  وتحديًدا  اال�ستراتيجية،  مفهوم  اإلى  اأقرب  تظل 

Keith Dinnie, Nation Branding: Concepts, Issues, Practice (Amsterdam: Elsevier, 2008): 13–23. (76(
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بين عنا�سر القوة الناعمة وال�سلبة للدولة)77). وبالتالي فاإن القوة الناعمة ت�سكل عن�سر التميز 
واالإ�سافة االأ�سا�سي في مفهوم القوة الذكية ولي�ض العك�ض؛ حيث التاأكيد على �سرورة ت�سمين 
القوة الناعمة )للفاعل واالأطراف االأخرى من الم�ستهدفين والخ�سوم والمناف�سين والحلفاء) 
ا�ستراتيجية جنًبا  اأي  – في �سياغة  الفرعية  المكونات  – ولي�ض فقط كاأحد  اأ�سا�سي  كمكون 
اإلى جنب مع القوة ال�سلبة. هذا ف�ساًل عن اأن تحليل القوة الذكية ياأتي فعليًّا بعد تحليل عنا�سر 
القوة ال�سلبة والناعمة للدولة؛ حيث اإن القوة الذكية بحكم المفهوم نف�سه ذات اأبعاد تقييمية، 

وذلك بعك�ض الطابع الو�سفي التحليلي لمفهومي القوة الناعمة وال�سلبة)78).

واإذا كان العر�ض ال�سابق يك�سف بع�ض اأبعاد تمايز القوة الناعمة عن هذه المفاهيم، لكنه 
ال ينفي االرتباط والعالقات بينها. ويفتح ذلك المجال الإمكانيات اال�ستفادة والتراكم المتبادل 
بين درا�سات واإ�سهامات القوة الناعمة وكلٍّ من هذه المفاهيم؛ حيث تظل هناك العديد من 
بمداخل   – وتركيزها  القوة،  لمفهوم  جميًعا  معالجتها  اإطار  في  بينها  الم�ستركة  الجوانب 
مياًل مالحًظا  ثمة  اأن  اإال  القوة.  لممار�سة  والنف�سية  والثقافية  الفكرية  االأبعاد  – على  مختلفة 
في اأدبيات القوة الناعمة لتجنب التعمق في تفا�سيل العالقة مع هذه المفاهيم، وهو ما يمكن 
تف�سيره بانتمائها لحقول ومجاالت متنوعة، والرغبة في التحرر من الدالالت ال�سلبية لبع�سها، 
والنزوع لتاأكيد جدة المفهوم لتعزيز ا�ستقالليته واأهميته. وتبدو مقاومة هذا النزعات �سرورية 
الناعمة  القوة  عمل  كيفية  فهم  تطوير  �ساأنها  من  اإ�سهامات  من  اال�ستفادة  اإمكانيات  لزيادة 
اأو  االأولي ال�ستحداث  الطابع  عليها  يغلب  التي  المحاوالت  من  العديد  وتجاوز  وممار�ستها 
ابتداع تحليالت جديدة في هذا ال�سدد. وي�سمح التعريف المقترح للقوة الناعمة – المعرو�ض 
�سابًقا – بمثل هذا التراكم ال �سيما في اإطار ت�سمينه االأبعاد االإيجابية وال�سلبية لممار�سة القوة 
الناعمة. كما تطرح االأجزاء التالية مجاالت اإ�سافية لتحقيق هذا التراكم، ال �سيما لدى معالجة 

بع�ض االإ�سكاليات التي يثيرها المفهوم، وكذلك عند ا�ستعرا�ض اأطر وم�ستويات تحليله. 

Nye (Jr.), The Future of Power: 207–212. (77(
 Joseph S. Nye (Jr.), “Hard, Soft, and Smart Power”, chap. 30 in The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, edited by (78(
 Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh Thakur, Oxford Handbooks (Oxford: Oxford University Press, 2013): 563–565.



56

مفهوم القوة الناعمة وتحليل ال�سيا�سة الخارجية

الف�سل الثالث: اإ�سكاليات القوة الناعمة وخ�سو�سية ال�سياق ال�سرق اأو�سطي

والمحللين  االأكاديميين  خطابات  في  الناعمة  القوة  مفهوم  ا�ستخدام  انت�سار  اأدى 
وال�سيا�سيين اإلى اإثارة جداالت وا�سعة حول جدة المفهوم واأهميته، ومو�سعه من تطور مفهوم 
اإلى  باالإ�سافة  عر�سه)،  �سبق  ما  نحو  )على  الخارجية  وال�سيا�سة  الدولية  العالقات  في  القوة 
والت�سكيك في حدود  فيه،  الكامنة  للمفهوم والتحيزات  القيمية  الحموالت  جداالت حول 
فاعليته، وقابليته للقيا�ض والتحليل، وهي جميًعا ق�سايا جوهرية تقت�سي المعالجة قبل توظيف 
ًّا)79). وفيما يلي عر�ض لبع�ض االأبعاد االأ�سا�سية لهذه الجداالت وما تثيره من  المفهوم تحليلي

اإ�سكاليات �سواء في درا�سة القوة الناعمة عامة اأو في منطقة ال�سرق االأو�سط خا�سة)80) :

: الأبعاد القيمية المعيارية للمفهوم اأولاً
ًّا يحمل قيًما اإيجابية  اأثار مفهوم القوة الناعمة جداًل بين من ينتقدونه باعتباره مفهوًما مثالي
ًّا وغير متالئم مع الواقع اأو �ساعًيا الإخفائه والت�سليل عن حقيقته،  تعاونية اإلى درجة تجعله مثالي
ًّا من الناحية القيمية باعتباره ال يخلو من االإكراه وا�ستدعاء االأبعاد ال�سراعية  ومن يقيمونه �سلبي

في العالقات بين الفاعلين مع ال�سعي الإخفائها تحت مظلة ناعمة:

ًّا لممار�سة  1- فمن ناحية، تذهب بع�ض التحليالت اإلى اأن القوة الناعمة تمثل نمًطا مثالي
القوة يقوم على التفوق الحقيقي في القدرات والنماذج مو�سع الترويج، و�سدق ال�سرديات، 
اإلى �سياغات تحقق م�سالح م�ستركة. حتى حال عدم تمتع القوة الناعمة  وال�سعي للو�سول 
بهذا الطابع المثالي الكامل، فاإنها تبقى مت�سمة بطابع اأكثر اأخالقية ال �سيما في و�سائلها مقارنة 
على  تاأكيده  رغم  نف�سه  ناي  عليه  يوافق  ما  وهو  مادي،  اإيذاء  من  تت�سمنه  وما  االإكراه  بقوة 

 Colins S. Gray, Hard Power and Soft Power: The Utility of Military Force as an Instrument of Policy in the 21st Century (79(
 (Carlisle, PA: United States Army War College, Strategic Studies Institute, 2011): 24–46.

)80) يعتمد هذا الف�سل على ورقة �سابقة للباحث مع اإعادة �سياغة بع�ض اأجزائها وتطويرها، انظر: علي جالل معو�ض، »مراجعة مفهوم القوة 
الناعمة: خ�سو�سية ال�سياق ال�رشق اأو�سطي«، يف: اأجمد جربيل )حترير)، الثقافة ودرا�سات ال�رشق االأو�سط: اأعمال املوؤمتر العربي الرتكي االأول 

 .50-21 :(SDE ،2012 اأنقرة: معهد التفكري اال�سرتاتيجي( ATCOSS 2010 للعلوم االجتماعية
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بطابع  تت�سم  الناعمة  القوة  اأن  ال�سياق  هذا  في  البع�ض  ويرى  للمفهوم)81).  الو�سفي  الطابع 
مثالي معياري اإيجابي على م�ستوى النظام الدولي والنظم االإقليمية وتعزيز فر�ض خلق مجتمع 
القوة  لـلعنة  ا  اأ�سا�سيًّ كابًحا  تمثل  القوة  هذه  اأن  اإلى  بالنظر  تعاونية  اإقليمية  ومجتمعات   دولي 
Power curse. فمراعاة القوة الناعمة وكيفية روؤية االآخرين للفاعل ت�ساعد في عدم ا�ستحواذ 

ا اإلى اإ�سعافه وابتعاده  الرغبة في زيادة القوة ال�سلبة على الفاعل، وهي الرغبة التي قد توؤدي فعليًّ
النواتج المرغوبة وتهديد م�سالحه االأ�سا�سية وح�سد الفاعلين االآخرين �سده بما  عن تحقيق 

يهدد ا�ستقرار النظام ككل وا�ستمراره)82). 

2- في المقابل، يبرز اآخرون وجود م�سامين �سلبية للقوة الناعمة �سواء باعتبارها غطاًء 
العقول  ت�سكيل  على  القائمة  طبيعتها  ب�سبب  اأو  ال�سلبة  الهيمنة  م�ساعي  عن  للت�سليل  اآلية  اأو 
واالإرادات والتف�سيالت. فيذهب بع�ض منتقدي هذه القوة اإلى اأن مثل هذا الت�سكيل كثيًرا ما 
يتم في الواقع العملي با�ستخدام اآليات تنطوي على اأنواع مختلفة من االإكراه، الذي ال ياأخذ 
ًّا في تبني الفاعل االأقوى خطاًبا يهدد بت�سويه  بال�سرورة ال�سكل المادي، واإنما قد يظهر �سمني
هوية الطرف االآخر حال عدم التوافق معه؛ مثل خطاب الرئي�ض االأمريكي ال�سابق جورج بو�ض 
 Rhetorical االبن بعد اأحداث 2011 »من لي�ض معنا فهو �سدنا« فيما يعرف بـاالإكراه البالغي
 Lukes 83). وبالمثل يرى ليوك�ض(Discursive entrapment اأو االإيقاع المنطقي coercion

واآخرون اأن القوة الناعمة لناي يمكن اأن تقوم على اكت�ساب الجاذبية واالإقناع في اإطار من 
 ،Indoctrination حرية الوعي وتعزيزها، كما يمكن تغيير التف�سيالت عبر التلقين العقيدي

  Nye (Jr.), “Notes for a Soft–power Research”: 169–170. (81(
 David W. Kearn (Jr.), “The Power Curse: Influence & Illusion in World Politics”, Journal of Power 3, no. 2 (August 2010): (82(
 275–282; Gallarotti, The Power Curse: 174–179.
اإىل  ينظر  اأن  من  القادة  فقلق  الناعمة؛  القوة  عقدة  عن  يعرب  اآخر  م�سار  اإمكانية حتقق  اإىل  ي�سري  ال�سيا�سي  النف�ض  علم  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
الواقع  اإليهم يف  ينظر  لو كان  – حتى  ال�سك يف قوة ت�سميمهم  ناعمة، والتخوف من  اأو  اأنها رخوة  �سخ�سياتهم و�سيا�سات دولهم على 
باعتبارهم ميلكون القوة والقدرة على التهديد الفعلي بها – هي عوامل اإدراكية ونف�سية قد تدفع اإىل تبني �سيا�سات عدائية اأو تربير املناداة 
ريت�سارد  انظر:  معينة،  ظروف  يف  ال�سلبة  القوة  ال�ستدعاء  مدخاًل  الناعمة  القوة  ت�سبح  اأي  فعاًل.  ا�ستخدامها  اأو  ال�سلبة  القوة  با�ستخدام 
اأو. �سريز، وليوين  دافيد  ال�سيا�سي، حترير  النف�س  املرجع يف علم  الدولية«، يف  العالقات  ال�سورة والتفاعل اال�سرتاتيجي يف  هريمان، »نظرية 
القومي  امل�رشوع   ،1 مج.  حنفي،  قدري  مراجعة  الرخاوي،  وحممد  اجلزيري،  وم�سرية  وهبة،  ربيع  ترجمة  جريف�ض،  وروبرت  هادي، 

للرتجمة 1484 )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2010): 523، 524.
Mattern, “Why ‘Soft Power’ Isn’t So Soft”: 107–119. (83(



58

مفهوم القوة الناعمة وتحليل ال�سيا�سة الخارجية

يتم  قد  كما  الحكم)84).  على  وقدراتهم  وعيهم  وي�سلبهم  االأفــراد  حرية  يقمع  نمط  وهو 
زائفة  اإدراكات  ت�سكيل  على  تقوم  وخداعية  تالعبية  اآليات  عبر  االآخرين  تف�سيالت  ت�سكيل 
تحقق باالأ�سا�ض م�سالح الفاعل الممار�ض للقوة على ح�ساب االأطراف االأخرى. وقد ظهرت 
 Sharp الحادة القوة  ا�سم  تحت  الممار�سات  هذه  تمييز  لمحاولة  الغربية  المحاوالت  بع�ض 
ممار�ساتها  اأن  باعتبار  وال�سين  كرو�سيا  باالأ�سا�ض  الديمقراطية  غير  بالنظم  وربطها   ،power

الداخلية،  االنق�سامات  وت�سجيع  الديمقراطية  النظم  الختراق  وت�سعى  تالعبي،  بطابع  تت�سم 
والترويج لنجاحات ونماذج زائفة – وفًقا للمنظور الغربي – مع ال�سيطرة الحكومية المبا�سرة 
على مختلف اأدوات القوة الناعمة وفاعليها بما فيها و�سائل االإعالم ومراكز الفكر ومنظمات 
اإذ  كبيرة؛  بدرجة  ومنحاًزا  ًّا  تحكمي يظل  التمييز  هذا  اأن  بيد  وغيرها)85).  المدني  المجتمع 
يحاول ق�سر مفهوم القوة الناعمة على النظم الديمقراطية الغربية دون �سواها، دون التفات اإلى 

اإمكانية ح�سور ذات الممار�سات التالعبية واال�ستغاللية في ممار�سات هذه النظم. 

اأي اأن مفهوم القوة الناعمة في اأف�سل �سوره – من الناحية القيمية واالأخالقية – يقترب 
في اأدواته واأ�س�سه من مفاهيم االإقناع الر�سيد والدعوة والقدوة. اأما اأ�سواأ �سور القوة الناعمة 
في  ال�سائدة  القيم  نظام  في  دخيلة  قيم  زرع  »عملية  حيث  ال�سيا�سي؛  الت�سميم  من  فتقترب 
العليا بما يعنيه  اإلى م�ستوى القيمة  ًّا لترتفع  القيم تدريجي ال�سيا�سي ثم ت�سخيم تلك  المجتمع 
ذلك من اإ�سعاف لتلك القيمة العليا التاريخية واإحالتها اإلى م�ستوى القيم الفرعية والتابعة«)86)، 
وبما يخلق حالة من التناق�ض في المفاهيم والت�ستت في االآراء، وعدم و�سوح الروؤية الذاتية 
لدى الم�ستهدفين بالقوة الناعمة؛ بحيث يريدون فقط ما يريده الفاعل الممار�ض لهذه القوة، 

وال تتوافر لديهم اأي اإرادة منف�سلة عن اإرادة هذا الفاعل. 

Lukes, “Power and the Battle for Hearts”: 94–97; Zahran and Ramos, “From Hegemony to Soft Power”: 12–31. (84(
 Christopher Walker and Jessica Ludwig, “From ‘Soft Power’ to ‘Sharp Power’: Rising Authoritarian Influence in the  (85(
 Democractic World”, in Sharp Power: Rising Authoritarian Influence, by Juan Pablo Cardenal et al. (Washington, DC:
NED National Endowment for Democracy. International Forum for Democratic Studies, 2017): 8–25.

)86) حامد عبد اهلل ربيع، الثقافة العربية بني الغزو ال�سهيوين واإرادة التكامل القومي )القاهرة: دار املوقف العربي، 1983):81، 82.
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اأكثر ح�سوًرا  واإذا كانت الق�سايا المعيارية مثارة في تحليل المفهوم ب�سكل عام، فاإنها 
تزايد  اإلى  اأدت عوامل متعددة  ب�سكل م�ساعف؛ حيث  اأو�سطي  العربي وال�سرق  ال�سياق  في 
الت�سكك اإزاء مختلف اأ�سكال ممار�سات القوة باعتبارها ت�سكل م�سادر للتهديد واالإخ�ساع 
لمفهوم  العربية  المعالجات  من  في عدد  يظهر  ما  وتبعيتها، وهو  المنطقة  اختراق  وتكري�ض 
القوة الناعمة التي تتعامل معه كمظهر جديد للت�سلط وكذلك انت�سار ا�ستخدام مفهوم الحرب 
الناعمة باعتبارها التج�سيد االأكثر دقة لالأبعاد التالعبية وال�سلبية لممار�سات القوة الناعمة)87). 
ال�سياق  ناي لخ�سو�سية  المفهوم طبيعة تحليل  اإزاء  ال�سلبية  التحيزات  وقد �ساعف من هذه 
ال�سرق اأو�سطي في كتاباته؛ حيث ينطلق التحليل ب�سكل اأ�سا�سي من المنظور االأمريكي، ويركز 
على الق�سايا وال�سعوبات والتحديات واالإ�سكاليات التي تواجه الواليات المتحدة االأمريكية 
تحديًدا في �سعيها لتعزيز قوتها الناعمة في منطقة ال�سرق االأو�سط وا�ستخدامها ب�سكل فعال 
بما يحقق االأهداف والم�سالح االأمريكية، وهو ما يرتبط في جانب منه باختالف االنتماءات 
اأي  قبل  من  الناعمة  القوة  توظيف  لدى  الجداالت  ذات  وتظهر  والثقافية)88).   الح�سارية 
في  يظهر  ما  – وهو  المنطقة  اإلى  تاريخيًّا وجغرافيًّا وح�ساريًّا  منتمًيا  كان  اإذا  – حتى  فاعل 
التحفظات اإزاء زيادة القوة الناعمة االإيرانية باعتبارها جزًءا من م�ساريع للت�سيع واإحياء النزعة 
القومية الفار�سية، وكذلك القوة الناعمة التركية كتج�سيد الأفكار العثمانية الجديدة وال�سعي 

ال�ستعادة النفوذ وال�سيطرة على المنطقة العربية عبر اآليات جديدة.

وتجدر االإ�سارة اإلى اأن جوزيف ناي قد قدم معالجة جزئية لهذه الجداالت واالنتقادات 
حول الحموالت القيمية لمفهوم القوة الناعمة بتاأكيده على الطابع الو�سفي التحليلي المحايد 
للمفهوم؛ اإذ اإنه ير�سد جوانب واأبعاد معينة للقوة بغ�ض النظر عن تقييمها المعياري اأو االأخالقي 
ا اأو �سلبيًّا. واقترح ناي اإمكانية اإ�سافة الت�ساوؤل حول التقييم المعياري  الذي قد يكون اإيجابيًّ
للقوة الناعمة وممار�ستها ك�سوؤال بحثي اإ�سافي يمكن معالجته في الحاالت المختلفة بالتركيز 

مركز  امل�ستقبل العربي، العدد 369 )نوفمرب 2009): 28–38؛  اأو يف التمظهرات اجلديدة للت�سلط«،  )87) يحيى اليحياوي، »القوة الناعمة؛ 
.http://softwar–lb.org ،احلرب الناعمة للدرا�سات
)88) ناي، القوة الناعمة: 141، 146، 181، 182.
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واالأدوات  والو�سائل  الناعمة،  القوة  ا�ستخدام  من  المن�سودة  واالأهداف  الدوافع  تقييم  على 
الم�ستخدمة، واالآثار والنواتج المتحققة)89). 

وال ينفي ذلك ما يمكن اأن يواجهه الباحث اأو المراقب من اإ�سكاليات في تحديد قيمية 
حاالت  بين  المفا�سلة  وكيفية  عالميتها  ومدى  كمعايير  المتخذة  القيم  وطبيعة  االأهــداف 
للتركيز على  اال�سطرار  اإطار  في  االأدوات  وتقييم  الدوافع  القيم، و�سعوبات بحث  تعار�ض 
ما هو معلن، ف�ساًل عن اإ�سكالية تحديد المدى الزمني لتعقب المخرجات واالآثار، وتحديد 
نطاق االأخيرة، وما اإذا كانت ت�سمل النواتج المبا�سرة فقط اأم جميع التداعيات واالآثار القابلة 
االأبعاد  بخ�سو�ض  والنقا�سات  الجداالت  هذه  مثل  ح�سم  �سعوبة  من  الرغم  وعلى  للر�سد. 
توظيف  معالجة  في  خا�سة  اأهمية  يكت�سب  بها  الوعي  فاإن  الناعمة،  القوة  لمفهوم  القيمية 
اإثبات  اأو  نفي  دائرة  لتخرج من  االإ�سكالية  تاأطير هذه  اإعادة  يمكن  اأخرى،  بعبارة  المفهوم. 
القيمية كدليل على توافر القوة الناعمة اأو غيابها، وتوجيه االهتمام بداًل من ذلك اإلى تحليل 
جهود الدولة لتاأكيد توافر هذه القيمية كاإحدى اآليات بناء القوة الناعمة من جهة، ومحاولة 
التقييم المو�سوعي قدر االإمكان لمدى توافر هذه القيمية )في االأهداف، والو�سائل، واالآثار) 
القوة  ق�سر  عدم  �سرورة  ذلك  اإلى  ي�ساف  ثانية.  من جهة  الناعمة  القوة  فاعلية  تقييم  �سمن 
التاأطير  ت�سمين عمليات  واإنما  الذات،  لتح�سين �سورة  االإيجابية؛  الممار�سات  الناعمة على 
ال�سلبي والتالعبي �سد االآخرين كذلك، مع التزام الطابع النقدي في تقييم هذه الممار�سات 
االإيجابية وال�سلبية؛ وذلك من اأجل تو�سيع اال�ستفادة من المفهوم تحليليًّا وتجنب تحويله الأداة 

للترويج االأيديولوجي لفاعل معين بمجرد تاأطيره كممار�ض للقوة الناعمة)90). 

Nye (Jr.), “Notes for a Soft–power Research”: 169. (89(
االكتفاء  عدم  �رشورة  على  بدورها  اأكدت   Normative power املعيارية  اأو  القيمية  بالقوة  اخلا�سة  الدرا�سات  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
املعيارية  القوة  عنا�رش  توافر  مدى  لتقييم  الثالثة  املعايري  ذات  واقرتحت  معيارية؛  كقوة  لنف�سه  وو�سفه  للفاعل  الذاتي  باخلطاب 
فعليًّا، اأي:  لأهداف ومدى تعبريها عن التطلع لتغيري املحيط اأو ال�سياق القيمي واملوؤ�س�سي ال اال�ستحواذ وال�سيطرة على املوارد فقط، ف�ساًل 
عن االت�ساق وامل�ساواة يف اخل�سوع لذات القيم واملوؤ�س�سات يف حترير التجارة ونحوها، والو�سائل ومدى ات�ساقها مع القوانني وقيم العدالة 

الداخلية والدولية، والآثار والنواجت الفعلية ومدى حتقيقها لالأهداف املعلنة. للمزيد، انظر: 
 Nathalie Tocci, “Profiling Normative Foreign Policy: The European Union and Its Global Partners”, in Who Is a Normative
 Foreign Actor? The European Union and Its Global Partners, edited by Nathalie Tocci (Brussels: Centre for European
Policy Studies, 2008): 4–21.

)90) تظهر مثل هذه التحيزات يف مفاهيم خمتلفة رمبا باأ�سكال اأكرث و�سوًحا من القوة الناعمة؛ مثل انت�سار التحليالت التي تدر�ض دور االحتاد 
االأوروبي كـقوة معيارية اأو قوة مدنية، اأو االأدوار االأوروبية واالأمريكية اأو حتى الرتكية يف ن�رش الدميقراطية اأو الرتويج لها؛ فمجرد تاأطري = 
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ثانياًا: حدود القابلية للتوجيه والتوظيف الحكومي
يثير توظيف القوة الناعمة كاأداة لل�سيا�سة الخارجية الت�ساوؤل حول مدى قدرة الحكومات 
على توظيف هذه القوة وتوجيهها ب�سور معينة نحو الم�ستهدفين بها لتحقيق اأهداف الدولة. 
خارج  ون�سرها  اإنتاجها  في  ترتبط  اأي  مجتمعية  طبيعة  ذات  الناعمة  القوة  موارد  من  فكثير 
بع�ض  دفع  ما  وهو  الديمقراطية،  النظم  في  حكوميين  غير  فاعلين  بجهود  الدولة  حدود 
المحللين اإلى انتقاد القوة الناعمة االأمريكية باعتبارها اأقل قابلية للتوظيف الفعال مقارنة بالقوة 
الناعمة ال�سينية على �سوء �سيطرة االأخيرة بنظامها ال�سلطوي على غالبية م�سادر القوة الناعمة 
ن الحكومة ال�سينية من التمتع بميزة ن�سبية اأكبر في توظيف هذه  الثقافية واالقت�سادية، بما يمكِّ

القدرات وتوجيهها �سواء باأ�سكال تعاونية اأو �سراعية)91). 

اإال اأن ثمة تحليالت اأخرى ت�سير اإلى اأن هذه ال�سيطرة الحكومية من �ساأنها اإ�سعاف موارد 
هذه  تكون  اأن  يفتر�ض  حيث  وم�سداقيتها؛  ا�ستقالليتها  في  بالت�سكيك  للدولة  الناعمة  القوة 
الموارد مجتمعية باالأ�سا�ض ال حكومية. فالوجود الوا�سح للحكومة ي�سعف قدرات الفاعلين 
غير الحكوميين على بناء عالقات �سبكية مع نظرائهم من الدول االأخرى، ويهدد قابلية هذه 
الديمقراطية وعدم  افتقاد  اأن  الحكومات و�سيا�ساتها. كما  تغير  بناًء على  لال�ستمرار  الموارد 
اأن�سطة المجتمع المدني والقطاع الخا�ض  احترام الحقوق والحريات ومحدودية ا�ستقاللية 
تعد في حد ذاتها م�سادر للخ�سم من اأر�سدة القوة الناعمة للدولة وحرمانها من م�سادر مهمة 

لالإبداع والجاذبية)92).

لي�ست  ولكنها  �سعبة   – التحليل  لهذا  وفًقا   – الناعمة  للقوة  الفعالة  الممار�سة  اأن  اأي 
الدولة) من جهة،  التوازن بين قوة المجتمع )وكذلك  م�ستحيلة، وتقت�سي وجود درجة من 
ووجود روؤية وا�سحة لدى القيادة والحكومة الممار�سة للقوة الناعمة من جهة ثانية لكيفية 
توظيف موارد هذه القوة دون ال�سيطرة عليها بال�سرورة. فطبيعة م�سادر القوة الناعمة وتعدد 

= املو�سوع وربط الفاعل بت�سور معني للقوة قد ينطوي على حتيزات يف حتديد نطاق تناول اأدواره و�سيا�ساته من منظور معني وتهمي�ض 
.Ford, “Soft on ‘Soft Power’”: 97–104 :االأبعاد االأخرى، انظر

Ford, “Soft on ‘Soft Power’”: 97–104. (91(
 Nye (Jr.), “Hard, Soft, and Smart Power”: 567–572. (92(
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الفاعلين الم�ساركين في اإنتاج هذه الم�سادر واإدراكات المتلقين والمخاطبين بالقوة الناعمة 
قد تتطلب عدم و�سوح �سيا�سات ال�سيطرة الحكومية على موارد القوة الناعمة. لكن يظل من 
ال�سروري توفر دور القيادة وامتالك روؤية وا�ستراتيجية وا�سحة لكيفية توظيف هذه الم�سادر 
الحكومة  قيام  عن  ف�ساًل  هذا  الدولة.  م�سالح  تخدم  فعلية  نواتج  اإلى  وتحويلها  المختلفة 
الواقعة في نطاق اخت�سا�سها مبا�سرة؛ مثل كيفية  الناعمة  القوة  بم�سئولياتها في تعزيز موارد 

ممار�سة ال�سيا�سات الداخلية والخارجية)93). 

العربية  المنطقة  للفاعلين من دول  اأكبر  اإ�سكالية  يمثل  العن�سر  فاإن هذا  الحال،  وبطبيعة 
اأزمات  من  المنطقة  دول  تعانيه  ما  نتيجة  خارجها،  من  بالفاعلين  مقارنة  اأو�سطية  وال�سرق 
فاعلية  و�سعف  واال�ستراتيجيات  الروؤى  بم�سكالت  مبا�سر  ب�سكل  ترتبط  للتنمية  مختلفة 
ال�سيا�سات واأدوار المجتمع ومنظماته، واختالل معادالت العالقة بين الدولة والمجتمع)94). 
ال يمنع ذلك من اإمكانية الحديث عن اأنماط مختلفة من ممار�سات القوة الناعمة تتباين في 
و�سوح طابعها الر�سمي الحكومي بدرجات متفاوتة من النجاح. وتبرز بع�ض التحليالت في 
هذا الخ�سو�ض نماذج متنوعة تقوم باالأ�سا�ض على توظيف م�سادر الجاذبية التلقائية الم�ستمدة 
من عنا�سر تاريخية اأو ثقافية دينية باالإ�سافة اإلى الثراء االقت�سادي الناجم عن موارد طبيعية جنًبا 
تاأطير وتحويل تتولى الدولة جانًبا كبيًرا منها في كثير من الحاالت.  اإلى جنب مع عمليات 
ويمكن االإ�سارة مثاًل اإلى تمييز لوران�ض بين القوة الناعمة الدينية المحافظة ال�سعودية والثورية 
الدينية االإيرانية واالقت�سادية االت�سالية الحداثية االإماراتية القطرية والتقليدية الثقافية ال�سيا�سية 
والمجتمع  الدولة  بين  العالقة  اإ�سكاليات  اأن  كما  التركية)95).  المحدثة  والتقليدية  الم�سرية 
الناعمة وممار�ساتها من خالل  القوة  بناء  اأقل ر�سمية لعمليات  اأنماط  اإمكانية تلم�ض  ال تمنع 
بع�ض  في  الحكوميين  غير  والفاعلين  االأعمال  وقطاع  المدني  المجتمع  منظمات  تحركات 

)93) ناي، القوة الناعمة: 41، 42. 
 )94) هبة روؤوف عزت، »القوة الناعمة: اأزمة النظام القوي والدولة ال�سعيفة يف م�رش«، اجلزيرة نت، 

http://studies.aljazeera.net/ar/files/2011/08/20118872345213170.html

 Lawrence Rubin, A Typology of Soft Powers in Middle East Politics, The Dubai Initiative Working Papers 5 (Dubai: Dubai (95(
 School of Government; Cambridge: Harvard Kennedy School. The Belfer Center for Science and International Affairs,
 2010), online e–book, https://goo.gl/8pT9RR.
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دول المنطقة التي �سهدت تطورات اإيجابية في هذا ال�سدد، ومنها تركيا على نحو ما �سيلي 
ا – من حيث  تو�سيحه. كما اأن خ�سو�سية المنطقة – مقارنة بالدول االأكثر تقدًما ديمقراطيًّ
بين  التفاعالت  من  اأنماط جديدة  ال�ستك�ساف  المجال  تفتح  قد  والمجتمع  الدولة  عالقات 
الفاعلين الر�سميين وغير الر�سميين، وهو ما يظهر في الحالة التركية في التحوالت التي �سهدتها 
المعلن   – والتن�سيق  التداخل  بين  ما  الكولينية  خدمة  وحركة  الحاكم  الحزب  بين  العالقة 
المحتمل على  ال�سراع  اأظهر طابع  بما  المبا�سرة،  العداء والمواجهة  اإلى  – و�سواًل  والخفي 

القوة الناعمة بين الفاعلين داخل الدولة الواحدة)96).

ثالثاًا: مدى فاعلية القوة الناعمة 
اأحد الم�سادر االأ�سا�سية للجدل  الناعمة وتاأثيرها  القوة  الت�سكيك في مدى فاعلية  يمثل 

حول المفهوم. ويمكن ر�سد عدة �سور لهذا الت�سكيك على النحو التالي:

1- الت�سكيك في اأ�سالة تاأثير القوة الناعمة مقارنة بالقوة ال�سلبة
ي�سكك منتقدو المفهوم فيما اإذا كان التاأثيرات ونماذج النجاح المن�سوبة للقوة الناعمة 
راجعة فعاًل لتاأثيرها كمتغير م�ستقل، اأم اأن هذه القوة هي مجرد متغير زائف اأو واجهة فقط 
تغطيها  التي  العوامل  ال�سيا�سية وهي  النظم  الدولية والت�سابه في  الموؤ�س�سات  تاأثير  للتعبير عن 
حالة  في  حتى  وغيرها.  الديمقراطي  ال�سالم  مثل  ونظريات  والموؤ�س�سية  الليبرالية  المدار�ض 
تبني  ونواتج  تاأثيراتها  تعقب  ال�سعب  من  يظل  فاإنه  وتاأثيرها،  الناعمة  القوة  بوجود  القبول 
اإن حاالت  اإذ  الناعمة عن ال�سلبة؛  القوة  تاأثيرات  الناعمة. كما ي�سعب ف�سل  القوة  �سيا�سات 
في  دورها  )مثل  الناعمة  القوة  اأهمية  على  التدليل  في  ناي  بها  ا�ست�سهد  التي  االأبرز  النجاح 
اأوروبا  دول  وجذب  الباردة  الحرب  في  ال�سوفيتي  االتحاد  على  الغربي  المع�سكر  انت�سار 
اقت�ساديًّا  ال�سلبة  بالقوة  مت�سلة  مادية  لعوامل  اأكبر  ب�سهولة  اإرجاعها  يمكن  وغيرها)  ال�سرقية 
وع�سكريًّا اأكثر من القوة الناعمة)97). ويذهب البع�ض اإلى اأن القوة الناعمة لي�ست قوة فعليًّا؛ 

 Bayram Balci, “The Gulen Movement and Turkish Soft Power”, The Carnegie Endowment for International Peace,  (96( 
 http://carnegieendowment.org/2014/02/04/g–len–movement–and–turkish–soft–power–pub–54430.0

 Layne, “The Unbearable Lightness of Soft Power”: 53–58. (97(
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اإذ اإنها ال ت�ستطيع بمفردها دفع االآخرين اإلى القيام بت�سرفات معينة ال �سيما حال تعار�سها مع 
م�سالحهم بقدر ما ت�سكل محاولة لتهيئة الم�سرح اأو ال�سياق Stage setting؛ بحيث تنخف�ض 
قدرة االآخرين على ممانعة اأو مقاومة القوة الحقيقية للدولة و�سغطها با�ستخدام اآليات القوة 

االقت�سادية والع�سكرية)98).

وتمثلت الردود االأ�سا�سية لناي واأن�سار المفهوم على هذه االنتقادات في تاأكيد اأن م�سدر 
وهو  ال�سلبة،  القوة  لمفهوم  كامل  بديل  هي  الناعمة  القوة  باأن  خاطئ  افترا�ض  هو  غالبيتها 
وال�سلبي  اأحياًنا،  المكمل  )االإيجابي  التفاعل  قائمة على  بينهما  العالقة  اإن  اإذ  دقيق؛  اأمر غير 
المتعار�ض اأحياًنا اأخرى) على م�ستوى الم�سادر واآليات الممار�سة والنواتج واالآثار. فالقول 
ب�سعوبة عزل تاأثيرات القوة ال�سلبة عن الناعمة ال يمنع وجود اأيهما، وبالتالي �سرورة درا�ستهما 

وتحليلهما)99).

 ويرى ناي اأن اأهمية القوة الناعمة ترتبط باأنها اأقل تكلفة في تحقيق اأهداف الدولة من 
القيم  بال�سراع حول  المت�سلة  المجاالت  بع�ض  في  اأكثر مالءمة  تعد  اأنها  ال�سلبة، كما  القوة 
ال�سيا�سي  التناف�ض  جعل  الذي  االت�ساالت،  وثورة  المعلومات  ع�سر  في  خا�سة  واالأفكار، 
الناعمة  القوة  تالوؤم  عن  ف�ساًل  هذا  والم�سداقية.  الجاذبية  حول  يدور  والخارجي  الداخلي 
ب�سكل اأكبر مع التغير في خريطة ق�سايا ال�سيا�سة العالمية وفاعليها. فع�سر المعلومات يتطلب 
الم�ستوى  بين  ما  فيها  القوة  وتوزيع  وق�ساياها  الدولية  للعالقات  التقليدي  االإدراك  تجاوز 
هو  جديد؛  م�ستوى  ن�ساأة  اإدراك  اإلى  االقت�سادية،  الق�سايا  وم�ستوى  التقليدي  الع�سكري 
فيهما.  االآخرين ويوؤثر  للم�ستويين  التحتية  القاعدة  ي�سكل  الذي  للقوميات،  العابر  الم�ستوى 
على  باالأ�سا�ض  يعتمد  المواتية  النواتج  وتحقيق  الم�ستوى  هذا  في  النجاح  فاإن  لناي،  ووفًقا 
القوة الناعمة، ال �سيما مع انت�سار القوة فيه وتوزعها بين العديد من الفاعلين من الدول وغير 
الدول، بما يجعل �سيطرة اأي فاعل بمفرده على هذا الم�ستوى م�ستحيلة. كما اأن هذا التنوع 

)98) ليزيل جليب، قواعد القوة: كيف ميكن للتفكري البديهي اإنقاذ ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية، ترجمة كمال ال�سيد )القاهرة: مركز االأهرام، 2013): 
.225 ،224

Nye (Jr.), “Responding to My Critics”: 216–218. (99(
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الدولة  اأهداف  لتحقيق  االنفرادي  التحرك  ي�سعب  الق�سايا  نطاق  الفاعلين واالت�ساع في  في 
ويرفع تكاليف االعتماد على اآليات االإكراه اأو االإثابة، بما يجعل البديل االأ�سا�سي المتاح هو 

القوة الناعمة)100).

الناعمة اعتماًدا  القوة  اإمكانية اال�ستغناء عن  الدرا�سات اختبار مدى  وقد حاولت بع�ض 
على القوة ال�سلبة. وفي هذا ال�سياق، �سعت اإحدى الدرا�سات اإلى اختبار العالقة والتداخل بين 
القوة الناعمة )الثقافية تحديًدا) وال�سلبة )االقت�سادية والع�سكرية) من خالل التحليل االإح�سائي 
المعاملي لموؤ�سرات �سورتي القوة الأكثر من خم�سين دولة؛ حيث ظهر التداخل الكبير بينهما 
)تحديًدا حجم  ال�سلبة وحدها  القوة  موؤ�سرات  االعتماد على  باإمكانية  توحي  قد  اإلى درجة 
والناعمة  ال�سلبة  القوة  على  للتدليل  الع�سكري)؛  االإنفاق  وحجم  االإجمالي  المحلي  الناتج 
للدولة بالتبعية. اإال اأن ا�ستبعاد الواليات المتحدة من التحليل اأظهر ا�ستقاللية بع�ض موؤ�سرات 
القوة الناعمة ن�سبيًّا؛ مثل الثقافة ال�سعبية واالإنجازات العلمية، مقارنة بارتباط اأبعاد اأخرى )مثل 
العالمات التجارية والقدرة االإبداعية) بدرجة كبيرة بمكانة الدولة كما تحددها الموؤ�سرات 
الناعمة  القوة  تداخل  من  واآخرون  ناي  اإليه جوزيف  ي�سير  ما  مع  يتفق  ما  ال�سلبة)101). وهو 
اإمكانية الم�ساواة بينهما، وهو ما يظهر في حاالت مثل  مع ال�سلبة في بع�ض الحاالت دون 
الفاتيكان والنرويج وكندا؛ حيث تتفوق القوة الناعمة ب�سكل وا�سح على االأ�سول والموارد 
الدولة  لموارد   Virtual enlargement االفترا�سي  للتو�سيع  اآليات  وتوفر  للفاعل،  ال�سلبة 
وال�سلبة  الناعمة  القوة  بين  العالقة  الجدل حول  ويثير هذا  وبالتبعية مكانتها)102).  واأدوارها 

)100) ناي، القوة الناعمة: 23، 24.
 Sascha Riaz, “Hard and Soft Power—Two Sides of the Same Coin? A Quantitative Examination”, IReflect 2, no. 2 (2015): (101(
187–214.

وقد تبنت الدرا�سة ثمانية موؤ�رشات للقوة الناعمة، هي حتديًدا الثقافة ال�سعبية )�سادرات املنتجات واخلدمات املرئية وامل�سموعة للدولة)، 
والعالمات التجارية العاملية )عدد م�ساهمات الدولة يف تقرير العالمات التجارية العاملية اخلم�سمائة)، والتبادل الطالبي )اأعداد الطالب 
االأجانب الذين يدر�سون يف الدولة وفًقا الإح�ساءات اليون�سكو)، وحجم ال�سياحة الدولية الوافدة اإىل الدولة، واالت�سال باالإنرتنت )مقا�ًسا 
بعدد مواقع وخدمات اال�ست�سافة hosts يف الدولة) والتاأثري العلمي )عدد االإحاالت العلمية للدولة مع ا�ستبعاد االإحاالت الذاتية، وعدد 
جامعات الدولة الداخلة يف ت�سنيف التاميز للتعليم العايل الأعلى اأربعمائة جامعة عامليًّا)، والقدرة االإبداعية )مقا�سة بعدد براءات االخرتاع)، 

واأعداد ال�سكان املهاجرين.
 Alan Chong, “Small State Soft Power Strategies: Virtual Enlargement in the Cases of the Vatican City State and Singapore”, (102(
Cambridge Review of International Affairs 23, no. 3 (2010): 383–405.
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ق�سايا مهمة على الم�ستوى ال�سرق االأو�سط؛ اإذ اإنه يرتبط بالت�ساوؤل حول ما اإذا كانت القوة 
الناعمة ترتبط بال�سرورة بتوافر القدرات ال�سلبة االقت�سادية والع�سكرية وتناميها )بما يحجم 
من نطاق الفاعلين القادرين على توظيفها)، اأم اأنها تتمتع ببع�ض اأبعاد اال�ستقاللية في مواردها 
ا – ولو ب�سكل جزئي – حال محدودية اأو تاأزم  واآثارها بما يمكن اأن يجعل منها بدياًل تعوي�سيًّ

القدرات ال�سلبة االقت�سادية والع�سكرية مثلما هو الحال بالن�سبة لكثير من فاعلي المنطقة. 

2- الت�سكيك في تاأثير الجاذبية والراأي العام في ال�سيا�سة الخارجية
اأن فكرة الجاذبية واالإغواء قد ت�سلح على م�ستوى العالقات بين  يرى منتقدو المفهوم 
االأ�سخا�ض، لكنها اأقل �سالحية للتاأثير في م�ستوى العالقات بين الدول والفاعلين الدوليين؛ 
حيث يخ�سع �سناع القرار للعديد من القيود الموؤ�س�سية والبيروقراطية. واإذا كانت القوة الناعمة 
تتوجه باالأ�سا�ض نحو الراأي العام )كما يوحي بذلك التركيز في قيا�سها على ا�ستطالعات الراأي 
ا على ال�سيا�سة الخارجية وق�سايا االأمن  العام)، فاإن هذا الراأي ال يوؤثر اإال ب�سكل محدود جدًّ
القومي. فاالأخيرة تظل مجااًل محجوًزا لنخبة �سنع القرار بالنظر اإلى اأهميتها وح�سا�سيتها وفًقا 
للدولة. ويقل تاأثير الراأي العام بالنظر اإلى عدم اهتمامه في االأغلب بق�سايا ال�سيا�سة الخارجية 
لعدم تاأثيرها ب�سكل مبا�سر في توزيع الموارد داخل المجتمع، والطابع المتقلب والعاطفي غير 
المعرفي للراأي العام، وتعدد �سرائحه ومكوناته والموؤثرات عليه، واإمكانية ت�سكيله والتالعب 
به من قبل النخب الحاكمة ال �سيما في ق�سايا ال�سيا�سة الخارجية. واإذا كان تاأثير الراأي العام 
فاإنه يقل ب�سدة  الليبرالية في ق�سايا معينة،  النظم الديمقراطية  مت�سوًرا بدرجات محدودة في 

ويكاد يتال�سى في النظم غير الديمقراطية)103).
وقد قام ناي واآخرون بالرد على كثير من هذه االنتقادات وتطوير معالجات لمواجهة ما 
يك�سفه بع�سها من �سلبيات. فقيا�ض القوة الناعمة باالعتماد على ا�ستطالعات الراأي ال يعني 
ا نخب �سنع القرار في الدولة  اأنها تتوجه فقط نحو الجماهير اأو الراأي العام؛ اإذ تخاطب اأي�سً
�سواء الحاليين اأو القيادات والنخب الم�ستقبلية الم�ساركة والموؤثرة ب�سكل مبا�سر في عمليات 
الم�ستركة  التدريب  وبرامج  والتعليمية  الدرا�سية  المنح  مثل  اأدوات؛  خالل  من  القرار  �سنع 
المدنية والع�سكرية وغيرها. فثمة نموذجان للقوة الناعمة: االأول مبا�سر يوجه الموارد مبا�سرة 
اأكثر مبا�سرة، والثاني غير  القرار على نحو  للتاأثير في عمليات �سنع  النخب الحكومية  نحو 

)103) ناي، القوة الناعمة: 23، 24.
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اإلى تكوين  لدفعها  منها  اأو قطاعات  الجماهير  يتجه نحو  )اأو متدرج على مرحلتين)  مبا�سر 
بيئة مواتية )اأو معار�سة) تتيح ل�سانع القرار )اأو ت�سغط عليه) التخاذ قرارات معينة اأو االمتناع 
عنها)104). وقد تقوم الحكومات بممار�سة هذا التاثير في االإطار الر�سمي الخطي للدبلوما�سية 
التقليدية، اأو يتم دمج ذلك باآليات الدبلوما�سية العامة والتوا�سل المجتمعي والتاأثير من خالل 
المنظمات الدولية المختلفة بما يخلق �سبكات اأكثر تعقيًدا للعالقات)105). وي�سير ناي في هذا 
ال�سياق اإلى اأهمية القوة الناعمة المبا�سرة على القيادات ال�سيا�سية والقرارات المتخذة ال �سيما 
في حاالت محدودية تاأثير القيود الموؤ�س�سية والبيروقراطية على نحو ما يظهر في النظم االأقل 
الغربية  باالأفكار  تاأثر جوربات�سوف  بنموذج  الخ�سو�ض  في هذا  ناي  وا�ست�سهد  ديمقراطية. 

واالأمريكية في �سيا�ساته االإ�سالحية)106).

�سكل )1-3): نماذج التاأثير المبا�سر وغير المبا�سر الخطية وال�سبكية للقوة الناعمة

      Joseph S. Nye,The Future of Power (New York: Public :الم�سدر: بت�سرف من
 Affairs, 2011) :95, 103.

Nye (Jr.), The Future of Power: 95. (104(
)105) املرجع ال�سابق: 102، 103.

Nye (Jr.), “Responding to My Critics”: 218. (106(
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على  فقط  تبنى  ال  ا�ستقراًرا  االأكثر  في �سورها  الناعمة  القوة  باأن  المحاجاة  يمكن  كما 
التوجهات  الجاذبية كجزء من  العام بقدر ما تتجذر هذه  الراأي  الموؤقتة لدى  االآنية  الجاذبية 
المجتمعية المعرفية واالنفعالية والتقييمية التي تت�سم بدرجة اأعلى من الثبات الن�سبي، والعمق 
من  المجتمع  اأفراد  غالبية  لدى  العام  الفكري  التوجه  بجوهر  االرتباط  بمعنى  واالنت�سار 
المجتمع  روؤية  في  المعنى  بهذا  التوجهات  هذه  وتوؤثر  �سواء.  حدٍّ  على  والنخب  الجماهير 
من  معينة  بدائل  اختيار  اإمكانية  على  �سوابط  وت�سع  الخارجية،  للوقائع  الحاكمة  والنخبة 
الناعمة  للقوة  الموجهة  االنتقادات  من  جزًءا  ذلك  ويعالج  الخارجية)107).  ال�سيا�سة  �سانعي 
باأنها تعتمد على م�سادر �سديدة التقلب تت�سم بعدم اال�ستقرار– مثل مواقف الراأي العام – بما 

يقلل من تاأثيرها ومن القدرات التف�سيرية والتنبوؤية للمفهوم)108).

 في حالة تركيز القوة الناعمة على الراأي العام للجماهير اأو المواطنين العاديين، فاإن ذلك 
يبدو مبرًرا في ال�سنوات االأخيرة التي �سهدت زيادة دور الراأي العام وا�ستقالليته عن الخ�سوع 
لل�سيطرة المطلقة للدولة اأو النخبة الحاكمة بتاأثير ثورة المعلومات واالت�ساالت. وتمثل هذه 
الثورة اإحدى االأبعاد االأ�سا�سية مو�سع التركيز عند ناي؛ اإذ يوؤكد اأن ثورة المعلومات توؤدي 
ا على ن�سر  اإلى درجة اأعلى من انت�سار القوة، وتغير طبيعتها وم�سادرها؛ بحيث ت�سبح تناف�سً
المعلومات والروايات المختلفة وعلى اجتذاب الجمهور الم�ستهدف والتاأثير فيه من خالل 
جاذبية الر�سائل وم�سداقيتها، وهو ما يعزز من اأهمية مفهوم القوة الناعمة وتج�سداتها الفرعية 
في �سورة القوة ال�سيبرية اأو االفترا�سية Virtual or cyber power مقارنة بالمفاهيم التقليدية 

للقوة)109).

باإطالق  القبول  يمكن  ال  فاإنه  الحديثة،  التكنولوجية  التطورات  تاأثير  عن  النظر  وبغ�ض 
اإن هذه  اإذ  الدولية؛  والعالقات  الخارجية  ال�سيا�سة  في  العام  الراأي  تاأثير  بمقوالت محدودية 

)107) حممد ال�سيد �سليم، حتليل ال�سيا�سة اخلارجية، ط. 2 )القاهرة: مكتبة النه�سة امل�رشية، 1998): 202–212.
Karl Hermann Höhn, Geopolitics and the Measurement of National Power (PhD diss., University of Hamburg, 2011): 47. (108(
 Nye (Jr.), The Future of Power: 113–153; Nye (Jr.), Soft Power: The Means to Success: 30–32; Joseph S. Nye, “The  (109(
Reality of Virtual Power”, Project Syndicate, www.project–syndicate.org/commentary/the–reality–of–virtual–
 power?barrier=accessreg; Jonathan McClory, The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power (London: Portland,
 2015): 12.
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الحجج  انطالًقا من  توؤكد على ذلك  الواقعية  المدر�سة  فاإذا كانت  مثار جدل.  الم�ساألة تظل 
ال�سابقة، فاإن ثمة �سواهد واتجاهات اأخرى توؤكد اأن الراأي العام يعتبر اأحد الموارد اأو ال�سوابط 
ال�سيا�سية التي يتاأثر بها �سانع القرار ال�سيا�سي في مجال ال�سيا�سة الخارجية، وهو ما يتحدد طبًقا 
لطبيعة قوة الراأي العام وخ�سائ�ض النظام ال�سيا�سي وطبيعة الق�سايا المثارة. وتذهب المدر�سة 
الليبرالية اإلى اأن الراأي العام تتفاوت اأدواره بين التاأثير في اأجندة ال�سيا�سة الخارجية وق�ساياها، 
والتاأثير في االأطر العامة لل�سيا�سة الخارجية وو�سع �سوابط اأو موانع على قدرة �سانع القرار 
في اختيار بع�ض البدائل، و�سواًل اإلى تحديد ال�سيا�سات ودفع �سانع القرار اإلى تبني �سيا�سات 
معينة. وتظهر هذه التاأثيرات بدرجات واأ�سكال مختلفة، واإن كانت اأكثر و�سوًحا في النظم 
اأن  الديمقراطية عنها في تلك غير الديمقراطية)110). ويوؤكد ناي ذات المعنى؛ حيث يحذر 
الم�ستهدفة  االأنظمة  كانت  اإذا  تكلفة  واأعلى  اأكثر خطورة  يكون  الناعمة  القوة  تجاهل  تاأثير 
ي�سيق  باالأهمية  والبرلمانات  العام  الراأي  فيها  يتمتع  التي  فالديمقراطيات  ديمقراطية.  اأنظمة 
بقدرات  مقارنة  معينة  دولة  جاذبية  عدم  لتجاهل  ال�سيا�سيين  للزعماء  المتاح  الهام�ض  فيها 

الحكام والنخب الحاكمة في االأنظمة اال�ستبدادية اأو االأقل ديمقراطية)111). 

اأهداف  لتحقيق  كاأداة  الناعمة  القوة  اأهمية  حول  الحال  بطبيعة  الت�ساوؤل  ذلك  ويطرح 
ال�سيا�سة الخارجية في منطقة ال�سرق االأو�سط، بالنظر اإلى طبيعة نظمها ال�سيا�سية وهياكل �سنع 
العام  الراأي  المركزية ومحدودية م�ساركة  المت�سمة بدرجة كبيرة من  القرار في غالبية دولها 
ال�سيا�سات الخارجية واالأمنية  اأكبر على �سنع  القرار عامة وهو ما ين�سحب ب�سكل  في �سنع 
كمجال محجوز تقليديًّا للنخب العليا اأو حتى القيادات منفردة. بهذا المعنى، فاإن ممار�سة 
القوة الناعمة – الموجهة للجماهير – تكاد اأهميتها تقت�سر على تلك الموجهة اإلى عدد �سديد 
الموجهة  الناعمة  القوة  اأهمية م�ستوى  تزداد  المقابل،  المنطقة. وفي  فواعل  المحدودية من 

)110) �سليم، حتليل ال�سيا�سة اخلارجية: 241–254. كذلك، انظر:
 Richard C. Eichenberg, “Citizen Opinion on Foreign Policy and World Politics”, chap. 20 in The Oxford Handbook of
 Political Behavior, edited by Russell J. Dalton and Hans–Dieter Klingemann, Oxford Handbooks of Political Science
 (Oxford: Oxford University Press, 2007): 383–400; James Headley and Jo–Ansie van Wyk, “Debating the Public’s Role
 in Foreign Policy”, in Public Participation in Foreign Policy, edited by James Headley, Andreas Reitzig and Joe Burton
 (Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012): 3–20.

)111) ناي، القوة الناعمة: 39، 40.
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منطقة  في  الجماهير  مخاطبة  اأن  �سبق  ما  يمنع  وال  والم�ستقبلية.  الحالية  والنخب  للقيادات 
ال�سرق االأو�سط تظل مهمة في بع�ض الحاالت ال بو�سفهم فاعلين موؤثرين في �سيا�سات دولهم 
الخارجية، واإنما بو�سفهم م�ساركين مبا�سرة ب�سكل اأو اآخر في تفاعالت عبر قومية موؤثرة من 
منظور الفاعل الممار�ض للقوة الناعمة، وهو ما يظهر في ق�سايا االإرهاب وغيرها من منظور 
منذ  تفجرت  التي  العربية  واالنتفا�سات  الثورات  تاأثير  ذلك  اإلى  ي�ساف  واآخرين)112).   ناي 
عام 2011 في الك�سف عن عدم دقة االفترا�سات حول محدودية دور ال�سارع والجماهير 
اإلى تغيير هياكل النظام  اأو خارجيًّا و�سواًل  ا  التاأثير في �سانع القرار ال�سيا�سي �سواء داخليًّ في 
الخارجية  العالقات  تغييرات مق�سودة وتداعيات غير مق�سودة موؤثرة على  ذاتها، واإحداث 

للدول ووحدة كياناتها ذاتها والتوازنات االإقليمية في المنطقة. 

3- الجدل حول مجالت توظيف القوة الناعمة
امتداًدا للجدل ال�سابق، يرى منتقدو مفهوم القوة الناعمة اأن هذه القوة رغم �سالحيتها 
في تف�سير كيفية تعزيز مكانة الدولة وهيبتها على الم�ستوى العالمي من خالل تح�سين �سورتها 
اأمام الراأي العام في الدول االأخرى، فاإن هذه القوة نادًرا ما ت�ستطيع تجاوز هذا الهدف نحو 
الق�سايا  اأن  اأي  لل�سيا�سات الخارجية للدول.  الم�سالح واالأهداف االأ�سا�سية االأخرى  تحقيق 
اأكثر  اإنها  والمجاالت التي ت�سلح لتوظيف القوة الناعمة تت�سم بالمحدودية ال�سديدة؛ حيث 
في  واأقل �سالحية  الديمقراطية ونحوها،  ن�سر  مثل  العام؛  بالراأي  تتاأثر  التي  بالق�سايا  ارتباًطا 
حاالت التعار�ض المادي الوا�سح في الم�سالح واالأهداف كما يظهر في حاالت ال�سراع على 
الموارد ونحوها. بل اإن ناي ذاته يف�سر في بع�ض الموا�سع تزايد اأهمية القوة الناعمة بت�ساعد 
وخ�سخ�سة  االإرهاب  مثل  الع�سكرية؛  للق�سايا  الجديدة  واالأبعاد  للقوميات  العابرة  الق�سايا 

الحرب وغيرها)113).

)112) املرجع ال�سابق: 46–52؛
 Alexander T. J. Lennon, ed., The Battle for Hearts and Minds: Using Soft Power to Undermine Terrorist Networks,
 Washington Quarterly Readers (Cambridge, MA: MIT, 2003).

)113) ناي، القوة الناعمة: 190– 199. 
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وبمفهوم المخالفة، فاإن القوة الناعمة قد تكون اأقل مالءمة في ال�سياقات التي ت�سود فيها 
الق�سايا والتهديدات االأمنية التقليدية. فناي بنى طرحه لمفهوم القوة الناعمة على تحول طبيعة 
القوة في ال�سيا�سات العالمية وتراجع التركيز على القوة الع�سكرية ب�سكل خا�ض، وهو ما ف�سره 
وتهديدات  مخاطر  اأو  تحديات  تت�سمن  ال  المعا�سر  العالم  في  التفاعالت  غالبية  باأن  ا  جزئيًّ
حول  الحال  بطبيعة  الت�ساوؤل  ذلك  ويثير  للدول.  االإقليمي  التكامل  تهديد  �ساأنها  من  يكون 
مدى �سالحية القوة الناعمة في منطقة ال�سرق االأو�سط في التعامل مع ق�سايا تت�سمن تهديدات 
ع�سكرية واأمنية تقليدية، ي�سع العديد منها وجود الدول ذاتها وتكاملها االإقليمي على المحك. 
كما يثير اآخرون الت�ساوؤل ذاته حول فاعلية القوة الناعمة –�سواًء في توظيفاتها االإيجابية التعاونية 
اأو اال�ستقطابية ال�سراعية – على الم�ستوى العالمي بالنظر اإلى وجود موؤ�سرات متعددة لعودة 
االعتبارات الجغرافية اال�ستراتيجية ال�سلبة للتاأثير وتحديد اأجندة التفاعالت العالمية على نحو 
واأزمة  الرو�سية  الجورجية  الحرب  اأزمات  )وقبلها   2014 عام  االأوكرانية  االأزمة  ك�سفته  ما 
حرب العراق وغيرها) من ا�ستعداد الدول الكبرى ال�ستخدام القوة الع�سكرية لتحقيق وحماية 
ا في ال�سرق االأو�سط في اإطار تحول انتفا�سات  م�سالحها اال�ستراتيجية)114)، وهو ما ظهر اأي�سً
اأهلية واإقليمية ودولية بالوكالة ومبا�سرة على نحو ما حدث في  اإلى �سراعات  العربي  الربيع 

�سوريا واليمن وليبيا.

اأولها  الناعمة.  وقد قدم ناي عدة معالجات لهذه االنتقادات حول حدود فاعلية القوة 
يقوم على التمييز بين القوة الناعمة الكامنة )ممثلة في موارد القوة الناعمة التي تكفل الجاذبية 
النواتج  لتحقيق  االآخرين  �سلوك  في  التاأثير  )اأي  الفعلية  اأو  المتحققة  الناعمة  والقوة  للدولة) 
الناعمة  القوة  فاتهام  المتاحة).  الناعمة  القوة  موارد  وتحويل  توظيف  خالل  من  المطلوبة 
توفر  �سرورة  وتجاهل  الموارد،  اأ�سا�ض  على  التقييم  اإلى  ا  جزئيًّ يرجع  فاعليتها  بمحدودية 
ا�ستراتيجية للتحويل في اإطار �سياق مالئم بما ي�سمح بالتوظيف الفعال والذكي لهذه الموارد. 
وي�سير ناي ب�سكل عام اإلى �سرورة عدم الحكم �سلًبا على القوة الناعمة في حالة عجزها عن 
تحقيق االأهداف المطلوبة في مختلف الق�سايا بمفردها؛ اإذ اإن االأ�سل هو »الجمع والتوليف 

 Walter Russell Mead, “The Return of Geopolitics: The Revenge of The Revisionist Powers”, Foreign Affairs 93, no. 3  (114(
 (May–June 2014): 69–79.
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بين م�سادر القوة الناعمة وال�سلبة في اأف�سل �سورة ممكنة وبما يتالءم مع طبيعة ال�سياق في 
بن�سخة  اأحياًنا  تو�سف  التي  الذكية«  »القوة  ناي  عليه  يطلق  ما  وهو  فعالة«  ا�ستراتيجية  اإطار 

مطورة من مفهوم القوة الناعمة)115).

كما قدم ناي معالجة اأخرى لهذا االنتقاد، واإن كانت جزئية؛ الأنها بنيت على اتفاق مع 
معار�سي المفهوم بالتاأكيد على خ�سو�سية طبيعة القوة الناعمة باعتبارها تخلق اآثاًرا عامة اأكثر 
من اإنتاجها اأعمااًل اأو نواتج محددة ي�سهل مالحظتها، ومن ثم فهي اأكثر �سالحية لق�سايا معينة 

اأكثر من غيرها. ويمكن في هذا ال�سدد التمييز بين اتجاهين اأ�سا�سيين:

التجاه الأول: تحديد نطاق القوة الناعمة وق�ساياها
يعد ناي من اأن�سار هذا االتجاه؛ حيث يرى اأن الطابع الخا�ض للقوة الناعمة ال يعني انعدام 
اأو محدودية التاأثير، واإنما يقت�سي التمييز بين عدة مجاالت تختلف فاعلية القوة الناعمة فيها 
المتاح. ومما يعر�سه  الزمني  المرغوبة والمدى  الق�سايا واالأهداف والنواتج  بح�سب طبيعة 
واأ�سكال  بدرجات  الناعمة  القوة  لتاأثير  مجاالت  ثالثة  بين  تمييزه  الباحث  ي�ستخل�ض  ناي، 

مختلفة؛ هي:

البيئة  لتغيير  ت�سعى  التي   :Milieu goals ال�سياق  اأو  المحيط  اأهداف  في  الممتد  التاأثير   •
بما  طويلة  زمنية  فترة  عبر  التفاعالت  وهياكل  االآخرين  الفاعلين  هند�سة  واإعادة  الخارجية 
يخدم م�سالح الدولة؛ مثل ت�سجيع الديمقراطية وحقوق االإن�سان واالأ�سواق المفتوحة. فالقوة 

الناعمة – بتاأثيرها وا�سع االنت�سار – اأكثر مالءمة لهذه الق�سايا من القوة ال�سلبة الع�سكرية. 

