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Abstract
The United States has ended the principle of power in its foreign strategy to
dominate the countries of the world in general and the Middle East in particular,
Therefore, it relied on hard power for a long time to achieve its goals, but the US
administration was aware of the importance of employing soft power to gain
more influence and influence. These shifts in the use of force were the result of
many variables imposed on the US administration, to achieve inclusiveness and
flexibility in the US strategic plan, we found that it relied on a new concept of
power after the integration of solid power with soft power to produce smart
power with the preponderance of soft power at the expense of solid power. There
are a number of reasons why the US administration adopted the soft power
strategy, including the escalation of hostility due to the excessive use of military
force, the high cost of military spending, the emergence of non-nation states, not
to mention the spread of the revolution. In applying its powerful power, the US
administration relied on many sources, including its global culture, political
values, foreign policy, education in its universities, and its harnessing of media,
communication and informatics. The United States has applied its power to
most countries in the Middle East because of its ability to employ events in this
region. Controlling and managing it, thus achieving its hegemonic objectives,
improving its ugly image, creating a form of government commensurate with its
expansionist objectives, protecting Israel, and creating an enabling environment
for its expansion, it also destroyed all forces hostile to its policy and that of
Israel in the region, and avoided direct wars that threaten its interests in the
region.
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اسرتاتيجية القوة الناعمة االمريكية يف منطقة الشرق األوسط
أ.م.د.قاسم عبدعلي عذيب -ادلديرية العامة لرتبية ميسان
ادللخص
انتهجت الوالايت اؼبتحدة األمريكية مبدأ القوة يف أسًتاتيجيتها اػبارجية للهيمنة على دوؿ العامل
بشكل عاـ ومنطقة الشرؽ األوسط بشكل خاص ,لذا اعتمدت على القوة الصلبة وؼبدة طويلة يف
ربقيق اىدافها ,اال اف األدارة األمريكية تنبهت اىل أنبية توظيف القوة الناعمة للحصوؿ على اؼبزيد
من التأثَت والنفوذ .ىذه التحوالت يف استخداـ القوة جاءت نتيجة متغَتات كثَتة فرضت على
األدارة األمريكية ,ولكي يتحقق الشموؿ واؼبرونة يف اؼبخطط األسًتاتيجي األمريكي ,قبدىا
اعتمدت على مفهوـ جديد لل قوة بعد دمج القوة الصلبة مع القوة الناعمة لينتج القوة الذكية مع
رجحاف القوة الناعمة على حساب القوة الصلبة .وىناؾ صبلة من األسباب اليت دعت األدارة
األمريكية اىل اعتماد اسًتاتيجية القوة الناعمة منها تصاعد وتَتة العداء بسبب استخداـ القوة
العسكرية بشكل مفرط ,وارتفاع تكاليف االنفاؽ العسكري ,وبروز فاعلُت من غَت الدوؿ القومية,
انىيك عن انتشار الثورة اؼبعلوماتية بشكل كبَت .اعتمدت األدارة االمريكية يف تطبيق قوهتا الناعمة
على مصادر عديدة منها ثقافتها العاؼبية,وقيمها السياسية ,وسياستها اػبارجية,والتعليم يف
جامعاهتا,وتسخَتىا لوسائل االعالـ واالتصاؿ واؼبعلوماتية .لقد طبقت الوالايت اؼبتحدة قوهتا
الناعمة على معظم دوؿ الشرؽ االوسط  ,بسبب قدرهتا على توظيف األحداث اعبارية يف ىذه
اؼبنطقة ,والسيطرة عليها وأدارهتا ومن مث ربقيق اىدافها اؼبتمثلة ابؽبيمنة ,وربسُت صورهتا البشعة,
واهب اد ككل حكم يتالئم مع اىدافها التوسعية ,وضباية اسرائيل ,وخلق بيةة مالئمة لتوسعها ,كذلك
ربطيم كل القوى اؼبعادية لسياستها وسياسة اسرائيل يف اؼبنطقة ,واالبتعاد عن اغبروب اؼبباكرة اليت
هتدد مصاغبها يف اؼبنطقة.
الكلمات ادلفتاحية :القوة الناعمة  ،الشرؽ األوسط  ،االنفاؽ العسكري.
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ادلقدمة:
تبنت اإلدارة األمريكية تطبيق القوة الناعمة يف إطار عالقاهتا الدولية بعد انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية
إلعادة أوراب والياابف وفق خطة ماركاؿ قبل أف تعتمدىا كأسًتاتيجية .ويعد جوزيف اني من أكثر
السياسيُت األمريكاف أتكيداً على استخداـ القوة الناعمة كاسًتاتيجية أمريكية من أجل ربقيق
اؼبصاحل القومية ا ألمريكية وأىدافها السياسية اػبارجية ،لقد اعتمدت الوالايت اؼبتحدة صبلة من
األدوات من أجل ربقيق اسًتاتيجيتها ,منها تقدمي اؼبساعدات االقتصادية واؼبالية لكثَت من دوؿ
العامل وارتكزت على تقدمي القيم األمريكية اعباذبة لسائر كعوب العامل ,حيث أعلنت الوالايت

اؼبتحدة اسًتاتيجيتها اؼبتمثلة ابلدفاع عن اؼببادئ واألفكار السامية كاغبرية واؼبساواة والعدؿ،
وقبحت يف جذب الكثَت من دوؿ العامل إليها يف حاليت السلم واغبرب ،ربت عناوين الديبقراطية
ونشر القيم الثقافية واالجتماعية اؼبختلفة ,كتحرير اؼبرأة وضباية الطفولة ,وطرؽ ووسائل التعليم
اؼبختلفة واعتماد التكنولوجيا اغبديثة ،ونشر أمباط اغبياة االجتماعية ،وطرؽ التفكَت األمريكية
اؼبختلفة يف العالقات االجتماعية ,ودعم منظمات اجملتمع اؼبدين .واعتمدت اإلدارة األمريكية يف
تقدمي قيمها اعباذبة من خالؿ طريقة اؼبعيشة وثقافة اؼبالبس (اعبينز) ومطاعم (اؼباكدوانلدز)،
واؼبوسيقى،والرايضة,والفن ,وانتشرت ىذه القيم األمريكية يف العامل عرب أفالـ ىوليود والبعثات واؼبنح
الدراسية يف اعبامعات األمريكية وخارجها .ىذه القيم جعلت كل من يشاىدىا يتطلع إليها ابنبهار.
فالدراسة يف الوالايت اؼبتحدة جعلت من الدارسُت بعد أف عادوا إىل دوؽبم من أكد اؼبؤيدين
للنموذج األمريكي وثقافتها وسياستها ،نظراً لتشبثهم ابلقيم واألفكار اليت اكتسبوىا ىناؾ ،وىذا ما
ينعكس ابإلهباب على اؼبصاحل القومية األمريكية ،خصوصاً عندما يتبوأ ىؤالء اؼبناصب السياسية
والقيادية يف دوؽبم ،لقد طبقت الوالايت اؼبتحدة سياستها الناعمة يف دوؿ منطقة الشرؽ األوسط
بشكل كبَت وواضح على الرغم من اختالؼ القيم واألفكار والعادات والتقاليد بُت كعوب ىذه
اؼبنطقة والثقافة األمريكية.