اأقل  وحدها  الناعمة  فالقوة   :Possession goals التملك  اأهداف  في  المكمل  التاأثير   •
�سالحية لتحقيق اأهداف التملك المحددة التي ت�سعى اإليها الدول )مثل ال�سيطرة على موارد 
طبيعية معينة، اأو توقيع اتفاقية اقت�سادية تمنح مزايا محددة، اأو منع هجوم اأو حرا�سة حدود اأو 
حماية الحلفاء)؛ اإذ تظل القوة ال�سلبة اأ�سا�سية للنجاح في تحقيق مثل هذه االأهداف. لكن القوة 
الناعمة يمكنها خلق اآثار عامة على المدى الطويل ت�سهل اإمكانية تحقيق هذه االأهداف. كما 

Nye (Jr.), The Future of Power: 22–23. (115(
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اأن غياب القوة الناعمة له تاأثيرات �سلبية مبا�سرة على اأهداف التملك، ورفع تكاليفها واأعبائها. 
وبهذا المعنى فاإن القوة الناعمة )اأو باالأحرى محدوديتها) قد تنتج اآثاًرا مبا�سرة محددة كما 
الدول  العام والبرلمانات في  الراأي  الدولة عن الح�سول على موافقة  يحدث في حالة عجز 
الواليات  واجهته  ما  وهو  الدولة،  م�سالح  على  �سلًبا  يوؤثر  بما  معها  التعاون  على  االأخرى 
المتحدة مثاًل في م�ساعيها لفتح جبهة �سمالية لغزو العراق عبر تركيا في عام 2003)116). كما 
اأن و�سف االأزمات وال�سراعات في حاالت جورجيا واأوكرانيا وغيرها باأنها تو�سح محدودية 
القوة الناعمة يفتقر للدقة بالنظر اإلى اأن االأخيرة �سكلت اأحد العوامل االأ�سا�سية في تف�سير تفجر 
هذه االأزمات وتحركات الفواعل المختلفة فيها؛ حيث يمكن اعتبار الثورات الملونة في حد 
ذاتها وكذلك ال�سراعات الرو�سية الغربية – في اأحد جوانبها – تج�سيًدا ل�سراع بين نماذج 

وقوى ناعمة ب�سكل ال ينف�سل عن ال�سراعات المادية ال�سلبة)117).

مثل  الع�سكرية  للق�سايا  الجديدة  والأبعاد  للقوميات  العابرة  الق�سايا  في  الأ�سا�سي  التاأثير   •
البيئية وغيرها: يقوم هذا التحليل على التمييز الذي  االإرهاب وخ�سخ�سة الحرب والق�سايا 
تطرحه الدرا�سات االأمنية الحديثة بين التهديدات االأمنية ال�سلبة والناعمة باعتبار االأولى اأكثر 
واآليات مختلفة  اأ�ساليب  تحتاج  اأخرى  بتهديدات  مقارنة  الع�سكرية،  بالقوة  للمعالجة  قابلية 
للتعامل على نحو اأكثر �سمولية باعتبارها ذات جذور اقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية وثقافية؛ 
مثل الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير ال�سرعية اأو حتى االإرهاب وغيره من 

الق�سايا)118).

فمثاًل  الناعمة.  للقوة  االأكثر مالءمة  الق�سايا  لتو�سيح  م�سابهة  ت�سنيفات  اآخرون  وطرح 
 – الناعمة  للقوة  كمية  مقايي�ض  تطوير  في  الم�ساهمين  اأبرز  اأحد   – ماكلوري  جوناثان  قدم 
ا بين ق�سايا وتحديات ال�سيا�سة الخارجية اعتماًدا على معياري النطاق الجغرافي  تمييًزا رباعيًّ
اأم محلية باالأ�سا�ض)، ودرجة التعقيد ممثلة في تعار�ض الم�سالح )ق�سايا تعاونية  لها )عالمية 

)116) ناي، القوة الناعمة: 39–41.
 Alexander Bogomolov and Oleksandr Lytvynenko, A Ghost in the Mirror: Russian Soft Power in Ukraine, Briefing  (117( 
Paper 01 (London: Chatham House, Russia and Eurasia Program, 2012), online e–book, www.chathamhouse.org/sites/
 files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0112bp_bogomolov_lytvynenko.pdf.

)118) �سايل خليفة اإ�سحق، »االجتاهات احلديثة يف درا�سات االأمن الدويل«، جملة النه�سة 14، العدد 4 )اأكتوبر 2013): 8–20.
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تحظى بتالقي اأعلى للم�سالح، مقابل ق�سايا تناف�سية اأو �سراعية تاأخذ طابًعا اأقرب للمباريات 
�سواء  التعاونية  للق�سايا  اأكبر  ب�سكل  الناعمة  القوة  مالءمة  اإلى  ماكلوري  وخل�ض  ال�سفرية). 
المحلية اأو العالمية؛ حيث ينخف�ض تعار�ض الم�سالح ن�سبيًّا، لكنه اأكد في الوقت ذاته على اأن 
القوة الناعمة تظل مهمة في ق�سايا تعار�ض الم�سالح والتناف�ض عالميًّا ومحليًّا؛؛ حيث ي�سعى 

كل طرف لجذب اآخرين اإلى �سفه اعتماًدا على القوة الناعمة)119).

بق�سايا محددة،  لربطها  ال�سعي  الناعمة مع  القوة  فاعلية  التاأكيد على  اتجاه  وكجزء من 
ظهرت معالجات اأخرى اأ�سارت اإلى �سرورة اإدراك معنى فاعلية القوة الناعمة في اإطار اأكثر 
ات�ساًعا من مجرد التاأثير على ال�سيا�سات الخارجية لدول اأخرى من خالل التاأثير في الراأي العام 
اأو توجهاتها المجتمعية ومعتقدات قياداتها. وت�سير اإحدى الدرا�سات في هذا ال�سدد  فيها، 
الأغرا�ض  الناعمة  للقوة  والغائي  اال�ستراتيجي  التوظيف  الإمكانية  المتعددة  المجاالت  اإلى 
خارجية وداخلية من خالل تقديم ت�سنيف خما�سي الأنواعها وفًقا الأهداف ممار�ستها: اأولها 
القوة الناعمة التي ت�ستهدف تح�سين البيئة االأمنية الخارجية للدولة ب�سكل عام من خالل اإبراز 
�سور �سلمية وجذابة للدولة بما ي�سمح لها ببناء قدراتها مع تقليل اأي اإدراكات �سلبية اإزاء الدولة 
كم�سدر للتهديد؛ وثانيها قوة تعبئة وح�سد تاأييد الدول االأخرى تحت قيادة الدولة الممار�سة 
التي  الناعمة  القوة  وثالثها  الدولة؛  يتفق مع م�سالح هذه  فعل جمعي  اإطار  في  الناعمة  للقوة 
ت�سكل اأنماط تفكير الدول االأخرى وتف�سيالتها من خالل طرح نظريات وخطابات عامة تعزز 
من المكانة القائدة للدولة الممار�سة للقوة الناعمة؛ مثل خطابات توافق وا�سنطن والليبرالية 
الجديدة والعولمة وفًقا للقوى الغربية؛ ورابعها قوة الحفاظ على الوحدة الداخلية �سواء في 
اإطار الدولة ذاتها )ال �سيما في حالة الدول كبيرة الحجم) اأو في اإطار تجمع معين لدول ي�سمها 
االإنجازات  توظف  التي  الناعمة  القوة  وخام�سها  معين؛  دولي  اأو  اإقليمي  تنظيم  اأو  تحالف 
ا لزيادة معدالت تاأييد القائد ال�سيا�سي اأو الدعم الداخلي للحكومة)120). وفي كل  الدولية داخليًّ
االأحوال تظل القوة الناعمة م�سدًرا مبا�سًرا لتحقيق اأحد الم�سالح االأ�سا�سية للدولة المرتبطة 
االأ�سا�سية  واالأهداف  الم�سالح  اأحد  وهي  ودوليًّا،  اإقليميًّا  �سورتها  وتح�سين  مكانتها  بتعزيز 

McClory, The Soft Power 30: 13–17. (119(
Geun Lee, “A Theory of Soft Power”: 205–218. (120(
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للدول جنًبا اإلى جنب مع تلك الم�سالح واالأهداف االأمنية وال�سيا�سية واالقت�سادية على نحو 
ما �سيلي تف�سيله في م�ستوى االآثار والنواتج في الباب التالي.

التجاه الثاني: ن�سبية ق�سايا القوة الناعمة
م�ستقلة  وطبيعة  م�سبق  تمييز  وجود  افترا�ض  على  تقوم  ال�سابقة  المعالجات  كانت  اإذا 
البعد االإدراكي في تحديد طبيعة  تبرز محورية  اأخرى  فاإن ثمة تحليالت  المختلفة،  للق�سايا 
الق�سايا ذاتها ون�سبية ت�سنيف الق�سايا. وي�سير البع�ض في هذا ال�سدد اإلى اأن القوة الناعمة تظهر 
مع نزع الطابع االأمني Desecuritization عن الق�سايا والتفاعالت والكف عن التعامل معها 
كم�سادر تهديد وجودي للدولة، ونجاح القوة الناعمة كذلك يقا�ض بمدى القدرة على نقل 
هذا الت�سور ون�سره اإلى الخ�سوم اأو االأطراف االأخرى بما يوؤدي اإلى زيادة اإمكانيات التو�سل 
ا بالت�سور الذي طرحته مدر�سة كوبنهاجن  اإلى حلول و�سياغات توفيقية. ويرتبط ذلك جزئيًّ
 Securitization في درا�سات االأمن بالتاأكيد على اأهمية عمليات اإ�سفاء الطابع االأمني اأو االأمننة
كمحدد لنوعية الق�سايا من قبل الفاعلين المخت�سين و�سناع القرار؛ حيث كان التاأكيد على 
عدم وجود ق�سايا اأمنية بطبيعتها بقدر ما يتوقف تعيين طبيعة الق�سايا على اإدراكات وخطابات 

وممار�سات الجهات ذات ال�سلة في اإ�سفاء اأو نزع هذا الطابع االأمني)121).

)بما  الموارد  على  بال�سراع  تتعلق  ق�سايا  في  الناعمة  القوة  تح�سر  قد  المعنى،  وبهذا 
)مثل مطالب  الدولة  اإقليم  تهديدات �سد وحدة  اأو  المياه)  مثل  ا�ستراتيجية  اأكثرها  ذلك  في 
اأو نووية )مثل اأزمات االنت�سار النووي) حال التوجه نحو نزع  االأقليات االإثنية باالنف�سال) 
الطابع االأمني عن هذه الق�سايا اأومتى تاأكد لدى االأطراف تعذر معالجتها باالأدوات ال�سراعية 
الع�سكرية)122). وعلى العك�ض، قد تتراجع �سالحية القوة الناعمة للتعامل مع ق�سايا يفتر�ض 
اأنها ناعمة اأو �سياقية بطبيعتها؛ مثل التحول الديمقراطي متى تم تاأطير هذه الق�سايا من منظور 

 Tarik Oğuzlu, “Soft Power in Turkish Foreign Policy”, Australian Journal of International Affairs 61, no. 1 (2007): 81–97; (121(
 Lene Hansen, “Reconstructing Desecuritisation: The Normative-political in the Copenhagen School and Directions for
 How to Apply It”, Review of International Studies 38, no. 3 (July 2012): 525–546; Thierry Balzacq, ed., Securitization
Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve, PRIO New Security Studies (London: Routledge, 2010).

 Mark Zeitoun, Naho Mirumachi and Jeroen Warner, “Transboundary Water Interaction II: The Influence of ‘Soft’ Power”, (122(
 International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 11, no. 2 (2011): 159–178; Jarrod Hayes, “Identity
 and Securitization in the Democratic Peace: The United States and the Divergence of Response to India and Iran’s Nuclear
 Programs”, International Studies Quarterly 53, no. 4 (December 2009): 977–999; Matti Jutila, “Desecuritizing Minority
      Rights: Against Determinism”, Security Dialogue 37, no. 2 (2006): 167–185.
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اأمني وهو ما ظهر مثاًل في الحالة ال�سورية وكثير من الدول االأقل ديمقراطية؛ حيث تم اإعادة 
الدولة  تفكيك  ت�ستهدف  خارجية  موؤامرات  باعتبارها  الديمقراطي  التحول  ق�سايا  تاأطير 
ذاتها ووجودها، وكما يظهر ب�سكل اأكثر و�سوًحا في حاالت طرح فكرة تغيير النظم ون�سر 

الديمقراطية بالقوة الع�سكرية. 

اأن تحليل الجداالت واالإ�سكاالت المحيطة بمفهوم القوة  وب�سكل عام، يرى الباحث 
االأ�سا�سية  االفترا�سات والمقوالت  باختالف  اإلى درجة كبيرة  ارتباطها  الناعمة يك�سف عن 
لمنظورات ومدار�ض تحليل العالقات الدولية وال�سيا�سة الخارجية، وهو ما يمكن تو�سيحه 

بالجدول التالي: 

جدول )1-4) جداالت القوة الناعمة ومنظورات العالقات الدولية ومدار�سها الكبرى

الجدال/ 
الليبرالي الواقعيالمنظور

معالجات مقترحةالبنائيالموؤ�س�سي

االأبعاد 
القيمية 
المعيارية

• توظيف 
براجماتي 

الإخفاء اأهداف 
ال�سيطرة 
والتملك.

• تاأكيد 
محورية القيم 
الليبرالية كقيم 

عالمية عليا 
م�ستركة.

• اإمكانية طرح اأبعاد 
قيمية مختلفة )قد 

تكون الليبرالية نتيجة 
�سيادتها في مرحلة 

معينة لكن قد تتحول 
لقيم اأخرى اأو بديلة 
في �سياقات اإقليمية).

• تحليل وتقييم 
االأبعاد القيمية 
المت�سمنة )في 

الموارد واالأدوات 
واالأهداف واالآثار) 

كاأحد جوانب 
تحليل المفهوم.
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القابلية 
للتوجيه 

والتوظيف

• التحفظ على 
المفهوم في 
اإطار التاأكيد 
على الدولة/ 

الحكومة 
كفاعل اأ�سا�سي 

وموحد.
• اإمكانية 

قبول المفهوم 
في اإطار 

دور مركزي 
للحكومات 

ك�ساحبة 
ا�ستراتيجية 

كبرى، وتبعية 
الفاعلين 

االآخرين لها. 

• اأهمية اأدوار 
الفاعلين 
من غبر 

الدولة �سواء 
الفاعلين غير 
الحكوميين 

دون م�ستوى 
الدولة اأو 

الموؤ�س�سات 
االإقليمية 
والدولية.

• الت�سليم باأهمية دور 
الدولة/ الحكومة 
ومركزيته لكن مع 
االهتمام باأدوار 
الفاعلين من غير 

الدولة وطرح مجال 
الإمكانية حدوث 

تمايزات اأو خالفات 
بين الجانبين.

• تحليل اأدوار 
الحكومة والفاعلين 

من غير الدول 
واختبار مدى 

التجان�ض اأو التنافر 
بينهم ودالالت 

ذلك للقوة الناعمة 
للدولة.

فاعلية القوة 
الناعمة 
مقارنة 
بالقوة 
ال�سلبة

• محدودة.
• دور مكمل 
للقوة ال�سلبة 

يخف�ض 
تكاليفها ويزيد 

احتماالت 
نجاحها.

• كبيرة ت�سل 
اإلى حد تقديم 

بدائل.

• ن�سبية ح�سب 
الروؤى والهويات 

واأنماط التفاعالت 
الم�ستقرة.

• تحليل العالقة بين 
القوتين على م�ستوى 
الروؤية والممار�سة، 

وتقدير حدود 
الفاعلية �سياقيًّا.
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تاأثير 
الجاذبية 

والراأي العام 
في ق�سايا 
ال�سيا�سة 
الخارجية

• محدودة 
على �سوء 

التمييز 
بين ق�سايا 
ال�سيا�سات 

العليا االأمنية 
وال�سيا�سية 
المحجوزة 

لنخبة �سانعي 
القرار، 

والق�سايا 
االأخرى االأقل 

اأهمية.

• كبيرة 
وبخا�سة 
في النظم 

الديمقراطية. 

• ن�سبية ح�سب 
تعريف الهويات 

وال�سرديات 
والتفاعالت بينها.

• تاأكيد تعدد 
م�ستويات القوة 

الناعمة بين 
مخاطبة الراأي العام 
ومخاطبة النخب 

والقيادات.
• عدم االقت�سار 

على اآليات الجاذبية 
وتوظيف اآليات 

اأخرى لبناء العالقات 
والموؤ�س�سات 

والتاأطير وغيرها. 

الق�سايا 
ومجاالت 

التطبيق

• الق�سايا 
الع�سكرية 

واالأمنية )ق�سايا 
التملك).

• الق�سايا 
االقت�سادية 

وبناء 
الموؤ�س�سات 

)ق�سايا االإطار 
اأو ال�سياق). 

• ق�سايا الهوية 
وال�سورة )ق�سايا 
االإطار وال�سياق).

• تحليل الق�سايا 
والمجاالت على 
م�ستوى الروؤى 

والممار�سة، وتقدير 
حدود الفاعلية 

�سياقيًّا.

الم�سدر: اإعداد الباحث بناًء على مراجعة الجداالت ذات ال�سلة.
كما يرى الباحث اأن جميع هذه الجداالت النظرية ال تحول دون توظيف المفهوم بقدر 
ما ت�ستدعي درا�سة مدى ح�سورها والقدرة على معالجتها تطبيقيًّا في اإطار تحليل كيفية بناء 
القوة الناعمة وممار�ستها من قبل مختلف الفاعلين، مع �سرورة اإدراك اأن العديد من االنتقادات 
الموجهة للقوة الناعمة ترجع في جانب كبير منها اإلى عدم تبلور اإطار نظري وا�سح لتحليل 
الباب  في  تناولها  �سيتم  التي  الق�سايا  وهي  وممار�ستها،  بنائها  بكيفية  يت�سل  فيما  القوة  هذه 

التالي. 
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الخال�سة
وتطوره،  الناعمة  القوة  مفهوم  ظهور  تاريخ  موجز  ب�سكل  ال�سابقة  الف�سول  عر�ست 
وبع�ض اتجاهات تعريفه، و�سواًل اإلى طرح تعريف مقترح لهذه القوة باعتبارها »قدرة الفاعل 
اأكبر  ب�سورة  اعتماًدا  االآخرين  و�سلوكيات  وح�سابات  وتف�سيالت  اإدراكات  في  التاأثير  على 
على الموارد غير المادية ذات ال�سلة باآليات التاأطير واالإقناع والجاذبية �سواء ب�سكل تعاوني 
يهددهم  اأو  بم�سالحهم  يتالعب   Manipulative ا�ستغاللي  اأو   Cooptive لالآخرين  جاذب 
بالتاأطير ال�سلبي، مع مناعة الفاعل في مواجهة الخ�سوع لمثل هذه االآليات )خا�سة اال�ستغاللية 
منها)«. ويتبنى هذا التعريف معيار نعومة/ معنوية الموارد ب�سكل اأ�سا�سي )دون اأن ينفي كلية 
اإمكانيات اال�ستفادة من تاأثيرات بع�ض الموارد ال�سلبة/ المادية االقت�سادية والع�سكرية)، وال 
يق�سر اأنماط التوظيف على ال�سور التعاونية بل يمتد لي�سمل االأبعاد االأكثر �سراعية لتوظيف 
الموارد المعنوية )في اإطار عمليات التاأطير ال�سلبي للخ�سوم) باعتبار اأن ا�ستبعاد هذه االأبعاد 
يعني اإ�سقاطها بالكلية من مختلف �سور القوة ال�سلبة والناعمة والتي يفتر�ض اأنها تقدم طيًفا 
�ساماًل للقوة. وباالإ�سافة لذلك، فقد ت�سمن التعريف المقترح كذلك تاأكيًدا على �سرورة عدم 
االقت�سار على اآليات بناء الجاذبية واإنما ت�سمين اآليات التاأطير واالإقناع ب�سكل اأكثر و�سوًحا، 
ال�سلة  ذات  الناعمة  القوة  لمفهوم  الدفاعية  الداخلية/  االأبعاد  ا�ستح�سار  مع  جنب  اإلى  جنًبا 
باال�ستقاللية/ المناعة في مواجهة التاأثيرات الخارجية، والر�سا الداخلي للمواطنين والنخب 

المحلية عن موارد القوة الناعمة للفاعل. 

واأظهر التحليل كذلك وجود جداالت متعددة ذات �سلة بمو�سع المفهوم من منظورات 
جدة  ومدى  و�سورها،  للقوة  المتعددة  والت�سنيفات  الكبرى،  ومدار�سها  الدولية  العالقات 
تعر�ض  كذلك  معها.  عالقاته  و�سبكات  االأخــرى،  المفاهيم  من  بالعديد  مقارنة  المفهوم 
حيث  من  �سواًء  للمفهوم  الواقعي  اأو  االأكاديمي  التوظيف  و�سعوبات  الإ�سكاليات  المبحث 
حموالته القيمية واالنحيازات الكامنة فيه، اأو الجدل حول مدى قابليتها للتوجيه الحكومي 
وما يطرحه من اإ�سكاليات ذات �سلة بعالقات الدولة/ الحكومة بالمجتمع، واأخيًرا الجداالت 
حول حدود فاعلية المفهوم �سواًء من حيث اأ�سالة تاأثير القوة الناعمة مقارنة بالقوة ال�سلبة، 
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االأخرى،  للدول  الخارجية  ال�سيا�سات  على  العام  والراأي  الجاذبية  بناء  تاأثيرات  حدود  اأو 
فاعلية.  اأكثر  باأ�سكال  معها  للتعامل  الناعمة  القوة  ت�سلح  التي  والمجاالت  الق�سايا  طبيعة  اأو 
اأن هذه الجداالت تمثل في جانب كبير منها امتداًدا الختالف االفترا�سات  ويرى الباحث 

والمقوالت االأ�سا�سية لمنظورات ومدار�ض تحليل العالقات الدولية وال�سيا�سة الخارجية.

و�سيحاول الباحث خالل الباب الثاني التعمق في هذه الفروق وبيان االجتهادات التحليلة 
المختلفة المقترحة لدرا�سة القوة الناعمة في اإطار اال�ستعانة بنماذج تحليل القوة اعتماًدا على 
التمييز بين موارد القوة واآليات بنائها وتوظيفها، وتقديم معالجة لهذه االإ�سكاليات تقوم على 
قبل  من  الناعمة  القوة  لدرا�سة  المطروحة  االتجاهات  بين   Synthesizing والتوليف  المزج 
اأن�سار كل منظور، مع اقتراح بع�ض االأبعاد الجديدة ات�ساًقا مع التعريف والمعالجات المقترحة 

لبع�ض االإ�سكاليات المطروحة.



الباب الثاني: م�ستويات تحليل القوة الناعمة
افتقاره  في  الناعمة  القوة  مفهوم  �ضد  عادة  الموجهة  الأ�ضا�ضية  النتقادات  اأحد  يتمثل 
للعمق التنظيري وتداخل اأبعاده التحليلية والمتغيرات الم�ضتقلة والتابعة المت�ضمنة في نماذجه 
�ضعت  وقد  توظيفها.  كيفية  و�ضوح  وعدم  القوة  هذه  بناء  عمليات  وغمو�ض  المختلفة، 
العديد من الدرا�ضات اإلى تطوير اقترابات ومداخل متعددة لتحليل هذه الأبعاد. ولعل اأب�ضط 
المعالجات في هذا ال�ضدد – واأكثرها انت�ضاًرا – هو اقتراب الخ�ضائ�ض اأو �ضمات القوة الناعمة 
Attributes approach؛ حيث يركز التحليل على خ�ضائ�ض الفاعل وموارد القوة الناعمة لديه 
الفاعل الأكثر  اأن  )الثقافية وال�ضيا�ضية والخارجية( مقارنة بالفاعلين الآخرين؛ حيث يفتر�ض 
القتراب  هذا  ويقوم  مبا�ضر.  تلقائي  ب�ضكل  وذلك  قوة  الأكثر  هو  الموارد  امتالك  في  تفوًقا 
على عدة افترا�ضات خا�ضة بدرا�ضة القوة ب�ضكل عام – والقوة الناعمة كاأحد اأ�ضكالها – وفي 
مقدمتها التركيز على الموارد – ل الأدوات اأو النتائج – في قيا�ض القوة، والتعامل مع القوة 

كو�ضيلة وغاية في الوقت ذاته)12)(.

�ضرورة  على  اأكد  واآخرون  ذاته  ناي  جوزيف  اقترحه  الذي  العام  التحليلي  الإطار  اإن 
التمييز بين عدة م�ضتويات للقوة الناعمة لتجنب الوقوع في مغالطات متعددة؛ اأهمها مغالطة 
الو�ضيلة Vehicle fallacy؛ حيث الخلط بين امتالك موارد القوة من جهة )اأي القوة الناعمة 
الناعمة  القوة  )اأي  المطلوبة  النواتج  لتحقيق  الموارد  هذه  توظيف  على  والقدرة  الكامنة(، 
ت�ضمل  اأ�ضا�ضية  م�ضتويات  ثالثة  بين  عادة  ال�ضياق  هذا  في  التمييز  ويتم  المحققة(.  اأو  الفعلية 
الناعمة  القوة  توظيف  واآليات  وعمليات  وم�ضادرها،  واأ�ض�ضها  الناعمة  القوة  موارد  تحليل 
وتتفق  واآثارها)12)(.  القوة  هذه  نواتج  واأخيًرا  الم�ضتهدفة،  والفئات  الدول  نحو  وتوجيهها 

اأو  املجددة  الواقعية  رائد   – والتز  كينيث  يذهب  حيث  الدولية؛  العالقات  يف  الواقعية  املدر�ضة  تيارات  بع�ض  مقولت  مع  ذلك  يتفق   )(12( 
توزيع  بناًء على  القوة  تعريف  ال�ضيا�ضية  الدقة  وتتطلب  بال�رضورة.  موؤكًدا  لي�ض  ا�ضتخدامها  وناجت  و�ضيلة،  »القوة هي  اأن  – اإىل  الهيكلية 
 Waltz, Theory of International :القدرات؛ حيث ل ميكن تقدير قوة الفاعل بال�ضتدلل من النتائج التي ميكنه اأو ل ميكنه حتقيقها«، انظر

 .Politics: 191

 Nye (Jr.), Soft Power: The Means to Success: 33–72, 99–126; Nye (Jr.), The Future of Power: 113–153; Seiichi Kondo, )(12(
 “Wielding Soft Power: The Key Stages of Transmission and Reception”, chap. 11 in Soft Power Superpowers: Cultural
 and National Assets of Japan and the United States, edited by Watanabe Yasushi and David L. McConnell, Foreword by
Joseph S. Nye (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2008): 191–206. =
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هذه المراحل بدرجة كبيرة مع الإ�ضهامات النظرية في مجال قيا�ض وتحليل القوة ب�ضكل عام 
من خالل اإطار ثالثي ي�ضمل الم�ضادر اأو الموارد، والتحويل، والنواتج)12)(. ول يمنع ذلك 
وجود درجة عالية من التنوع فيما تقترحه الأدبيات من مداخل واأطر واقترابات لتحليل القوة 
الناعمة ودرا�ضتها، وهو ما يرى الباحث ارتباطه باختالفها في كيفية تحليل الأبعاد ذات ال�ضلة 
بواحد اأو اأكثر من هذه الم�ضتويات، ف�ضاًل عن تباينات الوزن الن�ضبي المعطى لكل م�ضتوى؛ 
بحيث تبدو بع�ض المداخل اأكثر تركيًزا على م�ضتوى الموارد، مقارنة باأخرى اأكثر تركيًزا على 
الآليات والتحويل، وثالثة اأكثر تركيًزا على الخطاب وال�ضرديات، ورابعة بوؤرة تركيزها الآثار 
والنواتج في مجالت معينة )اإدراكية اأو �ضيا�ضية اأو اقت�ضادية... وهكذا(. وي�ضعى هذا الف�ضل 
ل�ضتكمال �ضابقه من خالل التعر�ض ابتداًء باإيجاز لبع�ض الإ�ضكاليات والجدالت الأ�ضا�ضية 
المختلفة  الجتهادات  اأهم  مراجعة  ثم  درا�ضته،  و�ضعوبات  م�ضتوى  كل  على  المطروحة 
المطروحة لدرا�ضة القوة الناعمة وتحليلها كيفيًّا في الدرا�ضات المختلفة التي وظفت مفهوم 
القوة الناعمة مع محاولة ت�ضنيف هذه الجتهادات ح�ضب بوؤرة تركيزها واإظهار التنوع داخل 
كلٍّ من الم�ضتويات اأو المراحل المحددة؛ بهدف �ضياغة اإطار تحليلي مقترح بناء على التوليف 
بين المداخل الأكثر تواتًرا وتكاماًل في الك�ضف عن الأبعاد المتنوعة للقوة الناعمة وعلى �ضوء 
بتعريف  يتعلق  )فيما  ال�ضابق  الباب  في  المحددة  العتبارات وال�ضتخال�ضات  ال�ضتفادة من 

القوة الناعمة واأبعادها والوعي بجدالتها وات�ضالها بتنوع منظورات العالقات الدولية(.

= وتعد هذه امل�ضتويات تكراًرا مل�ضتويات الت�ضنيف الثالثي الذي طرحه كال هول�ضتي يف بداية ثمانينيات القرن الع�رضين لت�ضنيف القوة 
بالتمييز بني القدرات اأو موارد القوة من جهة، والأفعال اأو الت�رضفات Acts اأي العمليات والتفاعالت التي ي�ضعى من خاللها الفاعل اإىل 
ممار�ضة التاأثري على الآخرين من جهة ثانية، وال�ضتجابات Responses اأو اآثار ونواجت القوة من جهة ثالثة؛ بحيث اإن قوة الفاعل تتطلب 

التفوق يف هذه امل�ضتويات الثالث. للمزيد، انظر: 
K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, 4th ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1983): 164–
 168; Richard J. Stoll and Michael D. Ward, “Grist for the Mill”, chap. 1 in Power in World Politics, edited by Richard J.
 Stoll and Michael D. Ward (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1989): 1–8.

حماولة لتطوير هذا الإطار التحليلي، انظر: 
 Tanguy Struye de Swielande and Dorothée Vandamme, “Power in International Relations: Modernising Holsti in the 21st

 century”, chap. 1 in Power in the 21st Century: Determinants and Contours (Belgium: UCL Presses Universitaires de
Louvain, 2015): 9–29.

Gregory F. Treverton and Seth G. Jones, eds., Measuring National Power (Santa Monica, CA: RAND, 2005):1–8. )(12(
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الف�سل الأول: م�ستوى الموارد

غالبية  في  التحليلي  بالتركيز  تمتًعا  الأكثر  البعد  وم�ضادرها  الناعمة  القوة  موارد  تمثل 
انتقاد  اإلى  اأحياًنا  البع�ض  يدفع  الذي  الحد  اإلى  بالمفهوم،  ال�ضلة  الدرا�ضات والمقايي�ض ذات 
المفهوم باعتباره يقع في اإ�ضكالية مغالطة الو�ضيلة Vehicle fallacy؛ حيث تتم الم�ضاواة بين 
بينهما  العالقة  اأن  النتيجة، رغم  اأو  الهدف  الموارد( وتحقيق  بالأحرى  )اأو  الو�ضائل  امتالك 
لي�ضت حتمية بال�ضرورة؛ فامتالك موارد القوة الناعمة ل يعني بال�ضرورة القدرة على ترجمتها 
ا اإلى نفوذ اأو تاأثير اأو نجاح في تحقيق الأهداف، وهو ما ينطبق على القوة ال�ضلبة كذلك؛  فعليًّ
اإذ تبقى العبرة بالقدرة على �ضياغة ا�ضتراتيجيات منا�ضبة لتوظيف هذه الموارد على نحو متالئم 
مع طبيعة ال�ضياق والق�ضايا، اأي عملية التحويل. لكن يظل تحليل موارد القوة الناعمة المتنوعة 
بمثابة الخطوة الأولى الأ�ضا�ضية في بناء اأي ا�ضتراتيجية اأو تقييم ممار�ضات القوة الناعمة باعتبار 

اأن هذه الموارد كا�ضفة عن حدود »القوة الناعمة الكامنة« لدى الدولة اأو الفاعل. 

ول يمنع ذلك تعدد ال�ضعوبات المحيطة بتحليل الموارد. فتعدد تعريفات القوة الناعمة 
واأبعادها يثير اإ�ضكالية في تحديد طبيعة مواردها؛ فبينما ت�ضيق بع�ض التعريفات نطاق المفهوم 
وموارده لتقت�ضر على جاذبية منتجات الثقافة ال�ضعبية، تركز الغالبية على الموارد المعنوية اأو 
والخارجية(.  الداخلية  وال�ضيا�ضية  الثقافية  الموارد  )وتحديًدا  عام  ب�ضكل  للقوة  مادية  الأقل 
وفي المقابل فاإن بع�ض التعريفات الأخرى – بما في ذلك ناي نف�ضه في بع�ض الموا�ضع – 
تكون م�ضدًرا  قد  اأنها  للدولة طالما  والع�ضكرية  القت�ضادية  الموارد  ت�ضمين  اإلى حد  تتو�ضع 
لجاذبية الدولة ل �ضيما حال توظيفها ب�ضكل تعاوني. ويفر�ض الطابع المعنوي لغالبية الموارد 
�ضعوبات اإ�ضافية حول كيفية تحليلها وقيا�ضها: فبخالف الموارد القت�ضادية والع�ضكرية ذات 
التراث الأطول ن�ضبيًّا في محاولت قيا�ضها وتكميتها والمفا�ضلة بينها، فاإن الو�ضع يبدو اأكثر 
اأو نظامها  الدولة  التحيز والذاتية عند تحليل وقيا�ض تفوق ثقافة  اإ�ضكالية واإثارة لحتمالت 
حول  التوافق  غياب  مع  الأخرى  بالدول  مقارنة  وجاذبيتها  الخارجية  �ضيا�ضتها  اأو  ال�ضيا�ضي 
معايير محددة)12)(. توجد كذلك اإ�ضكالية الن�ضبية بالنظر اإلى الطابع النف�ضي الإدراكي لموارد 

Su Changhe, “Soft Power”, chap. 29 in The Oxford Handbook of Modern Diplomacy: 544–558. )(12(
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القوة الناعمة، وهو ما قد يجعل ذات المورد جذاًبا لدى جمهور معين في �ضياق بعينه واأقل 
جاذبية اأو منفًرا في �ضياق اآخر اأو لدى جمهور مختلف، اأو على حد تعبير ناي، فاإن »ما يثير 
الجاذبية في باري�ض قد يكون م�ضدًرا للنفور في الريا�ض«. كما قد تت�ضم موارد القوة الناعمة 
بطابع عابر اأو �ضريع الزوال؛ حيث قد توؤدي بع�ض القرارات ال�ضيئة اإلى تاآكل اأو انهيار موارد 
للقوة الناعمة �ضعت الدولة لمراكمتها على مدى �ضنوات، وهو ما ي�ضعب بناء الأحكام ا�ضتناًدا 

اإلى تحليل موارد القوة الناعمة في لحظة معينة)12)(.

اأكبر هي  اإ�ضكالية  المعنوي والن�ضبية في خلق  التحديد والطابع  اإ�ضكاليات عدم  وت�ضهم 
تداخل موارد القوة الناعمة مع الم�ضتويات التحليلية الأخرى �ضواء اأ�ضاليب واآليات التحويل 
المختلفة. حتى اإن ناي ي�ضف الأخيرة في كتابه »م�ضتقبل القوة« باأنها موارد مجهزة اأو مهيئة 
Shaped resources بمعنى اأنها اأكثر قابلية للتوظيف والتوجيه لإحداث تاأثيرات القوة الناعمة 
وتحقيق اأهدافها اأو م�ضتوى اآثار القوة الناعمة ونواتجها. ويخلق هذا التداخل م�ضكلة الح�ضو 
والتكرار Tautology اأو الدائرية في التحليل بتداخل المتغيرات الم�ضتقلة مع التابعة؛ حيث 
تتقاطع المدخالت مع المخرجات الم�ضتهدفة بدرجة كبيرة قد ت�ضل اإلى درجة التطابق وفًقا 
لبع�ض النتقادات، وهو ما قد يف�ضر جزئيًّا غلبة التركيز على تحليل الموارد اأو الكتفاء بهذا 
ا يت�ضمن جميع الم�ضتويات  الم�ضتوى في بع�ض الدرا�ضات التحليلية للقوة الناعمة باعتباره فعليًّ
الأخرى)12)(. وقد �ضعى ناي وباحثون اآخرون لتقديم اجتهادات متعددة لتحليل الموارد – 
وقيا�ضها – وتحديد اأبعادها وموؤ�ضراتها، وتمييزها كم�ضتوى تحليلي اأ�ضا�ضي بما يعالج العديد 

من هذه الإ�ضكاليات وال�ضعوبات.

: اأطر تحليل الموارد اأولاً
ل ي�ضتهدف هذا الق�ضم الإحاطة بجميع الأطر التي تطرحها الأدبيات المختلفة لدرا�ضة 
معالجتها  في  التنوع  اأبعاد  لإظهار  منها  اأ�ضا�ضية  نماذج  ا�ضتعرا�ض  بقدر  الناعمة  القوة  موارد 
لإ�ضكاليات و�ضعوبات تحليل الموارد. ويرى الباحث ب�ضكل عام اإمكانية التمييز بين اتجاهين 

McClory, The Soft Power 30: 7–9. )(12(
 Tolga Demiryol, “Poverty of Soft Power: Evidence from Turkish Foreign Policy in the Middle East”, European Journal of )(12(
Research on Education, Special Issue: International Relations (2014): 8.
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اأ�ضا�ضيين في هذا ال�ضدد؛ هما اتجاه عمومية موارد القوة الناعمة وعالميتها مقابل اتجاه اإبراز 
الخ�ضو�ضية اأو الن�ضبية كما يلي: 

1- اتجاه عمومية موارد القوة الناعمة
ي�ضعى هذا التجاه اإلى و�ضع قائمة موحدة باأهم موارد القوة الناعمة وعنا�ضرها ومعاييرها، 
انطالًقا من التركيز على عنا�ضر الجاذبية ب�ضكل اأ�ضا�ضي، دون اأن يمنع ذلك وجود اختالفات 
بينية حول تحديد هذه المعايير وت�ضنيفها. ويمكن اأن تدرج في هذا الإطار غالبية اجتهادات 
بالإ�ضافة  المختلطة،  اأو  الإدراكية  اأو  المو�ضوعية  �ضواء  الناعمة  للقوة  كمية  مقايي�ض  تطوير 
ناي  بالأ�ضا�ض على تحديد جوزيف  توؤكد  التي  الأخرى  التحليلية  اإلى عدد من الجتهادات 
لموارد القوة الناعمة. وقد حدد ناي ب�ضكل مبدئي الموارد الأ�ضا�ضية للقوة الناعمة في الموارد 
ونماذج  الخارجية ال�ضرعية،  الجذابة، وال�ضيا�ضات  تحديًدا الثقافة والقيم  )وهي  المعنوية 
الحكم الجذابة(، ثم اأ�ضاف لحًقا بع�ض الموارد ال�ضلبة التي يمكنها اإنتاج اآثار ناعمة وتوليد 
الجاذبية؛ مثل القت�ضاد الناجح، والموؤ�ض�ضات والقدرات الع�ضكرية المتمتعة بالكفاءة. وقد 
اأ�ضاف في كتابه »م�ضتقبل القوة« م�ضتوًى اآخر لموارد القوة الناعمة اأكثر جاهزية للتوظيف 
مثل وكالت ال�ضتخبارات  Shaped resources«؛  ُم�ضاغة  اأو  الم�ضكلة  »الموارد  اأ�ضماه 
ال�ضعبية وبرامج التبادل المختلفة وبرامج  والمعلومات والدبلوما�ضية والدبلوما�ضية العامة اأو 
الم�ضاعدات والتدريب وغيرها من الموارد والإجراءات التي توفر ت�ضكيلة وا�ضعة من اأدوات 
ال�ضيا�ضة الخارجية ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والع�ضكرية والثقافية والتقنية التي من �ضاأنها توليد 
اآثار وا�ضتجابات اإيجابية اأو �ضلبية لدى الم�ضتهدفين بالقوة، وهو ما يتوقف على مهارات 
التحويل والممار�ضة وطبيعة ال�ضياق والأطراف الم�ضتهدفة ذاتها)12)(. فاإن الموارد الم�ضاغة 
التحويل ومحاولت  م�ضتوى  مع  تتداخل  فهي  ثم  ال�ضيا�ضية، ومن  الأدوات  اإلى  اأقرب  تظل 
التوظيف المبا�ضر للقوة الناعمة. وانطالًقا من ت�ضنيف ناي للموارد الأ�ضا�ضية للقوة الناعمة، 
ظهرت اجتهادات متعددة لحقة واإن انق�ضمت – بحكم التباين في تعريفات القوة الناعمة 
ذاتها – بخ�ضو�ض طبيعة موارد القوة مو�ضع التركيز بين اتجاهات اأكثر تركيًزا على الأبعاد 
اأكثر  اتجاهات  بين  كذلك  وانق�ضمت  وال�ضلبة.  المعنوية  لالأبعاد  مت�ضمنة  وثانية  المعنوية، 

Nye (Jr.), The Future of Power: 98–100. )(12(
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تركيًزا على الطابع التعاوني لموارد القوة الناعمة مقابل اأخرى ت�ضمنت موارد واآليات لالإكراه 
الناعم، وذلك كما يلي: 

اأ- اتجاه الجمع بين الموارد المعنوية والمادية
لموارد  ناي  اقترحه  الذي  المعدل  التحليلي  الإطار  مع  كبير  اإلى حدٍّ  التجاه  يتفق هذا 
القوة الناعمة، والذي ي�ضمل بع�ض الموارد ال�ضلبة القت�ضادية والع�ضكرية )متى اأ�ضهمت في 
توليد القوة الناعمة( جنًبا اإلى جنب مع الموارد المعنوية وال�ضيا�ضية. وقد ظهرت اجتهادات 
 Behavioral القتراب ال�ضلوكي Mingjiang Li متعددة في هذا ال�ضدد؛ منها ما اأطلق عليه
approach في تحليله ا�ضتراتيجيات ال�ضين في ال�ضيا�ضة الدولية؛ حيث انطلق من عدم كفاية 
الأطر التحليلية القائمة لتف�ضير نمو القوة الناعمة ال�ضينية بالتركيز فقط على الموارد المعنوية 
على  قدرتها  اأو  قيمها  اأو  اأيديولوجيتها  اأو  ال�ضين  ثقافة  جاذبية  في  زيادة  حدوث  في  ممثلة 
ت�ضكيل الموؤ�ض�ضات الدولية. ويتبنى Li في المقابل تف�ضيًرا اآخر، قوامه ربط نمو القوة الناعمة 
بتجنب ال�ضتخدام ال�ضلب اأو الخ�ضن للموارد المختلفة بما في ذلك الموارد المفتر�ض بها 
النعومة؛ مثل اأيديولوجية الدولة وثقافتها وقيمها، و�ضعي الدولة في المقابل اإلى زيادة التوظيف 
الناعم لمواردها المختلفة بما في ذلك الموارد القت�ضادية والع�ضكرية حال ا�ضتخدامها في 
ال�ضلم  اأو في مهام لحفظ  اأقل و�ضوًحا في م�ضروطيتها،  اأو  �ضورة م�ضاعدات غير م�ضروطة 
الدولي مثاًل. ورغم عدم وجود تعريف تف�ضيلي للمق�ضود بال�ضتخدام الناعم لموارد القوة، 
فاإن الأمثلة التي ي�ضير لها Li واآخرون تبرز بالأ�ضا�ض �ضعي الدولة لتجنب الظهور ب�ضكل الطرف 
اأو على الأقل اأطر  ال�ضاعي لتحقيق م�ضالحه الذاتية على ح�ضاب الآخرين، وتبني �ضلوكيات 
اأخرى تظهر الدولة باعتبارها تراعي اعتبارات الم�ضروعية وال�ضرعية وت�ضعى لتحقيق م�ضالح 
عامة  وخدمات  �ضلع  وتقديم  واإقليمية،  دولية  م�ضكالت  معالجة  في  والم�ضاهمة  م�ضتركة 
النظام  فاإن جاذبية  المنطق،  لذات  الدولي. ووفًقا  المجتمع  في  اأخرى  اأطراف  منها  ت�ضتفيد 
اإيجابي  الدولة ب�ضكل  الداخلي للدولة واحترامها للحقوق والحريات تعزز �ضورة  ال�ضيا�ضي 
خارجيًّا باعتبارها تك�ضف عن كيفية توظيف الدولة لموارد قوتها داخليًّا وما اإذا كان ذلك يتم 
ب�ضكل ناعم (موؤ�ض�ض �ضرعي ي�ضتهدف تحقيق م�ضالح جميع المواطنين) اأم خ�ضن (ي�ضتهدف 
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تحقيق م�ضالح ذاتية للنخب الحاكمة وبع�ض الجماعات المرتبطة بها فقط دون مراعاة لقواعد 
الم�ضروعية وال�ضرعية()23)(.

النظمي  القتراب  اأ�ضماه  ما   Andrey Kudryavtsev قدم  الت�ضور،  ذات  من  وانطالًقا 
اأو طيف القوة  Systemic approach لدرا�ضة القوة الناعمة والذي يقوم على فكرة المت�ضل 
ال�ضامل لجميع اأ�ضكال القوة الع�ضكرية والقت�ضادية والأيديولوجية؛ بحيث تظهر تطبيقات 
لكلٍّ منها بع�ضها اأكثر نعومة والأخرى اأكثر �ضالبة، مع تحديده نطاق القوة الناعمة باعتبارها 
ال�ضلبة  بالقوة  مقارنة  ال�ضراع،  بغياب  تت�ضم  �ضياقات  في  التف�ضيالت  في  المبا�ضر  التاأثير غير 
التي ت�ضتهدف التاأثير المبا�ضر في فترات ال�ضراع عبر ال�ضغط اأو الإكراه اأو الإرغام اأو البتزاز 

اأو العنف))2)(.
جدول )1–)(: القتراب النظمي وطيف القوة الناعمة وال�ضلبة

ال�ضور ال�ضلبةال�ضور الناعمةالقوة

القوة الع�ضكرية
التعاون 

الع�ضكري، القوة 
الع�ضكرية كقيمة

التهديد با�ضتخدام العنف الع�ضكري اأو ا�ضتخدامه فعليًّا

جاذبية الدول الغنية والأداء القوة القت�ضادية
القت�ضادي

العقوبات القت�ضادية ، �ضغوط 
الم�ضاومات القت�ضادية

الدعاية، البتزاز العاطفيجاذبية الأفكار الجديدة والقيم الم�ضتركةالقوة الأيديولوجية

الم�ضدر:
 Andrey A. Kudryavtsev, A Systemic View of the Soft Power, Working Paper. 

Robert Schuman Centre for Advanced Studies 2014/16 
 (Florence: European University Institute, 2014).

 Mingjiang Li, Soft Power: China’s Emerging Strategy in International Politics (Lanham, MD: Lexington Books, 2009): )(23(
1–18.

 Andrey A. Kudryavstev, A Systemic View of the Soft Power, Working Paper. Robert Schuman Centre for Advanced Studies )(2((
2014/16 (Florence: European University Institute, 2014): 5–9.
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باعتبارها  الناعمة  القوة  موارد  على  التركيز  ق�ضور  م�ضكالت  لمعالجة  محاولة  وفي 
فوفينج  األك�ضندر  راأى  و�ضلوكهم،  الآخرين  تف�ضيالت  في  التاأثير  كيفية  بمفردها  تك�ضف  ل 
الجاذبية  م�ضادر  على  التركيز  يفر�ض  الناعمة  القوة  موارد  تحليل  اأن   Alexander Vuving

وكيفية عملها والتي حددها في)21)(:

الثقة  يولد  بالآخرين بما  الفاعل  ترتبط بنمط عالقة  Benignity: وهي خا�ضية  الرفق   •
والتعاطف والم�ضداقية والرتباط. وتظهر عند تجنب التهديد اأو الإكراه اأو ال�ضراع وتغليب 
والتعاطف  المتنان  نزعات  يثير  بما  الآخرين  مع  التعامل  لدى  التعاوني  الإيجابي/  التوجه 
والمعاملة بالمثل لديهم، والعتقاد بتمتع الفاعل ب�ضمات الإيثار اأو الغيرية اأو على اأقل تقدير 
تفهم م�ضاعر الآخرين وم�ضالحهم بما يثير نزعات التعاون لديهم. ويظهر الرفق على الم�ضتوى 
التي  والأدوات  وال�ضلوك  الروؤية  حيث  من  للفاعل؛  الخارجية  ال�ضيا�ضة  طبيعة  في  الخارجي 
تراعي اآراء الآخرين وم�ضالحهم، والم�ضاركة معهم في منتديات وتجمعات ومنابر وحوارات 
لمعالجة  ال�ضلمية  والتوجهات  ال�ضالم  وت�ضجيع  وثنائية،  الأطراف  ومتعددة  واإقليمية  دولية 
ال�ضراعات والخالفات، والم�ضاعدات القت�ضادية والإن�ضانية، والدعم الدبلوما�ضي، وتن�ضيط 

الدبلوما�ضية العامة اأو ال�ضعبية.

• التاألق اأو الكفاءة والقدرة Brilliance/Competence: وهي خا�ضية تت�ضل بكيفية اأداء 
وتقليده؛  الفاعل  اتباع  نحو  والنزوع  والحترام  الإعجاب  م�ضاعر  وتولد  لأن�ضطته،  الفاعل 
على  الآخرين  في  يوؤثر  بما  نوعيًّا  اأو  ا  كميًّ والإنجاز  الأداء  م�ضتوى  ارتفاع  اإلى  ت�ضير  حيث 
التاألق بم�ضتوى التنمية في الدولة ككل  �ضوء نزعتهم للتعلم من نجاحات الآخرين. ويرتبط 
واإنجازاتها في مجالت ال�ضيا�ضة، والقت�ضاد، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والفنون 
والثقافة، وتطوير القدرات الع�ضكرية، وقوة المجتمع وتما�ضكه وا�ضتقراره، ومدى الترويج 

لفكرة النموذج لدى الفواعل الأخرى.

Alexander L. Vuving, “How Soft Power Works”, SSRN, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1466220. )(21(
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• الجمال اأو المثالية اأوالجاذبية Beauty/Charisma: تت�ضل بعالقة الفاعل بالقيم والمثل 
الآخرين. وت�ضمل  الإلهام والرتباط لدى  يولد م�ضاعر  بما  التي يطرحها  الروؤى  انطالًقا من 
القيم والمثل والمعايير والروؤى التي تمثلها الدولة وتدافع عنها في �ضيا�ضاتها  الخا�ضية  هذه 
وممار�ضاتها الداخلية )مثل الديمقراطية الليبرالية اأو الموازنة بين الحرية والأمن اأو الوحدة في 
اإطار التنوع اأو العدالة الجتماعية...( والخارجية )مثل التاأكيد على اأهمية احترام الموؤ�ض�ضات 

الدولية وت�ضجيع التعاون الدولي ونبذ العنف وال�ضراع(.

وقد اأثنى ناي على هذا الإطار التحليلي الثالثي واعتبره جزًءا من تحليل خ�ضائ�ض الفاعل 
المولدة للقوة الناعمة. ويرى ناي اأن هذه الخ�ضائ�ض اأ�ضا�ضية لتحويل الموارد اإلى �ضلوكيات 
في  تت�ضبب  قد  اأو  المطلوب  بالهتمام  اأو ل تحظى  الموارد  يتم تجاهل  قد  للقوة، وبدونها 
نفور الفاعلين الآخرين حال اإدراك الموارد والفاعل باعتباره مخادًعا اأو متالعًبا اأو غير كفء 
اأو مت�ضًما بالنتهازية والفتقار للقيم والروؤى. والعبرة هي �ضيادة العتقاد بتمتع الفاعل بهذه 
الخ�ضائ�ض بغ�ض النظر عن مدى دقة اأو �ضدق الوقائع التي ي�ضتند اإليها هذا العتقاد؛ اإذ تظل 

العبرة هي ت�ضكيل اعتقادات الم�ضتهدفين وتغيير �ضلوكهم على نحو اإيجابي)22)(.

القوة  موارد  تحليل  في  العمومية  من  بطابع  ات�ضمت  ال�ضابقة  الجتهادات  اأن  ويالحظ 
الناعمة؛ اإذ ربطتها باأي �ضلوك اأو ممار�ضة �ضرعية اأو غير �ضراعية للقوة. وفي المقابل، ظهرت 
في  والتف�ضيل  التحديد  من  مزيد  اإ�ضفاء  حاولت  ال�ضدد  هذا  في  اأخرى  متعددة  اجتهادات 
القت�ضادية  المادية  اأو  المعنوية  �ضواء  الناعمة  القوة  المكونة لكلٍّ من موارد  الفرعية  العنا�ضر 
الذي  الرباعي  الإطار  في  الجتهادات  هذه   13(2 عام   Changhe ويلخ�ض  والع�ضكرية. 
اأكثر  باعتبارها  الع�ضكرية  الأبعاد  فقط  ي�ضتبعد  حيث  الناعمة؛  القوة  موارد  لتحليل  طرحه 

�ضالبة، وي�ضمل)22)(: 

• الموارد ال�ضيا�ضية: وتركز على مدى وجود نظام ديمقراطي م�ضئول �ضيا�ضيًّا، وم�ضتوى 
وم�ضتويات الف�ضاد، وحماية  �ضيادة القانون، والم�ضاواة والكفاءة في الأفعال الحكومية، 

 Nye (Jr.), The Future of Power: 92–94. )(22(
Changhe, “Soft Power”: 548–556. )(22(
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وموؤ�ضر  وم�ضداقية الحكومة في مواجهة الم�ضكالت والأزمات العامة،  حقوق الإن�ضان، 
�ضعادة المواطنين، ومرونة الموؤ�ض�ضات في تعبئة الموارد.

الت�ضامح مع الختالفات العرقية والدينية،  اإلى  ت�ضير  والثقافية:  الجتماعية  الموارد   •
والم�ضاهمة في  وفر�ض الحراك الجتماعي، والقدرة على ا�ضتيعاب الثقافات المختلفة، 
ودرجة عالمية  تاأثير الثقافة ال�ضعبية،  وم�ضتوى  المعارف الإبداعية على م�ضتوى العالم، 
لغة الدولة، وعدد البراءات الم�ضجلة با�ضم الدولة، ومعدلت اقتبا�ض المقالت في العلوم 
الجتماعية والطبيعية، وعدد الكتب والمجالت والأفالم الم�ضدرة، وعدد و�ضائل الإعالم 
الدولية، والكتب الدرا�ضية المعتمدة من الجامعات الأجنبية، وعدد الطالب الأجانب في 
جامعات الدولة، وعدد العلماء البارزين في العلوم الجتماعية والطبيعية، وكفاءة موؤ�ض�ضات 
ترويج ثقافة الدولة خارجيًّا )المراكز والمعاهد الثقافية(، والجاذبية كوجهة �ضياحية، وعدد 

المنظمات الدولية غير الربحية.

• الموارد الدبلوما�ضية وذات ال�ضلة بالعالقات الدولية: وت�ضمل ال�ضورة الكلية للدولة، 
وانخفا�ض معدلت ا�ضتخدام القوة الع�ضكرية في تحقيق  ونطاق الئتالفات والتحالفات، 
وعدد المبادرات الدولية المقبولة، وحجم الم�ضاعدات الخارجية، والتاأكيد  الأه��داف، 
على الم�ضئولية الجتماعية لل�ضركات متعددة الجن�ضية في الدول الأخرى، والدور القيادي 
في ت�ضميم الموؤ�ض�ضات الدولية، وتولي منا�ضب عليا في الموؤ�ض�ضات والمنظمات الدولية، 
والتوجه نحو الترتيبات متعددة الأطراف، والكفاءة في حل ومعالجة الم�ضكالت والق�ضايا 
الدولية، والكفاءة في تحديد الأجندات والأولويات اإقليميًّا ودوليًّا، وعدد المحامين الدوليين، 

وتوفير ال�ضلع العامة؛ مثل الأفكار والرفاه والأمن لدول اأخرى.

وتقديرات  تقديم نموذج جذاب لإدارة الأعمال،  القت�ضادية: وتت�ضمن  الموارد   •
موؤ�ض�ضات وهيئات التقييم الدولية، وعدد ال�ضركات �ضاحبة الأ�ضماء التجارية البارزة، 
والقدرات البتكارية للمنظمات القت�ضادية، وكفاءة النظام النقدي للدولة، ومعدل الإ�ضهام 

في القت�ضاد العالمي، ومدى انفتاح النظام القت�ضادي، وجودة المنتجات.
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والواقع اأن ت�ضمين بع�ض الأبعاد ال�ضلبة – القت�ضادية خا�ضة – �ضمن موارد القوة الناعمة 
اأ�ضماء  هو توجه غالب على العديد من التحليالت والمقايي�ض الخا�ضة بالقوة الناعمة تحت 
مختلفة؛ مثل جاذبية قطاع الأعمال، اأو القدرة التنظيمية )القت�ضادية( اأو الجاذبية القت�ضادية 
التاأثير  اأبعاد  بين  اأحياًنا  التمييز  �ضعوبة  اإلى  نف�ضه  ناي  اإ�ضارات  اإلى  ذلك  وي�ضتند  وغيرها. 
القت�ضادي  التاأثير  واأبعاد  من جهة،  والعقاب  الثواب  اآليات  على  القائمة  ال�ضلبة  القت�ضادي 
الناعمة القائمة على جاذبية النموذج القت�ضادي اأو تحقيق نجاح اقت�ضادي لفت، وهو ما يظهر 
مثاًل في حالتي التحاد الأوروبي وال�ضين؛ حيث �ضكل نجاحهما القت�ضادي اأحد الموارد 
الأ�ضا�ضية لقوتهما الناعمة)22)(. اإل اأن ال�ضعوبة الأكبر تحيط بت�ضمين الموارد الع�ضكرية، قد 
الناعمة �ضواء من زاوية  للقوة  الع�ضكرية  الأبعاد  ا�ضتك�ضاف  اإلى  الدرا�ضات فعاًل  �ضعت بع�ض 
كونها جزًءا من موارد واآليات القوة الناعمة، اأو توظيف القوة الناعمة – بمواردها المختلفة –
لتقليل تكاليف العمليات الع�ضكرية بما فيها الحروب)22)(. وطرحت هذه الدرا�ضات وكذلك 
مثل  القوة؛  لهذه  الع�ضكرية  الموارد  لتقدير  وموؤ�ضرات  مفاهيم  الناعمة  القوة  مقايي�ض  بع�ض 
الح�ضور الع�ضكري للدولة خارج حدودها ممثاًل في الم�ضاهمة في عمليات حفظ ال�ضالم، 
وانت�ضار قواعدها الع�ضكرية خارجيًّا..اإلخ، وم�ضاهمتها ع�ضكريًّا في تقديم الأمن العام خارج 

اإقليمها. 

الع�ضكرية  القوة  لتوظيف  التعاونية  الأبعاد  على  يقت�ضر  ل  ناي  اأن  الم�ضكلة  تبقى  لكن   
عمليات  في  والم�ضاهمة  التحالفية،  والعالقات  الع�ضكري،  والتدريب  التعاون  برامج  )مثل 
القوة  موارد  �ضمن  اأحياًنا  يدرج  بل  ونحوها(،  الإن�ضانية  الإغاثة  ومهام  ال�ضالم  وحفظ  بناء 
تقهر،  التي ل  القوة  ذاته وتكري�ض �ضورة  الع�ضكرية في حد  القدرات  تفوق  الناعمة كذلك 

Nye (Jr.), The Future of Power: 86. )(22(
Stephen J. Cimbala, Military Persuasion in War and Policy: The Power of Soft (Westport, CT: Praeger, 2002): 233–  )(22(
 256; Carol L. Atkinson, Military Soft Power: Public Diplomacy through Military Educational Exchanges (Lanham,
 MD: Rowman and Littlefield, 2014): 19–34; Anne E. McGee, Military Soft Power Is Not an Oxymoron: Using Public
 Diplomacy Analytic Approaches to Examine Goals and Effects of U.S. Military Educational Exchange Programs (PhD
 diss., Georgetown University, 2011): 1–65; Lilie Chouliaraki, “Introduction: The Soft Power of War: Legitimacy and
 Community in Iraq War Discourses”, in The Soft Power of War, edited by Lilie Chouliaraki, Benjamins Current Topics 3
 (Amsterdam: John Benjamins, 2007): 1–11.
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التفوق  اعتبار  اإ�ضكالية  تظل  ثم  ومن  القوة)22)(.  هذه  توظيف  عدالة  مدى  عن  النظر  بغ�ض 
القت�ضادي والع�ضكري في حد ذاته م�ضدًرا للقوة الناعمة هو اأنه يفر�ض درا�ضة �ضاملة لجميع 
موؤ�ضرات قدرات الدولة القت�ضادية والع�ضكرية كجزء من تحليل القوة الناعمة، وهو ما يجعل 
معالجة  – اإمكانية  – واآخرون  الباحث  ويرى  فعليًّا.  ال�ضاملة  القوة  لمفهوم  مرادًفا  المفهوم 
هذه الإ�ضكالية بتحديد اأكبر لنطاق الموارد القت�ضادية والع�ضكرية للقوة الناعمة بالتركيز على 
الأبعاد التعاونية، اأو على ال�ضورة المدركة فقط لهذه الموارد Perceived power )باعتبار اأن 
كيفية اإدراك نخب وجماهير الدول الأخرى لقوة الدولة القت�ضادية والع�ضكرية يحدد كيفية 

توظيف هذه القوة(، اأو بق�ضر التركيز على الموارد المعنوية فقط. 

ب- اتجاه التركيز على الموارد المعنوية
بخالف التجاه ال�ضابق الذي ي�ضمن بع�ض العنا�ضر المادية القت�ضادية و/ اأو الع�ضكرية 
المادي  غير  المعنوي  الطابع  التجاه  هذا  يعلي  مبا�ضر،  ب�ضكل  الناعمة  القوة  موارد  �ضمن 
كاأ�ضا�ض لتعريف القوة الناعمة ومواردها، واإن كان من الممكن التمييز في اإطاره بين اتجاهين 

فرعيين اأ�ضا�ضيين: 

•  اتجاه اإعالء الطابع المعنوي لموارد القوة الناعمة بغ�ض النظر عن طبيعتها التعاونية اأو ال�سراعية 
الإكراهية: يوؤكد هذا التجاه على �ضرورة تطوير نظرية للقوة الناعمة قائمة على طبيعة الموارد 
المادية  غير  الرمزية  الموارد  على  الناعمة  القوة  تقت�ضر  بحيث  Resource–based theory؛ 

)مثل الأفكار وال�ضور والنظريات والأيديولوجيات والمعارف والتعليم والخطابات والثقافة 
تعاوني  ب�ضكل  الموارد  هذه  توظيف  تم  �ضواء  وغيرها(  والعالمية  الوطنية  والرموز  والتقاليد 
جاذب اأو اإكراهي �ضاغط على الآخرين وتف�ضيالتهم )من خالل ت�ضويه �ضورة الخ�ضوم، اأو 
الدورية  والتقدم  التقييم  وتقارير  المقايي�ض  مثل  للفاعل؛  المختلفة  المعنوية  الآليات  توظيف 
التجاه  اأن�ضار هذا  ويوؤكد  مثاًل(.  لهم  الئتماني  الت�ضنيف  تغيير  عبر  عليهم  لل�ضغط  وغيرها 
ال�ضلبة،  والقوة  الناعمة  القوة  بين  التداخل  تقليل  في  وتطبيقيًّا  نظريًّا  المعالجة  هذه  اأهمية 

Nye (Jr.), Soft Power: The Means to Success: 25–26. )(22(
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ا  ن�ضبيًّ المقيدة  اأو  المحدودة  ال�ضلبة  القوة  ذات  والفواعل  للدول  المجال  فتح  اإلى  بالإ�ضافة 
قابلية  ت�ضبح  ثم  ومن  لديها،  الرمزية  الموارد  توظيف  على  تقوم  بديلة  ا�ضتراتيجيات  لتطوير 
اأو  القائدة  الدول  قا�ضرة على  ال�ضغيرة والمتو�ضطة وغير  الدول  اإلى  للتطبيق ممتدة  المفهوم 

المهيمنة التي توظف القوة الناعمة لتقليل �ضلبيات فائ�ض القوة ال�ضلبة لديها)22)(.

ورغم اأهمية الت�ضور التحليلي المقترح، فاإنه عر�ضة لنتقادين اأ�ضا�ضيين: الأول هو �ضعف 
اأبعاًدا نظرية وتطبيقية  اإن ذلك قد يختزل  اإذ  مبررات ا�ضتبعاد الآثار الناعمة للموارد ال�ضلبة؛ 
مهمة من المفهوم. وي�ضعب تبرير ذلك باأن هذه الموارد تعطي ميزة ن�ضبية للدول الأكبر اأو 
القائدة؛ اإذ اإن غر�ض التحليل لي�ض بال�ضرورة اإيجاد بدائل تعوي�ضية للقوى ال�ضغيرة والمتو�ضطة، 
واإنما تحليل اأحد اأ�ضكال واأدوات القوة في ممار�ضته من قبل مختلف الفاعلين على اختالف 
مكاناتهم وقدراتهم. اأما النتقاد الثاني فهو عدم و�ضوح الموارد الخا�ضة بالتوظيف الإكراهي 
اختالف  اإذ رغم  التعاوني؛  بالتوظيف  ال�ضلة  تلك ذات  اختالفها عن  الناعمة، ومدى  للقوة 
اإيجابية للذات اأو ت�ضويه �ضمعة الخ�ضوم اأو  الطابع، فاإن الآليات المقترحة )�ضواء لبناء �ضمعة 
التهديد بذلك( تظل مرتبطة بمدى م�ضداقية الدولة ذاتها الم�ضتمدة من موارد جاذبيتها ف�ضاًل 
عما تتمتع به من موارد وقدرات موؤ�ض�ضية وتاأطيرية. ومن ثم فاإن الإ�ضهام الأ�ضا�ضي الذي يقدمه 
هذا الإطار التحليلي اأكثر ظهوًرا على م�ضتوى ممار�ضة القوة الناعمة ونواتجها اأكثر منه على 

م�ضتوى الموارد على نحو ما �ضيلي بيانه. 

•  القت�سار على الطابع التعاوني للقوة الناعمة ومواردها المعنوية: ويظهر ذلك مثاًل في الإطار 
الثنائي الذي اقترحه Changhe لموارد القوة الناعمة باعتبارها تقوم بالأ�ضا�ض على قدرة الدولة 
اإنتاج المعرفة ون�ضرها من جهة، والن�ضاط في مجال الدبلوما�ضية والموؤ�ض�ضات الدولية  على 
من جهة ثانية. ويق�ضد باإنتاج المعرفة القدرة على توفير اإجابات معقولة للم�ضكالت الأ�ضا�ضية 
محلية  خ�ضو�ضيات  عن  فقط  تعبيرها  وعدم  المختلفة  المجتمعات  في  الب�ضر  يواجهها  التي 
معينة، ف�ضاًل عن ثبوت فاعليتها في معالجة هذه الم�ضكالت. ويت�ضع مفهوم المعرفة والأفكار 
وفًقا لهذا الت�ضور؛ بحيث ل يقت�ضر فقط على المعارف المت�ضلة بالعلوم الطبيعية والتطبيقات 

Lee, “A Theory of Soft Power”: 209–210. )(22(
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ال�ضيا�ضية؛ مثل  باأ�ضكال نظم الحكم  المعارف والبتكارات الخا�ضة  ا  اأي�ضً التكنولوجية، بل 
الديمقراطية اأو النظم القت�ضادية؛ مثل تقديم نموذج للنمو القت�ضادي مع الحفاظ على البيئة 
اأو تحقيق العدالة الجتماعية اأو نظم الإدارة �ضواء في القطاع العام اأو القطاع الخا�ض؛ مثل 
تقديم نموذج يجمع بين الربح والم�ضئولية الجتماعية للقطاع الخا�ض وغيرها. وتعتمد هذه 
الآلية في جانب كبير منها كذلك على اأدوار قادة الراأي في المجالت المختلفة في التاأثير في 
�ضلوكيات الأفراد وتوجهاتهم )وهي اأدوار لم تعد مقت�ضرة على الفاعلين الحكوميين وموزعة 
على عدد كبير من الفاعلين غير الحكوميين(. كذلك ترتبط هذه الآلية بالتعليم والنظام التعليمي 
اإنتاج  على  وقدرتها  للدولة  البتكارية  القدرات  لتطوير  الأ�ضا�ضي  الم�ضدر  باعتباره  للدولة 
الناعمة  لقوتها  اأ�ضا�ضي  للدولة كم�ضدر  التعليمي  النظام  المعرفة، هذا ف�ضاًل عن دور جاذبية 
على النحو الظاهر في جاذبية موؤ�ض�ضات التعليم العالي الأمريكية للطالب من مختلف دول 
للتعامل خارج حدودها،  الدولة كو�ضيط  لغة  انت�ضار  بمدى  الآلية  ترتبط هذه  العالم. كذلك 
وهو ما ينطبق على لغات؛ كالإنجليزية والإ�ضبانية والفرن�ضية. اأما المورد الثاني للقوة الناعمة 
بقواعد  كبيرة  بدرجة  الدولة  التزام  وي�ضمل  الدولية،  والعالقات  الدبلوما�ضية  بمجال  فيت�ضل 
الموؤ�ض�ضات الدولية واأعرافها، وقدرة الدولة على و�ضع اأجندات وبرامج عمل تتجاوز تحقيق 
م�ضالحها الذاتية اإلى تحقيق م�ضالح م�ضتركة لعدد كبير من الأطراف بما ي�ضمن درجة اأكبر من 
التاأييد لها، وهو ما يعبر في جانب منه عن قوة خطاب الدولة، واتفاق هذا الخطاب مع �ضلوك 

الدولة وتحركاتها الفعلية، والن�ضاط في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية)22)(.

كما يظهر ذات التجاه التعاوني المعنوي في الإطار التحليلي الذي اقترحه جالروتي 
)ال�ضيا�ضية والثقافية( والدولية للقوة  بين الم�ضادر الداخلية  التمييز  على  القائم   Gallarotti

الناعمة ب�ضكل اأ�ضا�ضي)23)(. وترتبط الجاذبية ال�ضيا�ضية اأو جاذبية الموؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية 
بدرجة ديمقراطية النظام واحترامه القواعد الد�ضتورية والليبرالية التعددية، وح�ضن اأداء الجهاز 
البيروقراطي للحكومة. وت�ضمل الجاذبية الثقافية عنا�ضر؛ مثل التما�ضك الجتماعي، وارتفاع 

 Changhe, “Soft Power”: 548–554. )(22(
Gallarotti, “Soft Power”: 25–47. )(23(
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جودة نوعية الحياة، وتوافر الفر�ض للمناف�ضة والترقي، وانت�ضار قيم الت�ضامح، وتقديم نمط 
حياة جذاب، والأهمية اأو الدللة الثقافية للدولة اأو بع�ض مدنها )مثل حالة مكة في ال�ضعودية 
مثاًل(. وتت�ضمن الم�ضادر الدولية للقوة الناعمة ال�ضتعداد للم�ضاهمة في حلول جماعية متعددة 
الأطراف للم�ضكالت الدولية، واحترام القوانين والأعراف والموؤ�ض�ضات والنظم الدولية، 
والعتماد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على التعاون والتردد في المعالجة النفرادية للم�ضكالت، واحترام 
التفاقيات الدولية واللتزامات بموجب التحالفات، وال�ضتعداد للت�ضحية بم�ضالح وطنية 
ق�ضيرة الأمد بغر�ض الم�ضاهمة في �ضلع جماعية تحقق م�ضالح م�ضتركة للجميع، واأخيًرا تبني 
�ضيا�ضات خارجية اقت�ضادية ليبرالية تقوم على فتح الأ�ضواق لتاأثيرات ذلك في ت�ضجيع التناف�ض 
وتحقيق م�ضالح مختلف الأطراف وفًقا له))2)(. وقد اأدخل جالروتي وع�ضام الفاللي لحًقا 
تعديالت جزئية على الإطار التحليلي المقترح في درا�ضتهما للقوة الناعمة ال�ضعودية؛ حيث 
رف�ضا اعتبار النظم ال�ضيا�ضية الديمقراطية الليبرالية الم�ضدر الوحيد للقوة الناعمة ال�ضيا�ضية، 
وق�ضرا تركيزهما في المقابل على معيار م�ضروعية النواتج ال�ضيا�ضية للنظام )ولي�ض بال�ضرورة 
مدخالته اأو اأداوؤه( اأي فكرة ا�ضتقرار الحكومة – اأيًّا كانت طبيعتها – مع قدرتها على ال�ضتجابة 

لمطالب المواطنين كم�ضدر للقوة الناعمة)21)(.

))2)( املرجع ال�ضابق: 12–22.
 Giulio Gallarotti and Isam Yahia Al-Filali, “Saudi Arabia’s Soft Power”, International Studies 49, no. 3–4 (July 2012): )(21(
233–261.
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جدول )1–1(: موارد القوة الناعمة الداخلية والخارجية لدى جالروتي
الم�ضادر المحليةالم�ضادر الدولية

– احترام القوانين والأعراف والموؤ�ض�ضات 
الدولية

– العتماد الأ�ضا�ضي على ال�ضيا�ضات متعددة 
الأطراف، ومقاومة النزعات المبالغة نحو 

النفرادية
– احترام المعاهدات الدولية والتزامات 

التحالفات
– ال�ضتعداد للت�ضحية بم�ضالح وطنية ق�ضيرة 
الأمد للم�ضاهمة في مكا�ضب جمعية م�ضتركة 

)x(
)x( ضيا�ضات خارجية اقت�ضادية ليبرالية� –

– ال�ضتعداد للم�ضاهمة في حلول متعددة 
الأطراف للم�ضكالت الدولية )+(

• الثقافة
- تما�ضك اجتماعي ظاهر

- ارتفاع نوعية الحياة
)x( الحرية -
- فر�ض كافية

- الت�ضامح
- نمط حياة جذاب

- الأهمية والدللت الثقافية/ الدينية/
الح�ضارية )+(

• الموؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية
)x( الديمقراطية -

)x( الد�ضتورية -
)x( الليبرالية/ التعددية -

- كفاءة الجهاز البيروقراطي للحكومة )+(
- تمتع اأداء الموؤ�ض�ضات والنواتج ال�ضيا�ضية 

بال�ضرعية لدى المحكومين )+(

مالحظات: الموارد التي بجانبها عالمة )x( وردت في الإطار التحليلي الأ�ضلي ولم ترد في الإطار 
التحليلي المعدل، وما بجانبه عالمة )+( ورد في التحليل المعدل ولم يرد في التحليل الأ�ضلي، وبقية 

الموارد م�ضتركة في التحليلين. الم�ضدر: تجميع الباحث، انظر:
 Giulio Gallarotti and Isam Yahia Al-Filali, “Saudi Arabia’s Soft Power”, International
 Studies 49, no. 3–4 (July 2012): 233–261; Giulio M. Gallarotti “Soft Power: What It
 Is, Why It’s Important, and the Conditions under Which It Can Be Effectively Used”,

 Journal of Political Power 4, no. 1 (2011): 25–47,
online e–article http://works.bepress.com/giulio_gallarotti/3.3
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واإذا كان الإط��ار التحليلي الأ�ضلي قابال لنتقاد من زاوية تغليبه المنظور الليبرالي 
والراأ�ضمالي الغربي )ف�ضال عن الطابع الإيجابي الغالب على القوة الناعمة واآلياتها(، فاإن الإطار 
ا محاولته تف�ضيل المقدمات النظرية بما يعزز عنا�ضر القوة  التحليلي المعدل قد يعاب عليه اأي�ضً
الناعمة للحالة مو�ضع الدرا�ضة )ال�ضعودية(، ل �ضيما فيما يتعلق بموؤ�ضراته لقيا�ض القوة الناعمة 
اإ�ضكالية غمو�ض معايير القوة الناعمة، وفتحها المجال للتحيزات  ذلك  ويثير  ال�ضيا�ضية. 
المختلفة في التحليل والقيا�ض، على النحو الذي يترجمه بو�ضوح اأكبر اتجاه خ�ضو�ضية القوة 

الناعمة كما �ضيلي بيانه.

2- اتجاه ن�سبية موارد القوة الناعمة وتنوع محدداتها ال�سياقية
الناعمة من  القوة  المرونة والتو�ضع في تحديد موارد  اأكبر من  يت�ضم هذا التجاه بطابع 
خالل اإبراز تنوع اأنماط القوة الناعمة وعدم اقت�ضارها بال�ضرورة على توظيف اآليات الجاذبية، 
الموارد  اإلى تجنب تحديد هذه  ون�ضبية موارد الجاذبية واختالفها من �ضياق لآخر، و�ضوًل 
ب�ضكل وا�ضح والتركيز على خ�ضائ�ض ن�ضبية معينة لها؛ مثل درجة تمتعها ب�ال�ضرعية اأو �ضمات 

التفوق والكفاءة ونحوها. ويمكن الإ�ضارة اإلى نماذج متعددة في هذا ال�ضدد: 

اأ-اتجاه تنوع اأنماط القوى الناعمة ومواردها
واأبعادها  الناعمة  القوة  �ضور  تعدد  على  التاأكيد  اإلى  �ضعت  متعددة  اجتهادات  ظهرت 
العالمي  النظام  قواعد  مع  والت�ضاق  الغربي  الليبرالي  النموذج  جاذبية  على  اقت�ضارها  وعدم 
ال�ضياق،  هذا  وفي  ذاتها.  حد  في  الجاذبية  فكرة  على  اقت�ضارها  عدم  اأو  جهة،  من  القائم 
يذهب تود هال اإلى وجود غمو�ض محيط بمفهوم القوة الناعمة نا�ضئ عن �ضعيه لالإحاطة 
بجميع م�ضادر واآليات التاأثير غير ال�ضلبة مع تركيزه ب�ضكل مبالغ على الجاذبية )بما فيها تلك 
المتولدة عن م�ضادر �ضلبة اقت�ضادية وع�ضكرية( كم�ضدر واآلية اأ�ضا�ضية لممار�ضة القوة الناعمة 
نتيجة الطابع الإدراكي العاطفي للجاذبية. ويذهب تود  القوة  بما ي�ضعب مهمة تحليل هذه 
اإلى اأن مفهوم القوة الناعمة ب�ضورته الحالية، وبرغم انت�ضار ا�ضتخداماته، يظل اأقرب اإلى فئة 
مفاهيم الممار�ضة Concepts of practice التي تت�ضم بالجاذبية بالنظر اإلى اإمكانيات توظيفها 



98

مفهوم القوة الناعمة وتحليل ال�سيا�سة الخارجية

لخدمة اأغرا�ض �ضيا�ضية ل�ضناع القرار وتبرير الممار�ضات وال�ضيا�ضات القائمة، منه اإلى مفاهيم 
التحليل البحثي  Concepts of analysis التي تت�ضم بدرجة اأعلى من التجريد والأبعاد الأكثر 
ويقترح تود هال معالجة بديلة  تحديًدا وو�ضوًحا وتحقيًقا للف�ضل بين الأ�ضباب والنواتج. 
بحيث يمكن تحليل عدة  قوامها تفكيك مفهوم القوة الناعمة اإلى فئات اأو �ضور متعددة؛ 
اأنماط للقوى الناعمة Soft powers، كلٌّ منها له م�ضاراته الخا�ضة؛ من حيث م�ضادره واآليات 

تاأثيره. وي�ضير تحديًدا اإلى ثالثة اأنماط؛ هي)22)(: 

• القوة الموؤ�س�سية Institutional power: اأي القوة الناجمة عن تعدد الخيارات المتاحة 
للفاعلين من الدول نتيجة ع�ضويتهم اأو مكانتهم الخا�ضة في منظمات دولية اأو اإقليمية معينة؛ 
التفاوتات  رغم  الأمن  مجل�ض  في  الدائمين  الخم�ضة  لالأع�ضاء  الفيتو  اأو  العترا�ض  مثل حق 
الأع�ضاء  بع�ض  تفوق  ربما  للقوة  بعنا�ضر  يتمتعون  اآخرين  اأع�ضاء  ووجود  القوة،  في  بينهم 
الخم�ضة لكنهم ل يتمتعون بذات القوة الموؤ�ض�ضية لهوؤلء الأع�ضاء في تحديد جدول الأعمال، 
الموؤ�ض�ضية  القوة  على  التركيز  وي�ضمح  معينة.  دولية  تحركات  عن  ال�ضرعية  نزع  اأو  واإ�ضفاء 
بتعقب تاأثيرات هذه القوة في نجاح اأو اإخفاق ال�ضيا�ضات الخارجية للدول في تحقيق اأهدافها 

ب�ضكل اأكثر مبا�ضرة من الجاذبية.

المجالت  في  وم�ضداقيته  الفاعل  �ضمعة  اأي   :Reputational power ال�سمعة قوة   •
اأو كحليف  التنموية  للم�ضاعدات  كمانح  اأو  نزيه  و�ضيط  اأو  كرادع  �ضواء  المختلفة  والأدوار 
موثوق به �ضواًء بناًء على خبرات تاريخية �ضابقة لممار�ضة هذه الأدوار اأو غير ذلك. وتمار�ض 
يت�ضكك  ل  بحيث  وم�ضتقباًل؛  الأدوار حا�ضًرا  اأداء هذه  فاعلية  في  ا  مهمًّ تاأثيًرا  ال�ضمعة  هذه 
ا�ضتغاللية  اأخرى  اأغرا�ض  اأو وجود  الو�ضيط،  م�ضداقية  اأو  الردع،  فاعلية  في  مثاًل  الآخرون؛ 
كامنة خلف تقديم المنح والم�ضاعدات، اأو اإمكانية تخلي الفاعل عن حلفائه. ويمكن تقييم 
الخبراء  واآراء  البوؤرية  والجماعات  الراأي  ا�ضتطالعات  مثل  متعددة؛  اآليات  عبر  ال�ضمعة  هذه 
على  تقت�ضر  ل  بحيث  والتحديد؛  التعقيد  من  بطابع  التقييمات  هذه  تت�ضم  اأن  على  وغيرها، 

 Todd Hall, “An Unclear Attraction: A Critical Examination of Soft Power as an Analytical Category”, The Chinese Journal )(22(
of International Politics 3, no. 2 (July 2010): 208–211.



99

الباب الثاني: م�ستويات تحليل القوة الناعمة

تو�ضيح ما اإذا كانت �ضورة الدولة ب�ضكل عام واأدوارها تت�ضم بالجاذبية اأم ل، وتتناول تفا�ضيل 
هذه ال�ضورة في المجالت والق�ضايا والأدوار المختلفة. 

• القوة التمثيلية اأو التاأطيرية Representational or framing power: اأي القدرة على 
�ضمعة  تح�ضين  فقط  )ولي�ض  الآخرين  والفاعلين  الظواهر  لإدراك  معينة  مرجعية  اأطر  تقديم 
الفاعل نف�ضه و�ضورته(، ف�ضاًل عن القدرة على �ضياغة اأطر وحجج مقنعة والرد على الحجج 
الم�ضادة. وتعتمد هذه القوة على م�ضادر واآليات متعددة ت�ضمل الدبلوما�ضية العامة والدعاية 
ي�ضتطيع  قد  مثاًل  القوة؛  هذه  وبموجب  المعلومات.  في  والتحكم  اأوالبروباجندا  ال�ضيا�ضية 
الفاعل الترويج ل�ضورة جماعة معينة باعتبارها اإرهابية اأو على العك�ض باعتبارها مدافعة عن 
ا  الحرية. كما ي�ضتطيع الفاعل الدفاع عن �ضيا�ضات تدخلية معينة باعتبارها ت�ضتهدف اأغرا�ضً
باعتبارها  اأخرى  �ضياقات  في  الممار�ضات  ذات  واإدانة  الحماية  بم�ضئولية  والنهو�ض  اإن�ضانية 
عدواًنا. ويمكن تحليل هذه القوة بتتبع الر�ضائل التي �ضعت الدولة لنقلها ون�ضرها، والقنوات 
الجمهور  اقتناع  بمدى  ممثلة  المتحققة؛  النواتج  فاعلية  ومدى  ذلك،  في  الم�ضتخدمة 

الم�ضتهدف وتبنيه لهذه الأطر والر�ضائل.

اقت�ضارها  وعدم  واأنماطها  الناعمة  القوة  موارد  تعدد  التجاه  هذا  يبرز  اأخرى،  بعبارة 
بال�ضرورة على جاذبية نموذجها. ويمكن اأن يندرج في ذات التجاه »مفهوم القوة الرقيقة اأو 
المراوغة Subtle power« الذي طرحه مهران كامرافا Mehran Kamrava في درا�ضته للحالة 
القطرية كبديل لمفهوم القوة الناعمة واإن ظل �ضمن تنويعاتها. فرغم اأن الحالة القطرية ل تتوافر 
الذاتية  ثقافتها  الذي حدده ناي )من حيث جاذبية  الدقيق  بالمعنى  الناعمة  القوة  فيها موارد 
ال�ضعبية والعليا، وديمقراطية نظامها ال�ضيا�ضي، وموؤ�ض�ضية �ضيا�ضاتها الخارجية وفاعليتها(، فاإن 
العديد من الدرا�ضات �ضعت لتطوير بدائل تظهر توافر موارد قوة ناعمة خا�ضة اأو نوعية لدى 
قطر)22)(. واإحدى المحاولت البارزة في هذا ال�ضدد محاولة كامرافا الذي �ضعى لالنطالق 

ا نقديًّا لهذه الدرا�ضات ومناذج لها يف درا�ضة Felsch حول حتليل ت�ضاعد النفوذ الدويل لبع�ض الدول ال�ضغرية؛ مثل قطر؛ حيث  )22)( انظر عر�ضً
تفند الدرا�ضة اجتاهات تف�ضري �ضعود النفوذ القطري بالعتماد على مفهوم القوة الناعمة، وتوؤكد يف املقابل ارتباط ذلك باملوارد القت�ضادية 
ال�ضلبة القطرية ب�ضكل اأ�ضا�ضي؛ حيث ت�ضكل اأ�ضا�ًضا لتطوير البنية التعليمية واجتذاب مهاجرين وعاملني من دول اأخرى، وتوفري ال�ضتقرار 

ال�ضيا�ضي للنظام، وت�ضجيع مبادرات ال�ضيا�ضة اخلارجية القائمة على توظيف احلوافز املالية ب�ضكل اأ�ضا�ضي، انظر:
 Maximilian Felsch, “Qatar’s Rising International Influence: A Case of Soft Power?” Conjuntura Internacional 13, no. 1
 (November 2016): 22–34.
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اأ�ضا�ضية  اأربعة مكونات  الناعمة؛ حيث حدد  من الحالة القطرية للتنظير ل�ضورة خا�ضة للقوة 
ت�ضكل اأ�ض�ض القوة الرقيقة ومواردها؛ وهي)22)(: 

• التمتع بالأمن والأمان بمعنى الحماية المادية والع�ضكرية للدولة وهو ما قد يتحقق ذاتيًّا 
اأو بالعتماد على  القوة والقدرات(،  )عبر تطوير قدرات ع�ضكرية م�ضتقلة وا�ضتعرا�ض هذه 
التحالف مع طرف خارجي والن�ضواء تحت مظلته الأمنية )كتحالف دول الخليج وكوريا 
الجنوبية واليابان وغيرها مع الوليات المتحدة الأمريكية(، اأو كليهما )مثل الحالة التركية؛ 
حيث تطوير قدرات ع�ضكرية م�ضتقلة مع الن�ضواء تحت حلف الناتو(. ويعطي التوفر الن�ضبي 
تعزز مكانتها ونفوذها،  اأخرى  ا�ضتخدامات  لتوجيه مواردها نحو  اأكبر  فر�ضة  الدولة  لالأمن 
بعك�ض حالت �ضعور الدولة بالنك�ضاف اأو التهديد الم�ضتمر في مواجهة مخاطر داخلية اأو 

خارجية.

• اإيجابية مكانة الدولة و�سمعتها: وتتعدد م�ضادر بناء �ضمعة الدولة الإيجابية لت�ضمل: الدور 
وخدماتها،  الدولة  منتجات  جودة  وارتفاع  وخارجيًّا،  داخليًّا  الدولة  لقيادات  الإيجابي 
وال�ضيا�ضات الخارجية للدولة، وال�ضتجابة للكوارث الطبيعية والأزمات ال�ضيا�ضية، وجاذبية 
الموجهة  والحمالت  والجهود  للخارج،  ت�ضدرها  التي  للدولة  والعلمية  الثقافية  المنتجات 
ومجتمعاتها  واأدوارها  وموؤ�ض�ضاتها  قياداتها  و�ضورة  �ضورتها  لتح�ضين  الدولة  تديرها  التي 
مبا�ضرة  فوائد  توجد  وقد ل  الدولة.  بناء �ضورة  �ضرعة  من  يعجل  بما  ومنتجاتها وخدماتها، 
متحققة بال�ضرورة عن بناء المكانة وال�ضمعة، لكن يمكن للدولة ا�ضتغاللهما للتاأثير في جدول 
وق�ضايا  مجالت  في  ا�ضتراتيجية  مزايا  وتحقيق  قيادية  باأدوار  والقيام  والأولويات  الأعمال 
معينة، وذلك حال انفتاح مختلف الأطراف على الدولة؛ مثاًل باعتبارها و�ضيًطا محايًدا، اأو 
حال العتقاد بامتالكها معارف وكوادر متخ�ض�ضة في مو�ضوعات معينة؛ مثل ق�ضايا البيئة اأو 
النوع اأو التكامل الإقليمي وغيرها. فالتخ�ض�ض في ق�ضايا معينة Issue specialization ي�ضمح 
للدول ال�ضغيرة بدور اأكبر من حجمها في تحديد الأجندات والقيام بدور المنظم لل�ضيا�ضات
كو�ضيط  اإيجابية  �ضمعة  وامتالك  المو�ضوع،  هذا  في  الخبرة  نتيجة  Policy entrepreneur؛ 
ما  وهو  الذاتية،  الم�ضالح  فقط  ولي�ض  العام  ال�ضالح  لتحقيق  وال�ضعي  والحياد  بالنزاهة  يت�ضم 

Mehran Kamrava, Qatar: Small State, Big Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013): 46–68. )(22(
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يظهر مثاًل في اأدوار دول؛ مثل ال�ضويد والدنمارك وهولندا في الق�ضايا المتعلقة بالبيئة والنوع 
اأو الجندر وكذلك اأدوار بلجيكا وهولندا في الق�ضايا المتعلقة بال�ضيا�ضات القت�ضادية والنقدية 

على نحو يفوق مو�ضع هذه الدول في هيكل النظام الدولي)22)(.

للدولة ك�مواطن عالمي  ال�سيا�سية الدولية: بما يوفر حماية  ال�ساحة  الن�سط على  الح�سور   •
لحمالت  معزًزا  جزًءا  ذلك  وي�ضكل  الدولي.  للمجتمع  الملتزمين  الأع�ضاء  اأحد  اأو  �ضالح، 
اأدوار الو�ضاطة ومعالجة ال�ضراعات، وتن�ضيط  و�ضم الدولة لكن عبر الن�ضاط الدبلوما�ضي في 
يكون  قد  ما  وهو  الأط��راف،  مختلف  مع  ات�ضال  قنوات  وفتح  ومبادراتها  الدولة  ح�ضور 
التحوط  ا�ضتراتيجيات  اأو  الأبعاد  متعددة  اأو  توازنية  �ضيا�ضات  تبني  ا�ضتراتيجيات  من   جزًءا 
ي�ضعى  حيث  الدولة؛  ل�ضيا�ضات  متناق�ضة  �ضور  من  تثيره  قد  ما  رغم   Hedging policies
 الفاعل لتجنب المخاطر اأو تقليلها عبر تبني خيارات �ضيا�ضية متعددة في الوقت ذاته لها نواتج
 وتاأثيرات ت�ضب في اتجاهات متعار�ضة للتعامل مع بيئات ومواقف خارجية عالية المخاطر 

تت�ضم بدرجات مرتفعة من عدم اليقين)22)(.

Mehran Kamrava, Qatar: Small State, Big Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013): 51. )(22(
)22)( متثل �ضيا�ضات اأو ا�ضرتاتيجيات التحوط بدائل للدول للتعامل مع املواقف التي ي�ضعب فيها احل�ضم بني خيارات اأكرث مبا�رضة؛ مثل املوازنة 
balancing )اأي التحالف �ضد القوى الأكرث تهديًدا وال�ضعي لحتوائها واحلد من متددها(، اأو اللحاق بالركب Bandwagoning )بالن�ضمام 
اأو التبعية اأو اللتحاق بقوى اأكرب �ضواء للحماية يف مواجهة تهديدات م�ضدرها قوى اأخرى اأو هذه القوى الأكرب ذاتها، اأو �ضعًيا للتو�ضع 
وا�ضتغالل فر�ض حتقيق مكا�ضب اإ�ضافية(، اأو احلياد Neutrality. ول تعني �ضيا�ضات التحوط افتقار الفاعل لتحديد وا�ضح ودقيق مل�ضاحله 
واأمنه، لكنها تقوم على مرونة اأكرب يف حماولة الإم�ضاك باأكرب قدر من البدائل لتاأمني حتقيق هذه امل�ضالح )فيما ي�ضبه عمليات تنويع املحفظة 
الواقعية  وال�ضيا�ضات  من جهة،  والتكامل  الإيجابي  النخراط  اآليات  بني  مثاًل  اجلمع  عرب  وال�ضندات(،  الأ�ضهم  خمتلف  بني  ال�ضتثمارية 
للموازنة والتعاون الأمني من جهة ثانية. ول يعني ذلك بال�رضورة التوزيع املتوازن بني جميع هذه البدائل؛ اإذ قد يكت�ضب بع�ضها ثقاًل 
ن�ضبيًّا اأكرب؛ بحيث تبدو الدولة كما لو كانت تتبنى رهانات كبرية يف اجتاه معني عرب تبني ا�ضرتاتيجية الن�ضواء يف ركب قوى كربى مثاًل 
)مثل جلوء قطر خليار الحتماء باملظلة الأمنية الأمريكية عرب ا�ضت�ضافة اأكرب القواعد الع�ضكرية الأمريكية يف املنطقة على اأرا�ضيها(، مع القيام 
برهانات اأ�ضغر يف اجتاهات اأخرى بفتح قنوات ات�ضال مع اأطراف معار�ضة لهذه القوة الكربى مبا ميثل نوًعا غري مبا�رض من ا�ضرتاتيجيات 
املوازنة وعدم اخل�ضوع الكامل للقوى الكربى )مثل حفاظ قطر على عالقات طيبة مع اإيران واحلركات الإ�ضالمية يف  املنطقة(، مع ال�ضعي 
لبلورة �ضياغات تقلل التعار�ض الظاهر بني هذه ال�ضرتاتيجيات )مثل الدفاع عن هذه القنوات كاآليات ت�ضمح للقوى الكربى بالنخراط 
غري املبا�رض مع خ�ضومها، اأو اإ�ضفاء العتدال على �ضلوك هوؤلء اخل�ضوم، اأو �ضعارات ال�ضيا�ضة اخلارجية متعددة الأبعاد والبعد عن املحاور 

وال�ضتقطابات، وغريها(. للمزيد عن ا�ضرتاتيجيات التحوط، انظر: 
 Kuik Cheng–Chwee, “The Essence of Hedging”, Contemporary Southeast Asia 30, no. 2 (2008): 159–184; Evan S.
 Medeiros, “Strategic Hedging and the Future of Asia–Pacific Stability”, The Washington Quarterly 29, no. 1 (Winter
2005–2006): 145–165.

كذلك يف معنى مقارب ر�ضالة الدكتوراه حول ا�ضرتاتيجيات تنويع اخليارات وتوظيف الآليات القت�ضادية والريا�ضية والإعالمية التاأطريية 
جنًبا اإىل جنب مع اخليارات الدبلوما�ضية والأمنية لتوفري الأمن للدولة بالتطبيق على الإمارات العربية املتحدة وقطر، انظر:

 David J. Callen, The Diversification of (In)Security in 21st Century UAE and Qatar: Cultivating Capital, Interdependence
and Uncertainty (PhD diss., The University of Arizona, 2015): 32–294.
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• الثروة وال�سفقات وال�ستثمارات العالمية: بما يعزز نفوذ الدولة اعتماًدا على قدراتها المالية 
والقت�ضادية. ويمثل ذلك ن�ضخة مح�ضنة واأكثر تطوًرا من »دبلوما�ضية الدولر«؛ حيث ي�ضعى 
ال�ضتثمارات  ارتباط هذه  فقًرا. ورغم  الأكثر  �ضيما  الأخرى ل  الأطراف  ل�ضراء ولء  الفاعل 
بمحددات تجارية ربحية، فاإنها تخدم كذلك م�ضالح ا�ضتراتيجية للدولة على المدى الطويل 
�ضواء بتنويع ا�ضتثماراتها خارجيًّا بما يوفر تاأميًنا للقدرات القت�ضادية للدولة واإطالة اأمد �ضرعيتها 
وتقليل احتمالت ال�ضغط الخارجي اأو التدخل ل�ضتبدالها )حالة ال�ضتثمارات الخليجية في 
الخارج(، ف�ضاًل عن قدرات غير مبا�ضرة للتاأثير في قرارات الفاعلين الآخرين )عبر التلويح مثاًل 
الأداة القت�ضادية ب�ضكل مبا�ضر  يتم توظيف هذه  اأو �ضحبها(. وعادة ل  بزيادة ال�ضتثمارات 
بقدر ما يتم تقديمها كجزء من عمليات اأو حزم لإنقاذ الدولة اأو بع�ض ال�ضركات والمنتجات 
اأو الراأي  اإثارة التحفظات لدى بع�ض الموؤ�ض�ضات  اإمكانية  اأن يمنع ذلك  الأ�ضا�ضية لها، دون 
العام في الدول الم�ضتهدفة بهذه الآلية، ل �ضيما في حالت ال�ضراء من قبل ال�ضناديق ال�ضيادية 
وال�ضركات  الدول  هذه  ممار�ضات  ال�ضفافية حول  غياب  اأو  مبا�ضر،  ب�ضكل  الأخرى  للدول 

المرتبطة بها ب�ضكل عام.

ذلك  في  )بما  اأخرى  دول  اإلى  لالمتداد  قابلة  كانت  واإن  ال�ضابقة  الأبعاد  اأن  ويالحظ 
كبيرة  اأهمية  تعطي  ل  فاإنها  جزئيًّا(  المراحل  بع�ض  في  وتركيا  الأخرى  الخليج  دول  بع�ض 
لعنا�ضر ديمقراطية النظام ال�ضيا�ضي اأو التمتع بالقدرات الع�ضكرية اأو الجاذبية الثقافية كم�ضادر 
اأ�ضا�ضية لقوة الدولة، بل تقدم ت�ضورات بديلة عن طبيعة موارد القوة الناعمة، وتكاد ت�ضيغها 
في بع�ض الأحيان ح�ضب حالة الدرا�ضة. ويظهر ذات التجاه الن�ضبي في تطوير اأنماط خا�ضة 
غير  اأو  الإقليمية  الناعمة  القوة  تتناول  التي  الدرا�ضات  من  كثير  في  الناعمة  للقوة  فرعية  اأو 
بع�ض  تعار�ض  فمثاًل  ممار�ضتها.  واآليات  الناعمة  القوة  موارد  مرونة  اإلى  يف�ضي  بما  الغربية، 
ديمقراطي  حكم  لنظام  افتقارهما  زاوية  من  ورو�ضيا  لل�ضين  ال�ضلبية  التقييمات  الدرا�ضات 
فعليًّا  يقدمان  الدولتين  اأن  على  التاأكيد  من  انطالًقا  الناعمة،  للقوة  الأ�ضا�ضية  الموارد  كاأحد 
عالية  معدلت  تحقيق  لإمكانية  نموذًجا  تقدم  فال�ضين  بالجاذبية.  تت�ضم  بديلة  حكم  نماذج 
 ،)Beijing consensus النمو القت�ضادي في ظل نظام �ضلطوي )ما يعرف بتوافق بكين  من 
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التي  القت�ضادية  الأزمات  مع  �ضيما  ل  ديمقراطية  الأقل  النظم  لدى  جاذبيته  تزداد  ما  وهو 
رو�ضيا  تجربة  وتطرح  وا�ضنطن)22)(.  توافق  لتبني  الأقرب  الديمقراطية  الدول  منها  عانت 
ال�ضيادة  ذات  اأو  المدارة  اأو  الموجهة  بالديمقراطية  ي�ضمى  لما  نموذًجا  بوتين  عهد   في 
الديمقراطية  لربط  القوية كنموذج  الرئا�ضة  اأو   Guided/managed/sovereign democracy

بقوة الدولة والتغلب على ال�ضلبيات الفو�ضوية المدركة للديمقراطية الليبرالية الغربية المقرونة 
والخ�ضوع  ال�ضعبية  وال�ضيادة  العاديين  المواطنين  م�ضالح  وا�ضتبعاد  الدولة  و�ضعف  بالف�ضاد 
بع�ض  طرحت  ذاته،  ال�ضياق  وفي  للخارج)22)(.  والتبعية  الراأ�ضمالية  الفئة  م�ضالح  ل�ضيطرة 
على  منه  جانب  في  يعتمد  الناعمة  للقوة  ا  خا�ضًّ نموذًجا  تقدم  باعتبارها  رو�ضيا  التحليالت 
اأو  ال�ضري )مثل الختراق والر�ضوة  العمل  اآليات  اإلى  ا�ضتناًدا   Soft coercion الناعم  الإكراه 
ال�ضمني  التلويح  عن  ف�ضاًل  الطاقة(  قطاع  في  )خا�ضة  القت�ضادي  ال�ضغط  واآليات  البتزاز( 
الآخرين  الفاعلين  مع  العالقات  معادلة  في  با�ضتمرار  الحا�ضرة  الرو�ضية  الع�ضكرية   بالقوة 
التقليدية؛  الجاذبية  واآل��ي��ات  م��وارد  مع  جنب  اإل��ى  جنًبا  وذل��ك  ال��ج��وار،  دول   خا�ضة 
العامة؛  الدبلوما�ضية  موؤ�ض�ضات  وتطوير  الم�ضاعدات،  وزي��ادة  الم�ضتركة،  الثقافة   مثل 
مثل موؤ�ض�ضة رو�ضيا العالمية Russian World Foundation وموؤ�ض�ضة التعاون الدولي الرو�ضية 
اليوم وغيرها لتح�ضين �ضورة رو�ضيا عالميًّا ب�ضكل عام  Rossotrudnichestvo وقناة رو�ضيا 

 Jiakun Jack Zhang, Seeking the Beijing Consensus in Asia: An Empirical Test of Soft Power (Durham, NC: Duke  )(22(
 University, 2011): 10–17, online e–book, https://goo.gl/stGAf6; Joshua Cooper Ramo, The Beijing Consensus (London:
 The Foreign Policy Center, 2004): 4–7, online e–book, www.files.ethz.ch/isn/23013/Beijing_Consensus.pdf.

 Mark A. Smith, Sovereign Democracy: The Ideology of Yedinaya Rossiya, Conflict Studies Research Center 06/37  )(22(
 (Camberley, Surrey: Defence Academy of the United Kingdom. Conflict Studies Research Centre, 2006): 1–6; Philipp
 Casula, “Sovereign Democracy, Populism, and Depoliticization in Russia: Power and Discourse during Putin’s First
 Presidency”, Problems of Post–Communism 60, no. 3 (2013): 3–15; Ivan Krastev, “‘Sovereign Democracy’, Russian
Style”, Open Democracy: Free Thinking for the World, www.opendemocracy.net/globalization–institutions_government/
 sovereign_democracy_4104.jsp; Andrey Okara, “Sovereign Democracy: A New Russian Idea or a PR Project?”, Russia in
 Global Affairs, no. 3 (8 August 2007), online e–article, http://eng.globalaffairs.ru/number/n_9123.
 وبطبيعة احلال فاإن هذا الجتاه الن�ضبي يلقى معار�ضة من اأن�ضار الجتاه الأول الأكرث تاأكيًدا على الطابع املعياري العام اأو »الليربايل« ملوارد 
القوة الناعمة، وهي معار�ضة ت�ضل اإىل و�ضف حماولت هذه القوى غري الغربية وغري الدميقراطية ملمار�ضة القوة الناعمة باعتبارها اختطاًفا 
للمفهوم وتوظيفه خلدمة م�ضالح النظم ال�ضلطوية، من خالل التالعب بالإنرتنت، وتوظيف اآليات وقنوات معقدة للدعاية والربوباجندا 
انظر: درا�ضة والكر  للمزيد،  النتخابات.  لالإ�رضاف على  �ضكلية، وهيئات �ضورية  اأو  زائفة  وتاأ�ضي�ض منظمات جمتمع مدين  احلكومية، 
Sharp power«؛  الغربية مفهوم »القوة احلادة  الناعمة( يف دورية الدميقراطية. وقد طرحت بع�ض الأديبات  القوة  ب� )اختطاف  املعنونة 
لو�ضف ممار�ضات النظم ال�ضلطوية املحاكية للقوة الناعمة يف حماولة لتاأكيد الطابع املثايل لالأخرية وارتباطها مبمار�ضات النظم الدميقراطية 

ب�ضكل اأ�ضا�ضي، انظر: 
 Christopher Walker, “The Authoritarian Threat: The Hijacking of Soft Power”, Journal of Democracy 27, no. 1 
(January 2016): 49–63; Walker and Ludwig, “From ‘Soft Power’ to ‘Sharp Power’”: 8–25.
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ودفع جهودها لبناء التحاد الأورا�ضي في جغرافيا التحاد ال�ضوفيتي ال�ضابق ب�ضكل خا�ض)23)(. 
وت�ضير العديد من الدرا�ضات الأخرى اإلى نماذج نوعية خا�ضة للقوة الناعمة للدول ال�ضغيرة؛ 
مثل الفاتيكان ودبلوما�ضيته الدينية كنموذج للقوة الناعمة الدينية رغم عدم توافر موارد القوة 
بالخارج  الرتباط  على  قائم  للتنمية  خا�ض  كنموذج  و�ضنغافورة  التقليدية،  الأخرى  الناعمة 
لقيا�ض  كموؤ�ضر  ال�ضعادة  فكرة  وطرحها  وبوتان  عالمية))2)(،  مدينة  كدولة/  نف�ضها  وطرح 
واأبعادها  الداخلية  الثنية  الم�ضكالت  توظيف ذلك لإخفاء  ال�ضبعينيات )مع  منذ  الدولة  اأداء 
 Gross national happiness ال�ضراعية العنيفة(، واقتراح مقيا�ض ال�ضعادة القومية الإجمالية
بدًل من الناتج المحلي الإجمالي، والترويج له و�ضوًل اإلى تبني هذا المفهوم من قبل الأمم 

المتحدة كاأحد الموؤ�ضرات ذات ال�ضلة بالتنمية الم�ضتدامة والحوكمة)21)(.

واأ�ضكالها  الناعمة  القوة  موارد  نطاق  ات�ضاع  على  الموؤكد  التجاه  ذات  اإطار  وفي 
ون�ضبيتها، طرح Lawrence Rubin في درا�ضته للقوى ال�ضرق اأو�ضطية ت�ضنيًفا خما�ضيًّا لعدة 

اأنماط للقوة الناعمة تتنوع في مواردها؛ هي)22)(: 

ال�سيا�سية«: تقترب من التعريف المثالي للقوة الناعمة  »الثقافية  اأو  التقليدية  الناعمة  • القوة 
الخارجية  وال�ضيا�ضة  الحدود  عبر  الموؤثر  ال�ضيا�ضي  والتراث  الثقافية  الم�ضادر  على  المعتمدة 
ا لها في المنطقة، واإن كان دورها �ضهد تراجًعا منذ  الفعالة الموؤثرة. وتعد م�ضر نموذًجا تاريخيًّ
ا  الم�ضرية داخليًّ الحيوية  الم�ضالح  العجز عن تحقيق ال�ضتقرار وحماية  ب�ضبب  الت�ضعينيات؛ 

وخارجيًّا.

المتفردة  الدينية  المكانة  على  العتماد  حيث  ال�ضعودية؛  تمثلها  الدينية:  الناعمة  القوة   •
كمكان ظهور الإ�ضالم وممار�ضة فري�ضة الحج، مع دعم هذه المكانة من خالل الطابع الخا�ض 

James Sherr, Hard Diplomacy and Soft Coercion: Russia’s Influence Abroad (London: Chatham House, 2013). )(23(
Chong, “Small State Soft Power Strategies”: 383–405. )(2((

)21)( للمزيد حول جتربة بوتان ومناذج نوعية اأخرى متعددة، درا�ضة وكتاب، انظر:
 Bunty Avieson and Kinley Tshering, “Seduced by Bhutan’s Philosophy of Happiness”, chap. 30 in Routledge Handbook of
Soft Power, edited by Naren Chitty et al. (London: Routledge, 2016): 369–380.

Lawrence Rubin, A Typology of Soft Powers: 9–20. )(22(
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وال�ضيا�ضة  والديني،  ال�ضيا�ضي  بين  التزاوج  على  القائم  الوهابي  ال�ضعودي  الحاكم  للنظام 
الثراء  اأهمية  الدرا�ضة  تغفل  ول  الأمة.  ووحدة  الإ�ضالمية  الجامعة  لفكرة  الموؤيدة  الخارجية 

النفطي للمملكة في توفير الأ�ضا�ض المادي لتدعيم عنا�ضر قوتها الناعمة.

ناعمة  بقوة  تمتعت  حيث  للثورة؛  التالي  العقد  في  اإيران  تمثلها  الثورية:  الناعمة  القوة   •
للجامعة  والدعوة  الغرب  معاداة  على  القائمة  الدينية  ال�ضيا�ضية  القيم  من  مزيج   م�ضدرها 
قيادات كاريزمية  تولي  – مع  الحال  بطبيعة  ال�ضعودي  للت�ضور  – بت�ضور مخالف  الإ�ضالمية 
الترويج لهذه القيم على نحو �ضكل تهديًدا للنخب الحاكمة العربية. وتحولت اإيران اإلى نمط 
دعم  عبر  جاذبيتها  تعزيز  خالل  من  الجديدة  الألفية  في  المعدلة  الثورية  الناعمة  للقوة  اآخر 
حركات التحرر والمقاومة في المنطقة العربية؛ مثل حزب اهلل وحما�ض، ومن خالل �ضيا�ضاتها 
مواجهات  في  للدخول  وا�ضتعدادها  جهة  من  التقنية  قدراتها  تطور  اأظهرت  التي  النووية 
بعن�ضر  ارتباطها  الإيرانية هي  الناعمة  للقوة  المميزة  ال�ضمة  ثانية. وتظل  الغرب من جهة  مع 

المواجهة �ضواء مع الغرب اأو مع النخب الحاكمة في المنطقة.

البيئة  • القوة الناعمة الت�سالية: الأكثر بعًدا عن �ضيا�ضات المواجهة والمعتمدة على تغير 
والقت�ضادية  والتجارية  الت�ضالية  الأبعاد  اأهمية  وتزايد  التقليدية  القوى  وتراجع  الإقليمية 
كمحددات لقوة الدول على ح�ضاب الأبعاد التقليدية المرتبطة بحجم الدولة وعدد �ضكانها 
وقدراتها الع�ضكرية. وتمثل قطر نموذًجا لتوظيف ثرواتها الطبيعية والت�ضالية و�ضبكة عالقاتها 
المتنوعة لالعتماد على»دبلوما�ضية القوة الناعمة« من خالل الدور الن�ضط في طرح المبادرات 
وتفعيل دور الو�ضاطة وتي�ضير الت�ضالت بين اأطراف ال�ضراعات في المنطقة. وتقدم الإمارات 
مثاًل مقارًبا؛ حيث ت�ضتند قوتها الناعمة على ترويج �ضورتها كمركز مالي رئي�ضي في المنطقة 
جامعات  ل�ضت�ضافة  وال�ضعي  الدولة،  في  التعليمية  البنى  تطوير  مع  فريد  اقت�ضادي  ونموذج 
عالمية عريقة وكذلك اأن�ضطة عالمية مهمة بما يعزز مكانة الدولة كمركز للجذب القت�ضادي 

والثقافي التعليمي وال�ضيا�ضي على الم�ضتويين الإقليمي والعالمي.

• القوة الناعمة التقليدية المحدثة Neo–traditional soft power: وتمثلها تركيا؛ حيث 
ت�ضتمد القوة الناعمة للدولة من م�ضادر تقليدية مرتبطة بامتالكها م�ضادر القوة ال�ضلبة مع تراث 
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ثقافي ثري للدولة واأهمية عالمية تاريخيًّا، وهو ما يجد جذوره في الدولة العثمانية ودورها 
الإيجابية  الأبعاد  اإحياء  تم  وقد  الإ�ضالمية.  للخالفة  الأخيرة  المرحلة  احت�ضان  في  التاريخي 
مع  الم�ضكالت  ت�ضفير  على  القائمة  الجديدة  التركية  الخارجية  ال�ضيا�ضة  بتاأثير  التراث  لهذا 
دول الجوار، والمبادرة للتدخل في حل النزاعات، بالإ�ضافة اإلى الموؤ�ضرات الإيجابية لالأداء 

القت�ضادي التركي، وغيرها من الأبعاد والموارد ذات ال�ضلة.

وتبرز هذه الدرا�ضات تعدد �ضور وم�ضادر القوة الناعمة واأ�ضكال ممار�ضتها وتوظيفها، 
وعدم اقت�ضارها بال�ضرورة على ليبرالية الثقافة اأو النظام ال�ضيا�ضي اأو ال�ضيا�ضة الخارجية للدولة. 
اأنها قد ت�ضمح لأي  الناعمة  القوة  ال�ضديدة في تعريف موارد  الن�ضبية  لكن تظل م�ضكلة هذه 

طرف بادعاء تمتعه بالقوة الناعمة وفًقا لم�ضادر ذاتية مع خ�ضو�ضية معايير التقييم. 

ب- اتجاهات التحليل ال�سياقي 
الناعمة  للقوة  معينة  بموارد  قائمة  غالبيتها  تحدد  التي  ال�ضابقة  التجاهات  بخالف 
ُتعَن  لم  تحليلية  مداخل  ثمة  فاإن  خ�ضو�ضية(،  ذات  اأو  عامة  كانت  )�ضواء  اآخر  اأو  ب�ضكل 
يمار�ضه  ما  اأو  موارد  من  لديه  ما  اأو  الفاعل  تمتع  على  تركيزها  بقدر  الموارد  هذه  بتحديد 
والقانوني  )التاريخي  بال�ضياق  تحديدها  يرتبط  معينة  و�ضمات  بخ�ضائ�ض  �ضلوكيات  من 
اأ�ضا�ضي،  ب�ضكل  الم�ضتهدفة  الأطراف  وتوجهات  الم�ضتويات(  مختلف  على  والمجتمعي 
بما يوؤدي اإلى تعزيز القوة الناعمة للفاعل وقدرته على التاأثير الناعم دون العتماد فقط على 
اإليه  الإ�ضارة  �ضبقت  الذي   Vuving فوفينج  اإطار  اعتبار  ويمكن  المادية.  الإثابة  اأو  الإكراه 
بنماذج  الرفق والتاألق والمثالية وعدم ح�ضرها  جزًءا من هذا التجاه حال تجريد خ�ضائ�ض 
الإ�ضارة �ضمن هذا  الغربي. كما يمكن  الليبرالي  النموذج  اأ�ضا�ضي من  ب�ضكل  واأمثلة م�ضتقاة 
ال�ضرعية  اإ�ضفاء  اأو  ال�ضرعية  قوة  باعتبارها  الناعمة  القوة  تحلل  التي  الدرا�ضات  اإلى   التجاه 
وفاعلية  �ضهولة  اأكثر  باأنها  تت�ضم  باعتبارها   Power of legitimacy and/or legitimation

وا�ضتدامة واأقل في التكلفة والآثار وال�ضلبية المحتملة؛ حيث ل يتم تغيير �ضلوك الأفراد اعتماًدا 
مالءمة  اأو  عدالة  اأو  ب�ضواب  اإيمانهم  بقدر  التعاون(  عدم  )اأو  للتعاون  المتوقعة  النواتج  على 
ال�ضلوك المطلوب منهم، �ضواء من الناحية الإجرائية اأو القيمية المعيارية. وقد طرحت درا�ضة 
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Whalan حول القوة الناعمة بالتطبيق على عمليات حفظ ال�ضالم اإطاًرا ثالثيًّا يميز بين ثالثة 

اأو  م�ضارات  ذاته  الوقت  في  وتمثل  ال�ضرعية،  قوة  اأو  القوة  ل�ضرعية  اأ�ضا�ضية  وم�ضادر  اأبعاد 
ا�ضتراتيجيات اإ�ضفاء ال�ضرعية على القوة Legitimation of power؛ وهي)22)(:

التاأثير  محاولة  اأو  الن�ضاط  بدء  �ضرعية  اأي   :Sources legitimacy الم�سادر �سرعية   •
مثاًل(،  ال�ضالم  اإر�ضال عمليات حفظ  في  المتحدة  الأمم  )�ضلطة  ذاته  القوة  مركز  احتالل  اأو 
وهو ما ي�ضتمد من الت�ضاق مع القوانين والأعراف )مع �ضرعية هذه القوانين ذاتها والعتقاد 
با�ضتهدافها تحقيق ال�ضالح العام فعاًل(، وم�ضداقية الموؤ�ض�ضات )امتالك القدرات المادية وغير 

المادية اأو خبرات النجاح ال�ضابقة الموؤهلة لممار�ضة الأدوار(.

• �سرعية الأداء والممار�سة اأو الإجراءات Procedural legitimacy: وترتبط بمدى عدالة 
ومالءمة اإجراءات �ضنع القرارات وممار�ضة القوة، وهو ما ل يقت�ضر على ا�ضتناد الممار�ضات 
اإلى قواعد قانونية اأو اأعراف بقدر طريقة تطبيق هذه القواعد والأعراف ب�ضكل ي�ضمن م�ضاركة 
وتمثيل الأطراف الأقل قوة في عمليات �ضنع القرار اأو الت�ضاور معهم وتمتعهم بحق م�ضاءلة 
المتجاوزين من جهة، وجودة معاملة هذه الأطراف الأقل قوة ومراعاة احتياجاتها من جهة 

ثانية.

• �سرعية الم�سمون بناءاً على النتيجة والإنجاز اأو الفاعلية Substantive legitimacy: حيث 
يتم اإ�ضفاء ال�ضرعية على عملية ممار�ضة القوة بناًء على اأهدافها واأغرا�ضها والم�ضالح والنواتج 
اإ�ضكاليات  التي ت�ضعى لتحقيقها ومدى النجاح في تحقيق هذه النواتج. وتثير هذه ال�ضرعية 
متعددة بالنظر اإلى اختالف معايير التقييم ح�ضب كل دور ون�ضبية تقييم النواتج والآثار وعدم 
و�ضوح معايير ذلك، بما ي�ضمح لكل فاعل بطرح معايير خا�ضة به، وهو ما يفيد ممار�ض القوة، 
وقد يوؤثر عليه �ضلًبا حال عجزه عن الوفاء بالتوقعات المطروحة عليه من الفاعلين الم�ضتهدفين 

بالقوة. 

 Jeni Whalan, How Peace Operations Work: Power, Legitimacy, and Effectiveness (Oxford: Oxford University Press,  )(22(
2013): 65–70.

ويالحظ اأن الأبعاد املذكورة )امل�ضادر، الإجراءات، النواجت( م�ضتقاة من تعريفات ال�رضعية ب�ضكل عام وم�ضتويات حتليلها.
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وفًقا لهذا التجاه، فاإن العبرة لي�ضت في تحديد قائمة معينة من موارد القوة الناعمة بقدر 
ات�ضام توظيف هذه الموارد في اإطار اأداء اأي دور– ابتداًء وممار�ضًة واآثاًرا – بمراعاة القوانين 
والأعراف ذات ال�ضلة ور�ضا وم�ضاركة الأطراف المعنية. اأي ت�ضبح م�ضادر الر�ضا والجاذبية 

ن�ضبية ح�ضب ال�ضياق وطبيعة الدور وتوجهات المخاطبين بالدور)22)(. 

طرحته  الذي  التحليلي  الإطار  اإدراج   – اأو�ضح  وب�ضكل  ذاته –  الت�ضنيف  في  ويمكن 
القوة  لفاعلية  ال�ضياقية  المحددات  على  فيه  وركزت   Gitika  Commuri كميوري  جيتيكا 
الناعمة بناًء على مراجعة نقدية للدرا�ضات الخا�ضة بالقوة الناعمة؛ حيث خل�ضت اإلى �ضرورة 
تناول عمليات بناء وتوظيف القوة الناعمة بالتركيز على العوامل والمحددات ال�ضياقية التي 
على  القت�ضار  دون  العك�ض،  اأو  توظيفها  واإمكانيات  للدولة  الناعمة  القوة  تعزيز  اإلى  توؤدي 

الموارد وخ�ضائ�ضها. واقترحت اإطاًرا خما�ضيًّا في هذا ال�ضدد ي�ضمل)22)(:

ال�سلبة: حيث راأت اأن التفوق القت�ضادي والع�ضكري يزيد من قدرة  القوة  توافر  • مدى 
الدولة على بناء قوتها الناعمة وتوظيفها. ورغم اأن هناك حالت يوؤدي فيها عدم توافر القوة 
ال�ضلبة اأو �ضعوبة توظيفها اإلى نزع الطابع الأمني عن الق�ضايا ومن ثم اللجوء للقوة الناعمة، فاإن 

)22)( تثري بع�ض التحليالت اإ�ضكالية الطابع الن�ضبي لالأبعاد الثقافية ح�ضب طبيعة اجلمهور امل�ضتهدف ومعايري ال�رضعية يف ال�ضياقات املختلفة، 
وهو ما يكت�ضي بطابع �ضبه عن�رضي اأحياًنا: فوفًقا لهذه التحليالت، ميثل احلفاظ على الرتاث الثقايف عامة والرتاث املغاير اأو املختلف خا�ضة 
واحرتامه والعناية به ودرا�ضته �ضمة لبناء القوة الناعمة من املنظور احلداثي الليربايل، وهو ما ظهر حتى على م�ضتوى املمار�ضات ال�ضتعمارية 
الفرن�ضية والربيطانية – وبدرجة اأقل الأمريكية – اإزاء اآثار امل�ضتعمرات؛ حيث احلر�ض على »التبحر يف تواريخ املجتمعات الأخرى عو�ض 
حموها« وفك األغاز الكتابة الهريوغليفية وامل�ضمارية واإن�ضاء املتاحف العاملية التي ت�ضم تراث احل�ضارات املختلفة. ويف املقابل، فاإن ال�ضائد 
تاريخيًّا كان بناء القوة الناعمة الثقافية للفاعلني اجلدد من خالل تدمري الرموز الرتاثية والتاريخية لالأعداء املهزومني اأو اقت�ضامها كجوائز 
وغنائم. ويف�رض البع�ض يف هذا ال�ضدد �ضلوك بع�ض اجلماعات الأ�ضولية وتدمريها لالآثار )مثل حتطيم تنظيم القاعدة وطالبان يف اأفغان�ضتان 
لتمثايل بوذا عامي 1332 و1332، وهدم بع�ض الهندو�ض مل�ضجد البابري يف اأيوديا بالهند عام 221)، وحتطيم تنظيم داع�ض لبع�ض اآثار 
تدمر يف �ضوريا وغريها( باعتبارها اأ�ضلوًبا �رضاعيًّا ي�ضتهدف بناء قوة ناعمة رمزية لهذه اجلماعات بني اأن�ضارها وموؤيديها بتاأكيد خ�ضو�ضية 
هويتها ورف�ضها الآخر واإظهار التمايز والنف�ضال عن معايري النظام الدويل الليربايل والنظم احلاكمة الليربالية اأو العلمانية اأو املعوملة، مع 
توظيف ردود الأفعال النتقادية املحتملة لإظهار التناق�ضات لدى الأطراف الأخرى يف تقديرها لالآثار والرتاث مقابل جتاهلها اأو �ضكوتها 
عن اأبعاد املعاناة الإن�ضانية يف املجتمعات املعنية، انظر: اإيان موري�ض، »ال�رضاع على القوة الناعمة يف ال�رضق الأو�ضط«، امل�ستقبل العربي 

22، العدد )22 )نوفمرب 2)13(: 21)–22).
 Gitika Commuri, “Are You Pondering What I Am Pondering? Understanding the Conditions under Which States Gain and )(22(
 Lose Soft Power”, chap. 3 in Power in the 21st Century: International Security and International Political Economy in a
 Changing World, edited by Enrico Fels, Jan–Frederik Kremer and Katharina Kronenberg, Global Power Shift (New York:
  Springer, 2012): 43–58.
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التمتع بتفوق ن�ضبي في القدرات الع�ضكرية والقت�ضادية يظل اأ�ضا�ضيًّا حتى في هذه الحالت 
»ال�ضطرارية« لتوظيف القوة الناعمة.