مشكلة البحث:
ىذا البحث يدعي أف إدراؾ اغبكومة األمريكية ضرورة التحوؿ يف إدارة الصراع االسًتاتيجي من
القوة الصلبة إىل القوة الناعمة ،وذلك بسبب النتائج السلبية الكبَتة اليت ترتبت على التجارب
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العسكرية السابقة (القوة الصلبة) اؼبطبقة يف أفغانستاف والعراؽ ,السيما التكاليف الباىظة وتناقص
وزف أمريكا الدويل .لذا أصبح البحث عن بديل أكثر فاعلية وأقل كلفة (القوة الناعمة) تساعدىا يف
ذبنب اؼبزيد من الفشل وتعينها على تنفيذ اسًتاتيجيتها يف منطقة الشرؽ األوسط ,وربسُت صورهتا
البشعة عند أغلب كعوب اؼبنطقة ,وربقيق نتائج مضمونة وفعالة ربقق ؽبا مصاغبها يف اؼبنطقة.

فرضية البحث:
وهتدؼ الدراسة ألثبات فرضية مفادىا أف القوة الناعمة وأدواهتا الثقافية والسياسية واؼبعلوماتية
أصبحت من األساسيات واؼبرتكزات الفاعلة اليت تعتمدىا األسًتاتيجية االمريكية يف سبيل ربقيق
اىدافها واستمرار ىيمنتها ونفوذىا السيما بعد عاـ 1002ـ بعد اف ادركت عدـ مالئمة البيةة
الدولية اعبديدة العتماد القوة الصلبة اليت أصبحت بوابة لالستنزاؼ اكثر منو لتحقيق االىداؼ.

حدود الدراسة:
ربدد الدراسة مكانياً حبدود الشرؽ األوسط وتشتمل على معظم دولو ،أما االطار الزمٍت فيتمثل
ابلفًتة من ( 1002لغاية  )1029أي بعد أحداث أيلوؿ ( )1002حىت هناية عاـ 1029
واالحداث الساخنة يف معظم دوؿ اؼبنطقة.

منهج الدراسة:
حبكم اتساع ؿباور البحث يف اؼبوضوع فقد استدعى االمر اعتماد اكثر من منهج للبحث العلمي,
كاؼبنهج التارىبي واؼبنهج الوصفي واؼبنهج التحليلي واليت تشكل دبجملها االطار العاـ للموضوع.

أمهية الدراسة:
تربز أنبية الدراسة من إيضاح مفاىيم القوة وخاصة القوة الناعمة ،وإبراز اؼبصاحل األمريكية يف منطقة
الشرؽ األوسط اليت أدت إىل التحوؿ يف اسًتاتيجيات الصراع األمريكي ,من أجل بسط النفوذ
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واؽبيمنة وربقيق اؼبصاحل األمريكية ,من خالؿ إبراز دور القوة الناعمة يف ربقيق تلك اؼبصاحل,
وتوضيح اىم مصادر القوة الناعمة اؼبعتمدة من قبل االدارة االمريكية يف تطبيق اسًتاتيجيتها.
هيكلية البحث:

تقسم الدراسة على اربعة مباحث مع مقدمة واستنتاجات ,تناوؿ اؼببحث االوؿ االطار اؼبفاىيمي

للقوة ,يف حُت تطرؽ اؼببحث الثاين اىل أسباب اعتماد الوالايت اؼبتحدة على القوة الناعمة ,اما
اؼببحث الثالث تناوؿ مصادر القوة الناعمة ,يف حُت انقش اؼببحث الرابع تطبيقات القوة الناعمة
االمريكية يف دوؿ الشرؽ االوسط .

ادلبحث األول
االطار ادلفاهيمي للقوة

القوة ىي القدرة على التأثَت يف سلوؾ اآلخرين والتحكم يف سلوكهم ،أو ىي عالقة سلوكية بُت
جهتُت تقوـ إحدانبا ابلتأثَت يف سلوؾ اعبهة األخرى يف االذباىات اليت ربقق أىدافها ،وما يتفق مع

توجهاهتا يف وقت ؿبدد  ،ويف ؾباؿ ما أو يف ؾباالت متعددة ،وعرفها آخروف بتعريفات متقاربة ال
تبتعد عن اغبجم التأثَتي الذي سبلكو ،ولذلك لبلص إىل أف مسألة نسبية القوة ال زبلو من
تعقيدات بفعل التطورات اؼبعاصرة اليت كهدىا العامل واليت أضافت مدخالت وـبرجات تلعب دوراً
أساسياً يف الوصوؿ ؼبقاربة منصفة ؼبفهوـ القوة(.)iوتتحدد أىداؼ الوالايت اؼبتحدة األمريكية يف
الشرؽ األوسط يف ثالثة أىداؼ اسًتاتيجية أييت يف مقدمتها ضماف وجود وأمن إسرائيل ،وأتمُت
تدفق النفط إىل الغرب ،وعدـ بروز قوة إقليمية هتدد مصاحل الوالايت اؼبتحدة يف اؼبنطقة ،ومن أجل
ضماف تلك اؼبصاحل اعتمدت الوالايت اؼبتحدة على القوة يف ربقيق أىدافها أبككاؽبا اؼبختلفة واليت

سنتناوؽبا تباعاً بعد معرفة حدود منطقة الشرؽ االوسط وانبيتها وكما يلي:
أوالً :منطقة الشرق األوسط:

تعد منطقة الشرؽ األوسط واحدة من أىم اؼبناطق اؼبؤثرة يف ميزاف القوى الدولية ,أذ أف توسط

موقعها اعبغرايف بُت قارات أسيا وأفريقيا وأوراب ,وسباسكها اعبغرايف ,وربكمها يف أىم اؼبمرات البحرية
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الدولية ,مثل قناة السويس ومضيق ابب اؼبندب ومضيق ىرمز ومضيق جبل طارؽ ومضيق البسفور
والدردنيل ,واحتضاهنا حوض البحر األضبر ,وأكرافها على جنوب وكرؽ البحر اؼبتوسط ,والبحر
العريب وأطاللتو على ا﵀يط االطلسي وا﵀يط اؽبندي ,كل ىذا جعل منها منطقة ذات أنبية قصوى
يف العالقات الدولية ,وذات أتثَت كبَت يف تضارب اؼبصاحل الدولية ,ويبثل الوطن العريب اعبزء األكرب
واالىم من الناحية اعبيوسًتاتيجية واعبيوبولتيكية يف ىذه اؼبنطقة(.)iiواغبقيقة أف استعماؿ مصطلح
الشرؽ األوسط غَت ؿبدد اؼبعامل واغبدود ,فهو يتسع ويضيق على وفق اؼبصاحل االستعمارية الغربية
ويف مقدمتها تفكيك بنية النظاـ االقليمي العريب .وورد يف دائرة اؼبعارؼ العاؼبية ربديدات ـبتلفة
لدوؿ الشرؽ االوسط ,ففي موسوعة (الروس) الفرنسية حددت منطقة الشرؽ األوسط ابلدوؿ
ا﵀اذية لشرؽ البحر اؼبتوسط وىي تركيا وسوراي ومصر واسرائيل ولبناف ,كما يطلق ايضاً على

السعودية والعراؽ وايراف ,مث تضيف دوالً اخرى لتشمل ليبيا والسوداف واحياانً افغانستاف
والباكستاف .اما موسوعة (كييو) الفرنسية فقد حددت منطقة الشرؽ االوسط دبصر والعراؽ ودوؿ
بالد الشاـ واليمن ودوؿ اػبليج العريب ,وتركيا وايراف واسرائيل وقربص وافغانستاف وابكستاف(.)iii
كذلك حددت االدارة االمريكية منطقة الشرؽ االوسط وفق مفهومها اؼبتمثل ب(الشرؽ االوسط
الكبَت) ليشمل ( العرب وأفغانستاف وابكستاف وايراف وتركيا وأسرائيل),او ىو اغبيز اعبغرايف اؼبمتد
من اسالـ اابد(ابكستاف) اىل الرابط(اؼبغرب) ( .)ivلذا ستعتمد الدراسة على اؼبفهوـ االوسع اؼبتمثل
ابلشرؽ االوسط الكبَت ألف البحث يناقش أسًتاتيجية القوة الناعمة االمريكية يف ىذه اؼبنطقة.
اثنياً :القوة الصلبة:

كاف مفهوـ القوة الصلبة ىو السائد يف عالقات الدوؿ مع بعضها أغلب حقب التاريخ ،وقد ارتبط
اغبديث عن ىذه القوة دبا قدمتو اؼبدرسة الواقعية من آراء يف السياسة العامة والدولية ،األمر الذي
دفع الدوؿ إىل أف توليو الكثَت من االىتماـ والرعاية ،بلحاظ ىذه القوة ىي األداة الوحيدة القادرة

على حفظ اجملتمع والدفاع عنو ،فالقوة الصلبة يف معتقدىم السياسي والعسكري ربتاجها البيةة
الدولية اليت ىي يف األساس بيةة صراعية(.)vوقد كبا جوزيف اني منحى آخر يف تعريف القوة
معٌت واسعاً صبع فيو بُت أداتُت نبا القوة العسكرية والقوة االقتصادية ولذلك فانو
الصلبة ،إذ أعطاىا ً
عرفها بػ(القدرة على استخداـ اعبزرة عن طريق األدوات االقتصادية بقصد التأثَت يف سلوؾ
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اآلخرين) ,ووفق ىذا التعريف فاف اني يشَت إىل أف القوة الصلبة تشمل على عنصرين نبا (اإلكراه
واإلغراء) أما يف حالة اإلكراه فيمكن االستخداـ الفعلي للقوة العسكرية أو التهديد ابستخدامها.

كما انو يشمل فرض العقوابت االقتصادية( .)viأما اإلغراء فيشار إليو عن طريق استخداـ اعبزرة
وىي عنصر أساس من عناصر القوة الصلبة ألهنا تتطلب كلفة أقل ابؼبقارنة مع مصادر اإلكراه
األخرى ،ويف ىذا السياؽ فاف جوزيف اني يؤكد على اف القوة العسكرية والقوة االقتصادية كالنبا
أمثلة على القوة الصلبة اليت يبكن تسخَتىا إلجبار اآلخرين بتغيَت مواقفهم ومواقعهم كوهنا تستند
إىل مبدأ العصا واعبزرة ،لذلك يبكن التمييز بُت مكونُت للقوة الصلبة األوؿ يتمثل ابلقوة العسكرية
الذي يعد من أكثر أككاؿ القوة الصلبة استخداماً من أجل ربقيق أىداؼ الدوؿ عن طريق طبسة
أمباط ىي:

 -2دبلوماسية اإلكراه  -1التخريب  -3الردع  -4الدفاع  -5التدخل العسكري اؼبباكر(.)vii
كما يبكن تعريف القوة الصلبة على أهنا استخداـ لقوى العصا – استخداـ منطق الًتىيب عن
طريق استخداـ التأثَت اػبارجي الذي يؤدي موقف معُت وخلق توازانت جديدة يف قضية معينة .من
ىذه التعاريف اليت أنتجها الفكر السياسي العاؼبي وغَتىا من التعاريف ،قبد أف ككل القوة الصلبة
قد تغَت وفقاً لألزمات والتحدايت اليت مر هبا اجملتمع الدويل فعندما كاف اعبميع يعتمد على
إمكاانتو العسكرية يف ربقيق أىدافو والدفاع عن دولتو الوطنية ،كاف االستخداـ الشائع ىو االعتماد
عرب عنو
على القوة العسكرية للتعبَت عن اؼبفهوـ واؽبدؼ السياسي ؼبستخدمها ،وىذا ما ّ

االسًتاتيجي األكهر يف العامل (كالوزفيتز) حينما قاؿ(( :إف اغبرب تعبَت سياسي وإف كاف عنيفاً))،
لكن القوة الصلبة أصبحت مرفوضة من اجملتمع الدويل عندما جرى االعتماد عليها لوحدىا يف
ككل التعامل الدويل بُت الدوؿ ،ولعل يف مشاىد اغبروب اؼبتعددة العاؼبية منها ,أو تلك اليت ربدث
بُت الدوؿ ,تعبَت عن أحادية االستخداـ اؼبستند للقوة العسكرية لوحدىا .لقد تنبو اجملتمع الدويل
إىل أف القوة الصلبة وحبكم التأثَت والتأثر الذي تتعاطاه الدوؿ مع بعضها غَت مقبولة يف استخدامها
العسكري لوحده ،كوهنا توقع الكثَت من الدمار البشري ،األمر الذي يتطلب دعمها بنشاطات
متممة ألىدافها ،فكاف اعبانب االقتصادي ىو األبرز ؼبا يفعلو من أتثَت يف حياة الناس واجملتمعات
اؼبختلفة ،وبذلك فاف مفهوـ القوة الصلبة تطور وفقاً ؼبتغَتات الوضع الدويل ونشاط الدوؿ الفاعلة
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فيو ،ألف القوة الصلبة يف صورهتا اػبشنة اليت تعٍت اغبرب واليت تستخدـ فيها اعبيوش سوؼ تؤدي
إىل مزالق خطَتة ,كما اف نتائجها تكوف وخيمة على األطراؼ اؼبتحاربة( ،)viiiينظر خريطة()2

اؼبصدر :من عمل الباحث ابالعتماد علىpolitical Map the World 2005.
اثلثاً :القوة الناعمة:

 -1اجلذور التارخيية للقوة الناعمة:

من اػبطأ االعتقاد أبف أتثَت القوة الناعمة ظهر بشكل مفاجيء اىل عامل العالقات الدولية يف هناية

الثمانينيات ,فردبا كانت التسمية جديدة ولكن اؼبضموف قدمي جداً .فقد تبٌت ىذه السياسة معظم
اغبكاـ البارزين يف بالد ما بُت النهرين كسرجوف االكدي وضبورايب ,أذ كانوا عندما يبسطوف نفوذىم
على الدوؿ ذبدىم يبقوف على آؽبتها ويظهروف التقدير ؽبا واحًتاـ ثقافتها العامة ,كذلك قبد ااثر
القوة الناعمة واضحة يف سياسة األسكندر اؼبقدوين عندما سعى اىل ربقيق اؼبزج الثقايف بُت ثقافتو

االغريقية والثقافات االسيوية( ,)ixكذلك قبد يف أدبيات الدين اإلسالمي دعوة للقوة الناعمة,
فمعظم اغبمالت العسكرية االسالمية يف القرف السابع اؼبيالدي مل تستند اىل قوة السيف فقط ,بل
استندت اىل القيم اليت
ِ
خلقت اعباذبية واالقناع﴿ ,ادع إِِىل سبِ ِيل ربِك ِاب ْغبِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
َح َس ُن
ْ ُ َ َّ َ
اغبَ َسنَة َو َجاد ْؽبُم ِابلَِّيت ى َي أ ْ
َ َ َْ
إِ َّف ربَّك ىو أَعلَم ِدبن ض َّل عن سبِيلِ ِو وىو أَعلَم ِابلْمهت ِدين﴾﴿ومن أَحسن قَػوالً ِّفبَّن دعا إِ َىل َِّ
اَّلل
ََ
َ َ َُ ْ ُ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُ َْ َ ََ ْ ْ َ ُ ْ
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وع ِمل ص ِ
اغباً﴾ ىذا العمل ابغبكمة واؼبوعظة ىو عمل خَت ينطوي على عالقات جذابة انعمة
ََ َ َ
ذبذب اآلخرين .كذلك طبقت سياسة القوة الناعمة على العامل اإلسالمي يف مطلع القرف الثاين
عشر يف عهد لويس التاسع ملك فرنسا ،الذي دعى الصليبيُت أف يبدلوا خططهم لغزو الدوؿ
العربية واإلسالمية ،وأف يتحولوا من الغزو العسكري إىل الغزو الفكري ،والقوة الناعمة ىي قوة دينية
أصالً بدأت مع اؼبسيحية اليت تدعو إىل الفعل اغبسن بواسطة اؼبغرايت واعباذبية والقدوة اغبسنة
()x
.اف القوى اليت صبعت بُت القوة الصلبة والقوة الناعمة ىي اليت حققت انتشاراً واسعاً واستمراراً
اترىبياً اطوؿ ,اما القوى اليت اعتمدت على قوهتا الصلبة فقط فكانت سريعة الزواؿ كما ىو اغباؿ
بقوة اؼبغوؿ اليت اكتسحت العامل سريعاً لكنها انتهت اىل الزواؿ من الوجود.
 -2مفهوم القوة الناعمة:

ظهر مفهوـ القوة الناعمة ألوؿ مرة يف عاـ  2990يف كتاب جوزيف اني والذي ضبل عنواف (وثبة
كبو القيادة :الطبيعة اؼبتغَتة للقوة األمريكية) مث عاد استخدامو يف كتابو (مفارقة القوة األمريكية عاـ
 .)1001بعدىا صدر لناي كتاب يف عاـ  1004وبمل عنواف (القوة الناعمة :وسيلة النجاح يف
السياسة الدولية)(.)xiوالقوة الناعمة ىي مصطلح صاغو يف تسعينات القرف اؼباضي عميد مدرسة
كينيدي للدراسات اغبكومية جبامعة ىارفرد ورئيس ؾبلس اؼبخابرات الوطٍت ومساعد وزير الدفاع يف
عهد إدارة كلينتوف جوزيف س .اني حيث عرؼ ىذه القوة بػ((أهنا القدرة على اغبصوؿ على ما
يراد عن طريق اعباذبية بدالً من اإلرغاـ أو دفع األمواؿ)) فالقوة الناعمة تستخدـ نوعاً ـبتلفاً من
األداء ،وىي ليست قوة القسر وال اؼباؿ لتحقيق السيطرة ،بل ىي االقبذاب إىل القيم اؼبشًتكة
ووجود اإلسهاـ يف ربقيق تلك القيم(.)xiiكذلك عرفها اني أبهنا(القدرة على صياغة خيارات
اآلخرين واغبصوؿ على ما تريد عرب اعباذبية والسحر بدالً من القهر واإلكراه)(.)xiii
يف حُت عرفها أحد اؼبهتمُت أبهنا (القدرة على اعبذب واالستقطاب اللذين يؤدايف إىل الًتاضي
ويبكن أف ذبعل اآلخرين وبًتموف قيمك ويفعلوف ما تريد)(.)xivكما يراىا آخر أبهنا (القدرة على
االحتواء اػبفي ،واعبذب اللُت يف فعل ما ترغب فيو القوة اؼبهيمنة من دوف اغباجة الستخداـ القوة
أي جاذبية األمبوذج وما يبلكو من قدرة التأثَت واإلغراء على اعبميع)(.)xvويرى جوزيف اني اف
القوة الناعمة ىي أف ذبعل اآلخرين يريدوف ما تريد أنت ،فهو يرى أف القوة الناعمة ىي قدرة أمة
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معينة على التأثَت يف أمم أخرى وتوجيو خياراهتا العامة وذلك استناداً إىل جاذبية نظامها االجتماعي
والثقايف ومنظومة قيمها ومؤسساهتا بدالً من االعتماد على اإلكراه والتهديد(.)xvi

ويشَت (اني) إىل أنو ابت دبقدور دولة كالوالايت اؼبتحدة األمريكية أف ربصل ابلقوة الناعمة على
النتائج ذاهتا اليت تريد ربقيقها يف السياسة الدولية .ألف الدوؿ األخرى غالباً ما تريد اللحاؽ هبا أو
اتباع مبوذجها أو تقليده إعجاابً بقيمها أو تقليداً صرفاً لذات النموذج والقيم أو تطلعاً من لدهنا
إلدراؾ مستوى ازدىارىا ورفاىيتها وانفتاحها ,ومن مث فليس من الضرورة يف كيء إجبار اآلخرين
على التغيَت من خالؿ سبل التهديد والًتىيب والوعيد ،أو اللجوء للقوة العسكرية أو االقتصادية
إلخضاعهم .وأوضح جوزيف اني اف القوة الناعمة هتدؼ إىل ربقيق نفس أىداؼ القوة اػبشنة،
لكنها تستخدـ يف ذلك أساليب رخوة قوامها نشر األفكار واؼبعلومات( .)xviiإف مفهوـ االقناع
ضمن إطار القوة الناعمة ال يعٍت ؾبرد مفهوـ لفظي ينطوي على عنصر التغيَت الشكلي ،وإمبا قد
يتطلب تغَت قيم كاف اإلنساف يعتنقها يف السابق ويدافع عنها ،وىذا يعٍت تغَت سلوكو من حاؿ إىل
حاؿ آخر من خالؿ عناصر اعبذب اليت تقنعو ،وىذه القيم سبثل العالقة التارىبية والثقافية بُت الدوؿ
داخل وخارج إطار السياسات اغبكومية من خالؿ اعتماد أسلوب الًتويج الذايت للدولة واألمة.