�ضكل )1–)(: اإطار تحليل المحددات ال�ضياقية للقوة الناعمة وفاعليتها

 Gitika Commuri, “Are You Pondering What I Am الم�ضدر: من اإعداد الباحث اعتماًدا على
 Pondering? Understanding the Conditions under Which States Gain and Lose Soft

 Power”, chap. 3 in Power in the 21st Century: International Security and International
 Political Economy in a Changing World, edited by Enrico Fels, Jan–Frederik Kremer and

 Katharina Kronenberg, Global Power Shift (New York: Springer, 2012): 43–58.

وتعبيًرا  ات�ضاًقا  اأكثر  الدولة  كانت  فكلما  القائم:  الدولي  اأو  الإقليمي  النظام  هياكل  طبيعة   •
على  قدرتها  زادت  دينيًّا،  وثقافيًّا/  اقت�ضاديًّا  القائم  للنظام  المركزية  والممار�ضات  القيم  عن 
بالقوة  تتمتع  الدولة  اإذا كانت  ما  الت�ضاوؤل حول  يثير  اأن ذلك  الناعمة. ورغم  القوة  ممار�ضة 
الناعمة فعليًّا وتمار�ضها اأم اأن ما يحدث هو تاأثيرات الهيكل في �ضلوك الدول الأخرى، فيظل 
م�ضاعيها  في  اأولويتها  وت�ضعيد  معينة  قيم  وتطوير  تن�ضيط  في  الدولة  دور  تمييز  الممكن  من 
تبنيها  الناعمة حال  القوة  المقابل، تزداد �ضعوبة ممار�ضة  الفاعلين الآخرين. وفي  للتاأثير في 
اأو تت�ضادم معها ب�ضكل  ال�ضائدة  الدينية  الثقافية/  اأو  القيم القت�ضادية  روؤى راديكالية تخالف 
مبا�ضر. ويت�ضل بالمحددات الهيكلية مدى وحدة اأو تعدد المراكز في النظام القائم وهياكله، 
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فكلما ازداد تعدد اأقطاب النظام القائم اأو انت�ضار القوة فيه، اأ�ضبح بناء القوة الناعمة وممار�ضتها 
اأكثر تعقيًدا نتيجة تعدد المناف�ضين؛ )مثل التناف�ض الأمريكي ال�ضيني، والنموذج ال�ضيني كبديل 
ا التناف�ض بين اأنماط مختلفة للقوة الناعمة في ال�ضرق  لنموذج اتفاق وا�ضنطن، وكذلك اإقليميًّ

الأو�ضط بما يزيد تعقيدات بناء القوة وممار�ضتها(.

تمار�ض  الهيكلية،  المحددات  اإلى  اإ�ضافة  الآخرين:  بالفاعلين  الدولة  عالقات  طبيعة   •
المحددات العالئقية دوًرا اأ�ضا�ضيًّا في معادلت القوة، وهو ما يبرز في الممار�ضة على م�ضتويين 

اأ�ضا�ضيين: 

المنبوذة  اأو  المارقة  الأط���راف  مع  عالقات  وج��ود  م��دى  هو  الأول   الم�ضتوى 
Pariah actors �ضواء الإقليمية )مثل اإ�ضرائيل في ال�ضرق الأو�ضط( اأو الداخلية )مثل الجماعات 

في  �ضلبية  تاأثيرات  والرتباطات  العالقات  هذه  تولد  اإذ  الدول(؛  داخل  العنيفة  اأو  الإرهابية 
الفاعل على  تقييم هذه الأطراف، ف�ضاًل عن قدرة  ن�ضبية  الناعمة، وذلك دون تجاهل  القوة 
التخفيف من هذه التاأثيرات ال�ضلبية من خالل ادعاء ا�ضتهداف هذه العالقات اإ�ضفاء العتدال 
ال�ضمالية مثاًل،  ال�ضينية بكوريا  على توجهات هذه الأطراف ولي�ض تمكينها )مثل العالقات 
وهو ما ادعته كذلك حكومة العدالة والتنمية التركية في مراحل مختلفة للدفاع عن عالقاتها 

باإ�ضرائيل و�ضوريا واإيران والتنظيمات الإ�ضالمية في المنطقة(.

الثاني فيت�ضل بالعالقة مع النخب/ الجماهير الم�ضتهدفة ومدى ات�ضاقها:  اأما الم�ضتوى 
ات�ضمت العالقة بين الدولة والمجتمع لدى الطرف الم�ضتهدف بدرجة اأعلى من  فكلما 
الت�ضاق، كان تاأثير القوة الناعمة موحًدا. في حين اأنه في الحالت الأخرى، تزداد احتمالت 
عدم ات�ضاق بناء القوة الناعمة مع النخب عن تاأثيراتها على م�ضتوى المجتمع والراأي العام اأو 
العك�ض. وفي حالت النزاعات وال�ضراعات الداخلية، تزداد احتمالت التاأثيرات المتناق�ضة 
بحيث ت�ضب اإيجاًبا لدى نخب وجماعات معينة داخل الدولة  لجهود بناء القوة الناعمة؛ 

الم�ضتهدفة، و�ضلًبا لدى نخب وجماعات اأخرى.
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اأكثر اأهمية لدى حلفاء  • مدى تمتع الدولة بال�سرعية والتفوق الأخالقي القيمي: وهو عامل 
الدولة واأ�ضدقائها عنه لدى اأعدائها. وبخالف المحاولت الأخرى التي تتجنب التف�ضيل في 
م�ضادر بعينها لل�ضرعية، ي�ضير الإطار المقترح اإلى خ�ضائ�ض وممار�ضات معينة على الم�ضتويين 

الخارجي والداخلي يعدها الأكثر فاعلية في بناء هذه ال�ضرعية: 

– فعلى الم�ستوى الخارجي، تتمثل اأهم م�ضادر ال�ضرعية في م�ضاهمة الدولة وعدم تاأخرها 
في توفير الخير العام غير المرتبط بم�ضالح ذاتية )كما يظهر في مواجهة الأزمات والكوارث 
الطبيعية والإن�ضانية؛ كالزلزل والأعا�ضير والحروب الأهلية وغيرها(، بالإ�ضافة اإلى تجنب 
عن  والتعبير  بالقومية  العتداد  في  الحدود  تجاوز  اإن  اإذ  Hubris؛  القوة  غطر�ضة  اأو  غرور 
ال�ضتثنائية والقوة اأو القدرة على ال�ضيطرة في م�ضار الأحداث، كلها عوامل تخ�ضم من القوة 

الناعمة للدولة و�ضرعيتها الخارجية و�ضورتها الأخالقية المعيارية.

الناعمة  للقوة  الممار�ضة  الدولة  قيم  من  ال�ضرعية  فت�ضتمد  الداخلي،  الم�ستوى  على  اأما   –
وموؤ�ض�ضاتها �ضيا�ضيًّا واقت�ضاديًّا واأمنيًّا وثقافيًّا، والتي يمكن جمعها تحت مظلة طبيعة عالقات 
الدولة بالمجتمع: فكلما ازداد توتر هذه العالقات ب�ضكل وا�ضح انخف�ضت م�ضداقية الدولة 
وقدرتها على بناء القوة الناعمة خارجيًّا، وهو ما يبرز في اأق�ضى تجلياته في الدول الفا�ضلة. 
وب�ضكل عام، فاإن الدول التي تتمتع بعالقات اأكثر قوة وا�ضتقراًرا بين الدولة والمجتمع ممثلة 
في ا�ضتقرار العالقات الثنية القومية، وعدم وجود تباينات �ضخمة في الثروة وتوزيع الدخول 
توفير  على  قدرة  )اأو  �ضيا�ضيًّا  ديمقراطية  واأكثر  التوزيع(،  عدالة  في  اأعلى  معدلت  )تحقيق 
قنوات الم�ضاركة والم�ضاءلة( تتمتع بدرجة اأعلى من ا�ضتقرار عالقات الدولة بالمجتمع ومن 
ثم قدرات اأعلى اأو عوائق اأقل على ممار�ضة القوة الناعمة. واإ�ضافة اإلى ما �ضبق، تتاأثر القدرة 
على ممار�ضة القوة الناعمة وفاعليتها بدرجة الن�ضجام والتوافق )اأو النزاع والمواجهة( بين 
الحكومة وقوى المجتمع المدني ومنظماته. فزيادة حركات المعار�ضة والحتجاج الداخلية 
على خلفية ق�ضايا داخلية اأو خارجية – حتى في حالت ا�ضتقرار عالقات الدولة بالمجتمع 
في اأبعادها الثنية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية ب�ضكل عام – توؤثر �ضلبيًّا في م�ضداقية الدولة. وظهر 
تبنت  حيث  مثاًل؛  فيتنام  حرب  �ضد  الأمريكية  الداخلية  المعار�ضة  نموذج  في  مثاًل  ذلك 
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الحاكمة.  النخبة  ممار�ضات  عن  الأخالقية  ال�ضرعية  تنوع  خطابات  المعار�ضة  الحركات 
ويزداد تاآكل الم�ضداقية حال تبني الحكومة اآليات عنيفة اأو غير ديمقراطية في التعامل مع هذه 
الحركات الحتجاجية. وعلى العك�ض، فاإن ظهور درجة اأعلى من الن�ضجام والتوافق وغياب 
اأو محدودية ال�ضراع بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يعزز من م�ضداقية الدولة ل 
�ضيما في الحالت التي ل تظهر فيها �ضيطرة الدولة واإخ�ضاعها لمنظمات المجتمع المدني؛ 
ا اأكبر لهذه الموؤ�ض�ضات لبناء القوة الناعمة  اإذ اإن ذلك يعزز من م�ضداقية الطرفين، ويوفر فر�ضً
الخا�ضة بها )عبر مبادرات التعليم والإنتاج الإعالمي مثاًل وغيرها( والم�ضاهمة في تعزيز القوة 
الناعمة للدولة )مثل دور جمعيات رجال الأعمال في تولي الم�ضئوليات الجتماعية والأمنية 

خارجيًّا مثاًل(.

• العوامل التاريخية: ت�ضمل هذه العوامل »التراكم التاريخي« للعنا�ضر ال�ضابقة على مدى 
مع  التعامل  اأو  ال�ضيا�ضية  القيادات  تغير  مثل  التاريخية«  »الحوادث  عن  ف�ضاًل  ن�ضبيًّا،  ممتد 
اأزمة معينة بما يحمل في طياته اإمكانيات تطوير العالقات مع الدول الأخرى وتغيير ال�ضورة 
التاريخية  التحول  نقاط  اأو  المنعطفات  ذلك  اإلى  ت�ضاف  �ضلًبا.  اأو  اإيجاًبا  للدولة   التقليدية 
في  التاريخية  الحوادث  من  مجموعة  وتعاقب  ت�ضل�ضل  ت�ضمل  التي   Historical junctures

اإلى تحول وانتقال لمرحلة  اأقرب لالأزمات على نحو يوؤدي  فترة محدودة ن�ضبيًّا وفي �ضياق 
جديدة، وبما يف�ضي اإلى القبول بقوة اأو مكانة بع�ض الدول اأو معار�ضتها وتحديها، على النحو 
الذي ارتبط بحوداث الحرب العالمية الثانية وما بعدها من �ضعود اأمريكي و�ضوفيتي مقارنة 
بتراجع الأدوار الفرن�ضية والبريطانية مثاًل. ووفًقا لبع�ض التحليالت، فاإن فترات ال�ضطراب 
بال�ضراعات والحروب والأزمات والثورات وت�ضاعد تحديات  المرتبطة  الدولي والإقليمي 
مواتية  ت�ضكل ظروًفا  كلها  القائمة  والئتالفات  التحالفات  وا�ضطراب  القائمة  النظم  �ضرعية 
لبدء عمليات تن�ضئة اجتماعية على الم�ضتوى الدولي با�ضتحداث قواعد وموؤ�ض�ضات جديدة. 
الأولى  الخليج  اإ�ضرائيل ثم حروب  الحروب مع  بعد  الأو�ضط  ال�ضرق  اأو�ضاع منطقة  وتمثل 
لحقب  مماثاًل  نموذًجا   13(( العربية  والثورات   1332 العراق  احتالل  بعد  ثم  والثانية 
نموذًجا  ال�ضتعمار  بعد  ما  حقب  تقدم  كما  الإقليمي.  الم�ضتوى  على  التاريخية  التحولت 
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ال�ضابقة  ال�ضتعمارية  القوى  مع  العالقات  ا�ضتمرار  اإلى  تف�ضي  قد  التي  التاريخية  للمراحل 
التركيز على  العك�ض حال  اأو  القطاعات،  بع�ض  لدى  ولو  اإيجابي  ب�ضكل  الناعم  وح�ضورها 
�ضلبيات ال�ضتعمار بما يكر�ض نوًعا من النقطاع والت�ضورات ال�ضلبية المتبادلة بين الجانبين.

وب�ضكل عام، يتميز هذا الإطار ال�ضياقي بتو�ضيعه نطاق التحليل عن مجرد التركيز على 
خ�ضائ�ض الفاعل ذاته و�ضماته )والتي يكاد يق�ضرها في عن�ضر ال�ضرعية(؛ بحيث يتم ت�ضمين 
لكن  الناعمة.  القوة  محددات  تحليل  في  اأ�ضا�ضية  كعنا�ضر  وتاريخية  وعالئقية  هيكلية  اأبعاد 
ف�ضاًل  لالختبار،  تحتاج  التي  الفترا�ضات  من  العديد  الإطار  هذا  ت�ضمن  الم�ضكلة هي  تظل 
توؤكده كوميوري  ما  بالموارد(، وهو  )مقارنة  والعوامل  المحددات  عن �ضعوبة ح�ضر هذه 
ذاتها؛ اإذ ت�ضير اإلى وجود محددات اأخرى؛ مثل ال�ضراعات الداخلية والخارجية، والثورات، 
والكوارث الطبيعية الكبرى، وال�ضتات والأقليات في الخارج، وغيرها من العوامل الموؤثرة 
على القوة الناعمة للدولة)22)(. ومن ثم قد تكون المعالجة الأف�ضل هي ت�ضمين بع�ض الأبعاد 

المقترحة كجزء من تحليل موارد القوة الناعمة ذاتها، على نحو ما �ضيلي بيانه. 

ثانياًا: التقييم والإطار التحليلي المقترح
يك�ضف العر�ض ال�ضابق عن تنوع مداخل تحليل موارد القوة الناعمة وتباينها جزئيًّا فيما 
بينها انطالًقا من الختالف في تعريف القوة الناعمة ذاتها. ودون اإنكار اأهمية هذه الإ�ضهامات 
الناعمة  الموارد  بين  الجمع  اإطار توفيقي يحقق  الباحث يرى �ضرورة تطوير  فاإن  المختلفة، 
وبع�ض الموارد ال�ضلبة الموؤثرة على القوة الناعمة ب�ضكل عام ومرن؛ بحيث ل يقع في اإ�ضار 
الخ�ضو�ضية  ذات  الموارد  بع�ض  لت�ضمين  ذاته  الوقت  في  المجال  ويف�ضح  المطلقة،  الن�ضبية 
حال ح�ضورها ب�ضكل وا�ضح في الحالت مو�ضع الدرا�ضة. وفي ال�ضياق ذاته، من ال�ضروري 
عدم المبالغة في محاولت التحديد التف�ضيلي لموؤ�ضرات كلٍّ من موارد القوة الناعمة لتجنب 
الكيفي  للتحليل  المجال  واإتاحة  الخ�ضو�ضيات من جهة،  مراعاة  الزائدة دون  التعميم  نزعة 

 Gitika Commuri, “Are You Pondering What I Am Pondering? Understanding the Conditions under Which States Gain and )(22(
 Lose Soft Power”, chap. 3 in Power in the 21st Century: International Security and International Political Economy in a
 Changing World, edited by Enrico Fels, Jan–Frederik Kremer and Katharina Kronenberg, Global Power Shift (New York:
Springer, 2012): 55–56.
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لهذه الموارد دون القت�ضار على الطابع الكمي اأو ال�ضبه الكمي لمحاولت قيا�ضها، ل �ضيما 
اأهمية  اإنكار  دون  اأنه  الباحث  يرى  كما  بالفعل.  ال�ضلة  ذات  المقايي�ض  من  العديد  توافر  مع 
اآليات التاأثير الناعمة التي تعتمد على ديناميات مغايرة للجاذبية )مثل الإكراه الناعم اأو القدرة 
مع  اأ�ض�ضها  في  وتتداخل  ت�ضترك  الديناميات  هذه  من  العديد  فاإن  الموؤ�ض�ضية(،  اأو  التاأطيرية 
الموارد الأ�ضا�ضية المطروحة للقوة الناعمة اأو قابلة للت�ضمين فيها، كما اأن بع�ض هذه الآليات 

والديناميات يمكن معالجتها كجزء من م�ضتوى التحويل وتوظيف القوة الناعمة. 

ال�ضيا�ضية  الموارد  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  التركيز  يمكن  العتبارات،  هذه  �ضوء  وعلى 
اإلى  باإيجاز  الإ�ضارة  ذلك  يمنع  اأن  دون  الثقافية،  الموارد  اأقل  وبدرجة  والخارجية  الداخلية 
بع�ض الموارد الأخرى ال�ضلبة )القت�ضادية تحديًدا( في اإطار ارتباطها وتداخلها مع الموارد 
ال�ضيا�ضية )على نحو ما يظهر مثاًل في طرح الإنجاز القت�ضادي كنموذج نوعي اأ�ضا�ضي لنجاح 
نظام الحكم مثاًل، وكذلك دور الدولة التاجرة وما يرتبط به من النجاح في تعزيز العالقات 
ال�ضيا�ضة  مجال  في  نوعي  كنموذج  الأخرى  الدول  مع  وال�ضتثمارية  التجارية  القت�ضادية 
الخارجية(. ويمكن في هذا ال�ضدد تبني الت�ضنيف الأ�ضا�ضي لموارد القوة الناعمة الذي طرحه 
م�ضتويات  عدة  بين  التمييز  الخارجية( مع  وال�ضيا�ضة  ال�ضيا�ضي  والنظام  الثقافة  )وي�ضمل  ناي 

اأ�ضا�ضية داخل كل مورد؛ هي : 

بين   Vuving يطرحه  الذي  التمييز  من  ال�ضتفادة  يمكن  الظهور:  اأو  الن�ساط  م�ستوى   -1
اأبعاد الرفق والتاألق والجمال ك�ضمات اأ�ضا�ضية محددة لجاذبية الموارد. ويمكن اقتراح تبني 
موؤ�ضرات الظهور والن�ضاط من جهة باعتبارها تعبيرات اأكثر ان�ضباًطا وحيادية )ن�ضبيًّا( وقابلية 
اأكثر مو�ضوعية.  المختلفة وتقييمها على نحو  النماذج  التي تطرحها  التميز  اأبعاد  ل�ضتيعاب 
ويق�ضد بالن�ضاط اأو الظهور التغيرات الكمية اأو النوعية في خ�ضائ�ض الموارد مو�ضع الر�ضد 
�ضورة  تاأخذ  والتي  الخارجية...(  ال�ضيا�ضة  ال�ضيا�ضية،  الثقافة  ال�ضيا�ضي،  )النظام  والتحليل 
اإ�ضالحات يتم عادة الترويج لها من قبل النخبة الحاكمة. ويالحظ اأن مظاهر الن�ضاط المختلفة 
ترتبط في كثير من الأحيان – لكن لي�ض بال�ضرورة دائًما – ب�ضمة الرفق Benignity؛ حيث 
يكون اللتفات ب�ضكل اأكبر للنماذج والممار�ضات والقيم الأكثر ات�ضاًما بال�ضرعية والميل اإلى 
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اأو  ا  اأو ال�ضتقطابي �ضواء داخليًّ ال�ضراعي  اإثارة للطابع  ال�ضلمية والتوافقية والأقل  المعالجات 
خارجيًّا.

التاريخي في  البعد  بت�ضمين  الن�ضاط  اأو  الظهور  موؤ�ضرات م�ضتوى  وي�ضمح ر�ضد تطور 
التحليل؛ اإذ اإن اأحد النتقادات الأ�ضا�ضية التي توجه �ضد محاولت تحليل موارد القوة الناعمة 
هو افتقارها للعمق التاريخي؛ حيث يتم التركيز عادة على تحليل الو�ضع الراهن لجاذبية موارد 
القوة الناعمة دون الإ�ضارة لعمليات التراكم التاريخي التي اأ�ضفرت عن هذه الجاذبية ومعالجة 
معالم  اأهم  وتحليل  ر�ضد  ال�ضروري  من  ي�ضبح  ثم  ومن  العك�ض.  اأو  ال�ضلبية  النمطية  ال�ضور 
التطور/ التراكم التاريخي للمورد مو�ضع البحث والأحداث ومراحل التحول والمنعطفات 
التاريخية المحورية ذات ال�ضلة. اأي ر�ضد جذور القوة الناعمة واأ�ضولها التاريخية من خالل 

تعقب العمليات والتطورات التاريخية التي تن�ضاأ في اإطارها جاذبية قيم ونماذج معينة)22)(.

�ضرورة  الباحث  يرى  التي  الإ�ضافات  اإحدى  الم�ضتوى  هذا  يمثل  الجودة:  م�ستوى   -2
التقييمات  اإ�ضار  للخروج ولو جزئيًّا من  الناعمة وتقييمها،  القوة  تحليل موارد  في  مراعاتها 
الزيادات  الناجمة عن  الوقتية  النحيازات  وتقليل  موارد،  يمتلكه من  لما  فاعل  لكل  الن�ضبية 
ب�ضكل كامل على  التوافق  الن�ضاط. ورغم غياب  اأو  الظهور  لموؤ�ضرات  المرحلية  اأو  الموؤقتة 
موؤ�ضرات الجودة، فاإنها ترتبط عادة بثالثة اأبعاد اأ�ضا�ضية هي: جودة الإجراءات والموؤ�ض�ضات 
ذاته  المنتج  اأو  الم�ضمون  اأو  المحتوى  وج��ودة   ،Procedural quality  والعمليات 
تقدر  والتي   Result quality النواتج  اأو  الآثار  واأخيًرا جودة   ،Content/product quality

ا بناًء على ر�ضا الم�ضتهدفين اأو المخاطبين اأو تقييم التداعيات والآثار �ضواء بالن�ضبة للفاعل  جزئيًّ
اأو الأطراف المختلفة)22)(. ويق�ضد بهذا الم�ضتوى محاولة التقييم المو�ضوعي لمدى جودة 
الن�ضاط والظهور والترويج والرواج، وذلك  التي �ضهدت زيادة في درجة  الموارد المختلفة 
اعتماًدا على الموؤ�ضرات المختلفة ذات ال�ضلة بكل مورد )مثل موؤ�ضرات جودة التعليم العالي، 
وغيرها..(.  الخارجية،  ال�ضيا�ضة  اأدوار  نجاح  وموؤ�ضرات  الديمقراطية،  جودة  وموؤ�ضرات 

Tolga Demiryol, “Poverty of Soft Power”: 6–8. )(22(
 Leonardo Morlino, “Democracy, Quality”, in International Encyclopedia of Political Science, edited by Bertrand Badie, )(22(
 Dirk Berg–Schlosser and Leonardo Morlino, vol. 2, Col–Dem (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2011): 565–566.
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وبالإ�ضافة اإلى محاولة التطرق لأبعاد الجودة الموؤ�ض�ضية الإجرائية والم�ضمونية، فاإن م�ضتوى 
جودة الآثار والنواتج حال قيا�ضها بالر�ضا عن المنتج اأو المورد )الثقافي اأو ال�ضيا�ضي( ي�ضمح 
المختلفة،  الناعمة  القوة  لموارد  الداخلية  بالجاذبية  ال�ضلة  ذات  الموؤ�ضرات  بت�ضمين  كذلك 
يمثل  الر�ضا  هذا  اأن  باعتبار  عنها،  اأنف�ضهم  الفاعل(  اأع�ضاء  )اأو  الدولة  مواطني  ر�ضا  ومدى 
الداخلية  الجاذبية  هذه  تمثيل  الأدبيات  بع�ض  افترا�ض  مع  الأ�ضا�ضية،  الجودة  موؤ�ضرات  اأحد 
�ضرًطا �ضروريًّا �ضابًقا على النجاح في بناء الجاذبية الخارجية كاأحد الموؤ�ضرات الأ�ضا�ضية لتقييم 
الدولة  بجاذبية  الآخرون  يقتنع  اأن  يت�ضور  ل  ونواتجها؛ حيث  واآثارها  الناعمة  القوة  فاعلية 

و�ضمعتها اإذا لم يكن اأهلها اأنف�ضهم مقتنعين بذلك)23)(.

وبالإ�ضافة اإلى زيادة فر�ض التقييم المو�ضوعي، يكت�ضب هذا الم�ضتوى اأهميته من �ضماحه 
باختبار بع�ض الفرو�ض والمقولت حول العالقة بين جودة الموارد والر�ضا الداخلي عنها من 
الباحث  ويت�ضور  ثانية(.  جهة  من  الناعمة  القوة  بناء  فر�ض  )اأي  الخارجية  وجاذبيتها  ناحية 
اأن  افترا�ض  ا  تحليليًّ فيمكن  والتركيب.  التعقيد  بطابع من  تت�ضم  العالقة  اأن هذه  اأولي  ب�ضكل 
والم�ضالح  والغايات  الأهداف  بال�ضرورة  تحقق  ل  قد  الرفق  اأو  والظهور  الن�ضاط  موؤ�ضرات 
المن�ضودة للفاعل اأو المفتر�ضة من ممار�ضة الأدوار �ضواء نتيجة تعقيد الظواهر ذاتها اأو افتقار 
الناعمة  اإثارة ال�ضكوك حول فاعلية القوة  الزائد للجودة المطلوبة، وهو ما من �ضاأنه  الن�ضاط 
وا�ضتمرارها على المديين المتو�ضط والطويل. لكن اإذا كانت الجودة تمثل �ضرًطا ل�ضتمرارية 
اإذ  ابتداًء؛  ظهورها  اأو  وجودها  اأو  لقيامها  �ضرًطا  بال�ضرورة  لي�ض  فاإنه  الناعمة،  القوة  موارد 
درا�ضات  وت�ضير  للدولة.  الناعمة  القوة  موارد  زيادة جاذبية  اإلى  والبتكار  الن�ضاط  يوؤدي  قد 
اإلى العديد من الحالت التي تبداأ فيها  Policy diffusion في هذا ال�ضدد  انت�ضار ال�ضيا�ضات 
هذه  في  نتائجها  ظهور  قبل  اأخرى  دول  عن  وممار�ضات  �ضيا�ضات  وا�ضتلهام  بنقل  الفواعل 

الدول ذاتها))2)(. 

  Simon Anholt, Competitive Identity: 58. )(23(
 Erin R. Graham, Charles R. Shipan and Craig Volden, “Review Article: The Diffusion of Policy Diffusion Research in )(2((
 Political Science”, British Journal of Political Science 43, no. 3 (2013): 673–701; Frank Dobbin, Beth Simmons and
 Geoffrey Garrett, “The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning?”
Annual Review of Sociology 33 (2007): 449–472.
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الخارجية  الجاذبية  موؤ�ضرات  ي�ضمن  األ  اختار  الباحث  اأن  ذاته،  ال�ضياق  في  ويالحظ 
اأو معدلت الإقبال  الراأي في الدول الأخرى  ا�ضتطالعات  نتائج  الناعمة )مثل  القوة  لموارد 
وا�ضتيراد  ال�ضياحة  حركة  معدلت  مثل  المختلفة؛  الناعمة  القوة  م��وارد  ا�ضتخدام  على 
بجامعات  اللتحاق  ومعدلت  والترفيهية،  ال�ضعبية  ثقافتها  ومنتجات  الأجنبية  الم�ضل�ضالت 
الدولة، وموؤ�ضرات الإقبال على طلب تدخل الدولة في اأدوار الو�ضاطة اأو ال�ضتعانة بخبراتها 
والنجاح  الجودة  تحليل  م�ضتوى  �ضمن  اإلخ(  الديمقراطية...  ون�ضر  الموؤ�ض�ضات  بناء  في 
والفاعلية؛ وذلك لمعالجة اإحدى النتقادات والإ�ضكاليات الأ�ضا�ضية التي يثيرها مفهوم القوة 
والتابعة  الم�ضتقلة  المتغيرات  بين  والتداخل  الدائري  اأبعاده وطابعه  بين  التداخل  من  الناعمة 
– قدر  الباحث تمييز موؤ�ضرات الجاذبية الخارجية  التي يقترحها. ومن ثم راأى  النماذج  في 
الم�ضتطاع – باعتبارها اأقرب اإلى م�ضتوى تقييم اآثار القوة الناعمة ونواتجها على نحو ما �ضيلي 

تو�ضيحه)21)(.

التي  الأخ��رى  الإ�ضافات  اإحدى  الم�ضتوى  هذا  ويمثل  النوعية:  النماذج  م�ستوى   -3
يقترحها الباحث بناًء على مراجعة الجدل في الأدبيات ذات ال�ضلة؛ حيث يحقق ت�ضمين هذا 
الم�ضتوى النوعي معالجة لإ�ضكالية الخالف بين اتجاهات عمومية موارد القوة الناعمة بما 
يجعلها اأ�ضيرة نماذج مثالية محدودة من جهة واتجاهات اإ�ضفاء الخ�ضو�ضية الزائدة على هذه 
الموارد بما يفقدها اأي معايير مو�ضوعية للتقييم من جهة ثانية. ويراعي هذا الم�ضتوى التمييز 
بين نمطين اأ�ضا�ضيين للظهور والن�ضاط: الأول م�ضتوى الن�ضاط العام اأو الكمي المرتبط بتكثيف 
التحركات في مجال معين )مثل تقديم حزم الإ�ضالحات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية اأو موجات 
وطرح  الدبلوما�ضي  الن�ضاط  وتيرة  زيادة  اأو  ال�ضعبية  اأو  النخبوية  الثقافية  المنتجات  رواج 
المبادرات واأدوار الو�ضاطة مثاًل(، وهو ما يتم معالجته في م�ضتوى الظهور اأو الن�ضاط العام. 
اأما النمط الثاني فهو م�ضتوى الن�ضاط النوعي من خالل ال�ضبق اأو البتكار في تقديم نموذج 

)21)( ل مينع ذلك اعتقاد الباحث بوجود معاجلات اأخرى متعددة؛ منها اإمكانية ت�ضمني موؤ�رضات اجلاذبية اخلارجية �ضمن عنا�رض حتليل موارد 
تبني  بيانه. كما ميكن  �ضيلي  الإدراكية على نحو ما  املوؤ�رضات الأخرى غري  الآثار والنواجت على  الناعمة املختلفة، وتركيز م�ضتوى  القوة 
�ضيغة معاجلة و�ضطية بت�ضمني موؤ�رضات اجلاذبية اخلارجية �ضمن حتليل بع�ض املوارد فقط )كاملوارد الثقافية مثاًل( حال التعامل معها اإجماًل 
كمتغريات م�ضتقلة والرغبة يف تقدير جممل تاأثرياتها وجاذبيتها مع اآليات القوة الناعمة الأخرى يف فاعلية القوة الناعمة وجناحها يف جمالت 

اأخرى )مثل جاذبية النظام ال�ضيا�ضي وال�ضيا�ضة اخلارجية مثاًل(.
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جديد اأو معالجة جديدة لإ�ضكاليات قائمة )مثل معالجة جديدة لم�ضكلة الفقر من خالل بنوك 
الفقراء مثاًل في باك�ضتان، اأو نمط جديد لالإدارة والم�ضاركة المجتمعية في اإطار الديمقراطية 
الت�ضاركية؛ مثل تجارب بع�ض المدن البرازيلية كبورتو األيجري، اأو معالجة جديدة لإ�ضكالية 
اإدارة التنوع الثني اأو العالقة بين الدين والدولة، اأو تحقيق تجارب ناجحة للتكامل الإقليمي( 
بما ي�ضجع على ن�ضر هذه القيم اأو الممار�ضات مع تمتع الدولة بدور الريادة اأو القيادة فيها. 
وتتزايد فكرة الظهور النوعي اأو البتكاري حال ارتباطها بتقديم نمط اأو فئة فرعية خا�ضة تميز 
الم�ضتهدف)22)(. ويمكن  الجمهور  Relevance من غيره لدى  اأكثر مالءمة  الفاعل وتجعله 
الناعمة من خالل  للقوة  مورد  في كل  النوعية  النماذج  تحديد  في  الذاتية  العتبارات  تقليل 
العتماد على النماذج مو�ضع التواتر في الخطابات النخبوية والأكاديمية التي تتناول التجربة 

مو�ضع التحليل.

الإ�ضكاليات  معالجة  اإلى  للموارد  المقترح  التحليلي  الإط��ار  ي�ضعى  المعنى،  وبهذا 
وال�ضعوبات المتعلقة بالتحديد والطابع المعنوي والتداخل وغيرها، ف�ضاًل عن التنوع ال�ضديد 
في الأطر التحليلية المقترحة من خالل الدمج والتوليف بين بع�ضها من جهة، وت�ضمين بع�ض 
الأبعاد المغفلة فيها من ناحية ثانية ل �ضيما ما يتعلق بالوجه الداخلي للقوة الناعمة)22)(. كما 

 Brand relevance مالءمة  تاأكيد  م�ضتوى  الأول  واإدارته:  الو�ضم  لعملية  اأ�ضا�ضيني  م�ضتويني  بني  متييًزا   David Aaker اأكري  دافيد  يطرح   )(22( 
املنتج املطلوب ترويجه من خالل طرحه اأو ت�ضنيفه �ضمن فئة )اأو فئة فرعية( معينة متيزه عن �ضائر املنتجات وهو ما يثري م�ضاألة التجديد 
املنتج يف عملية  ا�ضتح�ضار  اأجل  املنتج وح�ضوره ب�ضكل ن�ضط من  الإ�ضالمية(، ثم �ضمان ظهور هذا  الدميقراطية  والبتكار )مثل فكرة 
على  بناًء   Brand preference املنتج  تف�ضيل  عملية  ذلك  وتعقب  امل�ضتهدف.  الفاعل  اأو  امل�ضتهلك  اأو  العميل  بها  يقوم  التي  الختيار 
خ�ضائ�ضه؛ حيث يتم الختيار بناًء على عوامل ذاتية اأو تقييم مو�ضوعي للمنتج؛ بحيث يتفوق يف بعد واحد على الأقل على املنتجات 

الأخرى مع تقاربه معها يف بقية الأبعاد، انظر: 
 David A. Aaker, Brand Relevance: Making Competitors Irrelevant, The Jossey–Bass Business and Management Series
(San Francisco, CA: Wiley, 2011): 16–22.

)22)( بالإ�ضافة اإىل موؤ�رضات اجلاذبية الداخلية للموارد ومدى ر�ضا املواطنني عنها، ت�ضمح املوؤ�رضات املقرتحة للظهور واجلودة والنماذج النوعية 
كذلك بالتطرق لأبعاد خمتلفة ذات �ضلة باملكون الآخر للوجه الداخلي اأو الدفاعي للقوة الناعمة، األ وهو »ال�ستقاللية يف مواجهة اخلارج« 
وهو بدوره اأحد الأبعاد املغفلة ن�ضبيًّا يف تعريف ناي للقوة الناعمة وذلك على النحو الذي �ضبقت الإ�ضارة اإليه يف الباب ال�ضابق. ويفرت�ض 
ا�ضتمرارها وتطورها  اأو  ن�ضاأتها  للدولة �ضواء يف  الناعمة  القوة  اأ�ضالة موارد  بالإيجاب على  تنعك�ض ال�ضتقاللية يف مواجهة اخلارج  اأن 
اأبعاد وم�ضارات لتاأثري موؤ�رضات ال�ضتقاللية: فالقدرة على التحرر من  وظهورها وجودتها ومناذجها النوعية. وميكن حتليليًّا ت�ضور عدة 
يف  بالعمل  مقارنة  وذلك  الدولة،  اأو  الفاعل  جلاذبية  اإ�ضافيًّا  م�ضدًرا  ذاتها  حد  يف  ت�ضكل  قد  وحتديها  مواجهتها  اأو  اخلارجية  ال�ضغوط 
املمانعة«  اإطار فكرة »حمور  بو�ضوح يف  العربي  ال�ضياق  توظيفه يف  مثاًل  ما ظهر  لقيوده و�ضغوطه، وهو  القائم واخل�ضوع  الن�ضق  اإطار 
الت�ضاوؤل  يثري  الناعمة قد  القوة  التابع ملوارد  الطابع  اأن  اآخرين. كما  الفاعلني ونزعها عن  ال�رضعية واجلاذبية على بع�ض  كم�ضدر لإ�ضفاء 
حول مدى اأحقية الفاعل يف التمتع باجلاذبية مقارنة بالفواعل اأو النماذج »الأ�ضلية«: فاإذا كانت الإ�ضالحات ال�ضيا�ضية اأو القت�ضادية 
اأو الأجدر =  النماذج الأحرى  اأو ال�ضغوط الأمريكية مثاًل، فاإن  يف الدولة مرتبطة مثاًل بال�ضعي للتواوؤم مع متطلبات الحتاد الأوروبي 
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ي�ضعى الإطار المقترح اإلى التقليل قدر الإمكان من ت�ضمين افترا�ضات م�ضبقة كم�ضلمات في 
تحليل موارد القوة الناعمة.

الف�سل الثاني: م�ستوى التحويل واآليات التوظيف

في غمو�ض  عادة  الناعمة  القوة  مفهوم  �ضد  الموجهة  الأ�ضا�ضية  النتقادات  اأحد  تتمثل 
الأطراف  لدى  للفاعل  الناعمة  القوة  بناء  كيفية  و�ضوح  وعدم  والممار�ضة  التحويل  مرحلة 
والقطاعات الم�ضتهدفة بها، ل �ضيما مع وقوع العديد من موارد القوة الناعمة خارج ال�ضيطرة 
المبا�ضرة للحكومات والدول، �ضواء نتيجة ارتباطها ب�ضياقات تاريخية وتفاعلية معينة اأو باأدوار 

فاعلين غير حكوميين تمثل ا�ضتقالليتهم عادة �ضرًطا اأ�ضا�ضيًّا لفاعلية اأدوارهم.

على  التركيز  بين  الناعمة  القوة  اأدبيات  في  والتداخل  الغمو�ض  حالة  ذلك  اإلى  ت�ضاف 
في  والإ�ضارة  الأحيان،  من  كثير  في  والنماذج  القيم  ون�ضر  الجاذبية  واآليات  ميكانيزمات 
اأحيان اأخرى اإلى �ضرورة عدم القت�ضار على اآليات الجاذبية و�ضرورة ت�ضمين ميكانيزمات 
اأحيان  في  الأعمال  جدول  اأو  الأجندة  وتحديد  ثانية،  اأحيان  في  الإقناعي  والتاأطير  الإقناع 
ثالثة، ف�ضاًل عن اإ�ضارات متكررة لإمكانية اإدراج بع�ض الآليات القت�ضادية )مثل الم�ضاعدات 
التنموية والإن�ضانية( بل والع�ضكرية )مثل الأبعاد المختلفة لما يعرف بالدبلوما�ضية الأمنية اأو 
الع�ضكرية( متى تم توظيفها ب�ضكل تعاوني �ضمن اآليات بناء القوة الناعمة. وفي مقابل ذلك، 
تثير بع�ض الدرا�ضات وجود اأ�ضكال واآليات اإكراهية وتالعبية لممار�ضة القوة الناعمة وتوظيفها 
باأ�ضكال ترتكز بالأ�ضا�ض على ت�ضويه �ضورة الفاعلين الآخرين المناف�ضين اأو حتى �ضورة الذات 
لدى الفاعل الم�ضتهدف بما يحقق اأهداف ممار�ض القوة الناعمة. وفيما يلي محاولة لتو�ضيح 

= بالتباع يف هذه احلالة قد تكون النماذج الأوروبية اأو الأمريكية ذاتها. وتظهر احلالة الرتكية جانًبا من هذه الأبعاد بالإ�ضافة اإىل ك�ضفها 
عن م�ضارات اأخرى ل تتعار�ض فيها بال�رضورة الأدوار املتزايدة لالأطراف اخلارجية مع بناء موارد قوته الناعمة والرتويج له وزيادة جاذبيته 
ا، ثم حماولة  وهو ما يظهر يف الأدوار الأوروبية والأمريكية يف الرتويج للنموذج الرتكي يف العقد الأول من عهد العدالة والتنمية خ�ضو�ضً
ا على التحول نحو الرتويج ل�ضور �ضلبية للنظام ال�ضيا�ضي  النظام الرتكي منذ 2)13 تاأكيد �ضورته كمقاوم للهيمنة واملوؤامرات الغربية ردًّ

الرتكي يف الغرب. 
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اإطار  وتقديم  الناعمة،  القوة  ممار�ضة  اأطر  في  والتنوع  الغمو�ض  هذا  اأبعاد  بع�ض  وت�ضنيف 
مقترح للمعالجة. 

: اأطر تحليل التوجيه والتوظيف اأولاً
اأ�ضار ناي اإلى الدبلوما�ضية العامة كاآلية اأ�ضا�ضية لبناء القوة الناعمة وتوجيهها وتوظيفها)22)(.  
والمجتمع  الحكومة  انخراط  ت�ضمل  باأنها  عام  ب�ضكل  العامة  الدبلوما�ضية  تعريف  ويمكن 
الأجنبي  العام  الراأي  اإدراك  تح�ضين  بهدف  الخارجية  الجماهير  مع  وات�ضالت  اأن�ضطة  في 
وتوجهاته اإزاء الدولة وتح�ضين �ضورتها لدى الموؤ�ض�ضات الأخرى، وهو ما ي�ضب في دعم 
قوتها الناعمة، ودفع الآخرين لأن ي�ضاركوا الدولة فيما تريده اأو ي�ضبحوا اأقل مقاومة وممانعة 
له. وتقوم ال�ضتراتيجيات التقليدية للدبلوما�ضية العامة على برامج تعليمية ومعلوماتية وثقافية 
وت�ضجيع  الأجنبية  الجماهير  لجذب  الحكوميين  غير  الفاعلين  اأو مختلف  الحكومة  ترعاها 
التفاهم المتبادل. وقد تكون البرامج ذات طابع هيراركي اأو �ضبكي اأو خليط منهما في اإطار 
الجمع بين اأنماط مختلفة من العالقات الحكومية – ال�ضعبية اأو ال�ضعبية – ال�ضعبية اأو المزج 
اأن  بد  )ول  ات�ضال  باأنها: عملية  العامة  الدبلوما�ضية  تعريف  نطاق  البع�ض  بينها)22)(. ويحدد 
مثاًل  اإغاثية  م�ضاعدات  فتقديم  الم�ضتهدفة،  الأطراف  اإزاء  الأن�ضطة  اإعالًنا عن طبيعة  تت�ضمن 
دون الإعالن عنها ل يعد من قبيل الدبلوما�ضية العامة( مخططة )ل تندرج في اإطارها اأن�ضطة 
ول  للخارج،  بالأ�ضا�ض  )تتجه  ودولية  الدرامية(  والأعمال  الم�ضل�ضالت  انت�ضار  مثل  تلقائية 
تندرج في اإطارها اأن�ضطة العالقات العامة والدعاية والت�ضويق ال�ضيا�ضي الداخلية(. لكن بع�ض 
بين  التداخل  تزايد  الداخلية على �ضوء  الأبعاد  اإمكانية ت�ضمين  اإلى  ت�ضير  الدرا�ضات الأخرى 
اأ�ضبح من  Intermestic؛ بحيث  البيني  الم�ضتوى  ي�ضبه  ما  اإلى  والخارج وتحولهما  الداخل 

Nye (Jr.), The Future of Power: 100–109. )(22(
 Mai’a K. Davis Cross, “Conceptualizing European Public Diplomacy”, chap. 1 in European Public Diplomacy: Soft Power )(22(
 at Work, edited by Mai’a K. Davis Cross and Jan Melissen, Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy (New
York: Palgrave Macmillan, 2013): 25–26.
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ال�ضعب الف�ضل بين ال�ضرديات الموجهة لأحدهما دون الآخر، وبما يفر�ض ن�ضاط الموؤ�ض�ضات 
المعنية على الم�ضتويين ب�ضكل متزامن)22)(. 

ويثير تعدد تعريفات مفهوم الدبلوما�ضية العامة والختالف حول نطاقها الجدل، ويعمق 
اإ�ضكاليات تحليل كيفية ممار�ضة القوة الناعمة وتوجيهها: فمن ناحية يمكن تعريف المفهوم 
ب�ضورة �ضديدة التحديد باعتباره اأن�ضطة ور�ضائل موؤ�ض�ضات الدولة المعنية )�ضواء وزارة الخارجية 
ا لممار�ضة الدبلوما�ضية العامة( بغر�ض تح�ضين �ضورة  اأو الوكالت والهيئات المن�ضاأة خ�ضي�ضً
المعا�ضرة في  تتو�ضع التجاهات  المقابل  الدول الأخرى. وفي  العام في  الراأي  الدولة لدى 
تعريف الدبلوما�ضية العامة »الجديدة«)22)( من منظور كلي؛ بحيث ت�ضمل جميع الخطابات 
والأفعال ال�ضادرة عن الموؤ�ض�ضات الر�ضمية وغير الر�ضمية للدولة )و�ضوًل لأن�ضطة المواطنين 
العاديين اأو ما يعرف ب�� »دبلوما�ضية المواطن«( والتي ت�ضهم في تح�ضين ال�ضورة العامة للدولة 
اإلى تبني  لدى جماهير الدول الأخرى ونخبها على ال�ضواء)22)(. ويبدو جوزيف ناي اأقرب 
ل   – اإ�ضكاليات  يثير  ذلك  كان  واإن  كبيرة،  درجة  اإلى  العامة  للدبلوما�ضية  المو�ضع  المفهوم 
يعالجها ناي – حول كيفية المعالجة المنظمة للتنوع الكبير الذي ت�ضمله الدبلوما�ضية العامة 

 Jed Willard, “An Outsider’s Perspective on Turkish Public Diplomacy”, SAM: Center for Strategic Research: Republic )(22(
 of Turkey Ministry of Foreign Affairs, http://sam.gov.tr/an–outsiders–perspective–on–turkish–public–diplomacy/; Ellen
 Huijgh and Jordan Warlick, The Public Diplomacy of Emerging Powers, pt. 1, The Case of Turkey (Los Angeles: Figueroa
 Press, 2016).

التعريفات والتطبيقات  العامة توردها  الدبلوما�ضية  العمومية يف  ل�ضفة  الأقل  اأوجه على  التمييز بني ثالثة  اإمكانية  اإىل  التو�ضع  )22)( يرجع هذا 
املختلفة: اأولها الطابع العام للجمهور امل�ضتهدف؛ حيث الرتكيز على خماطبة الراأي العام يف الدول الأخرى ولي�ض احلكومات. وثانيها 
لأن�ضطة  الأحيان  من  كثري  املعلن يف  املحدود غري  الر�ضمي  اأو  ال�رضي  الطابع  واأن�ضطتها وذلك بخالف  للدبلوما�ضية  املعلن  العام  الطابع 
الدبلوما�ضية التقليدية. وبهذا املعنى ميكن للدبلوما�ضية العامة اأن ت�ضمل بع�ض اأن�ضطة الدبلوما�ضية التقليدية متى ات�ضمت بالعالنية وامل�ضاهمة 
يف حت�ضني �ضورة الدولة. والوجه الثالث هو الطابع العام للممار�ضني لالأن�ضطة الدبلوما�ضية؛ حيث مل تعد ممار�ضة الدبلوما�ضية مقت�رضة على 
احلكومة بل تت�ضع لت�ضمل املنظمات احلكومية وغري احلكومية واخلا�ضة )من منظمات املجتمع املدين وال�رضكات وغريها( والأفراد �ضواء 
من ال�ضخ�ضيات ال�ضهرية اأو املواطنني العاديني فيما يعرف بدبلوما�ضية املواطن وكذلك اجلماعات املختلفة داخل الدولة وخارجها )مثل 
لي�ضمل خمتلف  العامة  الدبلوما�ضية  يت�ضع مفهوم  مًعا  الثالثة  املعايري  Diaspora diplomacy(. وبجمع  املهجر  اأبناء  اأو  ال�ضتات  دبلوما�ضية 
عمليات التوا�ضل عرب املنظمات احلكومية واخلا�ضة والأفراد مع اجلماهري الأجنبية والراأي العام )وكذلك املوؤ�ض�ضات والفواعل احلكومية( 
يف الدول الأخرى من خالل اأن�ضطة يغلب عليها طابع العالنية عادة من اأجل حت�ضني العالقات الت�ضالية وقنواتها و�ضورة الدولة )وهو ما 

يت�ضمن فهم هوية الدولة وقيمها ومثالياتها، وموؤ�ض�ضاتها وثقافتها، واأهدافها القومية و�ضيا�ضاتها احلالية(، انظر: 
  Jian Wang, Shaping China’s Global Imagination: Branding Nations at the World Expo (New York: Palgrave Macmillan,

2013): 16.

 Carnes Lord, Losing Hearts and Minds? Public Diplomacy and Strategic Influence in the Age of Terror, Praeger Security )(22(
International (Westport, CT: Praeger, 2006): 15–16; Wang, Shaping China’s Global Imagination: 16–17.



122

مفهوم القوة الناعمة وتحليل ال�سيا�سة الخارجية

بهذا المعنى، ل �ضيما اأن ناي ي�ضيف اإليها – ويربط بها – في كثير من الأحيان الدبلوما�ضية 
التقليدية الثنائية ومتعددة الأطراف كاأدوات اأ�ضا�ضية تقوم من خاللها الحكومات ببناء القوة 

الناعمة)23)(. 

ويرى الباحث اأنه حتى حال القت�ضار على نطاقات محدودة لتعريف الدبلوما�ضية العامة، 
العامة  الدبلوما�ضية  افتقار درا�ضات  التحليالت حول  العديد من  تثيرها  التي  ال�ضعوبات  تبقى 
حيث  من  العملي؛  الطابع  عليها  يغلب  اإذ  للبحث؛  موجه  متما�ضك  نظري  اإطار  وجود  اإلى 
من  المختلفة  للحالت  المتنوعة  والموؤ�ض�ضات  والممار�ضات  ال�ضتراتيجيات  وتقييم  تحليل 
دول وغير دول، واإظهار اأوجه الق�ضور والنق�ض، واقتراح التو�ضيات ذات ال�ضلة. اإل اأن ذلك 
ل يمنع تواتر طرح معايير اأ�ضا�ضية لتقييم الدبلوما�ضية العامة، ل �ضيما في حقبة ثورة المعلومات 
قدر  والمو�ضوعية  الم�ضداقية  مثل  العامة؛  للدبلوما�ضية  جديدة  اأنماط  وتطور  والت�ضالت 
اأدوار  وتن�ضيط  الإخباري،  الإعالمي  الطابع  و�ضيادة  الزائدة  النحيازات  وتجنب  الإمكان 
والهتمام  وال�ضبكي  التفاعلي  والطابع  الم�ضتويات،  على مختلف  الحكوميين  غير  الفاعلين 
باأن�ضطة ال�ضتماع وتجنب المبالغة الزائدة في مخاطبة الداخل على ح�ضاب الخارج واإدراك 

تداخل الحدود بين الم�ضتويين، وغيرها))2)(. 

القوة  التي وظفت مفهوم  المقارن للدرا�ضات المختلفة  التحليل  وب�ضكل عام، يك�ضف 
عمليات  لتحليل  مطروحة  اأ�ضا�ضية  اقترابات  اأو  مداخل  عدة  بين  التمييز  اإمكانية  عن  الناعمة 
ممار�ضة القوة الناعمة وتحويلها وتوجيهها وتوظيفها، جنًبا اإلى جنب مع الدبلوما�ضية العامة 
التحليل  اإطارها. وتتنوع هذه المداخل ح�ضب بوؤرة تركيز كلٍّ منها؛ من حيث وحدة  وفي 

واآليات التاأثير الأ�ضا�ضية، وذلك على النحو التالي)21)(:

Nye (Jr.), Soft Power: The Means to Success: 31. )(23(
 Jan Melissen, “The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice”, chap. 1 in The New Public Diplomacy: Soft )(2((
 Power in International Relations, Studies in Diplomacy and International Relations (New York: Palgrave Macmillan,
 2005): 3–25; John Robert Kelley, “Between Take–Offs and Crash Landings: Situational Aspects of Public Diplomacy”,
 chap. 9 in Routledge Handbook of Public Diplomacy, edited by Nancy Snow and Phillip M. Taylor, Routledge International
 Handbooks (New York: Routledge, 2009): 72–85.

)21)( توجد ت�ضنيفات اأخرى تطرحها الأدبيات لآليات ممار�ضة القوة الناعمة وبنائها وتوجيهها، ومن ذلك التمييز بني الآليات الت�ضالية ال�ضبكية 
Network Communication Approach القائمة على بناء العالقات يف القوة الناعمة – والتي ت�ضطلع بها عادة منظمات املجتمع املدين = 
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1- مداخل التحليل الموؤ�س�سي والأداتي – المجالي
ا تلقائية اأو �ضبه تلقائية لتعزيز قوة الدولة  بالإ�ضافة اإلى موارد القوة الناعمة التي توفر اأ�ض�ضً
�ضورة  تح�ضين  على  بطبيعتها  تركيًزا  اأكثر  اآليات  توظيف  اإلى  عادة  الدول  تلجاأ  وجاذبيتها، 
الدولة وجاذبيتها لدى قطاعات معينة اأو في مجالت معينة اأو بالعتماد على موارد واأدوات 
معينة؛ مثل الدبلوما�ضية العامة والثقافية والدينية والإن�ضانية والتنموية والريا�ضية وغيرها وذلك 
الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين. وقد اعتبر جوزيف ناي هذه الآليات  بم�ضاركة من 
فيها  Shaped resources، و�ضمن  للتوظيف  اأكثر جاهزية  بمثابة موارد  ال�ضيا�ضية  والأدوات 
مزيًجا وا�ضًعا ومتداخاًل من الموؤ�ض�ضات والآليات؛ مثل وكالت ال�ضتخبارات والمعلومات 
والدبلوما�ضية العامة اأو ال�ضعبية وبرامج التبادل المختلفة وبرامج الم�ضاعدات والتدريب 
وغيرها من الموارد والإج��راءات التي توفر ت�ضكيلة وا�ضعة من اأدوات ال�ضيا�ضة الخارجية 
القوة  تحليل  درا�ضات  وتك�ضف  ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والع�ضكرية والثقافية والتقنية)22)(. 
الناعمة عن اإمكانية التمييز بين اتجاهين فرعيين �ضمن هذا المدخل )دون اإنكار التقاطعات 

فيما بينهما(؛ وهما: 

اأ- اتجاه التحليل من منظور الموؤ�س�سات والفاعلين 
وغير  الحكوميين  الفاعلين  بتحديد  الناعمة  القوة  ممار�ضة  اآليات  التجاه  هذا  يحلل 
والموؤ�ض�ضات  الوزارات  ي�ضمل  ما  وهو  الدولة،  �ضورة  تح�ضين  في  الم�ضاركين  الحكوميين 
الحكومية المعنية بالدبلوما�ضية العامة، اأو الثقافية، اأو تقديم الم�ضاعدات الإغاثية والتنموية، 
و�ضركات  مدني  مجتمع  منظمات  من  الر�ضميين  غير  الفاعلين  مختلف  مع  جنب  اإلى  جنًبا 

 Mass واملوؤ�ض�ضات غري احلكومية – والقائمة على توظيف اآليات الت�ضال احلديثة يف الجتاهني، مقارنة بالآليات الت�ضالية اجلماهريية =
communication approach القائمة على توجيه Wielding اأو �ضهر القوة الناعمة والتي عادة ما تعتمد عليها احلكومات ويغلب عليها 
مثل  الت�ضالت ذات الجتاهني؛  ببع�ض  اجتاه واحد عادة، مع دعم ذلك  ات�ضالية يف  الإعالم اجلماهريي يف عمليات  ا�ضتخدام و�ضائل 
التبادلت الثقافية والتعليمية. وتعد اآليات الت�ضال ال�ضبكي اأكرث تالوؤًما مع البنية احلديثة لثورة املعلومات والت�ضالت، كما اأنها تتجاوز 
م�ضكالت العوائق الثقافية وانف�ضال املر�ضل عن امل�ضتقبل؛ حيث اإنه بخالف و�ضائل الت�ضال اجلماهريي التي تبداأ بالر�ضالة فاإن الت�ضال 
ال�ضبكي يبداأ ببناء العالقات والهياكل ال�ضبكية، وتاأتي الر�ضائل وتبادلها وتطويرها يف مراحل تالية، مبا يجعل الر�ضائل غري مقيدة بطابع 

ثقايف حمدد، ويزيد من طابعها العابر للثقافات مع م�ضاركة اأطراف خمتلفة فيها، انظر: 
 R. S. Zaharana, “The Soft Power Differential: Network Communication and Mass Communication in Public Diplomacy”,
The Hague Journal of Diplomacy 2, no. 3 (2007): 213–228.

Nye (Jr.), The Future of Power: 99. )(22(
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هذا  يواجهها  التي  الأ�ضا�ضية  الإ�ضكاليات  اإحدى  وتتمثل  العاديين.  المواطنين  اإلى  و�ضوًل 
المدخل في �ضعوبة الح�ضر الفعلي لجميع الفاعلين الم�ضاركين في بناء القوة الناعمة للدولة 
اأو تقوي�ضها؛ اإذ تت�ضع القائمة لت�ضمل اأي فاعل ر�ضمي اأو غير ر�ضمي داخل الدولة المعنية اأو 
خارجها ومرتبط بها ب�ضكل اأو اآخر )مثل جاليات الدولة في الخارج، اأو حلفاوؤها(؛ اإذ يمكن 
التاأثير في �ضورة الدولة وجاذبيتها في �ضياقات وق�ضايا معينة. لكن ذلك ل يمنع  لأيٍّ منهم 
ب�ضكل  للدولة  الناعمة  القوة  في  الموؤثرين  الأ�ضا�ضيين  الفاعلين  تحديد  اإمكانية  الحال  بطبيعة 
عام، مع اإمكانية العتماد في تحديدهم على الجمع بين معايير متعددة؛ مثل الطابع الر�ضمي 
)الجهات الر�ضمية المخت�ضة بمهام القوة الناعمة ب�ضكل مبا�ضر( والتاأثير اأو النفوذ )�ضواء بناًء 
على خبرات الدولة ذاتها اأو المقارنة مع خبرات دول اأخرى(. وتقترح بع�ض درا�ضات القوة 

الناعمة في هذا ال�ضدد التمييز بين م�ضتويين رئي�ضيين من الفواعل؛ هما)22)(: 

الم�ضتوى الأول ي�ضم الفاعلين الر�ضميين والذين يمكن التمييز داخلهم بين فواعل الدولة 
 .Sub-State agents والفواعل على الم�ضتويات المحلية State agents اأو الحكومة المركزية
مثل وزارة الخارجية والجهات  الفواعل الر�ضمية الممثلة للدولة المركزية؛  بالأول  ُويق�ضد 
الر�ضمية الم�ضئولة عن التبادل الثقافي والطالبي والدبلوما�ضية العامة ونحوها. وت�ضتطيع هذه 
الفواعل ممار�ضة القوة الناعمة وتح�ضين �ضورة الدولة ب�ضكل مبا�ضر )من خالل اأن�ضطة المراكز 
الثقافية، والدعاية والترويج ل�ضورة الدولة وجاذبيتها ال�ضياحية وال�ضتثمارية في و�ضائل الإعالم 
لدى الدول الأخرى، اأو ا�ضتئجار �ضركات عالقات عامة في الدول الأخرى، اأو برامج للمنح 
وا�ضتقبال الطالب والباحثين الأجانب، وتقديم الم�ضاعدات التنموية والم�ضاهمة في قوات 
حفظ ال�ضالم وتقديم خبرات حل النزاعات؛ مثل الدور النرويجي( اأو غير مبا�ضر )من خالل 
خلق بيئة جذابة تعزز روابط وعالقات التبادل الثقافية والتعليمية وغيرها مع الدول والمجتمعات 

)22)( تطرح درا�ضات اأخرى ت�ضنيفات مقاربة باأ�ضماء خمتلفة ن�ضبيًّا؛ مثل التمييز بني املدخل احلكومي الدويل ملمار�ضة القوة الناعمة )الذي يركز 
ب�ضكل اأ�ضا�ضي على التفاعالت بني الدول واأدوار احلكومات واملنظمات الدولية والأجهزة البريوقراطية يف خماطبة نخب و�ضعوب الدول 
والقت�ضادية والجتماعية  ال�ضيا�ضية  الر�ضمية  الر�ضمية وغري  العالقات  �ضبكات  تركيًزا على  الأكرث  للقوميات  العابر  واملدخل  الأخرى(، 
بني الفاعلني من غري الدول ودون م�ضتوى الدولة؛ مثل املدن وال�رضكات العابرة للقوميات واملنظمات الدولية غري احلكومية وات�ضالت 

املواطنني، وغريها. للمزيد، انظر:
 Joaquin Jay Gonzalez III, Diaspora Diplomacy: Philippine Migration and Its Soft Power Influences (Manila: De La Salle
University Publishing House, 2014): 17–31.
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الأخرى عبر ت�ضهيل اإجراءات ا�ضتقبال ال�ضتثمارات الأجنبية وال�ضياح والأجانب، وت�ضهيل 
الأط��ر القانونية لالرتباط بين المنظمات غير الحكومية المحلية ونظائرها الأجنبية، 
اأو  الر�ضمي  الم�ضتوى  هذا  وي�ضم  وت�ضجيع التجمعات الإقليمية الجغرافية والوظيفية()22)(. 
مثل المحافظات والأقاليم والمدن  م�ضتوى الوحدات المحلية للدولة؛  كذلك  الحكومي 
 العالمية الكبرى التي تزايدت اأدوارها الخارجية في اإطار ما ي�ضمى بالدبلوما�ضية الموازية  
 Parallel diplomacy التي توفر مجالت لتعزيز الروابط الثقافية والقت�ضادية والإدارية بين 
المحليات من جهة والأدوار العالمية لها من جهة ثانية، بما يعزز القوة الناعمة لهذه المدن 

ودولها)22)(.