ووفقاً آلراء جوزيف اني فاف كل دولة لديها عناصر أساسية سبثل مصادر رئيسية للقوة
الناعمة(.)xviii
وقد كخص جوزيف اني ثالثة أمباط للقوة الناعمة ىي:
 -2اعباذبية :Attractionوىو ما يشَت إىل جذب اآلخرين بطريقة سلبية أو إهبابية ؼبا
يقدـ من مباذج الفتة للنظر.
 -1االقناع  :Persuasionوالذي يستعمل للتأثَت يف معتقدات اآلخرين وردود أفعاؽبم دوف
التهديد للجوء إىل القوة ،وقوة االقناع تتحصل للدوؿ كلما كاف للدولة كرعية وذات أىداؼ
واضحة.
 -3جدوؿ األعماؿ  Agenda Settingواؼبتلخص يف ربديد أولوايت الدوؿ األخرى دبا
ىبدـ أو يتفق مع أولوايت الدولة اليت سبارس القوة الناعمة(.)xix
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رابعاً :القوة الذكية:

وتعٍت الربط ما بُت القوة الصلبة والقوة الناعمة من أجل تعزيز الدبلوماسية والتعاوف العسكري

واالقتصادي الذي ىبلق ربوالً يف السياسة اػبارجية األمريكية يف النظاـ الدويل وعن طريق الشراكة
مع القوى الكربى والشراكة بُت أمباط القوة بتقنية أكثر ذكاءً(.)xx
لقد انتهت عبنة (القوة الذكية) اليت ككلها مركز الدراسات االسًتاتيجية والدولية يف واكنطن من
أعضاء صبهوريُت وديبقراطيُت يف الكونغرس األمريكي ,وسفراء سابقُت ,وضباط عسكريُت سابقُت,
ورؤساء منظمات ،انتهت إىل خالصة مفادىا أف الوالايت اؼبتحدة األمريكية هبب أف تنتقل من
تصدير اػبوؼ والرعب إىل بث التفاؤؿ واألمل عرب استمالة القلوب لًتويض العقوؿ ،وقد انتهى
الفرقاء على أثرىا إىل تسوية تقوـ على دمج وتناغم سياسات القوة الصلبة والقوة الناعمة يف إطار

معادلة واحدة أطلق عليها القوة الذكية(.)xxiويعد ريتشارد ارميتاج وجوزيف اني أوؿ من دكن
مشروع القوة الذكية بعد سلسلة مؤسبرات وحوارات وندوات ,وتوصال إىل أف القوة الذكية ستمكن
الوالايت اؼبتحدة من التعامل مع التحدايت العاؼبية اعبديدة ،فاإلدارة األمريكية دائماً تستحدث
وتراجع صبيع اسًتاتيجياهتا وخططها وتضع أكثر من حل وخطة للتعامل مع ـبتلف األزمات يف
العامل ،وكذلك تضع أكثر من تكتيك لكي ربقق التكامل واؼبرونة والشموؿ يف اػبطط االسًتاتيجية
األمريكية ،ؽبذا أدى التحوؿ يف الفكر االسًتاتيجي االمريكي إىل تطور مفهوـ القوة الناعمة بعد
دؾبو ابلقوة الصلبة لكي ينتج مفهوـ جديد للقوة ىو القوة الذكية اليت ىي مزيج من القوة الصلبة

والقوة الناعمة(. )xxiiلذا قبد استخداـ القوة الذكية يف االسًتاتيجية األمريكية سوؼ يستمر مع علو
كفة القوة الناعمة على حساب القوة الصلبة ،أي زايدة الًتكيز على الوسائل الناعمة يف تنفيذ
االسًتاتيجيات األمريكية يف القضااي الدولية اؼبختلفة .اف التحوؿ يف استخداـ القوة ردبا يؤدي إىل
إعادة ترتيب وتوزيع لعناصر القوة يف النظاـ الدويل اعبديد ،ؽبذا قبد سعي الدوؿ ال يقتصر على
امتالؾ القوة العسكرية ،بل يبتد المتالؾ القوتُت الناعمة والصلبة واؼبيل كبو استخداـ القوة الناعمة
األقل كلفة واألكثر أتثَتاً .ينظر خريطة()1
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ادلبحث الثاين
أسباب اعتماد الوالايت ادلتحدة على القوة الناعمة
حاوؿ ابراؾ أوابما الذي خلف إدارة بوش االبن ,من ربسُت مستوى القوة الناعمة والسلطة
األخالقية للوالايت اؼبتحدة ,واليت تداعت يف عهد الرئيس بوش االبن الذي تبٍت أسًتاتيجية القوة
الصلبة مع اػبصوـ ،واليت أثبتت فشلها الكبَت يف أفغانستاف والعراؽ .لقد ارتكزت سياسة أوابما
اػبارجية على التعددية ,والعمل اؼبشًتؾ ,واؼبؤسسات الدولية ,والتدخالت العسكرية ا﵀دودة,
والدبلوماسية العامة ,والتحالفات إضافة إىل القوة الناعمة.
أما يف ما يتعلق ابلشرؽ األوسط فقد استند أوابما بتطبيق اسًتاتيجيتو على واقع األفوؿ األمريكي
الذي بدأ يف عهد الرئيس بوش االبن ،أي اف أوابما سعى إىل اإلفالت من فخ التمدد والتوسع
األمريكي من خالؿ ثالث مبادئ ىي :الًتميم ،واالنزايح كبو كرؽ آسيا ،والتوازف من خارج اجملاؿ،
وعلى ىذا األساس سعى أوابما للتكيف مع الواقع اعبديد للشرؽ األوسط ،مستنداً على إعادة
تشكيل عالقات الوالايت اؼبتحدة مع الدوؿ اإلسالمية ,وتنشيط الدبلوماسية العامة ،وخفض
التدخالت العسكرية األمريكية ,وااللبراط ا﵀دود مع ايراف ,وربميل حلفاء الوالايت اؼبتحدة
مسؤوليات إضافية يف منطقة الشرؽ األوسط( .)xxiiiوىناؾ عدة أسباب دعت الوالايت اؼبتحدة
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األمريكية اىل زبفيض مستوى االعتماد على القوة الصلبة والتحوؿ كبو استخداـ القوة الناعمة وىذه
األسباب ىي:
أوالً :تنامي حدة العداء للوالايت ادلتحدة األمريكية:

من أىم األسباب اليت دعت الوالايت اؼبتحدة االعتماد على القوة الناعمة ىو تزايد العداء ؽبا
بسبب فرط العسكرة ,وزايدة تدخالهتا العسكرية يف الدوؿ ،ودعم األنظمة الديكتاتورية ،وانتهاجها
ازدواجية اؼبعايَت ,وتتبع مصاغبها حىت عند تناقضها مع قيمها ,فبا جعلها زبسر مصداقيتها
وكرعيتها .ومن مصاديق فشل السياسة األمريكية يف منطقة الشرؽ األوسط اليت تضاعف العداء ؽبا
(معاداة األمركة) ىو استخداـ القوة العسكرية األمريكية اؼبفرطة لغزو أفغانستاف والعراؽ ،وكذلك
تزويد إسرائيل ابالسلحة خالؿ عدواهنا على لبناف عاـ  ,1006والتحكم ابلطائرات اؼبسَتة يف
اليمن واليت تسفر عن سقوط أبرايء .ومن أسباب ارتفاع مستوى العداء للوالايت اؼبتحدة األمريكية
ىو استخداـ أساليب ـبتلفة يف االعتقاؿ والتعذيب الذي قامت بو اؼبخابرات اؼبركزية األمريكية بُت
عامي  1009 – 1002وخصوصاً يف العراؽ(.)xxiv
لقد درس جوزيف اني وبدقة تكلفة حروب أمريكا الباىظة الثمن خاصة يف أفغانستاف والعراؽ،
وتوصل إىل أف الوزف الدويل ألمريكا مل يعد كما كاف يف السابق ،واف كعبية الوالايت اؼبتحدة قد
البفضت بشكل كبَت يف دوؿ الشرؽ األوسط ،وانطلق جوزيف اني من فكرة اف كعوب اؼبنطقة قد
خربوا القوة الصلبة واعبربوت العسكري واالقتصادي األمريكي ،وأدرؾ ابؼبقابل اف استخداـ القوة
اؼبباكرة والتهديدات الصروبة من كأنو اآل وبقق النتائج اؼبطلوبة ،يف حُت اف استخداـ القوة الناعمة
سيجذب اآلخرين ويرفع من مستوى االعجاب ابلسياسة األمريكية ،فالقوة الناعمة ذبعل من اآلخر
يريد ما تريد من دوف ارغاـ .إضافة إىل ذلك فاف معظم دوؿ العامل ابتت تقف ابلضد من السلوؾ
اػبارجي للوالايت اؼبتحدة بسبب تبنيها سياسة أحادية اعبانب تكرست بقوة خالؿ مدة حكم
بوش االبن ،إذ سعى مدعوماً من الكونغرس إىل ترسيخ االنفرادية بعيداً عن فكرة التعددية ،فبا
سانبت ىذه السياسة األحادية واستخداـ القوة الصلبة يف ىبوط جاذبية الوالايت اؼبتحدة يف عيوف
اآلخرين ،وىذا ما دعا جوزيف اني وآخرين إىل الدعوة إىل استخداـ القوة الناعمة وبسط النفوذ
دوف اللجوء إىل القوة الصلبة(.)xxv
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اثنياً :ارتفاع تكاليف االنفاق العسكري األمريكي:

إف استخداـ الوالايت اؼبتحدة األمريكية السًتاتيجية القوة الصلبة يف سياستها اػبارجية وتعاملها مع

دوؿ العامل عامة ومنطقة الشرؽ األوسط خاصة دبا وبقق مصاغبها ونفوذىا ،كاف لو الكثَت من
التداعيات واآلاثر السلبية ،السيما التكاليف الباىظة واػبسائر البشرية الفادحة .لقد ارتفع االنفاؽ
العسكري األمريكي بشكل كبَت بسبب اعتماده القوة الصلبة إذ ينفق اعبيش األمريكي نصف
ترليوف دوالر سنوايً عدا نفقات اغبرب يف أفغانستاف والعراؽ .أما بلغة األرقاـ فقد أوضح كل من

(استيجلتي ز وليندا بيلمس) يف كتاهبما اؼبوسوـ (حرب الثالثة آالؼ مليار دوالر الكلفة اغبقيقية
للنزاع العراقي) أوضحا اف كلفة العمليات العسكرية األمريكية بدوف حساب النفقات على األمد
البعيد اؼبتمثلة بتأمُت الرعاية الصحية للمحاربُت القدامى ذباوزت كلفة حرب فيتناـ اليت استمرت
 21عاـ ،وأكارا إىل اف كلفة اغبرب األمريكية يف العراؽ تشكل أكثر من ضعف تكلفة اغبرب يف
كوراي ،واف ثلث تكلفة اغبرب أي ألف مليار دوالر يبكن أف تستخدـ من أجل سبويل بناء شبانية
ماليُت مسكن ،وتوظيف  25مليوف أستاذ ،وتقدمي العالج إىل ( )530مليوف طفل ،ومنح تعليمية
لػ( ) 43مليوف طالب ،وتغطية صحية لألمريكيُت على مدى السنوات اػبمسُت اؼبقبلة( .)xxviتلك
اؼبعطيات وغَتىا فرضت على الوالايت اؼبتحدة األمريكية تعديل فكرىا السياسي وتغيَت
اسًتاتيجيتها مع دوؿ العامل ابالذباه الذي ال يعتمد على القوة الصلبة فقط ،بل السعي لالستفادة
من كل اؼبزااي اعبذابة اليت تتمتع هبا الوالايت اؼبتحدة هبدؼ ربقيق ىيمنتها وتعزيز مكانتها الدولية،
كاعتمادىا على الثقافة والقيم األمريكية والسياسة اػبارجية اؼبرنة (القوة الناعمة) يف سلم األولوايت
اػبارجية ،وإف كاف ذلك ال يعٍت ابلضرورة تغيب دور القوة الصلبة وأنبيتها يف األداء االسًتاتيجي
األمريكي بل التناغم فيما بُت القوة الصلبة والناعمة( .)xxviiومع وصوؿ أوابما للبيت األبيض يف
يناير  1009أضحت اسًتاتيجية القوة الناعمة عبوزيف اني موضع اىتماـ ودراسة مستشاري
الرئيس األمريكي بغية االستفادة منها يف تلميع صورة الوالايت اؼبتحدة اؼبشوىة بسبب استخداـ
القوة الصلبة السيما بعد غزو أفغانستاف  1002والعراؽ  ،1003لذا وجد أوابما نفسو أماـ
حتمية التغيَت يف اسًتاتيجية إدارة الصراع معتمداً يف ذلك على التلويح ابؼبثالية والتزاـ طابع
االعتداؿ ،واالىتماـ الكبَت ابلسالـ ,والًتكيز على قضااي االقتصاد واالنفتاح ,وتشجيع مباذج اغبكم
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الديبقراطي وفق اؼبصاحل األمريكية ,واحًتاـ اؼبنظومة الدولية غبقوؽ اإلنساف ،وعدـ الًتدد يف
استخداـ القوة يف إطار حلف دويل(.)xxviii
اثلثاً :انتشار العودلة والثورة ادلعلوماتية:

نظراً لشيوع ظاىرة العوؼبة السيما يف كقها االقتصادي ،فبا جعل االقتصاد العاؼبي ذا صورة تبادلية،
()xxix
لذا فاف استخداـ القوة الصلبة يشكل خطراً على النمو االقتصادي واؼبصاحل اؼبالية
 .ونظرايً
فاف سياؽ القوة قد تغَت بفعل عوامل ؽبا صلة ابلعوؼبة وانتشار وسائل اإلعالـ واالتصاؿ واؼبعلومات,
ويقظة اؼبشاعر القومية واإلقليمية ,وعدـ ردعية السالح النووي ،وضعف الرغبة يف الغزو واالستعمار
العسكري لدى الدوؿ الكربى ،ما دعى إىل تغَت وتبدؿ يف أككاؿ القوة ،ألف معادالت القوة ال
تعمل إال يف السياؽ الذي توجد فيو عالقات وموازين القوة ،فالداببة ال تصلح غبرب اؼبستنقعات
والغاابت ،والصاروخ واؼبدفعية اليصلحاف عبذب وكسب اآلخرين ،ومن انحية أخرى فاف اسًتاتيجية
القوة الناعمة ىي األكفأ واالمثل يف الوقت اغباضر ,لقدرهتا على التأثَت يف سلوؾ اآلخرين وربقيق
النتائج واألىداؼ اؼبطلوبة بدوف االضطرار إىل استعماؿ القوة العسكرية اؼبفرطة ،وىي األقدر على
تشكيل أولوايت وخيارات اآلخرين وجدوؿ أعماؿ اآلخرين السياسي ،وكل دوالر يصرؼ يف
ؾباالت القوة الناعمة أفضل وأنفع أبضعاؼ من صرؼ ( )200دوالر يف ؾباالت القوة
الصلبة(.)xxx

رابعاً :تنامي مراكز القوة االقتصادية والعسكرية والثقافية:

لقد تنامى العديد من مراكز القوة االقتصادية والثقافية والعسكرية يف العامل فبا أدى ابلوالايت
اؼبتحدة األمريكية أف تنظر إىل األمر جبدية كبَتة وتبٍت عالقاهتا معها ربت مظلة القوة الناعمة ,ومن
أىم ىذه الدوؿ ىي:
 -1العالقات األمريكية – الروسية:

على الرغم من توسع ؾباالت التعاوف بُت الوالايت اؼبتحدة وروسيا ،وسياسات الرئيس أوابما اليت
سبثلت إبعادة ضبط ايقاع العالقات األمريكية – الروسية واؼبضي فيها كبو األفضل يف مستوايت
عدة ,مثل االنتشار النووي ،والصحة والبيةة ،والطاقة .كذلك فاف انضماـ روسيا االربادية إىل
منظمة التجارة العاؼبية يعد أىم األسباب اليت ستدفع إىل زايدة التنافس يف العالقات األمريكية –
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الروسية ،إف انضماـ روسيا االربادية إىل منظمة التجارة العاؼبية سيزيد من إمكانيتها على التنافس يف
العالقات االقتصادية الدولية بشكل عاـ والعالقات االقتصادية مع الوالايت اؼبتحدة بشكل خاص.
 -2العالقات األمريكية – الصينية:

على الرغم من اإلمكانيات اؽبائلة اليت سبتلكها الوالايت اؼبتحدة يف اعبوانب السياسية واالقتصادية
والعسكرية ونفوذىا الثقايف ,إال أهنا حباجة إىل مساندة الصُت يف ؾباالت االقتصاد ،واغبد من تغَت
اؼبناخ ،فضالً عن حاجتها إىل مساعدهتا يف ربييد كوراي الشمالية سلمياً ،ومنع ايراف من اغبصوؿ
على األسلحة النووية .كل ىذا وغَته يبثل األساس اؼبنطقي للتقارب بُت الوالايت اؼبتحدة والصُت
الذي يدفع ابذباه القوة الناعمة ،كما يفرض ربدايً مهماً على الدبلوماسية األمريكية من أجل العمل
على دمج الصُت يف ترتيبات إقليمية وعاؼبية .وعلى الرغم من كل ذلك ،فاف البلدين فشال يف
زبفيف درجة انعداـ الثقة يف نوااي بعضهما البعض على اؼبدى الطويل.
 -3العالقات األمريكية – األوربية:

يبثل االرباد األوريب أنبية اسًتاتيجية كبَتة للوالايت اؼبتحدة وفق منظورىا اعبيوبولتيكي ,أذ يسهم يف

إقامة نظاـ أمريكي عاؼبي .ويف واقع األمر فاف الوالايت اؼبتحدة األمريكية ال تتعامل مع االرباد
األوريب كند أو عدو ,بل يرونو كارباد ؾبتمع أو دوؿ متفرقة ال تشكل ربدايً للوالايت اؼبتحدة بل
يعدوهنا حليفاً اسًتاتيجياً لقيادة العامل واستمرار التفوؽ على اػبصوـ واألعداء ،واستناداً إىل ىذه
اؼبعطيات من االلتقاء فاف اغبقيقة اؼبضمرة للوالايت اؼبتحدة األمريكية مع األعداء أو اػبصوـ أو
اؼبنافسُت أو اغبلفاء يبكن ذبليها ابسًتاتيجية يوضحها االسًتاتيجي (برونو كولسن) بقولو (بقيت
األىداؼ االسًتاتيجية ابلنسبة إىل السياسة األمريكية اثبتة طيلة طبسُت عاماً وىي القضاء على
اػبصوـ األقوايء منهم والضعفاء سواء كانوا من األصدقاء أـ من األعداء يف سبيل أف ربافظ
الوالايت اؼبتحدة على مكانتها وضباية مصاغبها)(.)xxxi

خامساً :تزايد عدد الفاعلني غري الدوليني:

أصبحت البيةة الدولية ليست ساحة للدوؿ فحسب ,وإمبا لغَت حكومات الدوؿ ,أي الفواعل من
غَت الدوؿ والشركات اؼبتعددة اعبنسيات والعابرة للقارات ،فضالً عن تنامي قوة اؼبنظمات الدولية