اأما الم�ضتوى الثاني في�ضم الفواعل من غير الدولة Non-State agents وتحديًدا الفواعل 
مثل  ال�ضوق؛  المدني وقطاع  للمجتمع  المنتمية  الحكومية  غير  المنظمات  من  الر�ضمية  غير 
مراكز الأبحاث والمنظمات الحقوقية والإغاثية غير الحكومية، وال�ضركات ورجال الأعمال 
الدرا�ضات  بع�ض  وتف�ضل  ونحوهم)22)(.  الخارجية  وال�ضتثمارية  التجارية  الأن�ضطة  ذوي 
)الديا�ضبورا(  ال�ضتات  اأو  المهجر  اأو  الخارج  في  الدولة  اأبناء  مثل  الفاعلين؛  بع�ض  اأدوار   في 
للقوة  اأ�ضا�ضية  اآلية  ي�ضكلون  العالم،  عبر  مهاجر  مليون  مائتي  من  اأكثر  وجود  مع  �ضيما  ل 
الناعمة للدول النامية ب�ضكل خا�ض؛ اإذ تتاأثر �ضورة الدولة لدى ال�ضعوب والنخب الأخرى 
ب�ضلوكيات مهاجري الدولة في الخارج وروابطهم وتجمعاتهم ومعتقداتهم وما ي�ضغلونه من 
وظائف واأنماط تفاعلهم مع دول المهجر و�ضعوبها ومهاجري الدول الأخرى كذلك)22)(. 

Vyas, Soft Power in Japan–China Relations: 43–45. )(22(
 Teresa La Porte, “City Public Diplomacy in the European Union”, chap. 5 in European Public Diplomacy: 85–112. )(22(

 Vyas, Soft Power in Japan–China Relations: 46–48; Takashi Inoguchi, “Introduction to the Special Issue: Soft Power in )(22(
International Relations”, Japanese Journal of Political Science 13, no. 4 (2012): 473–476.

)22)( متيز الدرا�ضات يف هذا ال�ضدد بني عدة اأمناط لتاأثريات الديا�ضبورا: الأول هو التاأثري الديني الروحاين عرب املمار�ضات والتجمعات العقيدية 
الوظيفية  الأن�ضطة  عرب  املادي  الوظيفي  التاأثري  هو  والثاين  املهجر،  دول  عن  انعزالها  توافقها/  ان�ضجامها/  ومدى  للمهاجرين  والدينية 
للمهاجرين؛ من حيث طبيعتها وم�ضتواها ومدى مهارة القائمني بها وتعليمهم وكفاءتهم ومدى تطلبها التوا�ضل مع �ضكان اأو مواطني 
املنظمات غري  �ضبكات  انخراطهم يف  واأدوارها ومدى  املهاجرين  الجتماعي عرب جتمعات هوؤلء  التاأثري  والثالث هو  الأخرى،  الدول 
احلكومية واأن�ضطة املجتمع املدين يف الدول الأخرى وغري ذلك. وت�ضاف اإىل ذلك اأدوار هوؤلء املهاجرين يف تعزيز القوة الناعمة لبالدهم 
اقت�ضاديًّا عرب حتويالتهم النقدية، ف�ضاًل عن امل�ضاركة الفعلية يف �ضبكات لنقل املعرفة واملهارات بني الدول واملجتمعات، وتعزيز التعاي�ض 

 G.Gonzalez III, Diaspora Diplomacy: 17–31 :بني الثقافات. للمزيد، انظر
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وب�ضكل عام، تقوم الدبلوما�ضية العامة الجديدة على اإبراز اأدوار الفاعلين غير الحكوميين 
جنًبا اإلى جنب مع الفاعلين الحكوميين لي�ض فقط كاآليات وقنوات لنقل الر�ضائل لكن كفاعلين 
فالفواعل من غير  المجتمعات الأخرى؛  �ضرائح متعددة من  العالقات مع  بناء  م�ضاهمين في 
الدول ل يتحركون بال�ضرورة كعمالء اأو اأدوات لحكوماتهم وتعظيم قوتها الناعمة، بقدر 
ما تحركهم دوافع ذاتية لتح�ضين �ضمعة دولتهم �ضواء بدوافع اأيديولوجية وطنية اأو م�ضلحية 
لال�ضتفادة من التاأثيرات الإيجابية لتح�ضن �ضورة الدولة في تعزيز �ضور مواطنيها و�ضركاتها 
ومختلف موؤ�ض�ضاتها بالتبعية والعك�ض، بما يخلق مناًخا اأف�ضل لل�ضفر والنتقال والتجارة 
وال�ضتثمار على نحو يخدم م�ضالح مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين)22)(. 
والأدوار  الناعمة  القوة  فواعل  في  التنوع  ازداد  كلما  اأنه  الناعمة  القوة  درا�ضات  وتفتر�ض 
الإيجابية للفواعل غير الر�ضمية مع القدرة على التن�ضيق بينها، يتوقع اأن يوؤدي ذلك اإلى تعزيز 
القوة الناعمة للفاعل. والعك�ض �ضحيح، فكلما زاد تركيز القوة الناعمة في الفواعل الر�ضمية، 
وتوجيهها  الناعمة  القوة  بناء  اآليات  وتت�ضم  للفاعل.  الناعمة  القوة  بناء  اإمكانيات  تراجعت 
والتوجيه  المركزية  من  اأكثر  بدرجة  ديمقراطية  الأقل  اأو  ال�ضلطوية  الدول  في  وممار�ضتها 
المبا�ضر من قبل الحكومات بخالف النماذج الأكثر انت�ضاًرا للقوة وت�ضميًنا لأدوار الفاعلين 
من غير الدول في النظم الديمقراطية، وهو ما يظهر في الدرا�ضات التي تحلل ممار�ضات القوة 
الدول  اأو  المتحدة  الوليات  مثل  بدول؛  مقارنة  واإيران  ورو�ضيا  ال�ضين  مثل  لدول؛  الناعمة 

الغربية الديمقراطية)23)(.

ب- الت�سنيف ح�سب المجالت والق�سايا اأو الآليات 
زيادة  اأو  التعاون  ي�ضكل  التي  الأ�ضا�ضية  الق�ضايا  اأو  المجالت  على  المدخل  هذا  يركز 
�ضور  مختلف  ي�ضمل  ما  وهو  الناعمة،  قوتها  لتعزيز  م�ضدًرا  فيها  وجاذبيتها  الدولة  ن�ضاط 
التحرك الإيجابي الن�ضط من جانب الدولة لترويج وا�ضتعرا�ض موارد القوة الناعمة المختلفة 
لديها )الثقافية وال�ضيا�ضية الداخلية والخارجية والقت�ضادية وغيرها(، فيما يمكن اعتباره تعزيًزا 

Nye (Jr.), The Future of Power: 99–107; Kudryavstev, A Systemic View of the Soft Power: 7. )(22(
 Edward Wastnidge, “The Modalities of Iranian Soft Power: From Cultural Diplomacy to Soft War”, Politics 35, no. 3–4 )(23(
(2015): 364–377.
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العالمي  الح�ضور  مقيا�ض  تعبير  على حد  الخارجي،  الم�ضتوى  على  للدولة  الناعم  للح�ضور 
ال�ضادر عن مركز الكانو الملكي الإ�ضباني))2)(. 

وقد �ضعت بع�ض الدرا�ضات لمعالجة التنوع ال�ضديد في اآليات القوة الناعمة ومجالتها 
من خالل التركيز على حالت دول بعينها اأو اآليات معينة للقوة الناعمة اأو مجموعات معينة من 
الدول )مثل القوى العظمى اأو المتو�ضطة اأو ال�ضغرى اأو الدول النامية اأو غير الديمقراطية()21)(. 
ومن  الناعمة.  للقوة  الأف�ضل  والممار�ضات  الأدوات  تحديد  اإلى  اأخرى  درا�ضات  و�ضعت 
ذلك درا�ضة Latzunia واآخرين التي اعتمدت على التحليل المقارن وا�ضتطالع اآراء الخبراء 
والمتخ�ض�ضين حول خبرات عدة دول )تحديًدا ال�ضين والوليات المتحدة واألمانيا وبريطانيا 
والتحاد الأوروبي( في خم�ضة مجالت؛ هي: ن�ضر اللغة والثقافة، والتعاون في مجال التعليم 
والعلوم والتكنولوجيا، والعالقات التجارية، والدبلوما�ضية العامة، والم�ضاعدات الر�ضمية 
لبناء  الآليات  معظم  توظيف  �ضرورة  على  الخبراء  تاأكيد  اإلى  الدرا�ضة  وخل�ضت  التنموية. 
اأ�ضا�ضية  التاأكيد على عدة اعتبارات  الن�ضبي، مع  النفوذ وا�ضتراك غالبيتها في الأهمية والوزن 
ل بد من مراعاتها؛ واأهمها: الطابع الموؤ�ض�ضي ل�ضمان ال�ضتمرارية، ومراعاة الإطار القانوني 
والتنظيمي في الدول المخاطبة باآليات القوة الناعمة، وتنويع الجماعات والفئات الم�ضتهدفة 
اأو المخاطبة )بحيث ت�ضمل التعاون مع الموؤ�ض�ضات والهيئات الحكومية، وموؤ�ض�ضات القطاع 
الخا�ض وقطاع الأعمال، والمنظمات غير الحكومية عبر م�ضروعات تن�ضيقية، وبرامج المنح 
وتنفيذ م�ضروعات  والم�ضاعدات لل�ضركاء المحليين، وخلق �ضبكات بين الموؤ�ض�ضات، 

م�ضترك()22)(.

 Iliana Olivié, Manuel Gracia and Carola Garcia–Calvo, Elcano Global Presence Report 2014 (Madrid: Real Instituto  )(2((
Elcano, 2014).

)21)( انظر مثاًل: 
 Juan Carlos Holguin, German ‘Soft Power’: From the Fall of the Wall to the 2006 World Cup (Master’s thesis, Georgetown
 University, 2013): 35–82; Jill Dougherty, Russia’s “Soft Power” Strategy (Master’s thesis, Georgetown University, 2013):
 39–105; Anstasia Maximova, “Measure What You Treasure: Evaluating the Effectiveness of Development Assistance”,
 International Organization Research Journal 10, no. 1 (2015): 44–60; Agawa Naoyuki, “Japan Does Soft Power: Strategy
 and Effectiveness of Its Public Diplomacy in the United States”, chap. 13 in Soft Power Superpowers: 224–240; Chong,
“Small State Soft Power Strategies”: 383–405.

 Andrey Shelepov et al., “A Systemization of the Best Soft Power Practices”, International Organisations Research Journal )(22(
9, no. 2 (2014): 229–245.
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جدول )1–2(: الآليات ومحددات الفاعلية الأ�ضا�ضية لبناء القوة الناعمة
 في المجالت المختلفة

الأدوات والآليات والعتبارات الأ�ضا�ضيةالمجال

ن�ضر اللغة والثقافة

الطابع الموؤ�ض�ضي من خالل المراكز الثقافية والمدار�ض والجامعات، توظيف الثقافة 
ال�ضعبية لجذب الهتمام للغة، �ضمول الأن�ضطة لجميع الم�ضتويات العمرية والتعليمية: 
قبل الجامعية والجامعية وبعد الجامعية، التحرك في اإطار منظمات اأو روابط دولية اأو 
اإقليمية )مثل منظمة الدول الفرنكوفونية( بما يجعل �ضيا�ضات ن�ضر اللغة اأو�ضع نطاًقا 

واأكثر تعدًدا في اأبعادها.

مجال التعاون التعليمي والعلمي والتقني

الهتمام بالتوا�ضل بين الجامعات والموؤ�ض�ضات البحثية، خلق �ضبكات علمية وبحثية 
م�ضتركة،

برامج انتقال للباحثين والطالب واأ�ضاتذة الجامعات، دعم البنى التحتية للجامعات 
المحلية وتمويل البرامج التعليمية داخل الدولة وخارجها،
جذب طالب الدول الأخرى للتعلم في جامعات الدولة،

ا�ضتحداث برامج تعليمية جديدة جذابة،
اتفاقيات  عبر  ومعاييره  التقييم  ونظم  التعليمية  النظم  تقريب  اأو  توحيد  على  العمل 
وم�ضاعدات فنية ومنح، الهتمام بفئات معينة؛ مثل العاملين بالجامعات باعتبارهم يمثلون 

وكالء تعليميين Education agents لدى عودتهم،
اإن�ضاء جامعات م�ضتركة، تطوير برامج الدرجات المزدوجة اأو الم�ضتركة، ت�ضهيل 

اإجراءات ال�ضفر وتاأ�ضيراته لالأغرا�ض البحثية والتعليمية.

ت التجارية
تنمية العالقا

تحديث �ضبكات ربط رجال الأعمال المحليين بالخارج )تجمعات الأعمال، �ضبكة 
الإنترنت ومواقع التوا�ضل الجتماعي(، منح ائتمانات لل�ضادرات، تن�ضيط دور 

ال�ضفارات في دفع المفاو�ضات التجارية بين الدول، تعزيز برامج ال�ضراكة بين القطاعين 
العام والخا�ض، تي�ضير نفاذ البلدان الأخرى اإلى ال�ضوق الوطنية والعك�ض )من خالل 
ال�ضيا�ضات الجمركية ومنح معامالت تف�ضيلية(، تدريب رجال الأعمال واأ�ضحاب 

الم�ضاريع في الدول الأخرى، دعم م�ضاركة ال�ضركات ال�ضغيرة في المعار�ض الخارجية، 
عقد معار�ض وور�ض عمل متخ�ض�ضة في المجالت المختلفة، تح�ضين مناخ الأعمال 

في الدولة وفي الدول ال�ضريكة واإ�ضالح الأطر التنظيمية، تقديم حوافر لال�ضتثمار 
الداخلي، تبني برامج لتطوير قطاع الأعمال الخا�ض، تطوير برامج لجذب الأيدي 

العاملة الماهرة، تي�ضير تاأ�ضيرات ال�ضفر لرجال الأعمال.
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الدبلوما�ضية العامة

تطوير موؤ�ض�ضات للتن�ضيق وبناء العالقات مع المنظمات غير الحكومية في الدول 
الأخرى، ت�ضجيع المنظمات غير الحكومية المحلية ودعمها، تطوير اإطار قانوني 

واآليات اقت�ضادية لتحفيز الرتباط بال�ضتات واأبناء المهجر في الدول المتواجدين بها 
وتي�ضير اإ�ضدار جوازات ال�ضفر والخدمات ذات ال�ضلة لهم في البالد الم�ضيفة، اإقامة 

مراكز لالأزمات والإغاثة لم�ضاعدة المواطنين والأجانب في مواقع الأزمات والكوارث، 
برامج التبادل الطالبي وال�ضبابي، اإقامة مراكز لتعليم اللغات، برامج واأن�ضطة لتعزيز 
المجتمع المدني ودوره التنموي في الدول الأخرى واإقامة �ضناديق اقت�ضادية لهذا 
الغر�ض، الم�ضاركة في الأن�ضطة ال�ضبابية في الدول الأخرى وا�ضت�ضافتها، ا�ضت�ضافة 

الأحداث الريا�ضية الدولية والم�ضاركة فيها، التعاون في برامج مكافحة المخدرات 
والإدمان بين ال�ضباب، برامج م�ضتركة لم�ضاعدة وتاأهيل الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، تن�ضيط 
دور الدولة في ا�ضت�ضافة الموؤتمرات الدولية، برامج تبادل قادة الم�ضتقبل )من ال�ضيا�ضيين 
ورجال الأعمال وممثلي المنظمات غير الحكومية(، دعم منظمات المجتمع المدني 

وو�ضائل الإعالم في ن�ضر القيم الديمقراطية.

ت التنموية الدولية
الم�ضاعدا

تتعدد اأ�ضكالها؛ اإذ قد تكون في اإطار ثنائي اأو متعدد، كما قد توجه لدعم الدولة ككل، 
اأو اإقليم معين، اأو اأحزاب اأو منظمات معينة، ومن اأهم �ضورها الإ�ضهام في تمويل 

م�ضروعات البنية التحتية، تمويل البرامج والمنح التعليمية وتطوير الموؤ�ض�ضات التعليمية، 
تقديم قرو�ض ل�ضراء المنتجات الوطنية، تقديم قرو�ض مي�ضرة، الم�ضاهمة في بناء قدرات 

الموؤ�ض�ضات والهيئات الوطنية، تمثيل م�ضالح الدول النامية في المنظمات الدولية.

 Andrey Shelepov et al., “A Systemization of the Best Soft Power الم�ضدر: بت�ضرف من
(Practices”, International Organisations Research Journal 9, no. 2 (2014): 240–243.3

الوقت  في  وتمييزها  المختلفة  والآليات  المجالت  بين  التداخل  لتقليل  محاولة  وفي 
الإعالم  و�ضائل  الأولى  الآليات:  من  اأ�ضا�ضيتين  مجموعتين  الدرا�ضات  بع�ض  ت�ضنف  ذاته، 
الدرامية  والأعمال  والتحليالت  الأخبار  انتقال  ي�ضمل  ما  )وهو  الأفكار  ونقل  والت�ضال 
وال�ضينمائية وال�ضحف والأعمال المطبوعة وغيرها( من جهة، واآليات انتقال الأفراد وال�ضلع 
من جهة ثانية ) �ضواء في اإطار هجرة العمالة وجاليات الدولة في الخارج اأو في اإطار ال�ضياحة 
وال�ضتثمارات؛ حيث  والخدمات  ال�ضلع  انتقال  اإلى  و�ضوًل  والتعليمي،  الطالبي  التبادل  اأو 
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اإدارتها  واأحجامها وكيفية  ال�ضتثمارات  نوعية  واختيارات  المنتجات وطبيعتها  تترك جودة 
الطابع  الحاق  في  اأخرى  درا�ضات  وتتو�ضع  وثقافتها()22)(.  الدولة  �ضورة  حول  انطباعات 
من  جزًءا  باعتبارها  �ضواء  والآليات  والأدوات  والمجالت  الق�ضايا  بجميع  الدبلوما�ضي 
جديدة  مجالية  فرعية  اأنماًطا  ت�ضكل  باعتبارها  اأو  المو�ضع،  مفهومها  في  العامة  الدبلوما�ضية 
في اإطار ما يطلق عليه الدبلوما�ضية الجديدة؛ مثل الدبلوما�ضية الثقافية، والدبلوما�ضية الدينية، 
اأنماًطا  بدورها  ت�ضمل  التي  الترفيهية  اأو  الإمتاعية  والدبلوما�ضية  التعليمية،  والدبلوما�ضية 
متعددة للدبلوما�ضية؛ مثل الدبلوما�ضية ال�ضياحية، والدبلوما�ضية الريا�ضية، ودبلوما�ضية الأفالم 
الرق�ض،  ودبلوما�ضية   ،Culinary diplomacy والطعام  المطبخ  ودبلوما�ضية  والم�ضل�ضالت، 
 ،Branding diplomacy ودبلوما�ضية الو�ضم ،Celebrity diplomacy ودبلوما�ضية الم�ضاهير
والدبلوما�ضية النتخابية، ودبلوما�ضية الترويج للديمقراطية والنموذج، والدبلوما�ضية الإن�ضانية 
التنموية والدبلوما�ضية الإغاثية(، ودبلوما�ضية  الدبلوما�ضية  ودبلوما�ضية الم�ضاعدات )وت�ضمل 
ودبلوما�ضية  المهاجرين،  اأو  ال�ضتات  ودبلوما�ضية  الإلكترونية،  والدبلوما�ضية  الموؤتمرات، 

المواطنين، وغيرها)22)(.

2- المدخل الت�سالي الخطابي 
اإن  الر�ضائل ومجالتها  الر�ضل واآليات نقل  ال�ضابق الأكثر تركيًزا على  بخالف المدخل 
جاز التعبير )حيث ر�ضد الفواعل والموؤ�ض�ضات والآليات المختلفة الم�ضاركة اأو الم�ضتخدمة 
في بناء القوة الناعمة للدولة والأن�ضطة المختلفة لكلٍّ منها(، فاإن ثمة مداخل اأكثر تركيًزا على 
م�ضمون الر�ضائل والخطابات ذاتها باعتبار اأن القوة الناعمة في جوهرها هي قوة خطابية اأو 

Vyas, Soft Power in Japan–China Relations: 49–51. )(22(
 Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh Thakur, eds., The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford  )(22(
 Handbooks (Oxford: Oxford University Press, 2013): 229–728; Torkom Movsesiyan, Raqs Sharqi in Cultural Diplomacy:
 An Important but Neglected Diplomatic Tool in U.S.–Egypt Diplomatic Relations: Soft Power Is a Dance that Requires
Partners (Master’s thesis, City University of New York, 2013): 77–90.
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اأو  الروايات  بين  اإلى �ضراع  المعلومات  ال�ضيا�ضة في ع�ضر  �ضيما مع تحول  ات�ضالية)22)(، ل 
ال�ضرديات واأيها اأكثر �ضدقية وجاذبية على حد تعبير جوزيف ناي)22)(. 

ويحتل المدخل الت�ضالي وم�ضمون الر�ضائل الت�ضالية اأولوية في تعريف جوزيف ناي 
الأولين من ثالثة م�ضتويات  الم�ضتويين  ب�ضكل خا�ض في  ما يظهر  العامة، وهو  للدبلوما�ضية 
يحددها لممار�ضة الدبلوما�ضية العامة ح�ضب المدى الزمني للتحرك وم�ضمونه والم�ضتهدفين 
به: الم�ضتوى الأول هو »الت�ضال اليومي« ويعني ال�ضتعداد الدائم لتوفير معلومات فورية اأو 
ما يطلق عليه رواية الق�ضة من منظور الدولة ب�ضكل مقنع للمواطنين وال�ضحفيين والإعالميين 
من  نوع  لتحقيق  ي�ضعى  الذي  ال�ضتراتيجي«  »الت�ضال  هو  الثاني  عام. والم�ضتوى  ب�ضكل 
الر�ضائل  هذه  �ضياغة  يعيد  كما  مختلفة،  جهات  تبثها  التي  المتنوعة  الر�ضائل  بين  الت�ضاق 
وت�ضنيفها في عدد من المو�ضوعات اأو المبادرات ال�ضيا�ضية في �ضورة مو�ضوعات اأو تيمات 
ب�ضيطة، يتم التركيز عليها ب�ضكل مت�ضل على مدى زمني ممتد، على نحو اأقرب ل�ضتراتيجيات 
الدعاية اأو البروباجندا ال�ضيا�ضية. اأما الم�ضتوى اأو البعد الثالث فهو »بناء وتطوير عالقات دائمة 
مع اأفراد وموؤ�ض�ضات من دول اأخرى« عن طريق البعثات الدرا�ضية وبرامج التبادل المختلفة، 
والآليات  الموؤ�ض�ضات  م�ضتوى  اإلى  اأقرب  وهو  وغيرها،  والموؤتمرات  التدريب  ودورات 

الموؤ�ض�ضية)22)(. 

الآلية  يمثل  باعتباره  »التاأطير«  بمفهوم  ال�ضدد  هذا  في  الدرا�ضات  بع�ض  اهتمت  وقد 
الأ�ضا�ضية لممار�ضة القوة الناعمة �ضواء بزيادة جاذبية الدولة اأو اإقناع الفاعلين الآخرين بروؤاها.  
اإليه باعتباره  التاأطير والجدالت المحيطة بالمفهوم، فاإنه يمكن النظر  ورغم تعدد تعريفات 
مزيًجا من النتقاء Selection والإظهارSalience؛ حيث يتم انتقاء اأبعاد معينة للواقع المدرك 

)22)( للمزيد حول العالقة بني اخلطاب والقوة وال�رضعية ومفهوم »قوة اخلطاب«، انظر: 
 Adrian Blackledge, Discourse and Power in a Multilingual World. Discourse Approaches to Politics, Society, and Culture
 15 (Amsterdam: John Benjamins, 2005): 1–30; Teun A. van Dijk, Discourse and Power (New York: Palgrave Macmillan,
 2008): 1–84; Charlotte Epstein, The Power of Words in International Relations: Birth of an Anti–Whaling Discourse
 (Cambridge: The MIT Press, 2008): 1–25; Alan Finlayson, “Ideology and Political Rhetoric”, chap. 11 in The Oxford
 Handbook of Political Ideologies, edited by Michael Freeden, Lyman Tower Sargent and Marc Stears, Oxford Handbooks
in Politics and International Relations (Oxford: Oxford University Press, 2013).

Nye (Jr.), Soft Power: The Means to Success: 106. )(22(
Nye (Jr.), “Public Diplomacy and Soft Power”: 101–105. )(22(
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وجعلها اأكثر ظهوًرا في الر�ضالة الت�ضالية على نحو ي�ضتهدف توجيه المتلقي اإلى اإدراكات 
معينة بخ�ضو�ض تعريف الم�ضكلة اأو الموقف، وتف�ضيراتها ال�ضببية، وتقييمها الأخالقي، 

وتو�ضيات معالجتها وكيفية حلها والتعامل معها)22)(.

واقترحت بع�ض الدرا�ضات تبني مدخل التاأطير ال�ضتراتيجي اأو ال�ضرديات ال�ضتراتيجية 
لتحليل ممار�ضة القوة الناعمة على الم�ضتوى الت�ضالي الكلي)23)(. ويركز هذا المدخل على 
محورية فكرة �ضياغة الروايات اأو الق�ض�ض المالئمة الأكثر قابلية لالنت�ضار )بمعنى النت�ضار 
الم�ضئولين  لبع�ض  – وفًقا  اأهميتها  اإذ تفوق  ال�ضرديات  اإبراز محورية  والإقناع والتاأثير(، مع 
والمحللين – في كثير من الأحيان الواقع المادي، كما اأن ال�ضرديات قد ت�ضكل الإدراكات 
ويرتبط الطابع ال�ضتراتيجي بوجود اأهداف  الواقع))2)(.  هذا  لخلق  المجال  يفتح  ب�ضكل 

)22)( يق�ضد بالنتقاء Selection الرتكيز على اأبعاد معينة وت�ضنيفها ب�ضكل حمدد على نحو ما يقوم به امل�ضور عند التقاط �ضورة مل�ضهد معني من 
زاوية معينة، وهو ما يت�ضمن بال�رضورة ا�ضتبعاًدا لأبعاد وزوايا وعنا�رض اأخرى خارج ال�ضورة والإطار. اأي اأن تعريف التاأطري ل يتم فقط 
بتو�ضيح ما يتم الرتكيز عليه بل ما يتم اإق�ضاوؤه وال�ضكوت عنه كذلك. فخ�ضائ�ض اأي ظاهرة واأ�ضبابها واأطرافها وتداعياتها تتغري ب�ضكل 
الوقائع واملالحظات. ويق�ضد  اإخفاوؤها، وكيفية ت�ضنيف  اأو  يتم تهمي�ضها  التي  الرتكيز عليها، وتلك  يتم  التي  الأبعاد  جذري باختالف 
بالإظهار Salience زيادة القابلية للمالحظة والفهم والتذكر وال�ضرتجاع من خالل ال�ضور والت�ضبيهات وال�ضتعارات والتعبريات اجلذابة 

املميزة اأو املرتبطة برموز ثقافية ماألوفة، ومن خالل التكرار والتواتر، انظر:
 Robert M. Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, Journal of Communication 43, no. 4 (1993):
51–58.

وملراجعة نقدية حلالة البحث يف مفهوم التاأطري وتطورها، انظر:
 Dietram A. Scheufele and Shanto Iyengar, “The State of Framing Research: A Call for New Directions”, chap. 43 in The
 Oxford Handbook of Political Communication, edited by Kate Kenski and Kathleen Hall Jamieson (New York: Oxford
University Press, 2017).

اإ�ضافة  اأو ال�رضدية مع  اإعادة ت�ضليط ال�ضوء على جمموعة من املفاهيم؛ مثل الت�ضال واخلطاب والتاأطري والرواية  )23)( �ضهدت الألفية اجلديدة 
و�ضف ا�ضرتاتيجي لها باعتبارها تقدم مداخل حتليلية مفيدة لفهم الظواهر والتفاعالت وعالقات القوة ال�ضيا�ضية داخليًّا وخارجيًّا. ورغم 
�ضعي اأن�ضار هذه الجتاهات للتمييز بني هذه املفاهيم، فاإنها تبقى �ضديدة التداخل والرتباط؛ بحيث ميكن اعتبارها اأجزاء اأو تفريعات من 
اأكرثها ات�ضاًعا كتعبري عن عملية نقل للر�ضائل واملعاين واخلطابات بني طرف مر�ضل  مدخل واحد. فمن املمكن اعتبار مفهوم الت�ضال 
واآخر م�ضتقبل للتاأثري يف اإدراكاته و/ اأو �ضلوكه مبا يتفق مع اأهداف املر�ضل، ومفهوم التاأطري كنمط خا�ض لالت�ضال يركز على كيفية �ضياغة 
الر�ضالة اأو اخلطاب ب�ضكل اأ�ضا�ضي باإبراز اأبعاد معينة على ما عداها. اإل اأن اأن�ضار التاأطري ال�ضرتاتيجي يعودون بدورهم للتاأكيد على اأهمية 
عدم القت�ضار على �ضياغة الأطر واأهدافها، و�رضورة الهتمام باآليات نقل الأطر وكيفية ا�ضتقبالها، واملعاجلات التالية، مبا يو�ضع فعليًّا نطاق 
عملية التاأطري لت�ضمل خمتلف اأبعاد العملية الت�ضالية. ورغم حماولة بع�ض اأن�ضار مفهوم ال�رضديات متييزها عن الأطر باعتبار اأن الأخرية ل 
تت�ضمن بال�رضورة عنا�رض احلبكة املكونة لل�رضدية ف�ضاًل عن الطابع احلركي التفاعلي لل�رضديات و�ضوًل اإىل املعاجلة املقرتحة، فاإن ذلك ل 
مينع ت�ضليمهم يف النهاية بوجود درجة عالية من التداخل بينهما؛ بحيث ميكن اعتبار ال�رضديات ن�ضًقا منظًما من اأطر معينة. للمزيد، انظر: 
  Derina Holtzhausen and Ansgar Zerless, “Strategic Communication: Opportunities and Challenges of the Research Area”,
 chap. 1 in The Routledge Handbook of Strategic Communication, edited by Derina Holtzhausen and Ansgar Zerass,
 Routledge Handbooks (New York: Routledge, Taylor and Francis, 2015): 3–7; Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin
 and Laura Roselle, Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order, Routledge Studies in Global
Information, Politics and Society 3 (New York: Routledge, Taylor and Francis, 2013): 5–8.

 Laurel E. Miller et al., Democratization in the Arab World: Prospects and Lessons from Around the Globe, RAND  )(2((
 Corporation Monograph Series (Santa Monica, CA: RAND, 2012): 310.
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ال�ضرد،  التاأطير/  )وغالًبا بعدية المدى( من عمليات الت�ضال/  وغايات ا�ضتراتيجية محددة 
ف�ضال عن اندراجها �ضمن ا�ضتراتيجية ممتدة ووا�ضعة النطاق تتكامل فيها مع توظيف اآليات 

اأخرى، بما ي�ضفي �ضمات العمدية والتخطيط والتعقيد على هذه العمليات)21)(.

الدرا�ضات حول خطوات اأو موؤ�ضرات محددة حول كيفية تعيين  اتفاق في  ول يوجد 
ودرا�ضة الأطر في العملية الت�ضالية؛ حيث تتباين الممار�ضات في هذا ال�ضدد بين اتجاهات 
تترك تحليل م�ضمون الأطر ح�ضب طبيعة كل حالة، بما يزيد من ذاتية التحليل، واتجاهات 
العامة  الت�ضنيفات  اأ�ضهر نماذج  اأنماط عامة لالأطر. ومن  اأو  اأخرى ت�ضعى ل�ضياغة ت�ضنيفات 
محاولة نيومان واآخرين – بناًء على م�ضح للتغطيات الإعالمية للق�ضايا المختلفة – التمييز بين 
خم�ضة اأنماط اأ�ضا�ضية لالأطر؛ هي: اأطر ال�ضراع، والطابع الإن�ضاني اأو ال�ضخ�ضنة، واأطر الآثار 

والتداعيات )القت�ضادية غالًبا(، واأطر القيم والأخالقيات، واأطر الم�ضئولية)22)(.

جدول )1–2(: اأنواع الأطر الأ�ضا�ضية ح�ضب المو�ضوع اأو الق�ضية
طبيعة 
التعريفالإطارالتاأطير

التاأطير القيمي

اأطر القيم 
والأخالقيات

اإ�ضفاء طابع اأخالقي على بع�ض الق�ضايا اأو اإثارة ت�ضاوؤلت حول 
مدى اأخالقية �ضيا�ضات معينة.

اأطر الطابع 
الإن�ضاني/ 
ال�ضخ�ضنة

تركز على اإ�ضفاء اللم�ضات الإن�ضانية على الق�ضايا والأحداث 
واإظهار الطبائع والم�ضاعر الإن�ضانية والجوانب ال�ضخ�ضية الحياتية، 

وهو ما قد يتحقق؛ مثاًل باإظهار جوانب من الحياة ال�ضخ�ضية 
للقيادات واأع�ضاء النخبة، اأو اإجراء لقاءات ت�ضلط ال�ضوء على ماآ�ضي 
ومعاناة اأ�ضخا�ض بعينهم يتحولون اإلى نماذج م�ضخ�ضنة تمثل ق�ضايا 

معينة.

 Laura Roselle, Alister Miskimmon and Ben O’Loughlin, “Strategic Narrative: A New Means to Understand Soft Power”, )(21(
Media, War and Conflict 70, no. 1 (2014): 70–84.

 W. Russell Neuman, Marion R. Just and Ann N. Crigler, Common Knowledge: News and the Construction of Political )(22(
 Meaning, American Politics and Political Economy Series (Chicago: The University of Chicago Press, 1992); 
 Holli A. Semetko and Patti M. Valkenburg, “Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television
 News”, Journal of Communication 50, no. 2 (2000): 94–96; Dennis Chong and James N. Druckman, “Framing Theory”,
 Annual Review of Political Science 10 (June 2007): 107–108.
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التاأطير التحليلي اأو ال�ضببي

اأطر ال�ضراع

يتم عر�ض المو�ضوع باعتباره �ضراًعا بين اأطراف )�ضواء اأفراد 
اأو اأحزاب اأو جماعات اأو دول اأو غيرها(. وقد يتم ت�ضوير هذا 

ال�ضراع باعتباره �ضراًعا لأ�ضباب �ضخ�ضية، اأو التناف�ض على ال�ضلطة، 
ا اأو  اأو ال�ضراع لل�ضيطرة على موارد مادية، اأو �ضراًعا اأيديولوجيًّ

قيميًّا، اأو غير ذلك.

اإلقاء اللوم والم�ضئولية على اأطراف محددة �ضواء على م�ضتوى اأطر الم�ضئولية
الأ�ضباب اأو اإيجاد الحلول والمعالجات.

اأطر الآثار 
والتداعيات

يتم التركيز على نواتج �ضيا�ضات اأو مواقف معينة واآثارها وتداعياتها 
)القت�ضادية غالًبا( �ضواء على المدى الق�ضير اأو البعيد �ضواء؛ من 

حيث تكاليفها القت�ضادية اأو تاأثيراتها في وحدة الدولة وتجان�ضها، 
اأو مكانتها و�ضورتها في الخارج. وهو ما قد يظهر مثاًل في تاأطير 

ق�ضية التفاو�ض مع طرف معين باأنه مرفو�ض كتفاو�ض مع اإرهابيين، 
ومن �ضاأنه اإعطاء انطباع ب�ضعف الدولة وا�ضتالمها. وقد يتغير هذا 

الإطار لحًقا نحو تاأكيد اأهمية التفاو�ض مع اإبراز اأهمية تعزيز 
ال�ضالم وفر�ض التعاي�ض وتقليل الخ�ضائر لجميع الأطراف.

 W. Russell Neuman, Marion R. Just and Ann N. Crigler, الم�ضادر: تجميع الباحث من
 Common Knowledge: News and the Construction of Political Meaning, American Politics

 and Political Economy Series (Chicago: The University of Chicago Press, 1992); 
 Holli A. Semetko and Patti M. Valkenburg, “Framing European Politics: A Content

 Analysis of Press and Television News”, Journal of Communication 50, no. 2 (2000):
 95–96; Steven B. Rothman, “Revising the Soft Power Concept: What Are the Means and

Mechanisms of Soft Power?”, Journal of Political Power 4, no. 1 (2011): 55–56.

وثمة اتجاه ثالث و�ضطي ل يطلق الذاتية الكاملة للباحث في تعيين الأطر وفًقا لخ�ضو�ضية 
كل حالة ويتجنب في الوقت ذاته الح�ضر الم�ضبق لم�ضمون الأطر، وذلك من خالل الكتفاء 
بطرح عنا�ضر وم�ضتويات واأبعاد اأ�ضا�ضية لتحليل الروايات اأو ال�ضرديات ال�ضتراتيجية. فمثاًل 
ا�ضتعارت بع�ض درا�ضات القوة الناعمة الت�ضنيف الخما�ضي ال�ضابق لم�ضمون الأطر مع تطويره 
التمييز  تم  حيث  الدولية؛  العالقات  درا�ضة  في  البنيوي  القتراب  اإ�ضهامات  من  بال�ضتفادة 
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ب�ضكل اأ�ضا�ضي بين نوعين من التاأطير ح�ضب اأ�ضلوب الإقناع والتاأثير؛ الأول هو التاأطير القيمي 
Normative framing؛ حيث يتم طرح الق�ضية من منظور قيمي اأخالقي اأو عاطفي، وتحديد 

م�ضار معين للحركة باعتباره ما ينبغي القيام به Logic of appropriateness اأو الأكثر ات�ضاًقا مع 
القيم والمبادئ بغ�ض النظر عن التقييم العقالني الر�ضيد لتكاليفه واآثاره. ورغم الطابع المثالي 
لهذه الأطر بما يجعلها ظاهريًّا ل تتفق مع الطابع الواقعي الم�ضلحي للعالقات الدولية، فاإن 
لتبني  بال�ضرورة باتجاه دفعهم  الفاعلين الآخرين لي�ض  تاأثيًرا في خيارات  هذه الأطر تمار�ض 
اأو تقليل حرية حركتهم  اأمامهم  م�ضار الحركة المقترح معياريًّا، لكن بتقييد البدائل المتاحة 
في الم�ضارات الأخرى. ووفًقا لروتمان، فاإن ثمة م�ضارات �ضلبية لتوظيف التاأطير القيمي اأو 
العاطفي ب�ضورة �ضراعية وهو ما يحدث مثاًل في حالت لجوء القيادات اإلى تاأطير العالقات 
بين الجماعات الثنية (اأو الدول) على اأ�ضا�ض تناق�ض الهويات والتخويف من الآخر وتكري�ض 

�ضورته كعدو غير قابل للت�ضالح اأو التعاي�ض معه)22)(.

اأما ال�ضكل الثاني فهو التاأطير التحليلي اأو ال�ضببي Analytical/causal framing والذي 
يت�ضمن خلق رواية اأو ق�ضة �ضببية معينة تت�ضمن ترتيًبا معيًنا لالأ�ضباب والتداعيات والربط بينها 
ب�ضورة تلقي بالم�ضئولية اأو الالئمة على اأطراف وعوامل واأ�ضباب معينة اأكثر من غيرها، وتبرز 
الأ�ضباب؛ بحيث تكون مح�ضلة  نتائج وتداعيات لهذه  باعتبارها  (اأو ت�ضخم) ظواهر معينة 
ذلك الدفع باتجاه التاأكيد على �ضرورة تبني )اأو عدم تبني) م�ضارات معينة للحركة من منطلق 
خ�ضائ�ض  عدة  من  التحليلية  الأطر  وت�ضتفيد  معينة.  تجنب) تداعيات  (اأو  تحقيق  �ضرورة 
غير  اإنها  اإذ  اليقين؛  بعدم  وات�ضامها  ال�ضببية  عالقات  تعقيد  اأبرزها  الجتماعية؛  للتفاعالت 
عادة  توجد  حيث  اإدراكيًّا؛  عليها  ال�ضتدلل  يتم  ما  بقدر  المطلق  المو�ضوعي  للتقدير  قابلة 
م�ضارات متعددة لل�ضببية (حال تعدد الأ�ضباب الكافية) اأو على الأقل عوامل واأ�ضباب متعددة 
لأي ظاهرة، وهو ما يف�ضح المجال للتركيز على بع�ضها والتقليل من اأهمية اأخرى، بما يقلل 
اآخرين. ويمكن لأطراف مختلفة  اأي تداعيات �ضلبية ويحملها لفاعلين  الفاعل عن  م�ضئولية 

 Steven B. Rothman, “Revising the Soft Power Concept: What Are the Means and Mechanisms of Soft Power?” Journal )(22(
 of Political Power 4, no. 1 (2011): 55–56; Melissa Labonte, Human Rights and Humanitarian Norms, Strategic Framing,
 and Intervention: Lessons for the Responsibility to Protect, Routledge Global Institutions Series 71 (New York: Routledge,
 Taylor and Francis, 2013): 56–60.
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تبني الأطر التحليلية ال�ضببية �ضواء تلك التي تدعي كونها �ضحية، وهو ما يقابله عادة روايات 
على  اأو  اأخرى  عوامل  على  بالم�ضئولية  تلقي  التهام  مو�ضع  الأطراف  من  م�ضادة  اأو  مقابلة 
الجماعات المدعية ال�ضطهاد ذاتها، ف�ضاًل عن اإمكانية توظيف هذه الأطر من اأطراف ثالثة 
بغر�ض تبرير التدخل باأ�ضكال معينة. وتغير الأطر التحليلية طبيعة البدائل والخيارات المتاحة 
لمختلف الفاعلين، مع �ضعي كل فاعل لتجنب انت�ضار اأو ا�ضتقرار الأطر التي تتهمه بالتواطوؤ اأو 

الم�ضئولية؛ اإذ اإن من �ضاأنها جعل ا�ضتمرار الو�ضع القائم اأكثر �ضعوبة له)22)(.

وفي ت�ضنيف اآخر قائم على التمييز بين الأبعاد الزمنية المكانية، تقترح درا�ضة Kaan ثالثة 
الما�ضي(، وال�ضرديات الجغرافية،  التاريخية )عن  ال�ضرديات  لل�ضرديات؛ هي  اأ�ضا�ضية  اأنماط 
واأخيًرا ال�ضرديات عن ال�ضيا�ضة الدولية، مع اإمكانية التمييز بين ال�ضرديات الكبرى الأ�ضا�ضية  
اأوالأ�ضلية Master narratives وال�ضرديات الم�ضادة Counter–narratives في كلٍّ من هذه 
الأنماط باعتبار اأن التفاعل بين هذه ال�ضرديات ون�ضاط الفاعلين المروجين لها ومكانتهم هو 

الذي ي�ضبب ا�ضتمرار اأو تغير الثقافة ال�ضتراتيجية)22)(.

وتف�ضل درا�ضة Roselle واآخرون عدة م�ضتويات اأ�ضا�ضية لتحليل ال�ضرديات ال�ضتراتيجية 
تتدرج من الم�ضتوى الدولي اإلى ال�ضرديات القومية و�ضوًل اإلى �ضرديات الق�ضايا. ويت�ضمن 
الأ�ضا�ضيين من  الفاعلين  الأ�ضا�ضية؛ من حيث تحديد  ال�ضردية  اأو  الرواية  كل م�ضتوى عنا�ضر 
)مثل  البيئة  اأو  ال�ضياق  وطبيعة  ال�ضخ�ضيات(،  )بناء  الأ�ضا�ضية  و�ضماتهم  الدول  وغير  الدول 
طبيعة النظام الدولي اأحادي اأم تعددي، فو�ضوي �ضراعي اأم تعاوني...(، وطبيعة ال�ضراعات 
اأو التفاعالت الأ�ضا�ضية )من يفعل ماذا لمن اأو ماذا، وما ردود الأفعال والتفاعالت الناجمة 
عن ذلك؟ وقد ي�ضمل هذا المكون كذلك تحديد م�ضادر الخطر والتهديد والأطراف التي 
ي�ضتهدفها(، واأخيًرا المعالجة اأو الحل المقترح Resolution؛ حيث اإن اأحد عنا�ضر جاذبية 
الروايات هو تحديد المعالجة اأو الحل الفعلي اأو المقترح لمواجهة ال�ضراعات اأو الأطراف 

 Rothman, “Revising the Soft Power Concept”: 55; Deborah. A. Stone, “Causal Stories and the Formation of Policy  )(22(
Agendas”, Political Science Quarterly 104, no. 2 (1989): 281–300.

 Kadri Kaan Renda, Discursive Change in Turkish Strategic Culture: Changing Narratives, Roles and Values (PhD diss., )(22(
King’s College London, 2013): 62–84.
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م�ضدر الم�ضكالت في اإطار ال�ضياق القائم اأو العمل على تغييره وا�ضتحداث �ضياق جديد. 
ويفتر�ض اأن يت�ضم هذا الحل بالجاذبية والواقعية اأو القدرة على تحقيقه في الوقت ذاته كي 

ت�ضبح الرواية ال�ضتراتيجية اأكثر تاأثيًرا)22)(.

جدول )1–2(: م�ضتويات ال�ضرديات ال�ضتراتيجية وبناء القوة الناعمة

�ضرديات 
النظام 
الدولي

تحدد كيفية هيكلة العالم وطبيعة النظام الدولي، والفاعلين الأ�ضا�ضيين فيه، 
والتفاعالت الأ�ضا�ضية ال�ضراعية والتعاونية القائمة والمحتملة، وهو ما يظهر مثاًل 

في روايات مثل الحرب الباردة، والحرب على الإرهاب، وال�ضعود ال�ضيني 
وغيرها. ويمكن بطبيعة الحال اإ�ضافة م�ضتوى فرعي للروايات في هذا ال�ضدد 

يت�ضل ب�ضرديات النظام الإقليمي.

ال�ضرديات 
القومية 

 National
narratives

تحدد ق�ضة الدولة اأو الأمة وقيمها واأهدافها )مثل ت�ضوير الوليات المتحدة 
ذاتها كدولة محبة تاريخيًّا لل�ضالم وملتزمة بقيم الحرية والديمقراطية( وخبراتها 
وما�ضيها، وم�ضتقبلها. ويمكن مد هذا الم�ضتوى لي�ضمل الروايات عن الفاعلين 
�ضواء كانوا من الدول اأو غير الدول مع اإمكانية تحليل ات�ضاق الروايات الذاتية 
للفاعلين دون م�ضتوى الدولة مع الروايات القومية باعتبار ذلك موؤ�ضًرا على 

درجة التكامل القومي.

�ضرديات 
 الق�ضايا 
 Issues

narratives

تت�ضمن تعريًفا للق�ضايا والم�ضكالت، وتحديًدا للفاعلين الأ�ضا�ضيين، وتبرز 
الحاجة ل�ضيا�ضات معينة، ولماذا هي مرغوبة )من الناحية القيمية(، وكيف يمكن 

تنفيذها اأو اإنجازها بنجاح، اأي تعريف الق�ضايا وال�ضيا�ضات على نحو يو�ضح 
ِلَم هي مطلوبة ومرغوبة وممكنة، وهي جميًعا عنا�ضر تندرج في اإطار اإ�ضفاء 

ال�ضرعية على �ضيا�ضات معينة بما يعزز موقف �ضانع القرار اأمام النخب ال�ضيا�ضية 
والجماهير داخل الدولة وخارجها.

 Laura Roselle, Alister Miskimmon and Ben O’Loughlin, “Strategic Narrative: :الم�ضدر
 A New Means to Understand Soft Power”, Media, War and Conflict 70, no. 1 (2014):
 70–84; Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin and Laura Roselle, Strategic Narratives:

 Communication Power and the New World Order, Routledge Studies in Global
 ,Information, Politics and Society 3 (New York: Routledge 

Taylor and Francis, 2013): 5–8.

Roselle, Miskimmon and O’Loughlin, “Strategic Narrative”: 70–84. )(22(
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وتمثل قدرة الفواعل على تطوير روايات متكاملة وجذابة على كلٍّ من هذه الم�ضتويات 
موؤ�ضًرا على القوة الناعمة للفاعل واأحد م�ضادر ومظاهر قدرته على التاأثير، مع اإدراك عدم 
�ضيطرة الحكومات على جميع الروايات وم�ضاركة فاعلين اآخرين في اإنتاج وترويج الروايات 
ل �ضيما مع التغير الحادث في تكنولوجيا الت�ضال والمعلومات. وعلى العك�ض، يمثل غياب 
�ضيما م�ضتوى الرواية القومية الذاتية(  اأو �ضعف الروايات على اأيٍّ من هذه الم�ضتويات )ل 
اأو عدم تما�ضكها اأو القدرة على �ضياغتها ون�ضرها بطريقة مقنعة موؤ�ضرات على �ضعف القوة 
الناعمة للدولة ومحدودية قدرتها على تحقيق اأهدافها. ورغم �ضرورة تنا�ضب ال�ضرديات مع 
تطور قدرات الدولة )�ضعوًدا وهبوًطا(، فاإن ذلك ل يعني التقيد بال�ضرورة بالقدرات الراهنة؛ 
اإذ ل يعتمد نجاح ال�ضرديات وجاذبيتها بال�ضرورة على مدى �ضدق تعبيرها عن الواقع بقدر 
ا اإلى  ا�ضتنادها اإلى هذا الواقع جزئيًّا لتطوير روؤية اإيجابية للم�ضتقبل. وتذهب الدرا�ضات اأي�ضً
اأن ال�ضرديات الجيو ا�ضتراتيجية الأكثر تركيًزا على فكرة الت�ضارك في الم�ضئولية في نطاقات 
جيو �ضيا�ضية معينة وا�ضتيعاب ال�ضرديات الخا�ضة بالدول وال�ضعوب الأخرى في اإطار تفاو�ضي 
يوؤكد على العتماد المتبادل والتعددية القطبية – هذه ال�ضرديات – تحظى بفر�ض اأعلى للتمتع 
اإلى  مبا�ضرة  ت�ضعى  اأو  تدعي  التي  بال�ضرديات  مقارنة  والتوافق حولها  والنت�ضار  بالم�ضداقية 
اأو  و/  القطبية  والأحادية  التبعية  على  وتقوم  معين  �ضيا�ضي  جيو  نطاق  اأو  مجال  في  التحكم 
في  المتحدة  الوليات  بقيادة  الغربي  المع�ضكر  �ضردية  نجاح  في  مثاًل  ذلك  )وظهر  ال�ضراع 
مواجهة الخطر ال�ضيوعي للدفاع عن العالم الحر مقارنة بال�ضرديات الأمريكية في مرحلة ما 

بعد اأحداث �ضبتمبر )133 في عهد جورج بو�ض البن()22)(.

الخطابات  اأو  الر�ضائل  م�ضمون  على  التركيز  اقت�ضار  عدم  الت�ضالية  المناهج  وتفتر�ض 
ما  وهو  ككل،  الت�ضالية  العملية  تحليل  من  كجزء  ذلك  يتم  اأن  واإنما  وال�ضرديات،  والأطر 
ثم   Projection هذه الروايات، وكيفية عر�ضها Formation يقت�ضي تحليل كيفية ت�ضكيل

 James Pamment, “Strategic Narratives in US Public Diplomacy: A Critical Geopolitics”, Popular Communication 12,  )(22( 
No. 1 (2014): 59–61.
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ن�ضرها Diffusion، وال�ضتقبال Interception النقدي لها، والتفاعالت Interactions التالية 
على ذلك �ضواء لدى الم�ضتقبلين اأو من ِقَبل الدول التي تقدم روايات مناف�ضة)22)(.

3- المداخل ال�ستغاللية وال�سراعية والتاأطيرات ال�سلبية
بخالف التجاهات ال�ضابقة التي تركز ب�ضكل اأ�ضا�ضي على الطابع الإيجابي لممار�ضات 
الأطراف  واإقناع  لتح�ضين �ضورتها  الدولة  ت�ضتهدف توظيف موارد  باعتبارها  الناعمة  القوة 
الأخرى بر�ضائلها واأهدافها، وهو ما قد يعتمد في بع�ض الأحيان على اآليات خداعية للمبالغة 
اأو  ال�ضتغاللية  المداخل  على  ركزت  درا�ضات  ثمة  اأن  اإل  الذاتية)133(،  ال�ضورة  تح�ضين  في 
اإقناع  يقوم على  ب�ضكل ل  الناعمة  القوة  التالعبية))13( وال�ضراعية والإكراهية في ممار�ضات 
�ضورة  اأو  الأخرى  الأطراف  �ضورة  ت�ضويه  اأو  باإدراكاتها  التالعب  بقدر  الأخرى  الأطراف 
اأبعاد  اأو  حواف  »ذات  باأنها  الناعمة  القوة  لو�ضف  البع�ض  يدفع  ما  وهو  لديها،   ال��ذات 
�ضلبة/ �ضراعية«)131(. وتقوم هذه المداخل على عدة افترا�ضات اأ�ضا�ضية تمثل وفًقا لأ�ضحابها 

Roselle, Miskimmon and O’Loughlin, “Strategic Narrative”: 70–84. )(22(
القوة  ملوارد  الزائفة  الدميقراطية  اأو  ال�ضلطوية  الدول  بع�ض  تزييف  على  بالرتكيز  الناعمة  بالقوة  التالعب  مفهوم  الدرا�ضات  بع�ض  حتلل   )133(
الإعالم  على  لل�ضيطرة  معقدة  اآليات  وتوظيف  �ضكلية،  رقابية  وهيئات  مدين  جمتمع  منظمات  اإن�ضاء  خالل  من  الدولة،  لدى  الناعمة 
انظر:  للمزيد،  الواقع.  بخالف  فقط  ال�ضلطوية  الدول  على  التالعبي  التوظيف  تق�رض  الزاوية  هذه  اأن  اإل  وتوجيهه.  والبديل   التقليدي 

.Walker, “The Authoritarian Threat”

))13( ميثل التالعب اأو ال�ضتغالل Manipulation منطقة رمادية بني الإكراه والإقناع واخلداع. ومتيز بع�ض الدرا�ضات ح�ضب معيار التاأثري يف 
هام�ض اخليارات بني التالعب التقييدي Limiting manipulation الذي يقلل اإدراك الفاعل امل�ضتهدف باخليارات املتاحة له، والتالعب 
املو�ضع Expanding الذي ي�ضتهدف تو�ضيع نطاق روؤية الفاعل امل�ضتهدف لت�ضمل خيارات واحتمالت اأخرى عند اتخاذ القرار. وميكن 
احلديث عن اأمناط �ضديدة التنوع من الآليات املمكن توظيفها من اأجل التالعب بعمليات �ضنع القرار، اإل اأنها تقوم على التاأثري يف دوافع 
اإلخ( تدفع الفرد ب�ضكل تلقائي )انفعايل( اإىل النحياز لجتاه  اأو الإعجاب..  اأو الكراهية  الفرد �ضواء عرب موؤثرات عاطفية )مثل اخلوف 
معني اأو عرب موؤثرات ذهنية فكرية عقلية تدفع الفرد لختيار توجهات و�ضلوكيات معينة بناًء على ح�ضابات وتقديرات تبدو منطقية لكنها 
تخفي انحيازات معينة. وقد ف�ضلت بع�ض الدرا�ضات عدة اآليات اأ�ضا�ضية للتالعب وللت�ضتيت اجلماعي اأو احلفاظ على ال�رضعية ودعمها 
دون الرتكيز على بناء م�ضادرها اأو الدفاع املبا�رض عنها والرتويج لها، بقدر �رضف النتباه عن �ضلبياتها وال�ضعي لت�ضتيت اأو اإعادة توجيه 
النتقادات املوجهة �ضدها من خالل ثالث اآليات اأ�ضا�ضية؛ هي: جتاهل املو�ضوع واإثارة مو�ضوعات اأخرى بديلة )اإمتاعية اأو تخويفية وهو 
الأرجح من خالل الإ�ضارة مثاًل اإىل اأزمات قد تتعر�ض لها الدولة اأو ا�ضتدعاء اأزمات يف دول اأخرى والتخويف �ضمًنا باإمكان تكرارها اأو 
امتدادها اإىل الدولة(، ومهاجمة املنتقد ذاته ودوافعه و�رضعيته و�ضوًل اإىل التخويف منه )ل �ضيما اأن اخلوف ميثل اآلية تاأطريية  اأ�ضا�ضية توؤثر 
اأ�ضئلة اأخرى غائبة عن احلوار باعتبارها  اأ�ضا�ضي يف اإدراكات الأطراف الأخرى، وتدفعها عادة لتف�ضيل عدم املجازفة(، وطرح  ب�ضكل 
اأكرث اأهمية اأو �رضعية )مثل حتويل الت�ضاوؤل عن ق�ضايا الف�ضاد مثاًل وحقيقة وجودها اإىل الت�ضاوؤل حول اأ�ضحاب امل�ضلحة يف اإثارتها يف 

هذا التوقيت(، انظر: 
 William R. Freudenburg and Margarita Alario, “Weapons of Mass Distraction: Magicianship, Misdirection, and the Dark
Side of Legitimation”, Sociological Forum 22, no. 2 (2007): 146–173.

 Anthony Pratkanis, “Public Diplomacy in International Conflicts: A Social Influence Analysis”, chap. 12 in Routledge  )131(
 Handbook of Public Diplomacy: 111–153.
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�ضرورة لزيادة واقعية تحليالت القوة الناعمة: اأولها �ضرورة نزع الطابع المثالي عن مفهوم 
القوة الناعمة، والنظر اإليه باعتباره قد يكون مكماًل للعمليات الع�ضكرية وجزًءا من عمليات 
اآليات  توظيف  اإلى  الدول  وغير  الدول  من  الفاعلين  مختلف  ي�ضعى  حيث  ال�ضراع؛  اإدارة 
ونزعها  اأن�ضطتهم  على  ال�ضرعية  اإ�ضفاء  اأجل  من  المعلومات  وحروب  العامة  الدبلوما�ضية 
عن خ�ضومهم واجتذاب تاأييد الأطراف الثالثة)132(. وفي حالت غياب ال�ضراع الع�ضكري 
المبا�ضر، قد تت�ضمن القوة الناعمة ممار�ضات اإكراهية �ضاغطة �ضد الأطراف الأخرى، وذلك 
رغم غلبة الطابع الرمزي على هذا الإكراه وعدم اعتماده على ال�ضغوط القت�ضادية اأو الع�ضكرية 
ب�ضورة مبا�ضرة، واإنما اأ�ضكال اأخرى لل�ضراع اأو الحرب الناعمة)132(. كما اأن القوة الناعمة 
قد تقوم على ممار�ضات غير معلنة وغير قانونية وغير �ضرعية جنًبا اإلى جنب مع الممار�ضات 
الإيجابية المعلنة)132(. وثانيها ح�ضور الطابع ال�ضراعي ال�ضفري في ممار�ضات القوة الناعمة؛ 
حيث ت�ضعى الأطراف اإلى تعزيز جاذبيتها وبناء قوتها الناعمة على ح�ضاب ت�ضويه الأطراف 
الأخرى، وهو ما يقت�ضي في المقابل ا�ضتراتيجيات دفاعية للحد من التاأثيرات ال�ضلبية لتحركات 
اأ�ضا�ضي يقوم بتوظيف القوة  الفاعلين الآخرين)132(. وثالثها مركزية دور الحكومات كفاعل 
اإمكانية ا�ضتخدام الفاعلين غير  اأن يمنع ذلك  الناعمة لتحقيق م�ضالح دولهم بالأ�ضا�ض، دون 

 Michael L. Gross, “Soft Power, Public Diplomacy and Just War”, chap. 11 in Routledge Handbook of Ethics and War: Just )132(
 War in the Twenty–First Century, edited by Fritz Allhoff, Nicholas G. Evans and Adam Henschke, Routledge Handbooks
 (London: Routledge, 2013): 147–160; R. S. Zaharna, “Reassessing Whose Story Wins: The Trajectory of Identity
Resilience in Narrative Contests”, International Journal of Communication 10 (2016): 4407–4438.

Mattern,“Why ‘Soft Power’ Isn’t So Soft”: 98–119. )132(
)132( يظهر هذا الفهم للقوة الناعمة حتى على م�ضتوى خطاب بع�ض امل�ضئولني ال�ضيا�ضيني. انظر مثاًل خطاب الرئي�ض الرو�ضي بوتني الذي اأكد 
فيه اأن مفهوم القوة الناعمة يعرب عن اآليات وو�ضائل معقدة لتحقيق اأهداف ال�ضيا�ضة اخلارجية دون ا�ضتخدام الأ�ضلحة، وذلك بالعتماد 
على توظيف املعلومات وو�ضائل اأخرى. لكن لالأ�ضف، هذه الو�ضائل ت�ضتخدم عادة لغر�ض واإثارة النزعات املتطرفة والنف�ضالية والقومية 
التمييز  ال�ضيادة. ومن ثم ي�ضبح من ال�رضوري  الداخلية للحكومات ذات  ال�ضيا�ضية  ال�ضئون  املبا�رض يف  العام والتدخل  بالراأي  والتالعب 
بني حالت التعبري عن الراأي �ضمن الأن�ضطة ال�ضيا�ضية العتيادية، وحالت توظيف الآليات غري القانونية للقوة الناعمة... لكن اأن�ضطة 
»املنظمات غري احلكومية الزائفة« والهياكل الأخرى التي حتظى بالدعم اخلارجي ت�ضتهدف زعزعة ال�ضتقرار يف هذا البلد اأو ذاك، هي 

اأن�ضطة غري مقبولة، انظر: مقتب�ض يف:
 Marcel H. van Herpen, Putin’s Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy (Lanham, MD: Rowman
and Littlefield, 2016): 28–29.

ا لهذا الفهم ال�رضاعي للقوة الناعمة بالتطبيق على رو�ضيا يف درا�ضة Harpen؛ حيث مييز بني ثالثة اأبعاد ملمار�ضة القوة الناعمة من  )132( انظر عر�ضً
منظور �رضاعي: الأول هو التقليد واملحاكاة Mimesis للموؤ�ض�ضات والآليات الغربية ملمار�ضة القوة الناعمة يف اإطار التعاون والتنمية، مبا 
يعك�ض طابًعا اإيجابيًّا ظاهريًّا للقوة الناعمة، والثاين هو حتجيم القوة الناعمة للخ�ضوم Rollback وحماولتهم ت�ضويه �ضورة الدولة من خالل 
تبني تدابري م�ضادة تقوم يف جانب منها على ت�ضويه �ضورة اخل�ضوم اأنف�ضهم، والثالث هو ابتكار اآليات جديدة ملمار�ضة القوة الناعمة �ضواء 
بالعتماد على موارد القوة املحلية ذات اخل�ضو�ضية )مثل الكني�ضة الأرثوذك�ضية يف حالة رو�ضيا(، اأو الآليات الرمادية وال�ضوداء لخرتاق 

املجتمعات املناف�ضة، انظر: املرجع ال�ضابق: 2)–21.
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الحكوميين )من و�ضائل الإعالم ومنظمات مجتمع مدني و�ضركات وغيرها( كاأدوات ت�ضكل 
جزًءا من ال�ضتراتيجيات الحكومية التالعبية �ضواء ب�ضكل �ضريح اأو �ضمني)132(.

وبناًء على ا�ضتعرا�ض الدرا�ضات المختلفة، يمكن التمييز بين عدة اتجاهات فرعية قابلة 
وطبيعة  �ضريتها(،  )اأو  عالنيتها  مدى  ح�ضب  وال�ضراعية  التالعبية  المداخل  �ضمن  لالإدراج 
اأهدافها وغاياتها،  منها، وطبيعة  يعتمد عليها كلٌّ  التي  الأ�ضا�ضية  النف�ضية  والعمليات  الآليات 

و�ضياقات توظيفها، وذلك على النحو التالي:

اأ- �سراع المعلومات والعمليات النف�سية والدعائية الخداعية )البروباجندا( 
و�ضدق  الروايات  جاذبية  على  ال�ضراع  محورية  على  ناي  لتاأكيدات  وتو�ضيًعا  امتداًدا 
الدرا�ضات  بع�ض  ركزت  فقد  و�ضراعاتها،  الناعمة  القوة  لمناف�ضات  كجوهر  المعلومات 
منها  القلب  وفي  الرابع«،  »الجيل  بحروب  يعرف  وما  المعلومات«)132(.  »�ضراعات  على 
وقد  الناعمة.  القوة  ممار�ضة  كيفية  وتحليل  لفهم  اأ�ضا�ضي  كمحور  النف�ضية«  »العمليات 
غير  النزاعات  ونمو  والت�ضالت  المعلومات  ثورة  ظل  في   – الأخيرة  ال�ضنوات   �ضهدت 
للخ�ضوم  المعنوية  ال��روح  خف�ض  نطاق  خ��ارج  النف�ضية  الحروب  امتداد   – المتناظرة 
ال�ضيا�ضية  ال�ضتراتيجيات  من  جزًءا  ت�ضبح  كي  الحربية  وال�ضتراتيجيات  التكتيكات  �ضمن 
والدبلوما�ضية ب�ضكل عام، ولي�ض فقط في مواجهة الخ�ضوم اأو لخدمة اأهداف الحرب؛ حيث 
يتم توظيف المعلومات وال�ضياق؛ من اأجل تح�ضين موقف اأحد الأطراف لدى الآخرين )اأو 
التي  المخططة  العمليات  »تلك  النف�ضية  العمليات  اأو  بالحروب  ويق�ضد  ح�ضابهم(.  على 
اأو  اأو محايًدا  معادًيا  كان  )�ضواء  معين  اأجنبي  اإلى جمهور  منتقاة  وموؤ�ضرات  معلومات  تنقل 

.Pratkanis, “Public Diplomacy in International Conflicts”: 111–153. 132( املرجع ال�ضابق: 12–12؛(
)132( يعد مفهوم �رضاع املعلومات Information conflict اأكرث تعبرًيا عن التوظيفات والأبعاد املتنوعة والعمليات املعلوماتية يف ال�ضياقات املدنية 
غري احلربية جنًبا اإىل جنب مع احلروب املعلوماتية ذات الطبيعة الع�ضكرية. وي�ضمل هذا النوع من ال�رضاعات العديد من الأبعاد املتداخلة 
مع القوة الناعمة؛ مثل العمليات النف�ضية التي ت�ضتهدف تغيري توجهات اجلمهور امل�ضتهدف مبا يتفق مع اأهداف املر�ضل، وحروب التوجيه 
وال�ضيطرة Command and control warfare التي ت�ضعى لإدارة وتوجيه وتن�ضيق حتركات واأفعال القوى املختلفة واحلليفة وعرقلة قدرة 
اخل�ضوم )وذلك اإىل جانب ال�رضاع على البنى التحتية ل�ضبكات املعلومات املدنية والع�ضكرية Network/Cyber warfare، وكذلك ال�رضاع 

على م�ضادر املعلومات Intelligence warfare بحرمان اخل�ضم من م�ضادر معلوماته اأو ت�ضوي�ضها وتاأمني امل�ضادر الذاتية(، انظر: 
 Brett van Niekerk and Manoj Maharaj, “Social Media and Information Conflict”, International Journal of 
Communication 7 (2013): 1163–1164.



142

مفهوم القوة الناعمة وتحليل ال�سيا�سة الخارجية

موؤيًدا( بغر�ض التاأثير في م�ضاعره ودوافعه وتفكيره المنطقي كمقدمة للتاأثير في �ضلوك الأفراد 
 Ron Schleifer والجماعات والمنظمات والحكومات الأجنبية«)132(. ويقترح رون ت�ضليفر
ا لتحليل العمليات النف�ضية كعمليات ات�ضالية ي�ضمل الجمهور الم�ضتهدف والر�ضائل  اإطاًرا ثالثيًّ
وقنوات واآليات الت�ضال؛ حيث تتنوع الر�ضائل بتنوع الجمهور الم�ضتهدف �ضواء من الجمهور 
المحلي والموؤيد المطلوب دعم روحه المعنوية واإيمانه بعدالة الق�ضية واأهميتها، اأو المعادي 
المطلوب ت�ضكيكه في عدالة ق�ضيته وفر�ض انت�ضاره وحثه على الن�ضحاب من ال�ضراع، اأو 
المحايد المطلوب اجتذاب تاأييده اأو منعه من النحياز اإلى الخ�ضوم. وتتنوع كذلك اآليات نقل 
الر�ضائل واإن كان اأكثرها انت�ضاًرا اإما ا�ضتغالل حوادث موجودة بالفعل وتاأطيرها ب�ضكل معين، 
اأو اإطالق مبادرات وت�ضميم المنا�ضبات ابتداًء ب�ضكل متكامل )في �ضورة هجوم اأو مذبحة ... 
اإلخ( لتعظيم اإمكانية توظيفها دعائيًّا)3)1(. وتف�ضل بع�ض الدرا�ضات الأخرى اآليات العمليات 
�ضرائح  اإلى  الخ�ضوم  تق�ضيم  ت�ضتهدف  باعتبارها  الخ�ضوم  مواجهة  في  والنف�ضية  المعلوماتية 
ا اأو طبقيًّا... اإلخ( ما بين موؤيدين للنظام ومعار�ضين  ا اأو اأيديولوجيًّ متمايزة ومتنازعة )�ضواء اإثنيًّ
له وفئة ثالثة محايدة اأو مترقبة، مع التحليل النف�ضي للقيادات الر�ضمية وغير الر�ضمية لكلٍّ من 
هذه ال�ضرائح، بما ي�ضمن ت�ضعيد النزاعات وال�ضراعات الداخلية حتى اإنهاك الخ�ضم اأو حتى 

تدميره ذاتيًّا)))1(.

�ضورها  في  الناعمة  القوة  مع  التعامل  اإلى  الدرا�ضات  بع�ض  تذهب  ذاته،  ال�ضياق  وفي 
 .Propaganda البروباجندا  اأو  الخداعية  الدعاية  اآليات  توظيف  تقوم على  باعتبارها  ال�ضلبية 
تمثل  ل   – ال�ضلبي  اأو  الخداعي  بالمعنى   – الدعاية  اأن  على  ناي  جوزيف  تاأكيدات  ورغم 

 Mark Kilbane, “Military Psychological Operations as Public Diplomacy”, chap. 15 in Routledge Handbook of Public  )132(
 Diplomacy: 187–193; Irwin J. Mansdorf, “The Evolution of Arab Psychological Warfare: Towards ‘Nonviolence’ as a
Political Strategy”, Israel Affairs 21, no. 4 (2015): 649.

 Ron Schleifer, “Psychological Operations: A New Variation on an Age Old Art: Hezbollah versus Israel”, Studies in  )1(3(
Conflict and Terrorism 29, no.1 (2006): 3–4.

 Andrei V. Manoilo, “Models of Information and Psychological Operations Used in International Conflicts”,  )1(((
 in The Eighth IEEE International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing 
 (Chengdu, China 12–14 December 2009) (Los Alamitos, CA: IEEE, 2009): 652–657.
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الدرا�ضات  العملي والعديد من  الواقع  فاإن  الناعمة وتوظيفها)1)1(،  القوة  لبناء  المالئمة  الآلية 
العامة  والدبلوما�ضية  الدعاية  بين  ال�ضديد  والترابط  التداخل  عن  كا�ضفة  حالت  عن  تك�ضف 
اأن الدبلوما�ضية العامة في ن�ضاأتها تعد امتداًدا  وا�ضتراتيجيات ممار�ضة القوة الناعمة، ل �ضيما 
التداخل  هذا  ويثير  ال�ضلبية)2)1(.  دللتها  على  التغلب  محاولة  مع  للبروباجندا  وتطويًرا 
العديد من التحديات والفر�ض من الناحية النظرية بالنظر اإلى التنوع ال�ضديد في الإ�ضهامات 
المعا�ضرة  الدرا�ضات  بع�ض  �ضعت  وقد  واآلياتها.  واأ�ضكالها  اأنواعها  وتعدد  بالدعاية  المتعلقة 
اإلى معالجة هذا التنوع من خالل تطوير ت�ضنيفات لآليات ممار�ضة الخداع �ضواء في الحروب 
البروباجاندا  تطور  حول  ماكدونالد  �ضكوت  درا�ضة  ذلك  ومن  والدبلوما�ضية،  ال�ضيا�ضة  اأو 
وحرب المعلومات في القرن الحادي والع�ضرين التي ميز فيها بين �ضبع اآليات اأ�ضا�ضية للخداع 
انتباه  جذب  )اأي  الإخفاء  الإظهار/  هما:  متداخلين؛  معيارين  على  بناًء  وذلك  والمفاجاأة، 
اأم  ظاهر،  رك  �ضِ اأو  ُطعم  اأو  معينة  ظواهر  اأو  اأبعاد  على  التركيز  بزيادة  معين  اتجاه  في  العدو 
ت�ضتيت انتباه الخ�ضم عما ل نرغب في روؤيته اإياه(، ومعيار الغمو�ض/ التحديد )اأي هل تقوم 
الآلية على ت�ضتيت انتباه الخ�ضم بين عدد كبير من الخيارات والبدائل اأم هل تقوم على تركيز 
انتباه الخ�ضم على بديل بعينه ل�ضرف نظره عن بدائل اأخرى؟()2)1(. ورغم التداخل بين بع�ض 

)1)1( اأكد ناي على هذا املعنى يف كافة كتاباته تقريًبا، وخ�ض�ض بع�ض مقالته لذلك الغر�ض ب�ضكل كامل، انظر: 
Joseph S. Nye (Jr.), “Propaganda Isn’t the Way: Soft Power”, International Herald Tribune (10 January 2013).

)2)1( للمزيد من التفا�ضيل حول تطور الربوباجندا اإىل الدبلوما�ضية العامة يف ال�ضياق الأمريكي، انظر: 
 Nicholas J. Cull, “Public Diplomacy: Lessons from the Past”, CPD Perspectives on Public Diplomacy 2, no. 19 (2009):
131–145.
وحول الجتاهات املوؤكدة على اندراج القوة الناعمة والدبلوما�ضية العامة والت�ضال ال�ضرتاتيجي والعالقات العامة والعمليات النف�ضية 
والع�ضكرية وغريها من املفاهيم �ضمن اإطار عمليات الربوباجندا اأو الدعاية مبعناها الوا�ضع �ضواء املوجه اإىل اجلمهور الداخلي املحلي اأو 
الراأي العام العاملي اأو اأطراف ال�رضاع، باعتبارها جميًعا تنطوي على درجات متفاوتة من التالعب، انظر: فيليب تايلور، ق�سف العقول: 
والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  )الكويت:  املعرفة 122  عامل  �ضامي خ�ضبة،  ترجمة  النووي،  الع�رص  القدمي حتى  العامل  منذ  للحرب  الدعاية 

ا، انظر:  والآداب، 1333(. واأي�ضً
 Pratkanis, “Public Diplomacy in International Conflicts”: 111–153; David Miller, Vian Bakir and Piers Robinson,
 “Propaganda and Persuasion in Contemporary Conflict”, chap. 23 in Routledge Handbook of Media, Conflict and Security,
edited by Piers Robinson, Philip Seib and Romy Fröhlich (New York: Routledge, 2016): 312–313.

)2)1( تتمثل هذه الآليات يف: التمويه اأو التعمية Camouflage )حيث اإخفاء الأهداف اأو الأ�ضخا�ض اأو الأن�ضطة لتجنب ر�ضدها(، وال�رضاك 
 Mimicry حيث اإظهار هدف زائف من اأجل ا�ضتنزاف قوة اخل�ضم واإنهاكه وت�ضتيته(، والتقليد اأو املحاكاة اأو الت�ضبه( Decoy اخلداعية
)حيث اإخفاء الهوية احلقيقية للفاعل وخ�ضائ�ضه خلف هوية اأخرى زائفة(، والتاألق املغ�ضي Dazzle )حيث توظيف الظهور والإغراق 
غري  ت�ضورات  تعزيز  ي�ضتهدف  )الذي   Disinformation املعلوماتي  والت�ضليل  اخل�ضم(  ت�ضوي�ض  اأجل  من  الزائد  التف�ضيلي  املعلوماتي 
دقيقة لدى اخل�ضوم على امل�ضتوى ال�ضرتاتيجي من خالل توظيف مزيج من اآليات اخلداع الأخرى املختلفة(، والربط ال�رضطي الزائف 
Conditioning )حيث يتم تكرار منط معني لالإيحاء للخ�ضم بارتباط �رضطي معني، ثم يتم خمالفة ذلك مثل حتريك وتعبئة القوات امل�رضية = 
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هذه الآليات وغلبة الطابع الع�ضكري على اأمثلة توظيفها، فاإنها تظل قابلة للتطبيق في المجال 
قابلة لالإدراج �ضمن الآليات  ال�ضلم وال�ضراع، بما يجعلها  اأوقات  الدبلوما�ضي في  ال�ضيا�ضي 

الخداعية لممار�ضة القوة الناعمة.

وقد ركزت بع�ض الدرا�ضات ب�ضكل خا�ض على الآليات الجديدة ذات ال�ضلة بمجالت 
التاأثير  التوا�ضل الجتماعي كاآليات لل�ضراع المعلوماتي؛ بهدف  توظيف الإنترنت وو�ضائل 
في التوجهات الفردية والجماعية وقطاعات معينة من الراأي العام في الدول الأخرى حول 
والدول  للنظم  وال�ضلبة  الناعمة  القوة  هدم  اإلى  و�ضوًل  وخ�ضومها،  ذاتها  الدولة  �ضورة 
المدنية  ال�ضطرابات  واإثارة  المعار�ضة  حركات  ح�ضد  في  الآليات  هذه  دور  عبر  الأخرى 
في المجتمعات المختلفة. ول تت�ضبب هذه الآليات بمفردها في اندلع الثورات اأو الع�ضيان 
المدني؛ اإذ يتطلب ذلك عوامل مو�ضوعية و�ضياقية متعددة، اإل اأن و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 
ت�ضرع من وتيرة التوا�ضل والحوار وبلورة وعي جماعي معين )غير دقيق معلوماتيًّا بال�ضرورة( 

بين المتظاهرين بما ي�ضاعد في التعجيل بعمليات التعبئة والح�ضد)2)1(. 

ح�ضور  تلقائي  ب�ضكل  الناعمة  القوة  لتوظيف  والتالعبية  ال�ضراعية  الأبعاد  وت�ضتدعي 
الأبعاد والآليات الدفاعية في مواجهتها اأو ما يعرف اأحياًنا ب�� »الحرب الناعمة الدفاعية«)2)1(. 
ال�ضعي  بقدر  لها،  والترويج  وقيمها  الذاتية  النماذج  الدفاع عن  على  فقط  يقت�ضر  ل  ما  وهو 
اآلياتها.  توظيف  اأو  لديهم  الناعمة  القوة  موارد  مختلف  ا�ضتعرا�ض  من  الخ�ضوم  لحرمان 
اأن  باعتبار  الناعمة«  »الحرب  مفهوم  ازدهار  مثاًل  الإيرانية  الحالة  �ضهدت  ال�ضياق  هذا   في 
العمليات  من  �ضل�ضلة  عبر  لال�ضتهداف  تتعر�ض   – بها  المرتبطة  القوى  وكذلك   – الدولة 

القواعد  تغيري  الفعلي(، واأخرًيا  الهجوم  النمط وقت احلرب وتنفيذ  اأكتوبر، ثم خمالفة هذا  ال�ضوي�ض دون هجوم قبل حرب  = عند قناة 
والتكتيكات ب�ضكل خارج عن التوقعات، انظر: 

 Scot MacDonald, Propaganda and Information Warfare in the Twenty–First Century: Altered Images and Deception
Operations, Contemporary Security Studies (London: Routledge, 2007): 92–117.

Niekerk and Maharaj, “Social Media”: 1163–1169. )1(2(
)2)1( ينبغي التمييز بني هذا ال�ضتخدام املو�ضع ملفهوم احلرب الناعمة الدفاعية مقارنة بالتوظيف الأ�ضيق نطاًقا الذي تطرحه بع�ض الأدبيات عند 
تناول احلرب املعلوماتية الدفاعية؛ حيث يتم الرتكيز ب�ضكل اأ�ضا�ضي على حماية البنية التحتية املعلوماتية للدولة وتاأمينها وتطوير القدرة على 

ا�ضرتدادها يف مواجهة اأي هجمات اأو حماولت لالخرتاق اأو التدمري مبا يوؤثر �ضلًبا على هياكل وعمليات �ضنع القرار، انظر:
 David S. Alberts, Defensive Information Warfare (Washington, DC: National Defense University Press, 1996): 1–34; Peng
 Liu and Sushil Jajodia, Trusted Recovery and Defensive Information Warfare, Advances in Information Security (New
 York: Springer Science+Business Media, 2002): 1–14.
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المعلوماتية والت�ضالية والنف�ضية المكثفة والموجهة وال�ضتراتيجية، وهو ما يجعل اأن�ضطة القوة 
الثقافي)2)1(. وقد  الناتو  اأو  الغربية  الناعمة للدولة تت�ضم بطابع دفاعي في مواجهة الإمبريالية 
�ضمل ذلك في الحالة الإيرانية حظر و�ضائل الإعالم ومنتجات الثقافة الجماهيرية الغربية)2)1(. 
المدني  المجتمع  اأن�ضطة منظمات  قيوًدا على  اأخرى  وب�ضكل مماثل، فر�ضت رو�ضيا ودول 
وتمثل  اأطراف خارجية  لم�ضالح  وكيلة  باعتبارها  بالخارج  المرتبطة  تلك  �ضيما  ل  داخلها، 
منظمات غير حكومية زائفة واإحدى اآليات القوة الناعمة غير القانونية التي ت�ضتهدف زعزعة 

ال�ضتقرار في البالد التي تتواجد فيها على حد تعبير الرئي�ض الرو�ضي بوتين)2)1(. 

وعلى م�ضتوى �ضراع المعلومات الإلكتروني – ل �ضيما على م�ضتويات التاأثير الفكري 
الفردي والجماعي – ي�ضمل الدفاع المعلوماتي اآليات متعددة؛ منها: التوعية بخطورة مواقع 
الإلكترونية، وتوظيف مجموعات وبرمجيات  المعلوماتية  التوا�ضل الجتماعي والعمليات 
خا�ضة من اأجل الترويج الدفاعي عن �ضورة الدولة ونخبها الحاكمة وتوجهاتها و�ضيا�ضاتها، 
وا�ضتغالل البيانات والمعلومات التي توفرها و�ضائل التوا�ضل الجتماعي ل�ضتهداف الأفراد 
والجماعات المعار�ضة، و�ضوًل اإلى الحظر الجزئي اأو الكلي لبع�ض مواقع وخدمات التوا�ضل 
المحلية  والبدائل  التقنية  القدرات  بامتالك  فاعليته  ترتبط  ما  )وهو  الإلكترونية  الجتماعي 
ف�ضاًل  القائم،  النظام  والح�ضد �ضد  التعبئة  اكتمال  و�ضبقه مرحلة  التدخل  المالئمة، وتوقيت 
عن توازي التدخل مع معالجة الأ�ضباب المو�ضوعية الم�ضتح�ضرة لالأدوار ال�ضراعية لو�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي الإلكترونية()113(.

)2)1( انظر على �ضبيل املثال باللغة العربية �ضل�ضلة اإ�ضدارات مركز احلرب الناعمة الذي تاأ�ض�ض يف لبنان عام ))13 انطالًقا من مقولة الإمام ال�ضيد 
علي اخلامنئي باأن الأولوية الرئي�ضّية اليوم هي مواجهة احلرب الناعمة التي تهدف اإىل اإيجاد ال�ضكوك واخلالفات و�ضوء الظن بني النا�ض مبا 
اأف�ضى ب�رضورة اإن�ضاء مركز متخ�ض�ض يف درا�ضة هذه احلرب والتوعية بها وحت�ضني املجتمعات �ضدها وكيفية مواجهة »احلرب الناعمة التي 
ي�ضنها الآخرون علينا خا�ضة كم�ضلمني. للمزيد، انظر: مركز احلرب الناعمة للدرا�سات، http://softwar–lb.org. وكذلك الكتب ال�ضادرة 
عن املركز بالتعاون مع جمعية املعارف الإ�ضالمية الثقافية ومركز قيم للدرا�ضات واملتاحة على موقع املركز وعناوينها: احلرب الناعمة: 
املفهوم–الن�ضاأة و�ضبل املواجهة )))13(، وروؤية الإمام اخلامنئي يف مواجهة احلرب الناعمة )))13(، و: كيف نواجه احلرب الناعمة 
)1)13(، و: احلرب الناعمة الأ�ض�ض النظرية والتطبيقية، و: احلرب الناعمة معامل روؤية الإمام اخلامنئي دام ظله )2)13(، و�ضبكات 

التوا�ضل الجتماعي: من�ضات للحرب الأمريكية الناعمة )2)13(.
 Edward Wastnidge, “The Modalities of Iranian Soft Power”: 364–377. )1(2(

Marcel van Herpen, Putin’s Propaganda Machine: 28–29; Dougherty, Russia’s Soft Power: 28. )1(2(
Niekerk and Maharaj, “Social Media”: 1164–1177. )113(
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العلمية  الدرا�ضة  اإمكانية  اأنه رغم  الباحث  المداخل، يرى  وفي معر�ض تقييم ونقد هذه 
ال�ضلة، فاإن محاولة  البيانات والمعلومات ذات  العمليات والآليات بعد توافر  الالحقة لهذه 
تحليلها اآنيًّا في ظل طابعها ال�ضري تزيد احتمالت الوقوع في اإ�ضار التف�ضيرات التاآمرية غير 
اأو الدح�ض بالمعنى العلمي، وهو ما قد ينطبق حتى حال توافر المعلومات  القابلة لالختبار 
بالنظر اإلى اأن العمليات النف�ضية الناجحة )اأو بالأحرى بع�ضها( فقط هي التي يتم الإعالن عنها 
عادة))11(. وتكاد الآليات الدعائية البي�ضاء – من حيث عالنية م�ضادرها ومعلوماتها – تكون 
وحدها هي الأكثر قابلية للدرا�ضة الآنية مقارنة بالآليات الأخرى »الرمادية« و»ال�ضوداء« الأقل 
اآلياتها. اإل اأن مثل هذا التمييز  و�ضوًحا في م�ضادرها و�ضدق معلوماتها، والأكثر تالعًبا في 
يدفع باتجاه التركيز على الدبلوما�ضية العامة كمدخل اأكثر مالءمة بالنظر اإلى ت�ضمنه الآليات 

الدعائية »البي�ضاء« �ضمن �ضوره. 

ويتمثل ال�ضتثناء الآخر في هذا ال�ضدد في بع�ض الآليات الدفاعية التي قد يحظى بع�ضها – 
عن عمد – بطابع اأكثر عالنية ي�ضّهل درا�ضتها الآنية، مع مراعاة اأنها تعبر عن جانب دفاعي من 
القوة الناعمة للدولة، وتعك�ض في اأحيان اأخرى موؤ�ضرات ل�ضعف هذه القوة واإخفاء م�ضكالتها 
الدولة وا�ضتهدافها. وفي كل  بالتاآمر �ضد  الخارجية  اتهام الأطراف  المبالغة في  تحت مظلة 
النف�ضية من  العمليات  لهذه  المعلنة  الجوانب  من  العديد  درا�ضة  الممكن  من  يظل  الأحوال، 
خالل درا�ضة اآليات الدبلوما�ضية العامة ور�ضائلها من جهة، وعمليات الو�ضم والتجري�ض من 

جهة ثانية. 

ب- اآليات التاأطير ال�سلبي المعلنة للخ�سوم 
ي�ضعب  الذي  النف�ضية  والعمليات  التالعبية  الدعاية  لآليات  ال�ضري  الطابع  بخالف 
تلجاأ  الناعمة؛ حيث  للقوة  ال�ضراعية  الأبعاد  التعبير عن  اأكثر عالنية في  اآليات  ثمة  درا�ضتها، 
الدول والمنظمات الدولية اإلى التاأطير ال�ضلبي لبع�ض الأطراف بما يخ�ضم من القوة الناعمة 
لهذه الأطراف، وي�ضهم في تعزيز اأو حماية القوة الناعمة الذاتية للفاعل. ويمكن التمييز بين 

MacDonald, Propaganda and Information Warfare: 70. )11((
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ذات  الدولية  والعالقات  الخارجية  ال�ضيا�ضة  اأدبيات  تثيرهما  ال�ضدد  في هذا  اأ�ضا�ضيتين  اآليتين 
ال�ضلة؛ وهما:

 Shaming strategies اآليات الإحراج والو�سم والتجري�ض •
والتزامات  وقيم  لمعايير  الفاعل  انتهاك  ف�ضح  اأو  ك�ضف  خالل  من   – الإحراج  يمثل 
ال�ضبط  لتحقيق  الرمزية  العقوبات  لتوظيف  الأ�ضا�ضية  الآليات  اإحدى   – قانونية  اأو  اأخالقية 
التاأ�ضيل النظري ب�ضكل  على مختلف الم�ضتويات. ورغم محدودية  اأو التحكم الجتماعي 
كاٍف لآليات الإحراج في اأدبيات العالقات الدولية، فقد اهتمت بع�ض الدرا�ضات – ل �ضيما 
مجال  في  �ضيما  ل  الإحراج  لآليات  المختلفة  بالتطبيقات   – الجتماعي  البنائي  المنظور 
المجتمع  لمنظمات  الأ�ضا�ضية  الآليات  اإحدى  الإحراج  يعد  اإذ  الإن�ضان؛  حقوق  انتهاكات 
الم�ضئولين من خالل  مبا�ضر في  ب�ضكل  التاأثير  ت�ضتهدف  الدفاعية والحقوقية، والتي  المدني 
تو�ضيح النتهاكات والتجاوزات وبيان م�ضئوليتهم عنها، اأو ت�ضعيد ال�ضغط من خالل تعبئة 
الإحراج Mobilization of shame عبر توظيف �ضبكات عالقات هذه المنظمات بالفاعلين 
ال�ضغط  اأو  الم�ضئولين  على  نفوذهم  ممار�ضة  يمكنهم  ممن  الدول  وغير  الدول  من  الآخرين 
عليهم �ضيا�ضيًّا واقت�ضاديًّا اأو ع�ضكريًّا؛ كي يغيروا �ضلوكهم)111(. وبهذا المعنى فاإن فاعلية اآليات 
الإحراج ل ترجع فقط اإلى تاأثيراتها الرمزية ال�ضلبية على مكانة الدولة، واإنما التخوف من اأن 
اأو اأ�ضكال اأخرى للتدخل وال�ضغط. وقد تزايد الهتمام بالتطبيقات  ت�ضكل مقدمة لعقوبات 
المختلفة لآليات الإحراج ل �ضيما مع ظهورها في �ضيا�ضات اأطراف وفواعل متعددة من الدول 
والمنظمات الدولية وموؤ�ض�ضات الت�ضنيف القت�ضادية والمنظمات الدفاعية والحقوقية وغيرها 
وفي ق�ضايا متنوعة ل تقت�ضر على حقوق الإن�ضان واإنما تت�ضع لت�ضمل دعم الإرهاب وتجارة 

المخدرات والممار�ضات القت�ضادية لل�ضركات وغيرها)112(.

 H. Richard Friman, “Introduction: Unpacking the Mobilization of Shame”, chap. 1 in The Politics of Leverage in  )111(
 International Relations: Name, Shame, and Sanction, edited by H. Richard Friman, Palgrave Studies in International
 Relations (Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015): 3–4.

H. Richard Friman, “Conclusion: Exploring the Politics of Leverage”, chap. 11 in The Politics of Leverage: 206–209. )112(
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اأ�ضا�ضيين من ا�ضتراتيجيات الإحراج ح�ضب  وتطرح بع�ض الدرا�ضات تمييًزا بين نوعين 
�ضمول الإحراج وغايته؛ الأول: الإحراج الو�ضمي اأو التجري�ضي Stigmatizing shaming؛ 
حيث يتم ت�ضويه �ضمعة الطرف الآخر والتنديد ب�ضلوكياته و�ضجبها وتحويل النتهاك اأو ال�ضلوك 
المنحرف اإلى محدد اأ�ضا�ضي لمكانة الفاعل وهويته، بما يتجاوز اإدانة الفعل اأو المخالفة اإلى 
اإدانة الفاعل نف�ضه واإهانته وو�ضمه كفاعل غير �ضوي اأو غير مقبول اإعادة دمجه، وهو ما يزيد 
احتمالت الجرائم اأو النتهاكات المرتكبة من قبل الفاعل المو�ضوم. ويظهر هذا النمط مثاًل 
على الم�ضتوى الدولي في و�ضف دول اأو نظم معينة باأنها دول مارقة Pariah/Rogue States؛ 
الثاني:  المقابل،  وفي  لها.  �ضلوك محدد  انتقاد  ولي�ض  للدولة ككل  ا  عقابيًّ الهدف  ي�ضبح  اإذ 
الإحراج الإدماجي Reintegrative shaming الذي ي�ضتهدف تقليل معدلت النتهاكات من 
خالل الإحراج لكن في اإطار الحفاظ على عالقات وروابط تبقي على احترام الفاعل – رغم 
اإدانة الفعل اأو المخالفة – مع فتح المجال لإنهاء الإحراج والخالفات وتجاوزها من خالل  
العتذار والتعوي�ض اأو التكفير عن الأخطاء، اأو تو�ضيح م�ضارات معينة لمراجعة موقف الدولة 

اأو الفاعل المخالف لإخراجه من الت�ضنيفات ال�ضلبية اأو القائمة ال�ضوداء ذات ال�ضلة)112(. 

وبالمثل ت�ضير بع�ض الدرا�ضات ذات ال�ضلة في مجال العالقات الدولية اإلى �ضرورة عدم 
الفاعل  بطبيعة  مرتبطة  متعددة  بعوامل  فاعليتها  ترتبط  اإذ  الإحراج؛  اآليات  تاأثير  في  المبالغة 
الممار�ض لها من جهة )مدى م�ضداقيته وات�ضاق �ضيا�ضاته وممار�ضاته، وما يتمتع به من قدرات 
الفاعل و/  وا�ضتعداد  قوتها وم�ضداقيتها،  اأخرى ومدى  باأطراف  بها  يرتبط  التي  وال�ضبكات 
موؤ�ض�ضيًّا  وقدرتهم  بالمخالفين  العقوبات  اإيقاع  وتكاليف  اأعباء  لتحمل  الأطراف  هذه  اأو 
وماديًّا على ذلك، ومدى القدرة على عزل الطرف الم�ضتهدف وحرمانه من م�ضارات الدعم 

 John Braithwaite, “Diversion, Reintegrative Shaming and Republican Criminology”, in Diversion and Informal Social  )112(
 Control, edited by Günter Albrecht and Wolfgang Ludwig–Mayerhofer, Prevention and Intervention in Childhood and
Adolescence 17 (Berlin: Walter de Gruyter, 1995): 145–146.

ويف �ضياق مقارب، يطرح �ضتيل Steele مفهوم القوة امل�ضادة للجمال Aesthetic counter power الذي يتداخل يف العديد من اأبعاده مع 
مفهوم الو�ضم اأو التجري�ض؛ حيث يتم حتدي ال�ضور الإيجابية التجميلية التي تطرحها الدول عن ذاتها، �ضواء بهدف دفعها نحو الت�ضاق 
مع هذه ال�ضور يف ممار�ضاتها Bundling and self flagellation. اأو بهدف حتطيمها وتعرية ممار�ضات القوة يف هذه الدول وك�ضف زيف 

الأبعاد القيمية اأو اجلمالية امل�ضفاة عليها من خالل اإخبار اأو ك�ضف احلقيقة Parrhesia. للمزيد، انظر:
 Brent J. Steele, Defacing Power: The Aesthetics of Insecurity in Global Politics (Ann Arbor: University of Michigan Press,
2010): 73–132.
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ا  البديلة(، وطبيعة الطرف الم�ضتهدف من جهة ثانية )من حيث مدى ت�ضمينه وا�ضتيعابه داخليًّ
للقيم محل النتقاد كجزء اأ�ضا�ضي من منظومته المعيارية، ومدى ح�ضا�ضيته واهتمامه ب�ضمعته 
و�ضورته الدولية، وهو ما يرتبط بطبيعة الجماعة المرجعية لهذا الطرف ومعاييرها التقييمية، 
وطبيعة �ضرعيته وم�ضداقيته مقارنة بخ�ضومه، ومدى انك�ضافه لل�ضغوط الخارجية نتيجة كثافة 
روابطه وعالقاته مع اأطراف اأخرى اأو امتالك الأطراف الأخرى لم�ضادر نفوذ في مواجهته، 
ومدى توفر بدائل للعالقات اأو تعوي�ض العقوبات، وتقديرات الطرف الم�ضتهدف للتكاليف 
الخارجية والمحلية لالن�ضياع()112(. وفي كل الأحوال يظل من ال�ضروري التزام الحذر في 
توظيف اآليات الإحراج اأو ف�ضح النتهاكات؛ حيث اإنها قد توؤدي اإلى ردود فعل عك�ضية – 
في �ضورة غ�ضب دفاعي واإنكار وعدوانية – حال توظيفها ب�ضكل خاطئ اأو في ق�ضايا ذات 
ح�ضا�ضية خا�ضة لدى الأطراف الم�ضتهدفة، اأو توؤدي اإلى زيادة تعقيد الق�ضايا في حالة عجز 
هذه الأطراف فعليًّا عن تغيير �ضلوكهم – حتى حال رغبتهم في ذلك – بتاأثير �ضغوط ال�ضياق 

اأو محدودية القدرات)112(.

• اآليات التاأطير التاآمري للخ�سوم
تمثل نظريات الموؤامرة اإحدى اآليات القوة الناعمة ال�ضراعية للدولة التي تقو�ض �ضيا�ضات 
خ�ضومها واأعدائها داخليًّا وخارجيًّا من جهة، وتدافع عن توجهات الدولة و�ضيا�ضاتها وت�ضفي 
اإلى هذه الآلية جاذبيته من م�ضادر متعددة،  ال�ضرعية عليها من جهة ثانية. ويكت�ضب اللجوء 
للظواهر  اختزالية  تف�ضيرات  باعتبارها تقدم  التاآمرية  التف�ضيرات  �ضعبية  مقدمتها  في  تاأتي 
تو�ضف  تكاد  حتى  والتخطيط«  القدرات  »كلي  وال�ضر  »الم�ضت�ضعف«  الخير  بين  ك�ضراع 
باأنها »النظرية ال�ضيا�ضية للعوام«، بالإ�ضافة اإلى �ضعوبة – اإن لم تكن ا�ضتحالة – تفنيد )وكذلك 
دون  فيها  اأطراف  م�ضاركة  واإمكانية  ال�ضري  طابعها  اإلى  بالنظر  التاآمرية  الخطابات  اإثبات( 

 Friman, “Conclusion: Exploring the Politics”: 209–217; William F. Schulz, “Caught at the Keyhole: The Power and Limits )112(
of Shame”, chap. 2 in The Politics of Leverage: 33–42.

)112( املرجع ال�ضابق: 3)1؛
 Hsiao–Chi Hsu, “The Limited Role of Naming and Shaming: International Human Rights Campaigns during the 2008
 Beijing Olympics”, chap. 7 in International Engagement in China’s Human Rights, edited by Titus C. Chen and Dingding
 Chen, China Policy Series 40 (London: Routledge, 2016): 98–112.
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كاأحد  اليوم  رو�ضيا  قناة  اإلى  ال�ضدد  هذا  في  الدرا�ضات  بع�ض  اأ�ضارت  وقد  منهم)112(.  وعي 
النماذج الأكثر و�ضوًحا لل�ضعي لزيادة �ضعبية القناة ومتابعتها من خالل تبني الخطاب التاآمري 
العام  الراأي  باهتمام  الر�ضمية وتحظى مع ذلك  الإعالمية  القنوات  تتجاهلها  التي  والروايات 
المعلوماتي«  القناة في »ك�ضر الحتكار  ي�ضاعد في تحقيق هدف  بما  العاديين،  والمواطنين 
في  وا�ضح  ب�ضكل  تجلى  ما  وهو  بديلة،  و�ضرديات  روايات  وتقديم  الغربية  الإعالم  لو�ضائل 
اأحداث )) �ضبتمبر كانت  اأ�ضباب كون  القناة ن�ضختها الأمريكية بعر�ض تقرير حول  افتتاح 
اإلى �ضعوبة  فاإنها خل�ضت  الدرا�ضات،  اأهمية هذه  داخليًّا)112(. ورغم  الأرجح( عماًل  )على 
يظل  اإذ  �ضعبيته؛  افترا�ض  اإمكان  رغم  التاآمري  التاأطير  توظيف  اإخفاق  اأو  نجاح  مدى  تقييم 
نفوذ موؤثر في  اإلى  الأفراد وكيفية تحولها  اإدراك  ت�ضكيل  ال�ضعبية في  اآثار هذه  تقدير  متعذًرا 
قرارات ال�ضيا�ضة الخارجية بما يخدم م�ضالح الدولة)112(. لكن يظل للخطاب التاآمري اأهميته 
وخ�ضو�ضيته كخطاب معلن ل ي�ضتهدف فقط تقوي�ض القوة الناعمة للفاعلين الآخرين )مثل 
اآليات الو�ضم والتجري�ض( انطالًقا من تفوق قيمي اأو مادي للفاعل، بقدر حماية اأر�ضدة القوة 
الناعمة لدى الفاعل ذاته بل وتعزيزها – حتى في حالت �ضعف الفاعل قيميًّا وماديًّا – انطالًقا 

من دوره المفتر�ض �ضواء ك�ضحية للتاآمر، اأو كا�ضف اأو مت�ضد له. 

ثانياًا: التقييم والإطار التحليلي المقترح 
القوة  لممار�ضة  المطروحة  الآليات  لجميع  الكامل  الم�ضح  ال�ضابق  العر�ض  يدعي  ل 
الناعمة)123(، لكنه يك�ضف عن جانب من التنوع ال�ضديد في الأطر المقترحة لدرا�ضة الم�ضتوى 
النتقادات  لأحد  متعددة  معالجات  ذلك  ويقدم  مواردها.  وتوظيف  القوة  لهذه  التحويلي 

)112( لعر�ض �ضمات التحليالت واخلطابات التاآمرية، انظر: اإبراهيم عرفات، »نظرية املوؤامرة: مراجعة لدور ال�ضك يف التحليل ال�ضيا�ضي«، جملة 
النه�سة 2، العدد 2 )1332(: )–12؛ علي جالل معو�ض، »�ضمات اخلطاب التاآمري وحمفزاته يف املراحل النتقالية«، ال�سيا�سة الدولية: 

ملحق اجتاهات نظرية يف حتليل ال�سيا�سة الدولية 22، العدد 22) )2)13(: 2–1).
 Ilya Yablokov, “Conspiracy Theories as a Russian Public Diplomacy Tool: The Case of Russia Today”, Politics 35,  )112( 
 no. 3–4 (November 2015): 306–307.

)112( املرجع ال�ضابق: 3)2،))2.
Non violent resistance واملقاومة املدنية باعتبارها متداخلة  اآليات وا�ضرتاتيجيات املقاومة الال عنيفة  )123( ميكن على �ضبيل املثال حتليل كل 
مع ممار�ضات القوة الناعمة، خا�ضة يف حالة عدم تقييدها بنطاق العالقات الدولية اأو اجلاذبية فقط. وميكن كذلك توظيف اأطر الت�ضويق 

ال�ضيا�ضي والعالقات العامة املختلفة لدرا�ضة هذه القوة. 
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الأ�ضا�ضية الموجهة لمفهوم القوة الناعمة بعد تف�ضيل اأو و�ضوح اآليات التحويل والتوظيف. 
بيد اأن هذا التنوع يقت�ضي تحديد القوا�ضم الأ�ضا�ضية الم�ضتركة التي تمثل اآليات اأ�ضا�ضية مو�ضع 
توافق لبناء القوة الناعمة )مثل الدبلوما�ضية العامة، والتاأطير ال�ضتراتيجي(، واإزالة بع�ض اأبعاد 
التداخل والتكرار بين هذه المداخل، وا�ضتبعاد اأو معالجة الأبعاد المثيرة للجدل في درا�ضتها، 

جنًبا اإلى جنب مع ا�ضتكمال بع�ض الأبعاد التي تغفلها هذه المحاولت. 

الطابع  اإ�ضفاء  اأهمية  اإلى  النتباه  والفاعلين  الموؤ�ض�ضات  مداخل  تلفت  ناحية،  فمن 
الموؤ�ض�ضي على ممار�ضات الدبلوما�ضية العامة، واأهمية اأدوار الفاعلين من غير الدول، لكنها ل 
تكفي وحدها لعر�ض عمليات ممار�ضة القوة الناعمة؛ اإذ تق�ضرها على ترتيبات موؤ�ض�ضية دون 
الكلية وخطاب  اهتمام كاٍف بالآليات والممار�ضات الأخرى الأقل موؤ�ض�ضية، وبال�ضرديات 

القوة الناعمة. 

و»قوة  والتاأطير  الأطر  اأهمية  والت�ضالية  الخطابية  المداخل  تبرز  ثانية،  ناحية  ومن 
الجاذبية  تعزيز  �ضواًء على م�ضتوى  الناعمة وممار�ضتها  القوة  لبناء  اأ�ضا�ضية  كاآليات  الخطاب« 
اأو تحديد الق�ضايا والأولويات والأجندات والإقناع اأو حتى التالعب. لكن با�ضتثناء المكون 
الخا�ض بم�ضمون الر�ضالة الت�ضالية اأو الخطاب، فاإن الأبعاد الأخرى للعملية الت�ضالية )من 
حيث كيفية اإنتاج الر�ضائل وقنواتها ودرا�ضة تاأثيراتها..( تتداخل بدرجة كبيرة مع الم�ضتويات 
اأبعاد  اأن العتماد عليها بمفردها ل يغطي جميع  المختلفة لتحليل القوة الناعمة كقوة، كما 

هذه القوة؛ من حيث الموارد والإنتاج والآثار.

ومن ناحية ثالثة، تكمن اأهمية المداخل التالعبية وال�ضراعية في اإزالة الطابع المثالي عن 
ممار�ضات القوة الناعمة، والك�ضف عن بع�ض اأبعادها الأ�ضا�ضية التناف�ضية وال�ضراعية، وهو ما 
يعزز ات�ضاق المفهوم مع الممار�ضات الواقعية له، ويعزز مالءمته كاأداة تحليلية. لكن �ضعوبة 
درا�ضتها تكمن في اأنها تزيد خطر الوقوع في اإ�ضار التحليالت التاآمرية للظواهر ال�ضيا�ضية )ل 

�ضيما حال التركيز على الآليات ال�ضرية اأو غير المعلنة(.
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ا لتحليل الم�ضتوى التحويلي للقوة الناعمة  وبناًء على ما �ضبق، تقترح الدرا�ضة اإطاًرا ثنائيًّ
يجمع عنا�ضر الروؤية والتاأطير ال�ضتراتيجي من جهة، والفواعل والآليات من جهة ثانية، وذلك 

على النحو التالي: 

1- م�ستوى الروؤية والتاأطير ال�ستراتيجي
ل تقت�ضر عملية التحويل فقط على الهياكل والموؤ�ض�ضات والعمليات فقط، واإنما يكون 
للروؤية واإرادة الفاعل Agency دور محوري، وهو ما قد يعبر عنه في اإدراك الذات والهوية 
كقوى دافعة ل�ضلوك الدولة  »العقل والتطلعات وال��روح«  وتقدير الذات؛ اإذ ت�ضكل مًعا 
وتحركاتها وتعزيز مكانتها التي يمكن البناء عليها بدورها كم�ضدر لقوة الدولة))12(. مثل 
الناعمة وال�ضتفادة من  اآليات القوة  اأ�ضكال القوة، يرتبط التوظيف المتكامل لمختلف  �ضائر 
ال�ضيا�ضية  القيادة  المادية والمعنوية بوجود روؤية وا�ضحة لدى  الداخلية والخارجية  مواردها 
لطبيعة القوة الناعمة للدولة وكيفية توظيفها. ويمثل م�ضتوى الروؤية بهذا المعنى اأحد الأبعاد 
موؤ�ض�ضات  يتوقع توظيف  الناعمة؛ حيث ل  القوة  المفتر�ضة في مختلف مداخل  اأو  الكامنة 
واآليات و�ضرديات وعمليات نف�ضية ذات �ضلة اإل انطالًقا من وجود روؤى وت�ضورات �ضابقة 
ال�ضدد  هذا  في  الدرا�ضات  بع�ض  اقترحت  وقد  توظيفها.  ومجالت  الناعمة  القوة  لأهمية 
مجموعة من الأبعاد الرئي�ضية لتحليل روؤية القيادة والنخبة للقوة الناعمة)121(، وهي: ما تعريف 
وما  القوة؟،  بهذه  الم�ضتهدف  الجمهور  ومن  اأهدافها؟،  وما  الناعمة؟،  للقوة  الدولة  قيادة 
مدى تقدير القيادة لفر�ض وحدود نجاح القوة الناعمة في تحقيق اأهداف ال�ضيا�ضة الخارجية 

للدولة؟)122(. 

Kamrava, Qatar: Small State: 59. )12((
تعريف  باجلدل حول  منه  يرتبط يف جانب  ما  امل�ضئولني، وهو  الناعمة يف خطابات  القوة  فئات حتليل  الأدبيات حول  تنوع يف  يوجد   )121(
القوة الناعمة ذاتها ومواردها. فمثاًل قامت اإحدى الدرا�ضات املحدودة يف حتليلها الكمي للقوة الناعمة يف خطابات ال�ضيا�ضة اخلارجية 
الربازيلية بتحديد ثالث فئات اأ�ضا�ضية مرتبطة بهذه القوة؛ هي الهجرة، والتعليم )العلم والتكنولوجيا، ومتويل التعليم، والتبادل الأكادميي، 
وتو�ضيع انت�ضار اللغة(، والعالقات الجتماعية الثقافية )مثل العالقات التاريخية امل�ضرتكة، وال�ضيا�ضات الجتماعية امل�ضرتكة، وت�ضدير قيم 
الدولة(. ويف املقابل، حددت الدرا�ضة ثالث فئات اأخرى اأكرث ارتباًطا بالقوة ال�ضلبة؛ هي الق�ضايا الع�ضكرية )وق�ضايا احلدود(، والق�ضايا 

القت�ضادية، واأخرًيا الق�ضايا ال�ضيا�ضية )مثل ق�ضايا الندماج والتكامل(. للمزيد، انظر: 
 Carola M. Lustig, “Soft or Hard Power? Discourse Patterns in Brazil’s Foreign Policy Toward South America”, Latin
American Politics and Society 58, no. 4 (2016): 103–125.

Dougherty, Russia’s Soft Power: 5. )122(
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ويبرز  الناعمة  للقوة  الدولة  روؤي��ة  عنا�ضر  ال�ضتراتيجي  التاأطير  م�ضتوى  وي�ضتكمل 
ي�ضاعد  حيث  وممار�ضتها؛  الناعمة  القوة  بناء  اآليات  كاإحدى  ذاته  الوقت  في  الخطاب  قوة 
ال�ضتراتيجية  ال�ضرديات  عن  الك�ضف  في  ونخبها  الدولة  قيادات  خطابات  م�ضمون  تحليل 
بالعتماد  العالم  لتمثيل  �ضيا�ضية  المختلفة عبر عمليات  باأبعادها  لها  تبنيها والترويج  يتم  التي 
بدرجة   – اتفاق  ومو�ضع  �ضائعة  افترا�ضات  على  تقوم  مكانية  جغرافية/  تعميمات   على 
اأو اأخرى – اأو ماألوفة حول الأماكن والأ�ضخا�ض في نطاقات جغرافية معينة، في اإطار التمييز 
بين ثنائيات مت�ضادة وا�ضتعارات و�ضور وت�ضبيهات بما يب�ضط الوقائع ال�ضيا�ضية المعقدة، ويبرز 
ا على نحو ي�ضفي ال�ضرعية على �ضيا�ضات معينة، ويكر�ض �ضوًرا  اأو ي�ضخم تهديدات اأو فر�ضً
معينة عن الما�ضي والحا�ضر والم�ضتقبل)122(. ويمكن العتماد في هذا ال�ضدد على الت�ضنيف 
الجغرافي/ المو�ضوعي لل�ضرديات بين تلك الخا�ضة بالهوية والذات، والإقليم، والعالم، مع 
ت�ضمين الأبعاد الزمنية للما�ضي والحا�ضر والم�ضتقبل في كلٍّ منها. وي�ضمح م�ضتوى التاأطير 

ال�ضتراتيجي بهذا المعنى بتحقيق هدفين اأ�ضا�ضيين؛ هما:

الأول هو ت�ضمين جوهر المداخل الت�ضالية في تحليل بناء القوة الناعمة بالتركيز على 
اأ�ضا�ًضا لقوتها  اأو الكلية التي ت�ضعى الدول للترويج لها كي ت�ضكل  م�ضمون الر�ضائل الكبرى 
الناعمة. كما يمكن ت�ضمين الجمهور الم�ضتهدف بالخطاب اأو ال�ضرديات ال�ضتراتيجية كجزء 
من عملية تحليل م�ضمون الخطاب ذاته. ويمكن ال�ضتفادة في هذا ال�ضدد من التمييز الذي 
تطرحه المدر�ضة النقدية في الدرا�ضات الجيو ا�ضتراتيجية بين الجيو�ضيا�ضية الر�ضمية اأو النخبوية 
الفكر  تنتجها مراكز  التي  الجيو�ضيا�ضية  المعارف  المعبرة عن   Formal geopolitics الفعلية 
ت�ضير  التي   Practical geopolitics العملية  والجيو�ضيا�ضية  الأكاديمية،  والأو�ضاط  والبحث 
اإلى ال�ضور المختلفة للمنطق الجيو�ضيا�ضي الذي يوظفه القادة والنخب ال�ضيا�ضية والع�ضكرية 
والدبلوما�ضية والم�ضئولون الحكوميون ل�ضرح ال�ضيا�ضات الخارجية والأمنية واإ�ضفاء ال�ضرعية 
عليها، واأخيًرا، الجيو�ضيا�ضية ال�ضعبية اأو العامة Popular geopolitics التي تظهر على م�ضتوى 

 Özgür Pala and Bülent Aras, “Practical Geopolitical Reasoning in the Turkish and Qatari Foreign Policy on the Arab  )122(
 Spring”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies 17, no. 3 (2015): 286–301.
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من  ونحوها  والروايات  وال�ضينما  الإعالم  و�ضائل  في  الجيو�ضيا�ضية  وال�ضرديات  الروايات 
و�ضائل مخاطبة الجمهور العام)122(. 

اأما الثاني فهو اإمكانية ت�ضمين العديد من الأبعاد ال�ضراعية المعلنة لآليات القوة الناعمة 
�ضمن تحليل ال�ضرديات ال�ضتراتيجية للدولة؛ حيث ل تقت�ضر عمليات التاأطير ال�ضتراتيجي 
عادة على تح�ضين �ضورة هوية الدولة والترويج لروؤيتها الإقليمية والعالمية بقدر ما تت�ضمن في 
ثنايا ذلك عمليات تاأطير �ضلبي )بالو�ضم والتجري�ض و/ اأو التهام بالتاآمر( لالأطراف الأخرى 
اأ�ضحاب الروؤى اأو المخططات وال�ضرديات المغايرة �ضواء من الأطراف والقوى الدولية اأو 

الإقليمية اأو حتى النخب المحلية الم�ضادة.

2- م�ستوى فواعل القوة الناعمة واآلياتها
المجالي  الطابع  بين  تعار�ض  وجود  عدم  عن  المختلفة  الدرا�ضات  ا�ضتعرا�ض  يك�ضف 
الأداتي لت�ضنيف اآليات ممار�ضة القوة الناعمة وت�ضنيفها ح�ضب الفاعلين. فتحليل الآليات في 
المجالت المختلفة يتم عادة من خالل تحليل اأن�ضطة الفاعلين الم�ضئولين عن اأو الم�ضاركين 
للدبلوما�ضية  المو�ضعة  الجديدة  الأنماط  ا�ضتح�ضار  في  ذلك  ويظهر  مجال.  اأو  اآلية  كل  في 
)الثقافية والتنموية والترفيهية والإلكترونية وغيرها..اإلخ( في مفاهيم؛ مثل الدبلوما�ضية ثالثية 
الدبلوما�ضيين  الممثلين  على  الدبلوما�ضية  مهام  اقت�ضار  توؤكد عدم  التي   Triplomacy الأبعاد 
التقليديين للدولة المنتمين لوزارة الخارجية، واإنما امتداد قائمة الفاعلين الدبلوما�ضيين لت�ضمل 
مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من خالل اأدوارها وات�ضالتها الخارجية، والموؤ�ض�ضات 

)122( تطورت مدر�ضة اجلغرافيا ال�ضيا�ضية النقدية Critical geopolitics ب�ضكل اأ�ضا�ضي على اأيدي باحثي اجلغرافيا ال�ضيا�ضية املهتمني بالفل�ضفة 
النقدية والأ�ضاليب واملنهاجيات ما بعد الهيكلية يف حتليل اخلطاب جلرام�ضي وهابرما�ض وداريدا وفوكو وغريهم، والراف�ضني للحتميات 
التي تقوم عليها روؤى اجلغرافيا ال�ضيا�ضية التقليدية التي تتعامل مع اجلغرافيا كمتغري م�ضتقل ميار�ض تاأثريه يف �ضياق قوانني وثوابت ل تتغري، 
بالتبعية على �رضورة  )اجليوا�ضرتاتيجيات(  اجلغرافية  ال�ضرتاتيجيات  تركيز  اإىل  يف�ضي  مبا  ال�ضرتاتيجية  الع�ضكرية/  الأمنية  الأبعاد  واإعالء 
احتالل بع�ض املواقع اأو اخلطوط اأو النقاط اجلغرافية اأو ال�ضيطرة عليها. ويتبنى اأن�ضار اجلغرافيا ال�ضيا�ضية النقدية يف املقابل روؤى اأكرث تركيًزا 
على التغريات الثقافية والقت�ضادية والجتماعية، واهتماًما مبقارنة الواقع اجلغرايف بالروؤى واخليال اجليو�ضيا�ضي الذي ي�ضفي عليه معاين 

معينة مبا يوؤثر يف ت�ضكيل الهويات. للمزيد، انظر: 
 Gearóid Ó Tuathail, Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space (London: Routledge, 1996): 44–57; Klaus
 Dodds, Merje Kuus and Joanne Sharp, The Ashgate Research Companion to Critical Geopolitics (Farnham, Surrey:
 Ashgate, 2013): 27–48.
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الدولية، وقطاع الأعمال، والمنظمات غير الحكومية، و�ضوًل اإلى المواطنين العاديين، وهو 
بالدبلوما�ضية  اأحياًنا  يو�ضف  الدبلوما�ضية  للتفاعالت  جديد  م�ضتوى  ت�ضكيل  في  ي�ضهم  ما 
متعددة  والدبلوما�ضية  الثنائية  الدبلوما�ضية  مع  جنب  اإلى  جنًبا   Polylateral الأطراف  متنوعة 
الأطراف)122(. وتقوم هذه الموؤ�ض�ضات والآليات باأدوار متعددة في �ضياق ممار�ضة الدبلوما�ضية 
العامة وبناء القوة الناعمة وتوجيهها؛ فهي من ناحية توفر قنوات لن�ضر وتوجيه ر�ضائل الفاعل 
اأنها تمثل م�ضدًرا  الم�ضتهدف، كما  الجمهور  الجزئية والكلية لمخاطبة  التاأطيرية  و�ضردياته 
القوة  لبناء  اآليات  يجعلها  بما  اأخرى  دول  في  فاعلين  مع  وال�ضبكات  العالقات  لبناء  ا  اإ�ضافيًّ

الناعمة واأحد مواردها ولي�ض فقط توجيهها)122(. 

ومن ثم، فاإن الإطار التحليلي المقترح يقوم بالأ�ضا�ض على الدمج بين مدخلي الفواعل 
والآليات في تحليل عمليات بناء القوة الناعمة وممار�ضتها وتوجيهها، في اإطار التمييز التحليلي 
بين الفواعل والآليات الحكومية الر�ضمية من جهة، وتلك غير الحكومية من جهة ثانية، مع 
وال�ضرديات  الر�ضائل  تباين  وحالت  الم�ضتويين،  هذين  بين  والترابط  التن�ضيق  مدى  ر�ضد 

الر�ضمية وغير الر�ضمية وتاأثيرات ذلك على القوة الناعمة للفاعل.

الف�سل الثالث: م�ستوى الآثار والنواتج

 تتعدد الجدالت التي يثيرها م�ضتوى نواتج القوة الناعمة واآثارها؛ من حيث حقيقة وجود 
الناعمة مقارنة  القوة  تاأثير  اأ�ضالة  الت�ضكيك في  انطالًقا من  ابتداًء،  الآثار والنواتج ذاتها  هذه 
الخارجية،  ال�ضيا�ضة  على  العام  والراأي  الجاذبية  تاأثير  حدود  في  والت�ضكيك  ال�ضلبة،  بالقوة 
اأنها  اأم  الق�ضايا والمجالت  الناعمة �ضالحة لجميع  القوة  اإذا كانت  واأخيًرا الجدل حول ما 
اأكثر ارتباًطا بق�ضايا ومجالت اأو �ضياقات معينة )تحديًدا ق�ضايا التغيير ال�ضياقي عبر ن�ضر القيم 

 Jan Melissen, Beyond the New Public Diplomacy, Clingendael Papers 3 (The Hague: Netherlands Institute of International )122(
 Relations, 2011): 8–11; Geoffrey Wiseman, “Polylateralism: Diplomacy’s Third Dimension”, Public Diplomacy 
Magazine 4, no. 1 (2010): 24–39.

 Zaharna, “Reassessing Whose Story Wins”: 4407–4438; Nancy Snow, “Public Diplomacy in a National Security Context”, )122(
 chap. 36 in Routledge Handbook of Security Studies, edited by Myriam Dunn Cavelty and Thierry Balzacq, 2nd ed.,
Routledge Handbooks (London: Routledge, 2017): 400.
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والأفكار مقارنة بق�ضايا التملك وال�ضيطرة على الموارد وفًقا لتمييز جوزيف ناي، اأو الق�ضايا 
التعاونية اأو منزوعة الطابع الأمني Desecuritized وفًقا لمحللين اآخرين، وذلك على النحو 

ال�ضابق عر�ضه في الف�ضل الأول.

اأو  الم�ضتقلة  )�ضواء  الناعمة  القوة  تاأثيرات  اأهمية  عن  الكا�ضفة  المعالجات  تعدد  ورغم 
المكلمة للقوة ال�ضلبة(، فاإن ذلك ل ينفي تعدد ال�ضعوبات المحيطة بمحاولت درا�ضة وتقييم 
هذه الآثار والنواتج. ويرجع ذلك ابتداًء اإلى �ضعوبات واإ�ضكاليات تقييم ال�ضيا�ضة الخارجية 
)ال�ضحية  الداخلية  الأخرى  العامة  بال�ضيا�ضات  مقارنة  وذلك  عام،  ب�ضكل  اأدواتها  وفاعلية 
النتائج  وتقييم  للقيا�ض  اأكبر  وقابلية  باهتمام  التي تحظى  والأمنية وغيرها(  والبيئية  والتعليمية 
اأبرزها غمو�ض مفاهيم النجاح والإخفاق اإلى عوامل متعددة   عمليًّا واأكاديميًّا. ويعود ذلك 
 في كثير من الحالت خا�ضة حال الأخذ باتجاهات ن�ضبية تعريف الم�ضالح القومية؛ اإذ يتجنب 
�ضناع القرار عادة تقييد اأنف�ضهم بمعايير واأهداف وا�ضحة ومحددة لل�ضيا�ضة الخارجية واإعادة 
التاأطير الم�ضتمرة لهذه الأهداف والمعايير، ل �ضيما مع وقوع العديد من محددات النجاح 
داخليًّا(،  ال�ضيطرة  من  ن�ضبيًّا  اأكبر  بدرجات  )مقارنة  القرار  �ضناع  �ضيطرة  خارج  والإخفاق 
ب�ضكل  ال�ضببية  عالقات  تحديد  ي�ضعب  بما  الدولية  العالقات  في  التعقيد  درجة  وارتفاع 
مبا�ضر. ت�ضاف اإلى ذلك ن�ضبية تقييم فاعلية اأدوات ال�ضيا�ضة الخارجية المختلفة مع محدودية 
الدرا�ضات المقارنة بين الآليات المختلفة؛ فالحكم مثاًل بنجاح العقوبات القت�ضادية في تغيير 
�ضلوك الم�ضتهدفين بها في ثلث حالت تطبيقها فقط لي�ض موؤ�ضًرا لإخفاق العقوبات؛ اإذ قد 
تكون هذه الن�ضبة اأعلى كثيًرا من ن�ضب نجاح الآليات الدبلوما�ضية اأو الع�ضكرية في الحالت 

المماثلة )خا�ضة حال ت�ضمين عن�ضر التكلفة في العتبار()122(. 

 Friedrich Kratochwil, “Alternative Criteria for Evaluating Foreign Policy”, International Interactions 8, no. 1–2 (1981): )122(
 105–122; John Frank Clark, “Evaluating the Efficacy of Foreign Policy: An Essay on the Complexity of Foreign Policy
 Goals”, Southeastern Political Review 23, no. 4 (1995): 559–579; David A. Baldwin, “Success and Failure in Foreign
 Policy”, Annual Review of Political Science 3 (2000): 167–182; Hendrik Hegemann et al., “Studying ‘Effectiveness’ in
 International Relations: Objectives, Concepts and Applications”, in European Peace and Security Policy: Transnational
 Risks of Violence, edited by Michael Brzoska (n.p.: Nomos Bloomsbury, 2014): 113–133.
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بين  التداخل  اإلى  بالنظر  اإ�ضافية  �ضعوبات  وتاأثيراتها  الناعمة  القوة  وت�ضيف خ�ضو�ضية 
موارد هذه القوة واآلياتها ونواتجها بما يوؤدي اإلى طابع دائري في عملية درا�ضة القوة الناعمة؛ 
بحيث تبدو كو�ضيلة وغاية في الوقت ذاته، وهو ما يمثل اإحدى اإ�ضكاليات درا�ضة القوة ب�ضكل 
عام. ي�ضاف اإلى ذلك الطابع المعنوي غير المادي للعديد من موارد القوة الناعمة واآلياتها، 
وارتباط نواتجها في جانب كبير منها بتغيرات في عمليات غير مادية؛ مثل الوعي والإدراك 
والتوجهات، وعلى مدى فترات زمنية ممتدة، مع �ضعوبة اإرجاع التغيرات الحادثة – حتى حال 
النجاح في ر�ضدها – اإلى اآليات القوة الناعمة بالنظر اإلى اأن طول المدى الزمني للتاأثير يعني 
مواكبة تغيرات وتحولت داخلية واإقليمية ودولية متعددة قد تعزز اتجاهات التغيير الإيجابي 
الزائد بمحاولت  اأن الهتمام  اإلى ذلك  البع�ض  العك�ض)122(. وي�ضيف  اأو  الدولة  في �ضورة 
تقييم القوة الناعمة واآثارها قد يوؤدي اإلى نتائج عك�ضية توؤثر بال�ضلب في فاعلية القوة الناعمة 
ذاتها؛ اإذ اإن ذلك من �ضاأنه زيادة توجيه اآليات القوة الناعمة المختلفة نحو ا�ضتهداف اإحداث 
تاأثيرات معينة، مع زيادة الوعي بهذا الطابع الغائي المبا�ضر ل �ضيما حال محاولة قيا�ضه ب�ضكل 
دوري، وهو ما قد يولد ردود فعل عك�ضية متمثلة في تحفظ الجماهير والنخب الم�ضتهدفة 

نتيجة تراجع الطابع التلقائي لآليات القوة الناعمة ور�ضائلها)123(. 

: اأطر واتجاهات تقييم فاعلية القوة الناعمة  اأولاً
لم تحل �ضعوبات واإ�ضكاليات التقييم دون ظهور اجتهادات متعددة – كيفية وكمية – 
�ضعت اإلى محاولة تقدير فاعلية القوة الناعمة ومخرجاتها ونواتجها واآثارها، وهو ما يمكن 
ت�ضنيفه ح�ضب م�ضتوى التقييم وطبيعة الأهداف والغايات المحددة في ثالثة مداخل رئي�ضية 

وذلك على النحو التالي:

 Efe Sevin, “Pathways of Connection: An Analytical Approach to the Impacts of Public Diplomacy”, Public Relations  )122(
 Review 41, no. 4 (2015): 562–568, online e–article http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.07.003; Robert Banks, 
 A Resource Guide to Public Diplomacy Evaluation, CPD Perspectives on Public Diplomacy 9 (Los Angeles: Figueroa,
2011): 11–14.

Kim Andrew Elliot, “The Negative Impact of ‘Impact’”, USC Center on Public Diplomacy, https://uscpublicdiplomacy. )123(
 org/blog/negative–impact–impact.
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1- مداخل تقييم الموارد والأدوات والأداء
الناعمة  القوة  مخرجات  بتقييم  المحيطة  وال�ضلبيات  ال�ضعوبات  لتجاوز  محاولة  في 
ونواتجها واآثارها، تحول بع�ض المداخل بوؤرة التركيز اإلى تقييم الأداء اأو مدى العناية ببذل 
الجهد بدًل من الهتمام بمدى النجاح في تحقيق نتائج. وتقوم هذه المداخل على تحويل 
دائرية  )باعتبارها عملية  الناعمة  القوة  تقييم  الموجهة لمحاولت  الأ�ضا�ضية  النتقادات  اأحد 
ت�ضاوي الموارد والآليات بالآثار والنواتج( اإلى معيار اأ�ضا�ضي لتقييم فاعلية القوة الناعمة، في 
اأبعادها على الأقل( باعتبارها و�ضيلة  اإطار الت�ضليم ب�ضرورة التعامل مع هذه القوة )في بع�ض 
وغاية في الوقت ذاته. بهذا المعنى، تميل بع�ض الدرا�ضات عند تقييم القوة الناعمة والحكم 
بزيادة فاعليتها اأو تراجعها اإلى النظر في مدى تطور )اأو تدهور( الموؤ�ضرات الأ�ضا�ضية لموارد 
الأن�ضطة  حجم  تراجع  اأو  زيادة  ومدى  وجودتها،  ظهورها  حيث  من  ذاتها؛  الناعمة  القوة 
المخ�ض�ض  التمويل  فزيادة حجم  الناعمة.  القوة  لبناء  بممار�ضتها  الدولة  تقوم  التي  والآليات 
مثاًل، وزيادة  التنموية والإغاثية؛  الطالبي والم�ضاعدات  والتبادل  العامة  الدبلوما�ضية  لهيئات 
اأعداد العاملين فيها وبرامجها وانت�ضار مقراتها اأو اأن�ضطتها في عدد اأكبر من الدول والدوائر 
الإقليمية كلها موؤ�ضرات على زيادة فاعلية القوة الناعمة للدولة. وبنف�ض المنطق، يظهر اإخفاق 
زيادة  اأو  والأداء،  للن�ضاط  والكيفية  الكمية  الموؤ�ضرات  تراجع  حال  الناعمة  القوة  تاآكل  اأو 
المعوقات التي تواجه هذه الأن�ضطة؛ مثل فر�ض الدول الأخرى حظًرا على اأن�ضطة منظمات 
الم�ضاعدات اأو المجتمع المدني اأو ال�ضادرات المختلفة القت�ضادية والثقافية المرتبطة بالدولة 

الممار�ضة للقوة الناعمة))12(. 

ورغم اأن هذه المداخل ل تقدم معالجة حقيقية لتحليل اآثار القوة الناعمة ونتائجها، فاإنها 
المزيد من مواردها واآلياتها  القوة ب�ضكل عام هي مراكمة  اأحد معايير تقييم نجاح  اأن  توؤكد 
واأدواتها باعتبار اأن القوة – في جانب منها على الأقل – و�ضيلة وغاية في الوقت ذاته. فاإن 

 Sigrid Sandve Eggereide, Facing the Intangible, Unobservable and Immeasurable: A Conceptual Analysis of Joseph Nye’s )12((
 Soft Power (Master’s thesis, Norwegian University of Science and Technology, 2012): 90–92; McClory, The Soft Power
 30: 12–34.
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التزاًما  كونها  منظور  من  الناعمة  القوة  لفاعلية  اأخرى  تقييمية  مداخل  وجود  ينفي  ل  ذلك 
بتحقيق نتيجة، �ضواء على الم�ضتوى الإدراكي اأو ال�ضلوكي للفاعلين الم�ضتهدفين بها. 

2- مداخل تقييم النواتج والآثار الإدراكية والقيمية
رغم تعدد العوامل الموؤثرة في الإدراك )�ضواء ال�ضياقية اأو الذاتية الخا�ضة بالأفراد و�ضماتهم 
النف�ضية واإطارهم المرجعي والمعرفي وخبراتهم ال�ضابقة()121(، فاإن اأحد الفترا�ضات الكامنة 
القيم  ون�ضر  والإقناع  الجاذبية  وتعزيز  بناء  على  الفاعل  قدرة  هو  الناعمة  القوة  مفهوم  في 
كاأحد اأ�ضكال ممار�ضة القوة ونواتجها، وذلك متى تمتع بالموارد المالئمة التي ت�ضفي عليه 
الم�ضداقية والذكاء ال�ضياقي Contextual intelligence لختيار وتوظيف الآليات والأدوات 
المنا�ضبة وقنوات الت�ضال المتعددة التي تكفل له نقل ر�ضائله و�ضردياته والقيم المن�ضودة)122(.

الناعمة على تحليل  القوة  لفاعلية  تقييمها  المداخل في  المنطلق، تركز بع�ض  ومن هذا 
تاأثيراتها على الإدراكات والمعتقدات والتوجهات وت�ضكيل ال�ضور النمطية وتغييرها وربط 
الدولة ب�ضمات و�ضفات معينة )و�ضم الدولة( �ضواء على م�ضتوى الجماهير اأو النخب؛ بحيث 
الإدراكية  الأبعاد  في هذه  الحادثة  التغييرات  كانت  متى  وفعالة  ناجحة  الناعمة  القوة  ت�ضبح 
ذات طبيعة اإيجابية، ويظهر تاآكل القوة الناعمة وتراجعها اأو اإخفاقها في حال العجز عن تغيير 
للدولة ب�ضكل وا�ضح ومتواتر.  الإيجابي  التقييم  اأو حال تراجع  ال�ضلبية  الإدراكات وال�ضور 
قابلة  موؤ�ضراتها  فاإن  المعنى،  بهذا  الناعمة  القوة  لآثار  المادي  غير  المعنوي  الطابع  وبرغم 
للر�ضد من خالل ا�ضتطالعات الراأي العام والمقابالت مع اأع�ضاء النخب وتحليل الم�ضمون 
خطابات  تحليل  اإلى  و�ضوًل  الر�ضمية  غير  اأو  الر�ضمية  النخبوية  �ضواء  المختلفة  للخطابات 

المواطنين العاديين وتعليقاتهم على مواقع التوا�ضل الجتماعي ونحوها)122(.

)121( داليا ر�ضدي، »تاأثري �ضوء الإدراك يف ال�رضاعات والأزمات.. اإطار حتليلي«، ال�سيا�سة الدولية: ملحق اجتاهات نظرية يف حتليل ال�سيا�سة الدولية 
)2، العدد 132 )يناير 2)13(: 2–1). 

Nye (Jr.), Soft Power: The Means to Success: 4–8; Eggereide, Facing the Intangible: 91–92. )122(
 Craig Hayden, The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Contexts, Lexington Studies in Political  )122(
Communication (Lanham, MD: Lexington Books, 2012): 46–47.
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ويمثل تقييم القوة الناعمة انطالًقا من المداخل الإدراكية في جانب منه امتداًدا – اأكثر 
على  التركيز  في  الأ�ضبق  الدولية  ال�ضورة  بنظرية  الخا�ضة  لالأدبيات   – تحديًدا  واأقل  مرونة 
ال�ضدد  هذا  في  بال�ضور  ويق�ضد  الدولية)122(.  التفاعالت  في  وتاأثيراته  الإدراك��ي  المكون 
المكونات الإدراكية والعاطفية والتقييمية لدى الفاعل عن ذاته اأو الفاعلين الآخرين في �ضياقه 
المحيط. ووفًقا لأن�ضار المدر�ضة النف�ضية في التحليل، فاإن �ضانعي القرار ل ي�ضتجيبون فعليًّا 
للبيئة الخارجية المو�ضوعية اأو الواقعية بقدر ما تت�ضكل ا�ضتجاباتهم ح�ضب �ضورة الآخرين 
اأو كيفية تمثلهم اأو اإدراكهم )اأو �ضوء اإدراكهم( لهذه البيئة، حتى اإن بع�ض الدرا�ضات في هذا 
م�ضوهة  بين �ضور  لكن  الدول  بين  عادة  يكون  ل  الدولي  »ال�ضراع  اأن  اإلى  ال�ضدد خل�ضت 
للدول« على حد تعبير اأولي هول�ضتي)122(. وتم في هذا ال�ضياق تطوير فئات واأبعاد متعددة 
لتحليل ال�ضور؛ مثل التمييز بين المكونات الإدراكية المعرفية، والعاطفية، والتقييمية، وكذلك 
التمييز بين ما يمثله الآخرون؛ من حيث القوة الن�ضبية والثقافة اأو الهوية والتهديدات اأو الفر�ض 
المدركة المرتبطة بالآخرين كمكونات اأ�ضا�ضية ل�ضورهم، ف�ضاًل عن طرح ت�ضنيفات مختلفة 
هول�ضتي   طورها  التي  المتنوعة  القومية  الأدوار  ت�ضورات  مثل  والآخرين؛  الذات  ل�ضور 
واآخرون، وت�ضنيفات ريت�ضارد هرمان واآخرين لل�ضور المتبادلة بين الفاعلين الدوليين ح�ضب 
القدرات والثقافة والتوجه )م�ضدر للتهديد اأم الفر�ض اأم المكا�ضب الم�ضتركة( والذي يمكن 
على اأ�ضا�ضه الخروج ب�ضبع وع�ضرين �ضورة على الأقل، من اأهمها التمييز بين �ضور الحلفاء، 

اأبرزها املدخل  اإذ مت توظيف مداخل خمتلفة  )122( مثل التحليل املمنهج لل�ضور اإحدى بواكري املجالت البحثية يف درا�ضة ال�ضيا�ضة اخلارجية؛ 
الإدراكي لتحليل �ضور الذات والآخرين لدى النخب ال�ضيا�ضية؛ حيث �ضاد الهتمام خالل اخلم�ضينيات وال�ضتينيات من القرن الع�رضين 
بتاأثري ال�ضور النمطية يف ديناميات النظام الدويل و�ضنع ال�ضيا�ضة اخلارجية. وركز العديد من حمللي ال�ضيا�ضة اخلارجية منذ �ضبعينيات القرن 
الع�رضين على اأهمية الإدراك والأن�ضاق العقيدية وال�ضور يف عمليات �ضنع القرار باعتبارها متار�ض اأدواًرا اأ�ضا�ضية يف كيفية فهم وتف�ضري 

املعلومات وتب�ضيط اأو اختزال الواقع اخلارجي املعقد وتي�ضري ا�ضتيعابه والتعامل معه. للمزيد من التفا�ضيل، انظر:
 Kenneth E. Boulding, The Image: Knowledge in Life and Society (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1956):
 97–114; K. E. Boulding, “National Images and International Systems”, The Journal of Conflict Resolution 3, no. 2 (1959):
 120–131; Ole R. Holsti, “The Belief System and National Images: A Case Study”, The Journal of Conflict Resolution 6,
 no. 3 (1962): 244–252; Robert Jervis, The Logic of Images in International Relations (Princeton, NJ: Princeton University
 Press, 1970): 13–65; Jerel Rosati, “A Cognitive Approach to the Study of Foreign Policy”, chap. 4 in Foreign Policy
 Analysis: Continuity and Change In Its Second Generation, by Laura Neack, Jeanne A. K. Hey and Patrick J. Haney
 (Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1995): 49–70; Richard K. Herrmann and Michael P. Fischerkeller, “Beyond the
 Enemy Image and Spiral Model: Cognitive–Strategic Research after the Cold War”, International Organization 49, 
 no. 3 (1995): 415–450; Richard K. Herrmann et al., “Images in International Relations: An Experimental Test of Cognitive
 Schemata”, International Studies Quarterly 41, no. 3 (September 1997): 403–433; Michele G. Alexander, Shana Levin
 and P. J. Henry, “Image Theory, Social Identity, and Social Dominance: Structural Characteristics and Individual Motives
Underlying International Images”, Political Psychology 26, no. 1 (February 2005): 27–45.

Holsti, “The Belief System and National Images”: 244–252. )122(
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التابعة،  الدول  اأو  والم�ضتعمرات  المهيمنة،  اأو  التو�ضعية  اأو  ال�ضتعمارية  والدول  والأعداء، 
المعنية  الدرا�ضات  اهتمت  كما  الهمجية)122(.  والدول   ،Degenerate المتف�ضخة  والدول 
بم�ضادر تكوين ال�ضور، وعوامل ثباتها ومقاومتها للتغيير من جهة، واآليات تغييرها من جهة 
اأبعاد ال�ضورة ومكوناتها، وتاأثيرات ال�ضور وتداعياتها  ثانية، ومدى الت�ضاق اأو الترابط بين 
في تحديد ا�ضتراتيجيات الدولة )ما بين التعاون الموؤ�ض�ضي اأو الحتواء، اأو التدخل اأو الهجوم، 
الإقليمية  التفاعالت  م�ضتوى  ينعك�ض على  ما  المقاومة..( وهو  اأو  التحكم وال�ضتغالل،  اأو 

والدولية)122(.

 جدول )1–2(: درا�ضات ال�ضورة الدولية والعالقات المفتر�ضة بين ال�ضور
 والخيارات ال�ضتراتيجية

ال�ضورة
ال�ضمات 
الأ�ضا�ضية 
لل�ضورة

ا�ضتراتيجية ال�ضيا�ضة 
الخارجية الناجمة 

عن التقدير 
ال�ضتراتيجي

الأهداف الأ�ضا�ضية لال�ضتراتيجية

العدو
م�ضدر تهديد/ 

تقارب 
القدرات 
والثقافة

الحتواء
الردع، الحماية والتاأمين، بناء تحالف 

اأ�ضا�ضي، حماية موارد جيو�ضيا�ضية 
من الخ�ضم، الحفاظ على الم�ضداقية 

كحليف اأ�ضا�ضي اأو قوة كبرى.

الحليف
مكا�ضب 
م�ضتركة/ 

تقارب الثقافة 
والقدرات

التعاون الموؤ�ض�ضي

تعزيز القدرات الم�ضتركة والثقة 
المتبادلة في العمل الم�ضترك، تعزيز 

م�ضاهمة طرف ثالث في خدمة ق�ضية 
م�ضتركة، تقليل تهديدات طرف 

ثالث.

)122( عر�ض م�ضحي لبع�ض ت�ضنيفات الأدوار الدولية، انظر: علي جالل عبد اهلل معو�ض، الدور الإقليمي لرتكيا يف منطقة ال�رصق الأو�سط 2002–
2007 )ر�ضالة ماج�ضتري، جامعة القاهرة. كلية القت�ضاد والعلوم ال�ضيا�ضية، 1332(: 22–23؛

Herrmann et al., “Images in International Relations”: 403–430.

 Richard K. Herrmann,“Perceptions and Image Theory in International Relations”, chap. 11 in The Oxford Handbook of )122(
 Political Psychology, edited by Leonie Huddy, David O. Sears and Jack S. Levy, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press,
 2013): 336–363.
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الدولة 
المتف�ضخة/ 

متراجعة 
القوة

فر�ضة 
لال�ضتغالل/ 

تقارب 
ثقافي/ تراجع 

للقدرات

تعديل اأو تغيير 
الو�ضع القائم 
Revisionism

الردع وت�ضحيح الأو�ضاع، بناء نظام 
تحالفات، حماية موارد جيو�ضيا�ضية 

وجذب حلفاء جدد.

الدولة 
الإمبريالية

م�ضدر تهديد/ 
تفوق القدرات 

والثقافة

التح�ضين الم�ضتقل 
 Independent

fortress

تقليل �ضيطرة الخ�ضم، ردع هدف 
التدخل اأو اإجباره على الخروج، 
الح�ضول على دعم �ضد الخ�ضم، 

تقليل دور الخ�ضم في الإقليم، تقليل 
نفاذ الخ�ضم اإلى الموارد.

الدولة 
الم�ضتعمرة/ 

الخا�ضعة

فر�ضة 
لال�ضتغالل/ 

اأدنى في 
القدرات 
والثقافة

�ضمان وجود نظام تابع متعاون لدى التدخل
الطرف الم�ضتهدف.

 Richard K. Herrmann and Michael P. Fischerkeller, “Beyond the Enemy Image :الم�ضدر
 and Spiral Model: Cognitive–Strategic Research after the Cold War”, International
 Organization 49, no. 3 (1995): 415–450; Richard K. Herrmann et al., “Images in

 International Relations: An Experimental Test of Cognitive Schemata”, International
Studies Quarterly 41, no. 3 (September 1997): 403–433.

تحديًدا  واأقل  مرونة  اأكثر  تبدو  الناعمة  للقوة  الإدراكي  التاأثير  تقييم  عمليات  اأن  ورغم 
النتقادات  على  بالتغلب  ت�ضمح  المرونة  هذه  فاإن  الدولية،  ال�ضورة  درا�ضات  من  تحليليًّا 
الموجهة لمحاولت الت�ضنيف الجامد لل�ضور الدولية باعتبارها تق�ضر في كثير من الأحيان 
اأن  كما  واأدواره��م)122(.  والفاعلين  للدول  المتغيرة  وال�ضور  الواقع  تعقيدات  ا�ضتيعاب  عن 
الدولة  ب�ضورة  فقط  تتعلق  ل  اأخرى  مجالت  لي�ضمل  يت�ضع  الناعمة  للقوة  الإدراكي  التقييم 
والدول الأخرى، واإنما مدى نجاح ممار�ضي القوة الناعمة في ن�ضر قيم وتوجهات مختلفة 

في ق�ضايا متنوعة؛ مثل ن�ضر قيم التعاون الإقليمي والديمقراطية وغيرها.

)122( معو�ض، الدور الإقليمي لرتكيا: 22.
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في  خا�ض  باهتمام  حظيت  التي  المجالت  اأحد  تحديًدا  الديمقراطية  قيم  ن�ضر  ويمثل 
درا�ضات القوة الناعمة، وذلك رغم الإ�ضكاليات التي تثيرها ابتداًء الجدالت المحيطة بتحديد 
كال المفهومين والموؤ�ضرات الإجرائية لهما، ف�ضاًل عن تباين نتائج الدرا�ضات ذات ال�ضلة)123(.  
القيم  ن�ضر  في  الناعمة  للقوة  بعينها  وبرامج  اأدوات  تاأثيرات  الدرا�ضات  بع�ض  تتعقب  فمثاًل 
بين  الطالبي  التبادل  لبرامج   Atkinson الليبرالية، وهو ما يظهر مثاًل في درا�ضة  والتوجهات 
القوة  اآثار  تقييم  مع  الأمريكية،  الخارجية  ال�ضيا�ضة  اأدوات  كاإحدى  عامي 223) و1332 
الناعمة في دول الطالب؛ حيث يظهر التحليل وجود ارتباط ن�ضقي بين برامج التبادل الطالبي 
ون�ضر التوجهات الليبرالية في الدول الأخرى))12(. اإل اأن العديد من الدرا�ضات الأخرى تبرز 
اأهمية عدم القت�ضار على تحليل »بذل الجهد« اأو ميكانيزمات التبادل الطالبي والثقافي واإنما 
التركيز على مدى فاعلية اآثارها ونواتجها على م�ضتوى نقل القيم، ل �ضيما مع وجود العديد 
من الأمثلة والنماذج الكا�ضفة عن حر�ض القيادات والنخب ال�ضلطوية في العديد من الدول 
على تعليم ذاتها واأبنائها وعنا�ضرها في الدول الغربية – ذات النظم الديمقراطية المتقدمة – 
دون اأن ينعك�ض ذلك بال�ضرورة على قيمهم وممار�ضاتهم ال�ضلطوية)121(. وفي �ضياق مقارب، 
�ضعت العديد من الدرا�ضات اإلى اختبار فاعلية الم�ضاعدات الخارجية )حال اعتبارها اأداة للقوة 
الناعمة( في ن�ضر الديمقراطية؛ حيث ك�ضفت الدرا�ضات ذات ال�ضلة عن نتائج جدلية: فمن 
اإلى قدرة  بالنظر  ال�ضدد  الم�ضاعدات في هذا  الدرا�ضات محدودية فاعلية  ناحية تظهر بع�ض 
الدول المتلقية في كثير من الأحيان على ال�ضتحواذ عليها مع تقليل اآثارها ال�ضيا�ضية. وتظهر 
درا�ضات اأخرى فاعلية الم�ضاعدات في تهيئة بيئة مالئمة لالنتقال الديمقراطي �ضواء من خالل 
المحللين  بع�ض  الأهلية. ويوؤكد  ال�ضراعات والحروب  الحد من  اأو  المحا�ضبية  تعزيز معايير 
الم�ضاعدات  اقتران  اأهمية  عن  تك�ضف  ما  بقدر  بال�ضرورة  متعار�ضة  لي�ضت  النتائج  هذه  اأن 

 Tiffany Kaschel and Nikolay Anguelov, “Alternatives to Sanctions”, chap. 5 in Economic Sanctions vs. Soft Power:  )123(
 Lessons from North Korea, Myanmar, and the Middle East, by Nikolay Anguelov (New York: Palgrave Macmillan, 2015):
75–76.

 Carol Atkinson, “Does Soft Power Matter? A Comparative Analysis of Student Exchange Programs 1980–2006”, Foreign )12((
Policy Analysis 6, no. 1 (January 2010): 1–22.

Kaschel and Anguelov, “Alternatives to Sanctions”: 76. )121(
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الخارجية بممار�ضات دبلوما�ضية )بما فيها الدبلوما�ضية العامة(؛ من اأجل تعزيز دورها في ن�ضر 
الديمقراطية)122(. 

ويالحظ اأنه يوجد اتجاهان اأ�ضا�ضيًّان في التعامل مع التاأثيرات الإدراكية والقيمية للقوة 
العام  الراأي  توجهات  في  )التاأثير  الإدراكي  الم�ضتوى  هذا  اأهمية  على  يوؤكد  الأول  الناعمة: 
اأو النخب( في حد ذاته باعتباره ممار�ضة لأحد اأ�ضكال القوة الهيكلية الأقل مادية في اآثارها 
المعنى على مدى تحول  الناعمة بهذا  القوة  فاعلية  الحكم على  يعتمد  ونتائجها؛ بحيث ل 
هذه التغيرات في التوجهات اإلى �ضلوكيات بال�ضرورة؛ اإذ اإن ذلك يعيد تبني تعريفات �ضيقة 
للقوة باعتبارها »قدرة الفاعل اأ على اأن يدفع الفاعل ب اإلى القيام ب�ضلوك معين لم يكن راغًبا 
فيه«، في حين اأن القوة الناعمة تعبر عن تعريفات اأخرى هيكلية وبنائية للقوة تقوم على التاأثير 
في التوجهات والأفكار والهويات الم�ضكلة لهيكل العالقات. اأما التجاه الثاني فيرى هذه 
الناعمة وفاعليتها، مع �ضرورة  القوة  لتحليل نجاح  اأولي  بمثابة م�ضتوى  الإدراكية  التغيرات 
بنجاح  للحكم  الدولة  م�ضالح  تخدم  مبا�ضرة  مادية  ونتائج  �ضلوكيات  اإلى  التوجهات  تحول 

القوة الناعمة وفاعليتها)122(.

ويبدو جوزيف ناي واآخرون اأقرب اإلى الجمع بين التجاهين، بالتاأكيد على اأن التغير في 
�ضورة الدولة واإدراكها لدى النخب قد يولد اآثاًرا اأكثر مبا�ضرة على م�ضتوى �ضلوكيات ال�ضيا�ضة 
التغيرات  اأقل مبا�ضرة وو�ضوًحا في حالة  التاأثيرات  الخارجية )اأو الداخلية(، بينما قد تكون 
على  مبا�ضر  غير  ب�ضكل  تاأثيراتها  ذلك  يمنع  اأن  دون  العام،  والراأي  الجماهير  م�ضتوى  على 
بال�ضراع  القرارات الخا�ضة  اأو �ضاغطة على اتخاذ  بيئة مواتية  القرار من خالل خلق  �ضناع 
�ضردياتها)122(. وفي كل  اإزاء  والتوجهات  للدولة  المدركة  ال�ضورة  التعاون ح�ضب طبيعة  اأو 
اأحد  ال�ضلبية  النمطية  ال�ضور  و�ضيادة  الإدراك  �ضوء  تقليل حالت  اأو  معالجة  تمثل  الأحوال، 

)122( املرجع ال�ضابق.
 Eggereide, Facing the Intangible: 95–96; Matthew Kroenig, Melissa McAdam and Steve Weber, “Taking Soft Power  )122(
 Seriously”, in The Annual Meeting of the ISA’s 49th Annual Convention: Bridging Multiple Divides (San Francisco, CA:
Hilton San Francisco, 2006), online e–book, http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/5/1/2/9/
 pages251295/p251295–1.php.

Nye (Jr.), The Future of Power: 95. )122(
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الأهداف الأ�ضا�ضية للقوة الناعمة ومعايير تقييمها؛ اإذ اإن ذلك من �ضاأنه تقليل احتمالت اندلع 
�ضراعات جديدة، اأو ا�ضتمرار ال�ضراعات القائمة اأو زيادة حدتها)122(. 

3- مداخل تقييم النواتج والآثار ال�سلوكية
الأبعاد  يتجاوز  ب�ضكل  الناعمة  القوة  اآثار  تقييم  على  التركيز  الدرا�ضات  بع�ض  حاولت 
الإدراكية العامة الخا�ضة بجاذبية الدولة و�ضورتها، من خالل التركيز على مدى نجاح اآليات 
القوة الناعمة المختلفة على تحقيق تغيرات قيمية و�ضلوكية محددة، من �ضاأنها تحقيق م�ضالح 
الدولة الممار�ضة لهذه القوة)122(. وقد تعددت الإ�ضهامات في هذا ال�ضدد ل �ضيما حال التو�ضع 
في تعريف ق�ضايا القوة الناعمة لت�ضمل مختلف المجالت ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والع�ضكرية 
الأمنية، وذلك انطالًقا من تبني اتجاه ن�ضبية ق�ضايا القوة الناعمة وارتباطها بنزع الطابع الأمني 
ال�ضلب عن التفاعالت المختلفة دون انح�ضار في قائمة محدودة من الق�ضايا. ويمكن ت�ضنيف 

اأهم اإ�ضهامات التقييم ال�ضلوكي للقوة الناعمة مجاليًّا على النحو التالي:

اأ- التاأثيرات ال�سيا�سية للقوة الناعمة 
تك�ضف مراجعة الدرا�ضات عن موؤ�ضرات متعددة مقترحة لتقييم التاأثيرات ال�ضيا�ضية للقوة 

الناعمة، من بينها:

•   موؤ�سرات تاأثيرات القوة الناعمة على ت�سريعات الدولة وقوانينها 
تقترح بع�ض الدرا�ضات التركيز على ر�ضد اآثار القوة الناعمة في تمكين الفاعلين الدوليين 
الممار�ضين لها من التن�ضيق والتاأثير في عمليات �ضنع القواعد والقوانين �ضواء من خالل توظيف 
اآليات مرنة اأو جامدة. ويق�ضد بالآليات المرنة ا�ضتخدام الآليات الموؤ�ض�ضية غير الر�ضمية )مثل 
ال�ضبكات غير الر�ضمية بين منظمات المجتمع المدني عبر الدول مثاًل( اأو �ضيغ وتفاهمات 
اتفاقات  اأو  ا�ضتر�ضادية  قواعد  اأو  مبادئ  �ضورة  )في  ظاهرها  في  ملزمة  غير  قانونية  واأطر 

ا، انظر:  )122( ر�ضدي، »تاأثري �ضوء الإدراك«: 2–))؛ McClory, The Soft Power 23: 21–22. اأي�ضً
 David J. Schneider, The Psychology of Stereotyping, Distinguished Contributions in Psychology (New York:
Guilford, 2004).

Pratkanis, “Public Diplomacy in International Conflicts”: 114; Eggereide, Facing the Intangible: 95–96. )122(
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وتفاهمات اإطارية �ضادرة عن المنظمات الدولية مثاًل(؛ بحيث اإن اآثارها تتج�ضد بو�ضوح في 
اأ�ضكال اأكثر تحديًدا في القوانين والت�ضريعات على الم�ضتوى المحلي. اأما الآليات الجامدة 
فتقوم على التفاقات الموؤ�ض�ضية الر�ضمية والمنظمات الدولية الحكومية والترتيبات القانونية 

الملزمة التي تن�ض بو�ضوح على اآليات تنفيذها ودخولها حيز النفاذ)122(. 

ووفًقا للتمييز بين مدى ر�ضمية الموؤ�ض�ضات من جهة ومرونة الآليات الم�ضتخدمة، فيمكن 
تكون  اأن  اأولها  القواعد؛  في �ضنع  الناعمة  القوة  لممار�ضة  توليفات ممكنة  اأربع  بين  التمييز 
الموؤ�ض�ضات ر�ضمية ت�ضتخدم اآليات محددة )مثل تاأثير منظمة التجارة العالمية كمنظمة حكومية 
في قرارات التجارة الخارجية عبر فر�ض قواعد لحل المنازعات التجارية(، وثانيها توظيف 
موؤ�ض�ضات ر�ضمية اآليات مرنة )مثل الإطار التفاقي ال�ضادر عن منظمة ال�ضحة العالمية لو�ضع 
مجموعة مبادئ ا�ضتر�ضادية وتو�ضيات للتنفيذ بخ�ضو�ض التعامل مع التدخين والتبغ(، وثالثها 
اأن توظف موؤ�ض�ضات مرنة )غير ر�ضمية( اآليات محددة جامدة باقتراح ترتيبات قانونية محددة 
IASB ومجموعة  الدولية  الداخلية للدول )مثل هيئة معايير المحا�ضبة  القوانين  للت�ضمين في 
تنفيذ الإجراءات المالية  FATF المعنية بتنظيم قوانين مكافحة غ�ضيل الأموال داخل الدول(، 
واأخيًرا قد توظف الموؤ�ض�ضات المرنة اآليات مرنة )مثل دور مراكز الأبحاث و�ضبكات المجتمع 
المدني في تطوير مقايي�ض وقواعد لتقييم الموؤ�ض�ضات والهيئات في المجالت المختلفة؛ مثل 
موؤ�ضرات تقييم الجامعات بما يمكن اأن يتحول لحًقا اإلى جزء من القوانين واللوائح الداخلية 
للدول ب�ضكل اأو اآخر في اإطار ال�ضعي لتحقيق الجودة مثاًل(. ويبرز هذا القتراب زيادة اللجوء 
تقلل  نظًرا لأنها  الر�ضمية(؛  )الر�ضمية وغير  الموؤ�ض�ضات  قبل مختلف  المرنة من  الآليات  اإلى 
تحمل  عدم  )نتيجة  الإدارية  التكاليف  �ضواء  الدول،  بين  التفاعالت  اأو  المعامالت  تكاليف 
المعلوماتية  التكاليف  اأو  م�ضتمرة(،  بيروقراطية  واأجهزة  موؤ�ض�ضات  واإدارة  اإن�ضاء  تكاليف 
)بالنظر اإلى ترك التحديد التف�ضيلي للقوانين والقواعد للدول ذاتها بدًل من ال�ضطرار لتجميع 
معلومات حول طبيعة كل دولة و�ضياقها(، اأو التكاليف ال�ضيا�ضية )المتمثلة في تقليل و�ضوح 

 Frank Vibert, Soft Power and International Rule–Making, Occasional Paper 43 (Berlin: Friedrich–Naumann–Stiftung für )122(
die Freiheit, 2008): 6.
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خ�ضوع الدولة لتاأثير فاعلين خارجيين ر�ضميين اأو غير ر�ضميين في �ضياغة قوانينها الداخلية 
بما ي�ضهل التن�ضيق والتعاون بين الدول والفاعلين غير الحكوميين()122(. 

وتنبع اأهمية هذا القتراب من اقتراحه مجاًل محدًدا ن�ضبيًّا لر�ضد تاأثيرات القوة الناعمة، 
وهو الت�ضريعات الداخلية للدول. اإل اأن ذلك يظل محالًّ للجدل بالنظر اإلى اأن جميع تاأثيرات 
الناعمة في  القوة  تاأثيرات  اأن  ت�ضريعات. كما  بال�ضرورة في �ضورة  تتج�ضد  الناعمة ل  القوة 
�ضنع القواعد تثير بدورها اإ�ضكالية الغمو�ض وغياب ال�ضفافية نتيجة تعدد �ضورها على النحو 
�ضالف البيان ذاته. كذلك يو�ضح القتراب اأهمية الفواعل والموؤ�ض�ضات والترتيبات الر�ضمية 
اأكثر  يظل  ذلك  اأن  اإل  الناعمة،  القوة  ممار�ضة  وتفاعالت  من عمليات  الر�ضمية كجزء  وغير 
ارتباًطا – بحكم الممار�ضة – بفواعل ومنظمات محدودة ن�ضبيًّا تمتلك القدرة الفعلية على 

التاأثير بحكم قدراتها ومواردها اأو ات�ضاع �ضبكة ع�ضويتها.

•   موؤ�سرات تاأثيرات القوة الناعمة في ات�ساق �سيا�ساتها الخارجية وال�سلوك الت�سويتي للدول
الخارجية  ال�ضيا�ضة  الناعمة في عمليات �ضنع  القوة  تاأثيرات  اأخرى تحلل  ثمة درا�ضات 
مع  ات�ضاقها  ومدى  المختلفة  الق�ضايا  في  مت�ضل  ب�ضكل  ال�ضيا�ضات  هذه  وم�ضمون  نف�ضها 
درا�ضات  في  وا�ضح  ب�ضكل  ذلك  ويظهر  الناعمة.  للقوة  الممار�ض  الفاعل  وروؤى  توجهات 
التحاد الأوروبي التي تبحث موؤ�ضرات مواءمة اأو مجان�ضة Harmonization الدول المر�ضحة 
للع�ضوية )اأو الدول الأع�ضاء اأنف�ضهم( ل�ضيا�ضاتها مع ال�ضيا�ضة الخارجية لالتحاد، ل �ضيما مع 
ت�ضمن تقارير التقدم ومقايي�ض فاعلية ال�ضيا�ضة الخارجية لالتحاد موؤ�ضرات حول مدى تحقق 
هذا الت�ضاق في الق�ضايا المختلفة. ورغم ارتباط جانب من هذه التغيرات بتاأثيرات الحوافز 
والمكا�ضب المادية لالن�ضمام اإلى التحاد )اأو ال�ضتمرار في ع�ضويته(، فاإن جانًبا منها يمكن 
الأع�ضاء  الدول  هوية  في  وتاأثيراته  لالتحاد،  المعيارية  اأو  الناعمة  القوة  اإلى  كذلك  اإرجاعه 
و�ضرورة  الإ�ضالحي،  وطابعها  وتوجهاته  روؤاه  بمالءمة  والعتقاد  للع�ضوية،  المر�ضحين  اأو 
ال�ضتجابة لها)123(. لكن تبقى اإ�ضكالية مثل هذه الدرا�ضات في �ضعوبة ف�ضل تاأثيرات الحوافز 

)122( املرجع ال�ضابق: 2–3).
 Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeier, “Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to the Candidate  )123(
 Countries of Central and Eastern Europe”, Journal of European Public Policy 11, no. 4 (August 2004): 661–679; =
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الناعمة للجاذبية والإقناع، ف�ضاًل عن خ�ضو�ضية تجربة التحاد  المادية لالن�ضمام عن القوة 
الأوروبي وحوافز الن�ضمام اأو الع�ضوية كاآلية للم�ضروطية والتاأثير في ال�ضيا�ضات. 

وقد تبنت بع�ض الدرا�ضات موؤ�ضرات اأخرى اأكثر جزئية لتاأثيرات القوة الناعمة في بع�ض 
قرارات ال�ضيا�ضة الخارجية للدول في ق�ضايا معينة. ويظهر ذلك مثاًل في تحليل ات�ضاق ال�ضلوك 
الت�ضويتي Voting alignment في الجمعية العامة لالأمم المتحدة كاأحد موؤ�ضرات تقييم فاعلية 
ا�ضتخدمت  فمثاًل  الأخرى.  للدول  الخارجية  ال�ضيا�ضة  �ضلوكيات  في  وتاأثيرها  الناعمة  القوة 
ا�ضتطالعات  في  المتحدة  الوليات  جاذبية  تاأثير  لدرا�ضة  النحدار  تحليل   Datta درا�ضة 
الأمم  في  للدول  الت�ضويتي  ال�ضلوك  في   )Pew Global Attitudes Project( العالمية  الراأي 
المتحدة خالل الفترة من 222) اإلى 1332؛ حيث اأظهر التحليل اأنه بفر�ض ثبات العوامل 
الأخرى )تحديًدا الم�ضاعدات الخارجية والعالقات التحالفية(، فاإن وجود توجهات اإيجابية 
العامة  الجمعية  للدول في  الت�ضويتي  ال�ضلوك  ات�ضاق  احتمالت  يزيد  المتحدة  الوليات  اإزاء 
القيادي  للنمط  ال�ضلبي  التاأثير  فاإن  المقابل،  وفي  الأمريكية.  التف�ضيالت  مع  المتحدة  لالأمم 
للرئي�ض بو�ض البن اأدى اإلى تراجع الت�ضاق مع التف�ضيالت الأمريكية))12(. وب�ضكل مماثل، 
�ضعت درا�ضة Knecht لختبار مدى تاأثير توافر القوة الناعمة من عدمه )مقا�ًضا بمدى اإيجابية 
ات�ضاقه مع  الأخرى ومدى  للدول  الت�ضويتي  ال�ضلوك  في  العك�ض(  اأو  الدولة  اإزاء  التوجهات 
التجاه الت�ضويتي للدولة �ضاحبة القوة الناعمة، وذلك بالتطبيق على حالتي الوليات المتحدة 
ورو�ضيا في الجمعية العامة لالأمم المتحدة. واأظهرت الدرا�ضة نتائج مختلطة؛ حيث ك�ضفت 
بالقوة  الديمقراطية  النظم غير  تاأثر  الناعمة بدرجات متفاوتة، مع  القوة  تاأثيرات  عن ح�ضور 

الناعمة ب�ضكل يفوق – قلياًل – نظيراتها الديمقراطية)121(. 

 = Sorin Stefan Denca, “The Impact of the European Union on Foreign Policy–Making in Hungary, Romania and Slovakia:
Institutional Adaptation, Learning and Socialization”, Political Perspectives 2, no. 2 (2008): 2–12.

 Monti Narayan Datta, “The Decline of America’s Soft Power in the United Nations”, International Studies Perspectives )12((
10, no. 3 (2009): 265–284.

 Henry B. Knecht, “Senior Independent Study Theses: Soft Power in Hard Focus: An Analytical Approach to Power in  )121(
 International Relations”, The College of Wooster, http://openworks.wooster.edu/independentstudy/6793.
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الدولة  تف�ضيالت  مع  الخارجية  ال�ضيا�ضة  قرارات  ات�ضاق  موؤ�ضر  فاإن  الحال،  وبطبيعة 
اأن ي�ضمل �ضاحات اأخرى للتفاعل غير الأمم المتحدة. وثمة  الناعمة يمكن  الممار�ضة للقوة 
المتحدة  الوليات  في جاذبية  )ممثلة  الأمريكية  الناعمة  القوة  تاأثير  �ضعت لختبار  درا�ضات 
العراق  حرب  في  بم�ضاركتها  الدول  قرارات  في  الإقناعية(  وقدرتها  الأمريكية   والقيادة 
عام 1332 اأو الن�ضحاب من العراق لحًقا؛ حيث ظهر ارتباط البعدين بما ي�ضي – وفًقا لهذه 
الدرا�ضات – باأهمية القوة الناعمة. وب�ضكل مقارب، خل�ضت الدرا�ضة اإلى تاأكيد اأهمية القوة 
اإثبات وجود عالقة  من خالل  الدولية  العالقات  في مجال  ملمو�ضة  نتائج  وتوليدها  الناعمة 
جهة  من  الأخرى  الدول  في  العام  الراأي  لدى  للدولة  الخارجية  ال�ضيا�ضة  �ضورة  بين  طردية 
وتاأثير  العالقة  قوة هذه  تزايد  مع  ثانية،  الخارجية من جهة  و�ضيا�ضاتها  الدول  وقرارات هذه 
الراأي العام في حالة الق�ضايا التي تحظى بدرجة اأكبر من الهتمام والبروز والجدال في الدول 
الم�ضتهدفة. واعتمدت الدرا�ضة على تحليل ا�ضتطالعات دولية للراأي العام في 22 دولة مع 
اختبار عالقتها )بعد تثبيت تاأثير العوامل ذات ال�ضلة بالقوة ال�ضلبة)122(( بقرارات ال�ضيا�ضات 
المتحدة في  الوليات  قرار م�ضاركة  الدول عام 1332 تحديًدا؛ من حيث  لهذه  الخارجية 
في  المتحدة  الوليات  مع  الت�ضويتي  ال�ضلوك  اتفاق  مدى  في  وكذا  العراق،  احتالل  حرب 
الق�ضايا المهمة الأخيرة في الجمعية العامة لالأمم المتحدة، واأخيًرا في ال�ضيا�ضات المتبعة اإزاء 

المحكمة الجنائية الدولية)122(. 

في  ابتداًء  الت�ضكيك  اأبرزها  متعددة،  لنتقادات  عر�ضة  الدرا�ضات  هذه  مثل  تظل  لكن 
مدى مالءمة التحليالت الإح�ضائية لعينات كبيرة الحجم )بما يت�ضمنه من نزع الطابع ال�ضياقي 
عن الظواهر( لدرا�ضة القوة الناعمة، مع �ضعوبة تثبيت مختلف العوامل الموؤثرة في ال�ضلوك 
الت�ضويتي للدول – بخالف الجاذبية – نتيجة تعددها والختالف حول تحديدها، ف�ضاًل عن 

تاأثريات الراأي العام يف قرارات ال�ضيا�ضة اخلارجية لدى  )122( �ضعت الدرا�ضة اإىل »تثبيت العوامل ال�ضلبة والناعمة الأخرى« من اأجل اختبار 
املقارنة بني الدول. و�ضمل ذلك بالن�ضبة للعوامل ال�ضلبة ع�ضوية حلف الناتو وامل�ضاركة بقوات م�ضبقة يف اأفغان�ضتان وحجم امل�ضاعدات 
الع�ضكرية الأمريكية وحجم امل�ضاعدات القت�ضادية الأمريكية اأو العالقات التجارية مع الوليات املتحدة ومتو�ضط ن�ضيب الفرد من الناجت 
املحلي الإجمايل. و�ضملت العوامل الناعمة الأخرى عوامل ذات �ضلة بالهوية؛ مثل عدد ال�ضكان امل�ضلمني، والنتماء اإىل اأوروبا، ودرجة 

دميقراطية النظام ال�ضيا�ضي. 
 Benjamin E. Goldsmith and Yusaku Horiuchi, “In Search of Soft Power: Does Foreign Public Opinion Matter for US  )122(
Foreign Policy?” World Politics 64, no. 3 (2012): 555–585.
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اإمكانية تعار�ض م�ضمون بع�ض القرارات وال�ضيا�ضات الأمريكية في مراحل معينة مع القيم التي 
تروج لها الوليات المتحدة ب�ضكل عام )مثل قرار حرب العراق ذاته(، بما يجعل من ال�ضعب 

العتماد على موؤ�ضر الت�ضاق وحده لتقييم فاعلية القوة الناعمة)122(. 

•   موؤ�سرات تاأثيرات القوة الناعمة في توجهات الدول و�سلوكها في المفاو�سات الدولية واأدوار 
الو�ساطة

الناعمة في تغيير المواقف  ر�ضد تاأثيرات القوة  محاولة  الدرا�ضات  بع�ض  تقترح 
حيث يقرب  التفاو�ضية الأولى للدول بما يخدم م�ضالح القوى الممار�ضة للقوة الناعمة؛ 
الأعمال)122(.  جدول  تاأطير  اأو  التالعب  اأو  الإقناع  عبر  �ضواء  مواقف الدول الأخرى منها 
وتبين الأ�ضكال التالية هذه الفكرة؛ حيث تقترب المواقف والتف�ضيالت التفاو�ضية المبدئية 
 للفاعل»اأ« تدريجيًّا من التف�ضيالت المبدئية للفاعل »ب« الذي يمار�ض القوة الناعمة بفاعلية 
)ال�ضكالن 1 و2(، بما يجعل نواتج التفاو�ض )�ض 1، �ض 2( ت�ضب في �ضالح الأخير مقارنة 
بحالت عدم ممار�ضة القوة الناعمة؛ حيث يطرح الفاعل »اأ« ال�ضغط لتحقيق الناتج التفاو�ضي 
)�ض )( الذي ل يحقق م�ضالح الفاعل »ب« )ال�ضكل)(. وقد يحدث تاأثر طفيف في مواقف 
بحيث يقترب بدوره ن�ضبيًّا من الفاعل الم�ضتهدف  »ب«؛   الفاعل الممار�ض للقوة الناعمة 

»اأ« ، لكن تظل نواتج التفاو�ض في مجملها ل�ضالح الفاعل »ب«)122(:

Eggereide, Facing the Intangible: 96–97. )122(
Zeitoun, Mirumachi and Warner, “Transboundary Water Interaction”: 159–178. )122(

Gallarotti, “Soft Power”: 25–47. )122(
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�ضكل )1–1(: القوة الناعمة وتغير التف�ضيالت والنواتج التفاو�ضية

 Giulio M. Gallarotti, “Soft Power: What It Is, Why It’s Important, and the :الم�ضدر
 Conditions under Which It Can Be Effectively Used”, Journal of Political Power 4, no. 1

 (2011): 25–47, online e–article, 
http://works.bepress.com/giulio_gallarotti/3.

مبادرات  في  الناعمة  للقوة  الممار�ضة  الدولة  تدخل  حال  المنطق  ذات  تطبيق  ويمكن 
للو�ضاطة اأو التدخل كطرف ثالث لمعالجة الخالفات وال�ضراعات �ضواء داخلية اأو اإقليمية اأو 
بين روؤى ومواقف الأطراف  التقريب  الدولة في  الدرا�ضات نجاح  دولية؛ حيث ترى بع�ض 
في  الدولة  لنجاح  الأ�ضا�ضية  الموؤ�ضرات  اأحد  بينها،  ال�ضراع  ت�ضوية  اإلى  و�ضوًل  المت�ضارعة 
مجرد  فاإن  ال�ضراع،  معالجة  في  كامل  ب�ضكل  النجاح  عدم  وحتى  الناعمة.  قوتها  توظيف 
الم�ضار  اإلى  ال�ضراع  معالجة  تحويل  اأو  المت�ضارعة  الأطراف  مواقف  بين  الن�ضبي  التقريب 
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– ُيعد وفًقا  الع�ضكرية  القت�ضادية والمعالجات  العقوبات  – بدًل من  الناعم  اأو  الدبلوما�ضي 
للبع�ض موؤ�ضًرا جزئيًّا لنجاح القوة الناعمة وفاعليتها)122(. 

ورغم اأهمية هذا النموذج وموؤ�ضراته في تقريب معنى القوة الناعمة وتو�ضيح اأهميتها، 
فاإن توظيفه تحليليًّا يظل �ضعًبا؛ حيث يتطلب تتبًعا تاريخيًّا لعمليات التفاو�ض بين الدول، 
وافترا�ض وحدة مو�ضوعات التفاو�ض عبر الزمن وثبات الوقائع وتوازنات القوة ال�ضلبة، مع 
تغير م�ضتويات القوة الناعمة بما ي�ضمح بتقدير تاأثيراتها على تف�ضيالت الفواعل الم�ضتهدفة، 

وهي افترا�ضات قد يتعذر تحققها في الواقع. 

ب- التاأثيرات القت�سادية للقوة الناعمة
اإلى الطابع التحليلي غير المانع للت�ضنيف المجالي لموؤ�ضرات تقييم فاعلية القوة  بالنظر 
ارتباط  اقت�ضادية )مثل  اأبعاد  ال�ضابقة قد تكون ذات  ال�ضيا�ضية  الموؤ�ضرات  فاإن بع�ض  الناعمة، 
الت�ضريعات اأو المفاو�ضات بق�ضايا اقت�ضادية(. وقد �ضعت بع�ض الدرا�ضات اإلى تقييم الفاعلية 
�ضادرات  حجم  في  تاأثيرها  اختبار  خالل  من  مبا�ضرة  اأكثر  ب�ضور  الناعمة  للقوة  القت�ضادية 
اإلى اختبار  اإليها وجاذبيتها ال�ضتثمارية ونحوها. واإ�ضافة  الدولة وحجم التدفقات ال�ضياحية 
اأو  ال�ضياحية  لجاذبيتها  الترويج  اأو  الدولة  لو�ضم  المبا�ضرة  الترويجية  الحمالت  بع�ض  نجاح 
القت�ضادية اأو ال�ضتثمارية، فقد اأ�ضارت العديد من التحليالت اإلى التاأثيرات الإيجابية لتعزيز 
بع�ض موارد القوة الناعمة من جهة وتحقيق مكا�ضب اقت�ضادية من جهة ثانية، وهو ما ظهر 
مثاًل في حالت؛ مثل كوريا واليابان والوليات المتحدة وتركيا وغيرها؛ حيث ارتبط رواج 
اأو  اأزياء  اأو  كرتونية  اأعمال  اأو  م�ضل�ضالت  او  اأفالم  من  �ضواء  ال�ضعبية  الثقافة  منتجات  بع�ض 
اقت�ضادية مبا�ضرة نتيجة  ا�ضت�ضافة منا�ضبات ريا�ضية كبرى بتحقيق مكا�ضب  اأو  وجبات معينة 
الأخرى  والخدمات  المنتجات  بع�ض  رواج  زيادة  ف�ضاًل عن  المنتجات  ت�ضدير هذه  اأو  بيع 
�ضواء ب�ضكل تلقائي مع تح�ضن �ضورة الدولة وجاذبيتها اإجماًل اأو نتيجة ح�ضن توظيف رواج 

 Jacques Faget, ed., Mediation in Political Conflicts: Soft Power or Counter Culture? Oñati International Series in Law )122(
 and Society (Oxford: HART, 2011): 383–392; Arunjana Das and Anthony Wanis–St. John, “Turkey and Brazil’s Joint
 Mediation between Iran and the Western Powers: Process Matters”, chap. 5 in Turkey as a Mediator: Stories of Success and
 Failure, edited by Doga Ulas Eralp (Lanham, MD: Lexington Books, 2016): 81–99; Havva Kök and İmdat Öner,“Turkey’s
Motives for Mediating the Iranian Nuclear Deal”, chap. 4 in Turkey as a Mediator: 55–80.
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بع�ض الرموز والمنتجات من قبل مقدمي �ضناعات وخدمات اأخرى )مثل �ضادرات المالب�ض 
اأو  ذاتها  المنتجات  ت�ضميم  في  ال�ضعبية  الثقافة  واأيقونات  رموز  توظف  التي  والمن�ضوجات 
اأو ما تظهره  الدعاية لها، وكذلك قطاعات ال�ضياحة وتوظيف مناطق ت�ضوير بع�ض الأعمال 

من توافر مزارات في الدولة كم�ضادر للجذب ال�ضياحي، وغيرها..()122(. 

ال�ضلة  ذات  الناعمة  القوة  لموارد  القت�ضادية  الآثار  على  اأخرى ركزت  درا�ضات  وثمة 
اأو الإدراك الإيجابي  الدولة  العالقة بين زيادة جاذبية  بال�ضيا�ضة الخارجية، من خالل اختبار 
ل�ضورتها الدولية وكيفية ممار�ضتها لنفوذها على الم�ضتوى الدولي كموؤ�ضرات لقوتها الناعمة 
هذا  في  الدرا�ضات  اإحدى  واعتمدت  ثانية.  جهة  من  اقت�ضادية  مكا�ضب  وتحقيق  جهة  من 
تح�ضن �ضورة  تابع( ومدى  )كمتغير  الدولة  زيادة حجم �ضادات  مدى  مقارنة  ال�ضدد على 
 BBC الدولة )كمتغير م�ضتقل( اعتماًدا على ا�ضتطالعات الراأي ال�ضنوية لهيئة الإذاعة البريطانية
بالتعاون مع مركز اأبحاث الم�ضح العالمي Global Scan Center خالل الفترة من 1332 
اإلى 2)13 لعينات من الم�ضاركين من �ضت واأربعين دولة لر�ضد تقييمهم لمدى اإيجابية اأو 
العوامل  ثبات  بفر�ض  اأنه  اإلى  الدرا�ضة  ل�ضبع ع�ضرة دولة. وخل�ضت  العالمية  التاأثيرات  �ضلبية 
زيادة  اإن  اإذ  الدولة؛  لتح�ضن �ضورة  واإح�ضائية وا�ضحة  اقت�ضادية  ثمة دللت  فاإن  الأخرى، 
ا بن�ضبة )% اأدى اإلى ارتفاع ال�ضادرات بحوالي 3.2% بما يوؤكد  اإيجابية �ضورة الدولة عالميًّ

العوائد القت�ضادية الإيجابية للقوة الناعمة للدولة)123(.

التاأثيرات  حول  والتحليالت  الدرا�ضات  تبرزه  ما  باأن  الوعي  ال�ضروري  من  ويبقى 
القت�ضادية الإيجابية للقوة الناعمة يظل – مثل غالبية اآثار هذه القوة – مثيًرا للجدل من زاويتي 
عن  ناجمة  القت�ضادية  والعائدات  ال�ضادرات  زيادة  هل  اأي  الدائرية  )اإ�ضكالية  العالقة  اتجاه 
المتبادل  الإيجابي  التاأثير  على  تقوم  ارتباطية  العالقة  اأن  اأو  العك�ض  اأم  الدولة  جاذبية  زيادة 
ومدى كفاية القوة الناعمة و�ضرورتها لإحداث هذه التاأثيرات )اأي هل التطورات الإيجابية 
في العائدات القت�ضادية راجعة فعاًل لعتبارات اإدراكية وقيمية ناجمة عن زيادة جاذبية الدولة 

Holguin, German ‘Soft Power’: 35–74. )122(
 Andrew K. Rose,”Like Me, Buy Me: The Effect of Soft Power on Exports”, Center for Economic Policy Research,  )123( 
www.cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=10713.
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اأو اأن هناك تاأثيرات لعوامل اأخرى قد يكون بع�ضها اأكثر �ضرورة اأو كفاية في تف�ضير الظاهرة؛ 
مثل القرب الجغرافي اأو م�ضتوى الجودة اأو الأ�ضعار وغيرها من المحددات القت�ضادية). 

ج- التاأثيرات الأمنية والع�سكرية للقوة الناعمة
الع�ضكرية  للقوة  المقابل  الطرف  تقع على  اأن  يفتر�ض  الناعمة  القوة  اأن  من  الرغم  على 
وتفاعالتها على مت�ضل اأنماط القوة وم�ضادرها، فاإن ذلك ل ينفي وجود بع�ض اأبعاد الرتباط 
بينهما )غير المتعار�ضة بال�ضرورة(، �ضواء على م�ضتوى الموارد والآليات )في اإطار التوظيفات 
اأو  الدفاعية،  اأو  الأمنية  بالدبلوما�ضية  يعرف  ما  الع�ضكرية �ضمن  والتفاعالت  للقوة  الإيجابية 
التوظيفات ال�ضراعية الإكراهية والتالعبية للقوة الناعمة( اأو حتى على م�ضتوى الآثار والنواتج. 
ويمكن التمييز بين م�ضتويين اأ�ضا�ضيين لتقييم فاعلية القوة الناعمة تقترحهما الدرا�ضات المختلفة 

في هذا ال�ضدد؛ هما:

•   م�ستوى فاعلية القوة الناعمة كبديل للقوة ال�سلبة 
للقوة  كبديل  الناعمة  القوة  ا�ضتخدام  اإمكانيات  بتحليل  الدرا�ضات  من  العديد  اهتمت 
بحيث  الم�ضتوى؛  هذا  على  الناعمة  القوة  لفاعلية  الجزئية  الموؤ�ضرات  تتعدد  حيث  ال�ضلبة؛ 
ت�ضمل مثاًل النجاح في ا�ضتقطاب واجتذاب عدو اأو خ�ضم �ضابق، وتغيير اأفكار و�ضلوكيات 
الأطراف المعادية، واإيقاف عمليات الإبادة والتطهير العرقي، وت�ضجيع الأطراف المت�ضارعة 
اأو المعتدية على وقف اإطالق النار، وتقليل مع�ضالت الأمن عبر طرح �ضيغ لالأمن الم�ضترك 
وحل النزاعات اأو منع اندلعها في  تحقيق الأم��ن لطرف على ح�ضاب اآخ��ر،  تتجنب 
المقام الأول، وتغيير ال�ضور والتوقعات والإدراكات المتبادلة بين اأطراف ال�ضراع لتي�ضير 
وتوفير الدعم للموؤ�ض�ضات الدولية  اإمكانيات التفاو�ض والمعالجة ال�ضلمية لل�ضراعات، 
هذه  في  الناعمة  القوة  نجاح  يقا�ض  اأن  يمكن  عمومية،  اأكثر  وب�ضكل  لتحقيق ال�ضالم))12(. 
الحالت بمدى قدرتها على نزع الطابع الأمني ال�ضلب Hard desecuritization عن الق�ضايا 
مالءمة  اأقل  )اأي  ناعمة  اأمنية  ق�ضايا  اأو  اأمنية  غير  ق�ضايا  اإلى  وتحويلها  المختلفة  والتفاعالت 

Pratkanis, “Public Diplomacy in International Conflicts”: 113–114. )12((
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على  وذلك  تقدير  اأدنى  على  لمعالجتها(  بمفردها  ال�ضلبة  الع�ضكرية  القوة  ا�ضتخدام  لتقديم 
النحو ال�ضابق بيانه.

•   م�ستوى القوى الناعمة كمكمل للقوة ال�سلبة
في  ال�ضلبة  للقوة  كمكمل  الناعمة  القوة  توظيف  اإمكانيات  على  الم�ضتوى  هذا  يركز 
معالجة الق�ضايا الأمنية والع�ضكرية؛ حيث يمكن للقوة الناعمة اأن ت�ضهم في تحقيق اأهداف 
متعددة؛ منها الحد من التاأثيرات ال�ضلبية لممار�ضات القوة ال�ضلبة وزيادة �ضرعية الفاعل من 
خالل الممار�ضة الموازية للقوة الناعمة التعاونية، اأو اإ�ضعاف قدرة الخ�ضوم وتغيير توجهاتهم 
الدعائية  الحمالت  مواجهة  اأو  لها  التالعبية  والتوظيفات  النف�ضية  العمليات  خالل  )من 
للخ�ضوم(، اأو معالجة الأبعاد الفكرية والثقافية في ال�ضراعات التي تعجز القوة ال�ضلبة بمفردها 
عن معالجتها، اأو حماية قوة الفاعل وزيادتها �ضواء من خالل تعزيز تحالفاته والدور القيادي 

للفاعل في اإطارها)121(. 

فابتداًء، ت�ضير العديد من الدرا�ضات اإلى اأهمية توظيف القوة الناعمة بموازاة القوة ال�ضلبة 
الع�ضكرية في الحروب وال�ضراعات للحد من التاأثيرات ال�ضلبية لالأخيرة، وهو ما يمكن تقييم 
فاعليته بمدى نجاح الدولة في الترويج لخطاب الحرب العادلة �ضواء؛ من حيث تبرير الحرب 
نف�ضها واأ�ضبابها و�ضرعية ال�ضلطات القائمة بها، اأو اأ�ضلوب ممار�ضتها واإدارتها، اأو ت�ضويه �ضورة 
الخ�ضوم وتجريمهم وتكري�ض �ضورتهم كتج�ضيد لل�ضر اأو العدو غير الإن�ضاني)122(. وقد تلجاأ 
اإلى تمييز وا�ضتثناء فئات معينة بين الجمهور الم�ضتهدف في  الناعمة  الدولة الممار�ضة للقوة 
الع�ضكرية  العمليات  اأن هدف  ادعاء  يتم  بحيث  تاأييدها؛  اجتذاب  المعادية ومحاولة  الدولة 
اأو جماعات  مواجهة نخب  في  الم�ضطهدة  الفئات  اأو  لل�ضعوب  الإن�ضانية  الم�ضالح  تحقيق 
ت�ضكل تهديدات م�ضتركة. ويظهر ذلك حتى في حروب الحتالل؛ مثل الحتالل الأمريكي 
الع�ضكرية  العمليات  �ضاحبت  حيث  )133؛  �ضبتمبر  اأح��داث  بعد  والعراق  لأفغان�ضتان 

Alan Chong, “Smart Power and Military Force: An Introduction”, Journal of Strategic Studies 38, no. 3 (2015): 233–244. )121(
 Chouliaraki, “Introduction: The Soft Power of War”: 1–11; Adams Hodges, “War, Discourse, and Peace”, chap. 1 in  )122(
 Discourses of War and Peace, edited by Adams Hodges, Oxford Studies in Sociolinguistics (New York: Oxford University
 Press, 2013): 3–22.
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عمليات دعائية لتبريرها من جهة، وكذلك عمليات لتوزيع الم�ضاعدات والقيام بم�ضروعات 
لتقليل عداء  تنموية من خالل بعثات للم�ضاعدات والقوات الأمريكية نف�ضها في محاولت 

ال�ضكان وتقليل نزعاتهم للمقاومة ودعم الجماعات المعار�ضة للوجود الأمريكي)122(.

للقوة  بديلة  حتى  اأو  مكملة   – �ضراعية  ب�ضورة  الناعمة  القوة  توظيف  يتم   وق��د 
والتجري�ض  الو�ضم  وعمليات  ال�ضراعية  والدعائية  النف�ضية  العمليات  خالل  من   – ال�ضلبة 
ال�ضابق تو�ضيحه، والتي ت�ضير ب�ضكل عام  النحو  ب�الحروب الناعمة على  اإطار ما يعرف  في 
اإلى مخططات وتحركات عمدية ت�ضتهدف مجالت مختلفة ثقافية و�ضيا�ضية واقت�ضادية 
واجتماعية بغية تغيير الهوية الثقافية للدولة والمجتمع وتوجهات الراأي العام والنخب ورجال 
الدولة وتدمير اأو تغيير اأنماط العالقات ال�ضيا�ضية ال�ضائدة، بطريقة تقو�ض عادة �ضرعية نظام 
الحكم القائم، وتبذر ال�ضقاق والنزاعات الداخلية في المجتمع والدولة والعالقات بينهما 
من خالل عمليات متعددة ت�ضمل الغزو الثقافي والحرب النف�ضية والأ�ضاليب الالعنيفة ف�ضاًل 
عن حروب الف�ضاء الإلكتروني وغيرها)122(. ورغم قابلية بع�ض هذه الموؤ�ضرات للر�ضد، فاإن 
ا نتيجة الطابع ال�ضري غير المعلن لكثير من  توظيفها لقيا�ض فاعلية القوة الناعمة يظل اإ�ضكاليًّ
اآليات هذه الحروب الناعمة، بما يجعلها تقع – حتى حال �ضدقها – في نطاق التحليالت 

التاآمرية على النحو ال�ضابق ذكره)122(. 

وقد يتم توظيف القوة الناعمة لمعالجة الأبعاد الفكرية والقيمية التي تعجز القوة ال�ضلبة 
اإليه  الحاجة  تزايد  الدرا�ضات  تبرز  ما  المختلفة، وهو  ال�ضراعات  في  معالجتها  بمفردها عن 
الدول  غير  من  الم�ضلحين  الفاعلين  اأدوار  زيادة  نتيجة  الحديثة  وال�ضراعات  الحروب  في 
يفر�ض  بما  المتماثلة،  غير  للحروب  �ضور  اإلى  التقليدية  النظامية  الحروب  اأ�ضكال  وتجاوز 

 Gabriel Schickel, Effective Utilization of Foreign Aid in Counterinsurgency Operations (Master’s thesis, CUNY City  )122(
College, 2014): 1–12.

ا، انظر: )122( اأ�ضامة هيكل، حروب اجليل الرابع: الإعالم وتفتيت املجتمعات )القاهرة: دار �ضما، 2)13(: 2–22. واأي�ضً
 Vivi Cathrine Ringnes Wilhelmsen, Soft War in Cyberspace: How Syrian Non–State Actors Use Hacking to Influence the
 Conflict’s Battle of Narratives (Master’s thesis, University of Oslo, 2014): 12–25; Seyyed Ali Mortazavi Emami et al.,
“Soft Warfare Theory”, Middle East Journal of Scientific Research 22, no. 10 (2014): 1531–1536.

 Antulio J. Echevarria II, Fourth-generation War and Other Myths (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, 2015): 1–17, )122(
  online e–book, http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub632.pdf.
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اللجوء ل�ضتراتيجيات القوة الذكية)122(. وفي ذات ال�ضياق، ت�ضير درا�ضات اأخرى اإلى اأهمية 
القوة الناعمة في معالجة ق�ضايا الإرهاب)122( بما ي�ضمن فاعلية تحقيق اأهداف اإزالة الت�ضدد 
المدى  على   Deradicalization and Counter–radicalization programs ومواجهته 
الطويل، بخالف المعالجات الأمنية ال�ضلبة التي قد تحقق موؤ�ضرات موؤقتة للنجاح وال�ضتقرار 

على المدى الق�ضير، مع ا�ضتمرار جذور الت�ضدد اأو حتى تفاقمها على المدى الأطول)122(.

على  فاعليتها  تقييم  واإمكانية  الناعمة  القوة  اأهمية  اإلى  الدرا�ضات  بع�ض  ت�ضير  كذلك 
م�ضتوى نجاحها في الحفاظ على تما�ضك التحالفات وتعزيز دور الدول القائدة فيها، وتقليل 
Resnick في هذا ال�ضدد تمييًزا بين  بناء التحالف واإدارته. وتطرح درا�ضة ري�ضنيك  تكاليف 
فاإذا كانت  م�ضادر القوة الناعمة في فترات ال�ضلم عنها في فترات الحروب وال�ضراعات: 
الثقافة والقيم ال�ضيا�ضية وال�ضيا�ضة الخارجية ال�ضرعية هي م�ضادر القوة الناعمة ال�ضلمية، 
فاإن م�ضادر القوة الناعمة للدول قائدة التحالفات في فترات الحرب تنبع من درجة التهديد 
الخارجي الذي يواجه الدول )اأو الفر�ض والمكا�ضب الخارجية المحتملة( والقوة الع�ضكرية 
لقائد التحالف وقدرته على مواجهة هذا التهديد )اأو تحقيق هذه المكا�ضب(. وثمة م�ضدر 

Schickel, Effective Utilization of Foreign Aid: 1–12. )122(
رونالد  مثاًل  ذلك  ومن  تبنيها،  للدول  ميكن  التي  والناعمة  ال�ضلبة  ال�ضرتاتيجيات  بني  الإرهاب  مبكافحة  اخلا�ضة  الدرا�ضات  بع�ض  متيز   )122(
اأولها املقاربات الوقائية الهجومية  كريلين�ضنت يف كتابه مكافحة الإرهاب؛ حيث مييز بني عدة مقاربات ملواجهة التهديدات الإرهابية؛ 
العدالة اجلنائية )وت�ضمل  القائمة بالأ�ضا�ض على و�ضائل ع�ضكرية واأمنية ترتاوح بني منوذج  القوة ال�ضلبة  اإىل مقاربة  والدفاعية، بالإ�ضافة 
على املدى الق�ضري التوقيف واحلب�ض، والدعاء واملحاكمة، والعقوبة، والإبعاد، والقانون الدويل واأعمال ال�رضطة، وعلى املدى الأطول 
اأعمال ال�رضطة الن�ضطة واملبادرة، وال�ضتخبارات اجلنائية، والت�رضيعات امل�ضادة لالإرهاب، وحفظ ال�ضالم(، بالإ�ضافة اإىل منوذج احلرب 
)الذي ي�ضمل على املدى الق�ضري الهجمات النتقامية، والغزو الفكري، ودبلوما�ضية القوارب احلربية والعقوبات القت�ضادية، وعلى املدى 
الطويل التدريبات الع�ضكرية والحتالل الع�ضكري والتدريب على مكافحة التمرد و�ضنع ال�ضالم(. ويف املقابل تقوم املقاربة الثالثة على 
القوة الناعمة التي ترتاوح بني جمال القت�ضاد )الذي ي�ضمل على املدى الق�ضري الهتمام باملوارد والتجارة وامل�ضاعدات والتوظيف، وعلى 
املدى الأطول النمو واللربلة والتنمية( وجمالت ال�ضيا�ضة واملجتمع والثقافة )وت�ضمل على املدى الق�ضري الثقافة والثنية والدين والهوية، 
ومكافحة  والتعليم  النف�ضية  العمليات  الطويل  املدى  وعلى  واملفاو�ضات،  العفو،  وحالت  واملهجرين،  والالجئني  ال�ضتات  وجمتمعات 
املدى  اإكراهية على  اأن�ضطة  ال�ضلبة والناعمة، وت�ضمل  القوة  التي جتمع  ال�ضاملة  املقاربة  اأخرًيا  الراديكالية وال�رضطة الجتماعية(. وهناك 
الق�ضري )العدالة اجلنائية واأعمال ال�رضطة املجتمعية وال�ضتباق وحالت احل�ضار القت�ضادي( وعلى املدى الطويل )اأعمال ال�رضطة الن�ضطة 
واملبادرة، وال�ضتخبارات اجلنائية وال�ضتخبارات الأمنية ومكافحة التمرد(، بالإ�ضافة اإىل اأن�ضطة اإقناعية على املدى الق�ضري )حالت العفو 
واملفاو�ضات والإ�ضالح، وا�ضتعدادات الطوارئ واإدارة الأزمات والعالقات الإعالمية( وعلى املدى الطويل )العمليات النف�ضية الدفاعية 
ومرونة املواطنني وتخطيط حالت الطوارئ والدمقرطة والليربالية، انظر: رونالد كريلين�ضنت، مكافحة الإرهاب، ترجمة اأحمد التيجاين، 

درا�ضات مرتجمة 22 )اأبو ظبي: مركز الإمارات للدار�ضات والبحوث ال�ضرتاتيجية، ))13(: 122–122.
)122( املرجع ال�ضابق؛

 Hamed El–Said, New Approaches to Countering Terrorism: Designing and Evaluating Counter Radicalization Programs,
 New Security Challenges Series (New York: Palgrave Macmillan, 2015): 254–264.
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اإ�ضافي تكميلي يتمثل في مدى اإتاحة قائد التحالف فر�ضة للحلفاء للتعبير عن روؤاهم فيما 
يتعلق بالأبعاد ال�ضتراتيجية والعملياتية للحرب واأهدافها(. ويتمثل الموؤ�ضر الأ�ضا�ضي لفاعلية 
في قدرتها على تاأمين التعاون الطوعي من ال�ضركاء الفعليين  التحالفات  في  الناعمة  القوة 
والمتوقعين، وتقليلها حاجة قائد التحالف اإلى توظيف اآليات الإكراه اأو المدفوعات الجانبية 

لل�ضغط على الحلفاء اأو �ضراء م�ضاركتهم في اأن�ضطة التحالف المختلفة)123(. 

ثانياًا: التقييم والموؤ�سرات التحليلية المقترحة
ت�ضاعد  الدولة  اإزاء  الإيجابية  التوجهات  كانت  اإذا  ما  درا�ضة  اأن  ناي  جوزيف  يوؤكد 
حالت  �ضياق  في  تقييمها  يتم  اأن  ينبغي  م�ضاألة  هي  المن�ضودة  ال�ضيا�ضية  النواتج  تحقيق  في 
محددة))12(. وتتفق العديد من درا�ضات القوة الناعمة باأن ما يمثل م�ضدًرا للقوة الناعمة في 
دولة معينة )اأو حتى لدى قطاع معين فيها( قد ي�ضكل م�ضدًرا للنفور وتاآكل القوة الناعمة في 
دول )اأو لدى قطاعات( اأخرى، وهو ما يقت�ضي التحليل التف�ضيلي لكل حالة على حدة)121(.  
واإذا كانت اأحد النتقادات الأ�ضا�ضية التي توجه �ضد ناي هي عدم تف�ضيله موؤ�ضرات وا�ضحة 
للتقييم في �ضياق كل حالة)122(، فاإن الباحث يرى اأن ذلك يرجع اإلى خ�ضو�ضية توظيف القوة 
الناعمة في كل حالة وتعدد الأهداف المعلنة والمن�ضودة، بما يجعل معايير التقييم ذاتها متعددة 
وغير قابلة للتحديد على �ضبيل الح�ضر، واإنما يمكن ال�ضتفادة من الموؤ�ضرات المختلفة التي 
الناعمة في تحليل ق�ضايا ومجالت  القوة  لتوظيف  التي �ضعت  المتنوعة  الدرا�ضات  طرحتها 
متنوعة )�ضيا�ضية واقت�ضادية وع�ضكرية وغيرها( على النحو ال�ضالف بيانه بح�ضب طبيعة الق�ضايا 

المثارة في كل حالة. 

)123( وبهذا املنطق، يظهر اإخفاق القوة الناعمة الأمريكية وتراجعها يف بناء حتالف الراغبني خالل حرب احتالل العراق؛ حيث مت العتماد 
ال�ضغط والإكراه من جهة واحلوافز القت�ضادية يف �ضورة وعود بحزم قرو�ض ومنح وم�ضاعدات  اآليات  اأ�ضا�ضي على مزيج من  ب�ضكل 
اقت�ضادية، ف�ضاًل عن فتح املجال يف بع�ض الأحيان للتفاو�ض على اتفاقيات للتجارة احلرة مع الوليات املتحدة، بالإ�ضافة اإىل وعود باأن�ضبة 

يف عقود اإعادة اإعمار العراق، انظر:
 Evan N. Resnick, “I Will Follow: Smart Power and the Management of Wartime Alliances”, Journal of Strategic 
Studies 38, no. 3 (2015): 383–409.

Nye (Jr.), Soft Power: The Means to Success: 4, 60. )12((
Kaschel and Anguelov, “Alternatives to Sanctions”: 75. )121(

Goldsmith and Horiuchi, “In Search of Soft Power”: 558. )122(
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 جدول )1–2(: بع�ض موؤ�ضرات تقييم فاعلية القوة الناعمة واآثارها ونواتجها
 في المجالت المختلفة

موؤ�ضرات اإخفاق/ تاآكل القوة الناعمةموؤ�ضرات نجاح القوة الناعمة/ تعزيزها

الآثار الإدراكية والقيمية

زيادة جاذبية الموارد الثقافية للدولة في اإطار 
من العتقاد بالت�ضابه الثقافي و/ اأو التفوق 

الثقافي.
تراجع جاذبية الموارد الثقافية للدولة و/ اأو 

العتقاد بالتخلف الثقافي للدولة.

زيادة جاذبية النظام ال�ضيا�ضي وقيمه والعتقاد 
بتقديمه نموذًجا/ معالجات لم�ضكالت 

قائمة.

تراجع جاذبية النظام ال�ضيا�ضي وقيمه، 
والعتقاد بمعاناته من العديد من 

الم�ضكالت مع عجزه عن معالجتها.

زيادة العتقاد ب�ضرعية ال�ضيا�ضة الخارجية 
للفاعل وتاأثيراتها الإيجابية في تحقيق 

مكا�ضب م�ضتركة اأو حتى ات�ضامها بطابع 
الغيرية/ الإيثار )التطلع اإلى زيادة وتن�ضيط 

اأدوار الفاعل الإقليمية والدولية(.

تراجع العتقاد ب�ضرعية ال�ضيا�ضة الخارجية 
للفاعل، اأو زيادة اإدراك طابعها ال�ضتغاللي 
اأو البراجماتي )ال�ضعي لم�ضالح ذاتية على 
ح�ضاب الآخرين( اأو الإمبريالي )ال�ضعي 

لل�ضيطرة والهيمنة(.

زيادة العتقاد بتفوق قدرات الفاعل 
المختلفة.

زيادة العتقاد بتراجع قدرات الفاعل 
المختلفة اأو محدوديتها ن�ضبيًّا.

زيادة التوجهات الإيجابية لدى الراأي العام 
اأو النخب اإزاء تعزيز اأيٍّ من الأبعاد والآثار 

التعاونية المذكورة بالأ�ضفل اأو تراجع 
التوجهات المتحفظة اأو المعار�ضة.

زيادة التوجهات ال�ضلبية لدى الراأي العام 
اأو النخب اإزاء اأي اأبعاد تعاونية لالآثار 
المذكورة بالأ�ضفل مقابل تنامي تاأييد 

التوجهات ال�ضراعية.
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اتفاقيات وزيارات متبادلة واأن�ضطة لال�ضتفادة 
من الخبرات ال�ضيا�ضية للفاعل لبناء وتطوير 

الموؤ�ض�ضات في الدول الم�ضتهدفة )الوزارات 
والإدارات الحكومية، البرلمان، الأحزاب 
ال�ضيا�ضية، منظمات المجتمع المدني...(.

غياب التفاقيات والأن�ضطة والزيارات 
اأو تراجع وتيرتها اأو زيادة العقبات التي 

تواجهها اأو قطعها.

زيادة التاأثر الت�ضريعي الناعم اأو ال�ضلب 
بتوجيهات الفاعل الممار�ض للقوة الناعمة.

غياب التاأثير الت�ضريعي اأو القدرة عليه 
داخل الدول الم�ضتهدفة بالقوة الناعمة.

زيادة التن�ضيق والت�ضاق مع ال�ضيا�ضة 
الخارجية للفاعل وتوجهاته، وهو ما ي�ضمل 
زيادة الت�ضاق مع ال�ضلوك الت�ضويتي للفاعل 

في المنظمات الإقليمية والدولية.

غياب اأو محدودية التن�ضيق والت�ضاق 
مع ال�ضيا�ضة الخارجية للفاعل وتوجهاته، 

و�ضوًل اإلى تبني اأنماط انتقامية معار�ضة اأو 
التن�ضيق مع فاعلين معاديين اأو معار�ضين 
للفاعل في اإطار اآليات م�ضادة للموازنة 

الناعمة اأو ال�ضلبة.

تقارب المواقف في المفاو�ضات وعدم )اأو 
محدودية( اإثارة الق�ضايا الخالفية وا�ضتيعابها.

تعثر اأو تعذر المفاو�ضات في الق�ضايا 
المختلفة مع التركيز على تعار�ض الم�ضالح 

بين الطرفين، اأو �ضعي الفاعل الممار�ض 
للقوة الناعمة اإلى تحقيق م�ضالحه على 
ح�ضاب الإ�ضرار بالأطراف الأخرى.

طلب تدخل الدولة كو�ضيط، و/ اأو الترحيب 
باإعالنها ال�ضتعداد للتدخل كو�ضيط، النجاح 
الن�ضبي للدولة في التقليل من توظيف الآليات 
غير الدبلوما�ضية في اإدارة ال�ضراع، النجاح 

الن�ضبي للدولة في التقريب بين مواقف 
الأطراف، و�ضوًل اإلى حل النزاع.

رف�ض تدخل الدولة كو�ضيط، اأو تجاهل 
مطالبها في هذا ال�ضياق، عجز الدولة 

عن تقليل حدة ال�ضراع وتوظيف اأدوات 
ال�ضراع ال�ضلب، عجز الدولة عن التقريب 

بين مواقف الأطراف، عجز الدولة عن 
حل ال�ضراع اأو معالجته.
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زيادة العائدات القت�ضادية الناجمة عن زيادة 
جاذبية موارد القوة الناعمة )عائدات ت�ضدير 
الأعمال الثقافية، عائدات ال�ضياحة، عائدات 

برامج تعليم الطالب الوافدين... اإلخ(.

تراجع العائدات القت�ضادية المرتبطة 
بموارد القوة الناعمة.

زيادة العائدات القت�ضادية المرتبطة باآليات 
وبرامج ومنا�ضبات محددة للترويج ال�ضياحي 

اأو الريا�ضي اأو الثقافي )عائدات ا�ضت�ضافة 
منا�ضبات ريا�ضية كبرى، جهود و�ضم الدولة 

و�ضركات الطيران والمنتجات المختلفة 
للدولة، حمالت الترويج لال�ضتثمار... اإلخ(.

اإخفاق اأو ف�ضل برامج الترويج للدولة 
ومنتجاتها وت�ضويقها اأو ا�ضت�ضافة 

المنا�ضبات الريا�ضية.

التغير الإيجابي للمواقف التفاو�ضية للدول 
الأخرى اإزاء عقد اتفاقيات تمنح تف�ضيالت 

اقت�ضادية للدولة الممار�ضة للقوة الناعمة 
وقطاع الأعمال بها )انخفا�ض حدة 

المعار�ضة على م�ضتوى النخب والراأي 
العام(.

زيادة حدة المعار�ضة الر�ضمية وغير 
الر�ضمية اإزاء عقد اتفاقيات اقت�ضادية تحقق 

م�ضالح الدولة الممار�ضة للقوة الناعمة.

التعزيز المطرد للعالقات القت�ضادية التجارية 
وال�ضتثمارية مع الدول الم�ضتهدفة بالقوة 
الناعمة )اتفاقيات و�ضبكات رجال اأعمال 

من �ضاأنها فتح اأ�ضواق الدول الأخرى للتجارة 
وال�ضتثمار(.

تراجع حجم العالقات القت�ضادية التجارية 
وال�ضتثمارية ب�ضكل مطرد، وتجميد 
اأو تفكك التفاقيات و�ضبكات رجال 

الأعمال.

انخفا�ض اأو تراجع الإجراءات القت�ضادية 
العقابية من قبل الدول الم�ضتهدفة بالقوة 

الناعمة �ضد الدولة الممار�ضة لها.

التهديد بالحرمان من مزايا اقت�ضادية 
اأو باإجراءات اقت�ضادية عقابية اأو التنفيذ 

الفعلي لذلك.
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التقليل من التاأثيرات ال�ضلبية لممار�ضة القوة 
ال�ضلبة )النجاح في اإ�ضفاء الم�ضروعية 

وال�ضرعية الدولية والإقليمية على توظيف 
الدولة للقوة ال�ضلبة الع�ضكرية اأو القت�ضادية 

العقابية، تقليل العترا�ضات الإقليمية 
والدولية، تقليل تراجع �ضعبية الدولة 

وجاذبيتها نتيجة ا�ضتخدام القوة الع�ضكرية(.

العجز عن تحقيق الم�ضروعية وال�ضرعية 
المطلوبة، والتقييم ال�ضلبي لممار�ضات 

القوة الناعمة الموازية باعتبارها محاأوًلت 
للخداع، اأو التعوي�ض غير الكافي عن 

م�ضئوليات الفاعل عن �ضوء ا�ضتخدام القوة 
ال�ضلبة.

النجاح في زيادة التوجهات الم�ضتركة 
المتبادلة )مع الفاعلين الآخرين اأطراف 

ال�ضراعات( نحو نزع الطابع الأمني ال�ضلب 
عن الق�ضايا والتفاعالت الأمنية التقليدية 

ال�ضراعية المختلفة )على الم�ضتوى الثنائي 
اأو الإقليمي اأو العالمي( بما ي�ضمل �ضرورة 

تطوير مداخل تعاونية عابرة للحدود للتعامل 
مع هذه الق�ضايا، اأو على الأقل تقديم توظيف 

اآليات اأخرى غير ع�ضكرية وغير عقابية 
للمعالجة.

زيادة اتجاه الفاعلين الآخرين اإلى اإ�ضفاء 
طابع اأمني �ضلب على الق�ضايا الخالفية اأو 
ال�ضراعية مو�ضع اهتمام اأو تدخل الفاعل 

الممار�ض للقوة الناعمة.

تعزيز العالقات التحالفية للدولة و/ اأو دورها 
القيادي في اإطار التحالفات في اإطار طابع 

ت�ضاركي طوعي مع الدول الأخرى.

انهيار تحالفات الدولة/ زيادة �ضعوبة 
وتكاليف دفع الحلفاء اإلى النهو�ض 

بم�ضئولياتهم والحاجة الم�ضتمرة لتوظيف 
ال�ضغوط والتهديدات اأو التعهد بمقابل 

اقت�ضادي.
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تراجع حدة التفاعالت الأمنية ال�ضراعية )بدًءا 
من الإنذار والتهديدات باإجراءات وعقوبات 

ع�ضكرية، اأن�ضطة التدريب وال�ضتعرا�ض 
وح�ضد القوات، و�ضوًل اإلى دعم الجماعات 
الم�ضلحة داخل الدولة والهجوم الع�ضكري 
اأو حتى الحتالل لكامل اأرا�ضيها اأو اأجزاء 
منها( وزيادة التفاعالت الأمنية التعاونية 

)اتفاقيات تعاون اأمني، مناورات وتدريبات 
م�ضتركة، تحالفات ع�ضكرية، �ضفقات 

�ضالح، م�ضروعات ع�ضكرية م�ضتركة، المنح 
والم�ضاعدات الع�ضكرية...(.

زيادة حدة التفاعالت الأمنية ال�ضراعية، 
وتراجع التفاعالت الأمنية التعاونية.

الم�ضدر: تجميع الباحث بناًء على م�ضح الدرا�ضات ذات ال�ضلة بالقوة الناعمة.

القوة  تحليل  على  التركيز  الأخرى حال  دون  الموؤ�ضرات  هذه  ببع�ض  الكتفاء  يتم  وقد 
الأمنية  الموؤ�ضرات  على  التركيز  يتم  )كاأن  الدولية  للعالقات  معينة  منظورات  من  الناعمة 
الليبرالية،  النظرية  تبني  وال�ضيا�ضية حال  القت�ضادية  اأو  الواقعية،  النظرية  تبني  الع�ضكرية حال 
الموؤ�ضرات  بع�ض  على  التركيز  يتم  قد  كما  البنائية(.  النظرية  تبني  حال  القيمية  الإدراكية  اأو 
يتم  كاأن  التحليل،  في  والتابعة  الم�ضتقلة  المتغيرات  بين  التمييز  في  الرغبة  نتيجة  غيرها  دون 
التركيز على تاأثيرات موارد القوة الناعمة واآليات توظيفها الثقافية وال�ضيا�ضية، ثم تقييم مدى 

انعكا�ضات ذلك على موؤ�ضرات فاعلية القوة الناعمة في المجالت الأمنية والع�ضكرية مثاًل. 

وب�ضكل عام، يك�ضف العر�ض ال�ضابق عن تعدد اأهداف القوة الناعمة واآثارها ونواتجها 
الم�ضتهدفة وموؤ�ضرات تقييم فاعليتها، مع تنوع طبيعة هذه الموؤ�ضرات بين كمية وكيفية، اأدائية 
وغائية، اإدراكية و�ضلوكية. وبينما ي�ضلح بع�ض هذه الموؤ�ضرات للتقييم العام اأو الإجمالي للقوة 
الناعمة، فاإن بع�ضها اأقرب اإلى الرتباط ب�ضياقات وق�ضايا بعينها. ومن ثم يمكن ال�ضتفادة من 
هذه الموؤ�ضرات المتعددة لطرح تقييمات عامة اأو �ضياقية لممار�ضات القوة الناعمة لمختلف 

الفاعلين بالتركيز على دوائر جغرافية اأو ق�ضايا معينة. 
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الخال�سة
وتحليل  درا�ضة  كيفية  في  �ضديد  تنوع  عن  الناعمة  القوة  اأدبيات  ا�ضتعرا�ض  يك�ضف 
الجوانب النظرية للمفهوم، ل �ضيما على �ضوء عدم التوافق ب�ضكل كامل على تعريف المفهوم 
واأبعاده الأ�ضا�ضية، و�ضعي بع�ض الدرا�ضات للتركيز على اأنماط اأو �ضور خا�ضة لممار�ضة القوة 
الناعمة �ضواء باعتبارها اأكثر اأهمية مما عداها، اأو باعتبارها تقدم نماذج نوعية لفاعلين بعينهم 

)مثل الدول ال�ضغيرة اأو المتو�ضطة اأو الفاعلين من غير الدول( اأو ق�ضايا وتفاعالت بعينها. 

وقد حاول الباحث تو�ضيح بع�ض اأبعاد هذا التنوع مع تنظيم عر�ضه من خالل محاور 
تت�ضل بمو�ضع القوة الناعمة من مفهوم القوة ب�ضكل عام ل �ضيما في اأدبيات درا�ضة ال�ضيا�ضة 
الخارجية والعالقات الدولية والمفاهيم المتداخلة معه والمرتبطة به، ومناق�ضة بع�ض اإ�ضكاليات 
والتوجيه  والتوظيف  الم�ضادر،  اأو  الموارد  بين  تحليله  م�ضتويات  وتنظيم  المفهوم،  درا�ضة 
واآلياته وموؤ�ض�ضاته المختلفة بغر�ض تحقيق الآثار والنواتج الم�ضتهدفة. وقدمت الدرا�ضة بناًء 
التوليف والدمج بين بع�ض الإ�ضهامات الأ�ضا�ضية  اإطاًرا تحليليًّا مقترًحا يقوم على  على ذلك 
التوافق والتكرار في معظم  في كلٍّ من هذه الم�ضتويات، وب�ضكل يجمع بين الأبعاد مو�ضع 
الأدبيات ذات ال�ضلة )مثل تحليل الموارد العامة العالمية للقوة الناعمة، والروؤية وموؤ�ض�ضات 
ويت�ضمن  جهة،  من  المختلفة(  المجالت  في  الناعمة  القوة  بناء  واآليات  العامة  الدبلوما�ضية 
)مثل  اأخرى  ومداخل  درا�ضات  تبرزها  التي  الخ�ضو�ضية  ذات  الأبعاد  بع�ض  ذاته  الوقت  في 
النماذج النوعية، وال�ضرديات، وعمليات التاأطير ال�ضلبي(، بالإ�ضافة اإلى محاولة ت�ضمين اأبعاد 
وموؤ�ضرات تقييمية في م�ضتويات التحليل المختلفة )مثل الجودة والجاذبية كموؤ�ضرات لتقييم 

الموارد(. 

التحليل  اأبعاد  على  الو�ضفي  الطابع  بغلبة  تتعلق  اأخرى  اإ�ضكالية  الم�ضح  اأظهر  كذلك 
هذه  اأهم  ر�ضد  اتجاه  يغلب  حيث  واآلياتها؛  مواردها  حيث  من  الناعمة؛  للقوة  المختلفة 
من  المتنوعة وغيرها  باأبعادها  العامة  للدبلوما�ضية  الممار�ضة  المختلفة  والموؤ�ض�ضات  الموارد 
معالجة ذلك  الباحث  نقدي عادة. وقد حاول  تحليل  الناعمة، دون  القوة  بناء  ميكانيزمات 
توظيف  واإمكانية  الناعمة،  القوة  موارد  من  كلٍّ  فاعلية  بتقييم  تتعلق  اأبعاد  اإ�ضافة  خالل  من 
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اأو  الذاتي  والر�ضا  وال�ضتقاللية  الخارجية  ال�ضيا�ضة  وفاعلية  الديمقراطية  مثل جودة  مفاهيم؛ 
الداخلي في هذا ال�ضدد، وعدم الكتفاء بر�ضد مظاهر الن�ضاط، بالإ�ضافة اإلى اقتراح محاولة 
التحليل النقدي لالآليات والموؤ�ض�ضات المختلفة الن�ضطة في مجال الدبلوما�ضية العامة باأبعادها 
المختلفة. هذا ف�ضاًل عن محاولة تنظيم اأهم موؤ�ضرات تقييم اآثار القوة الناعمة ونواتجها بما 
اأو بالتركيز على م�ضتويات معينة  اأكثر تنظيًما �ضواء ب�ضكل عام  ي�ضمح بتقييم فاعليتها ب�ضكل 
اإدراكية اأو �ضلوكية في مختلف الق�ضايا والمجالت ال�ضيا�ضية والقت�ضادية بل الأمنية الع�ضكرية 

كذلك. 





خاتمة 
الناعمة عن ثراء المفهوم  بالقوة  ال�ضلة  النظرية والتطبيقية ذات  يك�ضف م�ضح الأدبيات 
والجدالت  الإ�ضكاليات  من  العديد  وجود  مع  جهة،  من  توظيفه  واإمكانيات  وتطبيقاته 
الناعمة  القوة  لمفهوم  الأ�ضا�ضية  الإ�ضهامات  اأحد  ولعل  ثانية.  من جهة  با�ضتخدامه  المحيطة 
ونماذجه التحليلية المختلفة تقديمها اإطاًرا ناظًما لتو�ضيح ارتباط الأبعاد الداخلية والخارجية، 
وتاأكيد طبيعة ال�ضيا�ضة الخارجية كامتداد لل�ضيا�ضات الداخلية، ف�ضاًل عن تو�ضيع قائمة اأدوات 
ال�ضيا�ضة الخارجية للدول لت�ضمل توظيف بع�ض الموارد والأدوات والفواعل المحلية )مثل 
والجامعات  والمدار�ض  الفكر  ومراكز  المدني  المجتمع  ومنظمات  ال�ضيا�ضية  الأح��زاب 
وغيرها( ومد نطاقات اأن�ضطتها ب�ضكل عابر للحدود. كذلك تقدم النماذج التحليلية القائمة 
ي�ضمح  والتف�ضيرية على نحو  التحليلية  بالمرونة  تت�ضم  ناظمة  اأطًرا  الناعمة  القوة  على مفهوم 
بت�ضمين مختلف مظاهر واأبعاد وتف�ضيرات ال�ضعود والهبوط وعوامل القوة وال�ضعف الطارئة 
على مختلف الموارد والآليات والموؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة بالقوة الناعمة للدولة، وب�ضكل بيني 
ي�ضمح بت�ضمين التف�ضيرات المطروحة في نظريات ومداخل العالقات الدولية المختلفة جنًبا 
الثقافي  ال�ضيا�ضية والتحليل  النظم  اأخرى؛ مثل درا�ضة  اإ�ضهامات حقول معرفية  اإلى جنب مع 
وغيرها، مع عدم التقيد بمدار�ض اأو نظريات بعينها في اأي حقل. اإل اأن الوجه المقابل لذلك 
اإلى طابع  اإ�ضكاليات تحليلية متعددة نتيجة المرونة والتو�ضع الزائدين بما قد يوؤدي  هو خلق 

�ضطحي اأو انتقائي للتحليالت والتف�ضيرات المطروحة. 

الأ�ضا�ضية  التحليلية  الأطر  م�ضح  التو�ضع من خالل  معالجة هذا  اإلى  الدرا�ضة  �ضعت  وقد 
والعمل  باإحداها،  الجامد  التقيد  دون  الناعمة  بالقوة  ال�ضلة  ذات  الدرا�ضات  توردها  التي 
على تطوير اإطار مقترح يت�ضم بدرجة من المرونة والقدرة على ا�ضتيعاب نماذج مختلفة من 
ممار�ضات القوة الناعمة وتحليلها. وا�ضتهدفت هذه المرونة التحليلية عدم ح�ضر الواقع في 
اإ�ضار المفاهيم الأكاديمية؛ بحيث ل ي�ضبح هدف التحليل هو تقدير »مدى تكييف الفاعلين 
�ضيا�ضتهم وممار�ضاتهم وفًقا لمفهوم جوزيف ناي )اأي اأو محلل اآخر( عن القوة الناعمة« بقدر 
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تحليل كيفية توظيف الفاعلين »فن الممكن« من خالل برامجهم لبناء القوة الناعمة �ضواء من 
خالل الدبلوما�ضية العامة اأو غيرها. ول يمنع ذلك محاولة الإطار التحليلي المقترح اللتزام 
الناعمة  القوة  المفاهيم والموؤ�ضرات في تحليل موارد  اأكثر تنظيًما وتحديًدا ن�ضبيًّا في  بطابع 
الواردة في تحليالت  للموؤ�ضرات  العام والنتقائي  بالطابع  واآليات ممار�ضتها، وذلك مقارنة 

جوزيف ناي للقوة الناعمة. 

اأحد  �ضمن  الناعمة  القوة  ت�ضكين  محاولت  تجاوز  �ضرورة  كذلك  التحليل  واأظهر 
الأبعاد  تعدد  اإدراك  اإلى  الدولية،  العالقات  درا�ضة  في  الكبرى  والمنظورات  التجاهات 
تف�ضير  حيث  من  �ضواء؛  ودرا�ضتها  الناعمة  القوة  تحليل  في  منظور  كل  قبل  من  المقترحة 
اأ�ضباب وعوامل اللجوء اإلى القوة الناعمة ابتداًء )محددات الظهور(، اأو موارد القوة الناعمة 
النحو المو�ضح  الناعمة، وذلك على  القوة  اأو ق�ضايا ومجالت توظيف  واأدواتها الأ�ضا�ضية، 

بالجدول التالي:
جدول )2-)(: القوة الناعمة والنظريات الكبرى للعالقات الدولية

البنائيةالليبراليةالواقعية

اأ�ضباب 
وتف�ضيرات 

اللجوء للقوة 
الناعمة

– الواقعية 
الهيكلية: التغيرات 
الجيوا�ضتراتيجية 

الإقليمية والعالمية: 
قيود على ا�ضتخدام 
القوة ال�ضلبة من قبل 

القوى الكبرى.
– الواقعية التقليدية: 
اإ�ضفاء ال�ضرعية على 

القوة وتقليل تكاليف 
ا�ضتخدام القوة.

– تغيرات في طبيعة النظام 
ال�ضيا�ضي )زيادة الديمقراطية 

وال�ضيطرة المدنية على 
الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية(.

– تغيرات في التوجهات 
القت�ضادية والعالقات 

الخارجية القت�ضادية للدولة 
)الدولة التاجرة(.

– تاأثير الموؤ�ض�ضات الدولية؛ 
مثل تاأثير التحاد الأوروبي 

واإ�ضفاء الطابع الأوروبي على 
ال�ضيا�ضة الخارجية التركية.

– تغيرات في هوية 
الدولة وت�ضوراتها 
لأدوارها وروؤاها 

الأمنية �ضواء 
نتيجة عوامل 

ذاتية اأو التن�ضئة 
التي تمار�ضها 
الموؤ�ض�ضات 

الإقليمية والدولية.
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خاتمـــة

موارد القوة 
الناعمة 

واأدواتها 
الأ�ضا�ضية

– التوظيف الناعم 
للقوة الع�ضكرية: 

الدبلوما�ضية الع�ضكرية 
والأمنية/ الدفاعية.

– ت�ضدير النموذج ال�ضيا�ضي 
وتبني ن�ضر الديمقراطية.

– التوظيف الناعم للقوة 
القت�ضادية: الت�ضبيك 
القت�ضادي والعتماد 

المتبادل.
– ت�ضدير النموذج 

الدبلوما�ضي:
القوة الموؤ�ض�ضية للدولة: 

الم�ضاركة الن�ضطة في 
الموؤ�ض�ضات الدولية 

والترتيبات متعددة الأطراف 
ونبذ النفرادية، والمبادرة 
لإن�ضاء هذه الموؤ�ض�ضات.

– الخطاب 
وال�ضرديات 
واإعادة تاأطير 

الأولويات والق�ضايا 
والهويات.

معايير النجاح 
والفاعلية

– تراجع ال�ضورة ال�ضلبية للدولة وممار�ضاتها الناعمة اأو ال�ضلبة.
– عدم الإح�ضا�ض بالتاأثيرات ال�ضلبية للقوة ال�ضلبة للدولة.
– �ضرعية �ضيا�ضات الدولة وممار�ضاتها لدى الراأي العام.

الق�ضايا الأكثر 
اإلحاًحا

– زيادة جاذبية الدولة 
وتقبل دورها القيادي 
بين حلفائها في اأوقات 

ال�ضلم والحرب
)القوة الناعمة في اإطار 

التحالفات الأمنية 
والترتيبات الأمنية 
الم�ضتركة ووقت 

الحرب والتدخالت 
الع�ضكرية(.

– نجاح الدولة في ن�ضر 
نموذجها ال�ضيا�ضي.

– نجاح الدولة في تعزيز 
العالقات القت�ضادية.

– نجاح وفاعلية الن�ضاط 
الموؤ�ض�ضي للدولة واأدوارها.

التاأثير الت�ضالي 
للدولة وانت�ضار 

ر�ضائلها و�ضردياتها 
وفاعليتها.

الم�ضدر: اإعداد الباحث بناًء على تحليل الأدبيات ذات ال�ضلة.
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وبمقت�ضى هذا التنوع في �ضور القوة الناعمة واأنماطها، يرى الباحث اأن القوة الناعمة 
وتنويعاتها تحمل مقومات ال�ضتمرار خالل المرحلة المقبلة اإقليميًّا ودوليًّا مع اإمكانية اإثارة 
بع�ض التوقعات بخ�ضو�ض التجاهات الم�ضتقبلية لتطور هذه القوة �ضواء على م�ضتوى الفكر 

اأو الممار�ضة: 

اأوًل: ت�ضاعد الهتمام بالأنماط الأكثر ت�ضادمية للقوة الناعمة: وذلك بالتوازي مع تزايد 
الدولية  ال�ضياقات  على  المادي  الطابع  وغلبة  للتفاعالت  وال�ضراعي  التناف�ضي  الطابع  حدة 
والإقليمية والمحلية الراهنة، بما تت�ضمنه من ت�ضاعد للق�ضايا والتهديدات الأمنية »ال�ضلبة«، 
و�ضعود نمط »ال�ضفقات« و»اإدارة الأعمال« على التفاعالت الدولية، ل �ضيما على �ضوء تولي 
اإيالئه الأولوية ظاهريًّا لمفهوم  دونالد ترامب كرجل اأعمال لقيادة الوليات المتحدة وعدم 
القوة الناعمة. هذا الطابع المادي الغالب ل يعني بال�ضرورة انزواء اأو تراجع اأهمية القوة الناعمة 
�ضواء نظريًّا اأو تطبيقيًّا، بقدر ما قد يعني تغير طبيعتها نحو اأنماط اأقل مثالية و�ضلمية باتجاه اأنماط 
اأكثر �ضدامية وم�ضلحية، تندرج في اإطار العمليات النف�ضية واأنماط التاأطير ال�ضلبي والتاآمري 
للخ�ضوم. ويمثل بروز مفهوم القوة الحادة Sharp power اأحد تجليات التجاه نحو تحليل 
التحيزات الكامنة فيه  اأن تطوير هذا المفهوم وتقليل  اإل  الناعمة.  ال�ضلبية للقوة  الممار�ضات 
يقت�ضي عدم ق�ضره على ممار�ضات النظم ال�ضلطوية غير الديمقراطية )حيث يكاد توظيفه في 
نطاقه  ال�ضمالية(، ومد  واإيران وكوريا  وال�ضين  رو�ضيا  مثل  يقت�ضر حاليًّا على دول  الأدبيات 
لي�ضمل مختلف الفاعلين الحكوميين اأو غير الحكوميين لدى تبنيهم اأنماًطا �ضلبية للتاأثير تقوم 
على تزييف الموارد الذاتية للقوة الناعمة اأو التركيز على ت�ضويه �ضورة الخ�ضوم اأو ابتزازهم 
اأو التالعب بتف�ضيالتهم لتحقيق م�ضالح �ضفرية على ح�ضاب الإ�ضرار بالأطراف الم�ضتهدفة.

التطورات  اأحد  يتمثل  والهجينة:  ال�ضلبة  الق�ضايا  في  الناعمة  القوة  اأهمية  ت�ضاعد  ثانًيا: 
اإلى  المواجهة جنًبا  الأبعاد »الناعمة« ل�ضتراتيجيات  اأهمية  ال�ضلة في ت�ضاعد  الأخرى ذات 
جنب مع الأبعاد ال�ضلبة ل �ضيما مع زيادة الطابع الهجين لل�ضراعات والتهديدات المختلفة، 
وتنامي اأدوار الفاعلين من الأفراد والجماعات من غير الدول. وفي هذا ال�ضياق، يتوقع زيادة 
بروز الأنماط التكميلية لتوظيف القوة الناعمة جنًبا اإلى جنب مع القوة ال�ضلبة في ال�ضراعات 
الع�ضكرية،  القواعد  ون�ضر  الإرهاب،  ومكافحة  الع�ضكري،  التدخل  وعمليات  والحروب، 
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على  ال�ضرعية  لإ�ضفاء  وذلك  المعادية؛  التحالفات  واإف�ضاد  والتحالفات،  الئتالفات  وبناء 
الفاعل وتوظيفه للقوة الع�ضكرية والمقاربات الأمنية، ونزعها عن خ�ضومه في الوقت ذاته، 
على نحو ما يظهر مثاًل على الم�ضتوى الإقليمي في �ضيا�ضات مختلف القوى الإقليمية �ضواء 
اختالفات  من  بينها  ما  على  ال�ضيا�ضات  فهذه  وغيرها.  م�ضر  اأو  ال�ضعودية  اأو  اإيران  اأو  تركيا 
الم�ضالح  تحقيق  تتجاوز  م�ضتركة  �ضرديات  ا�ضتدعاء  على  الحر�ض  في  تت�ضابه  وتناق�ضات، 
الحرية  اأو  والأمن  ال�ضتقرار  في  )�ضواء  المنطقة  �ضعوب  م�ضالح  حماية  اإلى  ال�ضيقة  الوطنية 
ت�ضكيل  اإع��ادة  ومحاولت  الهيمنة  وتطلعات  الخارجية  الموؤامرات  ومواجهة  والتغيير( 
اإلى  المثال  �ضبيل  على  الإ�ضارة  ويمكن  معها.  متواطئة  واإقليمية  دولية  قوى  قبل  من  المنطقة 
الأتراك  الم�ضئولون  يعمل  حيث  ال�ضوري؛  ال�ضمال  في  المتزايدة  التركية  التدخالت  نماذج 
والإيجابي  الدفاعي  الطابع  من  بدًءا  اإيجابي  ب�ضكل  التدخالت  هذه  تاأطير  على  وموؤيدوهم 
لختيار اأ�ضماء العمليات ذاتها )كدرع الفرات، وغ�ضن الزيتون وغيرها(، مروًرا بالتركيز على 
الأدوار الإغاثية والم�ضاعادات التي تقدمها مختلف الموؤ�ض�ضات التركية بالتوازي مع عمليات 
التدخل الع�ضكري، وذلك بغية تاأطير اأنماط التدخل ال�ضيا�ضي والقت�ضادي التي تكر�ض فعليًّا 
ا�ضتمرار الوجود التركي باعتبارها تنطلق من الم�ضاعدة في عمليات اإعادة التاأهيل والإعمار 

وبناء الدولة ال�ضورية. 

دوليًّا  وتوازناتها  الناعمة  القوة  لتفاعالت  ا�ضتقراًرا  والأقل  المعقد  الطابع  زيادة  ثالًثا: 
واإقليميًّا: وهو ما يرتبط بزيادة الطابع ال�ضراعي وتعقيد التفاعالت الإقليمية والدولية، وت�ضارع 
القيادية في  التغيرات  بينها تزامن  التغيرات والتحولت فيها بفعل عوامل متعددة، من  وتيرة 
قوى رئي�ضية اإقليمية ودولية وما تحمله من تغيرات في الروؤى وال�ضيا�ضات، على نحو ما ظهر 
ب�ضكل وا�ضح في حالتي الوليات المتحدة والمملكة العربية ال�ضعودية، وباأ�ضكال اأقل مبا�ضرة 

في تغير التوازنات الموؤ�ض�ضية الداخلية في حالت مثل تركيا. 

الناعمة  للقوة  المطلق  التراجع  اأو  بال�ضعود  والمختزلة  المب�ضطة  التعميمات  وبعيًدا عن 
للفواعل الدولية والإقليمية، فاإن تزايد تعقيدات الق�ضايا الإقليمية والدولية من �ضاأنه فعليًّا ك�ضف 
وزيادة اإ�ضفاء طابع اأكثر تركيًبا وتعقيًدا على طبيعة القوة الناعمة وتطورها لمختلف الفاعلين. 
واإحدى ال�ضمات الأ�ضا�ضية المتوقعة في هذا ال�ضدد هي النتقال من الأنماط »العامة« للقوة 
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 Catch all strategies الناعمة التوازنية اأو التوفيقية الم�ضتهدفة لأكبر عدد من ال�ضرائح والفئات
)في اإطار ق�ضايا تعاونية تركز على تحقيق م�ضالح م�ضتركة( اإلى اأنماط حدية ا�ضتقطابية تركز 
على اجتذاب �ضرائح بعينها من النخب والراأي العام مقابل اإق�ضاء اأو ا�ضتعداء �ضرائح اأخرى، 

وذلك في اإطار ق�ضايا تناف�ضية و�ضراعية تت�ضم بدرجات اأعلى من تعار�ض الم�ضالح. 

�ضاد  التحول والتعقيد: حيث  اإقليمي لهذا  التركية كنموذج  الحالة  اإلى  الإ�ضارة  ويمكن 
خالل العقد الأول من عهد العدالة والتنمية )1331-1)13( تبني الأنماط التعاونية العامة 
الأمن  تحقيق  على  المعلن  جانبها  في  تقوم  توازنية  �ضياغات  اإطار  في  الناعمة  القوة  لبناء 
على  والحفاظ  المنطقة،  دول  بين  الإقليمي  والتكامل  التعاون  وتعظيم  للجميع  الم�ضترك 
ال�ضتقرار وتجنب محاولت التغيير الخارجية، وهو ما واكبه �ضعود موؤ�ضرات القوة الناعمة 
الحقبة  اأن  اإل  المنطقة.  ب�ضكل لفت لدى قطاعات وا�ضعة في مختلف دول  اإقليميًّا  التركية 
الناعمة  القوة  ممار�ضات  طبيعة  في  وا�ضحة  تغيرات  �ضهدت   )13(2 بعد  )وبخا�ضة  التالية 
التركية وتحولها من ال�ضياغات التوازنية التوفيقية اإلى �ضياغات اأخرى ذات طابع اأكثر �ضراعية 
ال�ضتجابات  في  ظهر  ما  وهو  اأخرى،  مواجهة  في  بعينها  لأطراف  وانحياًزا  ا�ضتقطابية  اأو 
التركية للتطورات في م�ضر بعد الإطاحة بالإخوان الم�ضلمين في م�ضر عام 2)13، واأنماط 
التدخل الع�ضكري المتزايدة في �ضوريا، والنحياز اإلى قطر ب�ضكل وا�ضح مع ت�ضاعد اأزمتها 
اإلى التعميم  مع ال�ضعودية والإمارات وم�ضر منذ يونية 2)13. ورغم ميل بع�ض التحليالت 
ثمة  فاإن  اإقليميًّا،  الناعمة  قوتها  تراجع  على  التركية  ال�ضيا�ضات  في  التحول  هذا  بتاأثيرات 
م�ضاهدات وموؤ�ضرات تدعو للتحفظ على اإطالق وتعميم مثل هذا التقييم. اإذ تك�ضف بع�ض 
ال�ضلة حدوث تراجع وا�ضح و�ضريع في جاذبية تركيا والتوجهات  الراأي ذات  ا�ضتطالعات 
ال�ضيا�ضي  اأو الخالف  التي ت�ضهد ت�ضعيًدا في حدة ال�ضراع  اإزاءها في بع�ض الدول  الإيجابية 
المبا�ضر مع تركيا )دون اأن يمنع ذلك وجود �ضرائح كبيرة ن�ضبيًّا تعبر عن توجهات اإيجابية اإزاء 
تركيا بناًء على اختالفات متنوعة الم�ضتويات اثنية واأيديولوجية وعمرية وم�ضلحية وغيرها(، 
مع ثبات ن�ضبي اأو نمط محدود بدرجة اأكبر للتراجع في الجاذبية التركية )واأحياًنا زيادتها( في 

العديد من الدول العربية الأخرى التي ل تدخل في خالف مبا�ضر مع تركيا)122(. 

)122( للمزيد من التفا�ضيل حول ا�ضتطالعات الراأي املختلفة ذات ال�ضلة لر�ضد تطور �ضورة تركيا يف املنطقة العربية وبع�ض دولها خالل عهد 
العدالة والتنمية انظر: علي جالل معو�ض، القوة الناعمة كاأداة لل�ضيا�ضة اخلارجية: درا�ضة حالة ل�ضيا�ضة تركيا جتاه املنطقة العربية يف عهد = 
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قد  الناعمة  القوة  واأنماط  والإقليمي  الدولي  ال�ضياق  تعقيد  زيادة  فاإن  المعنى،  وبهذا 
يفر�ض �ضرورة مراجعة الفر�ضية الخا�ضة بثنائية �ضعود اأو تراجع القوة الناعمة؛ اإذ قد يحدث 
مقابل  والفئات  ال�ضرائح  بع�ض  لدى  اأو  غيرها،  دون  الآليات  اأو  الموارد  بع�ض  في  التراجع 
ا  �ضعود القوة الناعمة لدى فئات اأخرى. ويمكن الإ�ضارة اإلى نماذج اأخرى لهذا التعقيد دوليًّ
الناعمة  القوة  مقومات  تقوي�ضها  رغم  المتحدة  الوليات  في  ترامب  ف�ضيا�ضات  ا.  واإقليميًّ
لأ�ضحاب  كنموذج  جاذبيتها  تعزز  اآخر  جانب  من  فاإنها  الأمريكي،  للنموذج  »العامة« 
التوجهات ال�ضعبوية واليمينية المت�ضددة على نحو ما ظهر مثاًل لدى الرئي�ض البرازيلي الجديد 
جايير بول�ضونارو الذي عبر عن ا�ضتلهامه ترامب كمثل اأعلى.كما اأن ا�ضتمرار اآليات واأدوار 
و�ضوًل  وم�ضاءلته  ترامب  على  للرقابة  الأمريكي  النظام  في  والموازنة  ال�ضابطة  الموؤ�ض�ضات 
للنظام  الجاذبية »التقليدية«  الوقت ذاته على عنا�ضر  تبقي في  اتهامه وعزله،  اإلى احتمالت 
الأمريكي لدى �ضرائح اأخرى. وقد يوؤدي تغير القيادة الأمريكية )�ضواء ب�ضكل ا�ضتثنائي مبكر 
قبل انتخابات 1313 اأو عقب هذه النتخابات( اإلى تحولت فجائية لبع�ض موؤ�ضرات القوة 
باراك  لو�ضول  الأولى  ال�ضنوات  في  الإيجابي  التحول  غرار  على  وذلك  الأمريكية،  الناعمة 
المركب  الطابع  ا�ضتمرار  توقع  ينفي ذلك  البن. ول  بو�ض  ال�ضلطة خلًفا لجورج  اإلى  اأوباما 
للقوة الناعمة الأمريكية؛ حيث �ضهدت هذه ال�ضنوات مثاًل تطورات اإيجابية عامة فيما يتعلق 
بموؤ�ضرات توجهات الراأي العام العالمي اإزاء الوليات المتحدة، و�ضورة الوليات المتحدة 
لبع�ض  موثوق  وكحليف  للديمقراطية  وداعم  التعددية  بالأطر  التزاًما  اأكثر  دولي  كفاعل 
الأطراف. وفي المقابل، فاإن مثل هذه التطورات حال حدوثها ل تتعار�ض مع اإمكانية التاأطير 
اأخرى )كالتاأثيرات المختلطة للمواقف  بالن�ضبة لأطراف  ال�ضيا�ضات  ال�ضلبي للعديد من هذه 
الأمريكية في عهد اأوباما فيما يتعلق بالتقارب مع اإيران ودعم اتجاهات التغيير في بع�ض دول 
المنطقة في اإطار ما عرف بالربيع العربي على ال�ضورة الأمريكية لدى �ضرائح معينة من النخب 

والراأي العام في بع�ض الدول العربية(. 

 .221-222  :)13(2 ال�ضيا�ضية،  والعلوم  القت�ضاد  كلية  القاهرة.  جامعة  )القاهرة:  دكتوراه.  ر�ضالة  والتنمية.  العدالة  = حكومات 
ولتحليل خمت�رض، انظر: علي جالل معو�ض، »�ضعود وهبوط القوة الناعمة الرتكية: اأ�ض�ض النموذج بني اجلذور ال�رضقية واحلداثة الغربية«، 

جملة روؤى م�رضية، جملد )، عدد 2)، اأغ�ضط�ض 2)13: 12-12.



194

مفهوم القوة الناعمة وتحليل ال�سيا�سة الخارجية

194

مفهوم القوة الناعمة وتحليل ال�سيا�سة الخارجية

ا  اإقليميًّ اأخرى  لأطراف  الناعمة  القوة  تطورات  تقييم  في  المركب  الطابع  ذات  ويظهر 
مثل رو�ضيا واإيران؛ حيث قد ت�ضهم زيادة انخراطهم ال�ضلب في �ضراعات المنطقة في تعزيز 
الهيمنة  ونزعات  لل�ضغوط  مت�ضدية  واأطراف  بهم  موثوق  الناعمة كحلفاء  قوتهم  من  جانب 
هذه  مع  تن�ضيقي  اإطار  في  بالتحرك  اأخرى  �ضرائح  من  التهام  مقابل  والإ�ضرائيلية  الأمريكية 
القوى وبتبني م�ضروعات لبناء النفوذ الإقليمي اأو التو�ضع المذهبي في اإطار دعم نظم ت�ضلطية 
ال�ضيا�ضات  تقييم  على  ذاته  المختلط  التقييم  وينطبق  المنطقة.  �ضعوب  م�ضالح  ح�ضاب  على 
الترويج  بين  »الإ�ضالحية«  الداخلية  التطورات  م�ضتوى  على  وكذلك  ال�ضعودية،  الخارجية 
لها كم�ضادر جاذبية لنموذج �ضعودي جديد، مقابل تاأثيرات �ضلبية محتملة لها �ضواء من قبل 
الم�ضككين في جديتها، اأو من قبل ال�ضرائح المختلفة التي ارتبطت فكرة النموذج ال�ضعودي 

وجاذبيته لديها بطابعه التقليدي المحافظ.

وت�ضترك م�ضر مع بقية الفاعلين في مواجهة ال�ضغوط والقيود التي يفر�ضها تزايد تعقيدات 
المت�ضاعدة  الداخلية  الأزمات  ا�ضتمرار  �ضغوط  اإلى  بالإ�ضافة  والدولي،  الإقليمي  ال�ضياقين 
الجزئي  النجاح  مع  قائمة  تبقى  الم�ضرية  الناعمة  القوة  تعزيز  مقومات  اأن  اإل   .13(( منذ 
في ا�ضتيعاب جانب من هذه الأزمات اأمنيًّا واقت�ضاديًّا و�ضيا�ضيًّا، وتطوير جهود معالجتها في 
الجماهيرية والنخبوية  )الثقافية  الناعمة  للقوة  العامة  للموارد  �ضموًل وتوازًنا  اأكثر  اإطار روؤية 
بع�ضها  يعتمد  )قد  نوعية  نماذج  وتطوير  والع�ضكرية(،  والقت�ضادية  والخارجية  وال�ضيا�ضية 
باآليات  اإقليمي م�ضطرب(،وزيادة الهتمام  ا�ضتقرار ن�ضبي في �ضياق  على النجاح في تحقيق 
وموؤ�ض�ضات توجيه القوة الناعمة الم�ضرية، جنًبا اإلى جنب مع اإدراك اأهمية التكامل بين الأبعاد 

الداخلية والخارجية لبناء القوة الناعمة وتوظيفها.

ويبقى من ال�ضروري في الختام اإعادة التاأكيد على اأنه رغم ارتباط مفهوم القوة الناعمة 
ال�ضيا�ضة الخارجية والعالقات الدولية، فاإن ذلك ل يمنع  في ظهوره وتطوره بمجال درا�ضة 
ح�ضور الأبعاد الداخلية في المفهوم �ضواء على م�ضتوى موارد القوة الناعمة )حيث يمثل نظام 
الم�ضتهدفة  الآثار والنواتج  اأو على م�ضتوى  الأ�ضا�ضية(،  الموارد  اأحد  مثاًل  ال�ضيا�ضة والحكم 
)والتي ت�ضمل وفًقا للعديد من الدرا�ضات دعم ال�ضرعية الداخلية للنظام الحاكم و�ضورته من 
– التلقائي  المتداد  في جوهره عن  المفهوم  تعبير  اأو  الخارجية(،  ال�ضيا�ضة  اإنجازات  خالل 
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اأو العمدي – للنجاح والإنجاز من �ضياقه المحلي داخل الدولة اإلى الفاعلين خارجها. وقد 
في  يمكن  فيها، كما  التعمق  زيادة  الممكن  واإن كان من  الأبعاد  لبع�ض هذه  الباحث  تطرق 
�ضيما  ل  الداخلية،  والتفاعالت  الق�ضايا  لتحليل  اأكبر  ب�ضكل  المفهوم  نطاق  مد  ذاته  ال�ضياق 
اأو  نجاح  عوامل  مثل  مختلفة؛  داخلية  ظواهر  فهم  في  جديدة  لمقاربات  المجال  يفتح  اأنه 
اإخفاق الثورات والأحزاب ال�ضيا�ضية و�ضرعية النظم والفواعل ال�ضيا�ضية المختلفة؛ اإذ يمكن 
قوية  تفاعالت  باعتبارها  ال�ضرعية  ونزع  اإ�ضفاء  عمليات  من  الظواهر  بهذه  يرتبط  ما  تحليل 
التعاونية  باأبعادها  الناعمة  القوة  اآليات  تقوم على توظيف  المختلفين  الداخليين  الفاعلين  بين 
وال�ضراعية )جنًبا اإلى جنب مع اآليات القوة ال�ضلبة الإكراهية الأمنية والقت�ضادية(. ومن �ضاأن 
هذا المنظور اإ�ضفاء طابع اأكثر دينامية على تحليل الق�ضايا ذات ال�ضلة ب�ضرعية النظم ال�ضيا�ضية، 

وفتح المجال لفهم الظواهر ال�ضيا�ضية الداخلية من زوايا جديدة ن�ضبيًّا.
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