اغبكومية وغَت اغبكومية ،دبا فيها منظمات اإلرىاب واعبريبة اؼبنظمة ،مع قدرهتا على فبارسة ككالً
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من أككاؿ القوة اليت كانت يف السابق مقتصرة على الدوؿ القومية( .)xxxiiإف مثل ىؤالء فبثلوف
جيدوف مثل اؼبنظمات االغاثية واإلنسانية ،وفبثلُت سيةوف مثل تنظيم القاعدة واؼبنظمات اإلجرامية
األخرى ،وهبذا أصبحت االسًتاتيجية األمريكية تبحث عن خطط ذكية ومتناسقة بُت عناصر القوة
الناعمة والصلبة من اجل مواجهة ىذه القوى.
سادساً :انتشار التقنية وسهولة احلصول عليها:

لقد أصبح من السهل اغبصوؿ على التقنية والتعامل معها ويف صبيع اجملاالت ،فبا يشَت إىل إمكانية

األطراؼ األخرى من امتالكها ،ودبا وبقق ؽبا قدرة وإمكانية استخدامها ابلضد من السياسات
األمريكية وىذا ما يطلق عليو ابغبرب (الالمتماثلة)( .)xxxiiiاف تطور التقنية والذي ساىم يف امتالؾ
اؼبعلومات أدى إىل تغَت فلسفة القوة كنهج وأسلوب ،وإنتاج مقومات جديدة ألمباط القوة ،وبعد
انتشار ثورة التكنولوجيا ظهر مبط جديد للقوة ،ىو تدخل التكنولوجيا يف اغبروب واستخداـ وسائل
االتصاؿ واؼبعلومات يف توجيو السياسة اػبارجية األمريكية كبو استخداـ القوة الناعمة .ولعل من
أىم األسباب اليت دعت اإلدارة األمريكية إىل اعتماد القوة الناعمة ما قالو جوزيف اني(( :عندما
كنا يف إدارة الرئيس األسبق جيمي كارتر كنا نتعامل مع سياسات منع االنتشار النووي ,وكانت
أحد أسراران الضخمة اننا كنا قادرين على تصوير أي مكاف على سطح األرض عرب أقماران
الصناعية بوضوح لكل مًت ،وقد كلفنا ذلك مليارات الدوالرات ،أما اآلف فمن اؼبمكن الدخوؿ على
ؿبرؾ البحث (جوجل  )Googleعلى كبكة اؼبعلومات الدولية االنًتنت واغبصوؿ على أي موقع

أو صورة ألي مكاف ؾباانً))( ، )xxxivؽبذا اؼبعلومات اليت كانت سرية اصبحت متاحة لدى اعبميع,
وىذا ما استخدمو داعش اإلرىايب ,إذ سخر التقنية وخاصة وسائل االتصاالت ابالتصاؿ والتواصل
مع اإلرىابيُت يف مناطق العامل اؼبختلفة ،كذلك استخدـ اإلعالـ بشكل كبَت لتحقيق مآربو يف
السيطرة والتوسع وزرع الرعب يف نفوس اآلخرين من خالؿ بث األفالـ ومقاطع الفيديو اليت مت
إنتاجها بتقنية عالية على وسائل التواصل االجتماعي.
سابعاً :التحول يف مفهوم األمن:

لقد ابت واضحاً من فشل قدرة اعبيوش الكبَتة يف حل اؼبشكالت اعبغرافية السياسية اؼبعاصرة رغم
قدراهتا النارية الكبَتة ،فضالً عن متغَتات وقضااي أخرى يف البيةة الدولية ,كالفقر والتلوث
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واالحتباس اغبراري وانتشار األوبةة واإلرىاب ،وانتشار أسلحة الدمار الشامل ,وانتهاؾ حقوؽ
اإلنساف(.)xxxv
ويف ىذا الصدد وما كهده األمن من ربوالت على اؼبستوى العاؼبي وبفعل تشابك األحداث
الدولية ،مل تعد القوة الصلبة ىي القوة الفاعلة على الساحة الدولية وإمبا أصبح ىناؾ دور وفاعلية
للقوة الناعمة اليت اجربت الوالايت اؼبتحدة على تطبيقها ربقيقاً ؼبصاغبها وطموحاهتا يف اؽبيمنة على
مقدرات الشعوب ،فعلى سبيل اؼبثاؿ فاف استخداـ القوة الصلبة وحدىا يف معاعبة ظاىرة اإلرىاب
الدويل مل ِ
أتت أُكلها ،إذ مل ربسم الوالايت اؼبتحدة األمريكية معركة اإلرىاب مع قدراهتا العسكرية
واالقتصادية اؼبتفوقة ،ألف العنف يولد العنف اؼبضاد ومعاعبة اإلرىاب ربتاج إىل معاعبات وحلوؿ
سياسية وثقافية واقتصادية وقيمية وبنيوية وىذه اغبلوؿ كلها تدخل ضمن حيز القوة الناعمة واليت
يبكن استخدامها كوسيلة للتفاعل مع ىذه اؼبتغَتات.

ادلبحث الثالث
مصادر القوة الناعمة األمريكية

للقوة الناعمة مصادرىا اػبا صة ،كما ىو اغباؿ يف بقية أككاؿ القوة األخرى اليت تتشكل منها

وزبضع ػبصائصها وقوانينها ،لذا عملت الوالايت اؼبتحدة األمريكية على بناء قوة انعمة سبثل رديفاً
أو بديالً لقواىا الصلبة ،وقد أخذت ىذه اؼبصادر بنظر االعتبار واستثمرهتا بشكل علمي ومنطقي
ألجل إنتاج قوة انعمة تتسم ابلديبومة والتأثَت اؼبطلوب وتتمثل مصادر القوة الناعمة دبا يلي:
 -1الثقافة:

إف الثقافة بشكل عاـ ىي (ذلك الكل اؼبركب من اؼبعرفة واإليباف والفن واألخالؽ والقانوف واألزايء
والقيم وأي عادات وتقاليد أخرى ربضر يف حياة اإلنساف بصفتو عضواً يف اجملتمع)( .)xxxviويبيز

النقاد بُت الثقافة العليا كػ(األدب والفن والتعليم) والثقافة الشعبية اليت تركز على امتاع اعبماىَت
ابعبملة ،ويتفق كثَت من اؼبراقبُت على أف الثقافة األمريكية العالية تنتج قوة انعمة ذات أنبية
للوالايت اؼبتحدة .فقد كانت االتصاالت الثقافية العالية كثَتاً ما تنتج قوة انعمة للوالايت اؼبتحدة
أثناء اغبرب الباردة ،أذ قامت عشرات اؼبؤسسات غَت اغبكومية مثل اؼبسارح واؼبتاحف وفرؽ األوبرا
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ابلعمل يف االرباد السوفييت وأشبرت بنتائج إهبابية للثقافة األمريكية ،فجاذبية القوة الناعمة اليت مبت
من االتصاالت الثقافية بُت أفراد النخبة يف كل من الوالايت اؼبتحدة األمريكية واالرباد السوفييت
السابق قدمت إسهاماً مهماً يف ربقيق أىداؼ السياسة األمريكية .وتلعب الرايضات الشعبية دوراً
مهماً يف نقل القيم وايصاؽبا ,لذا تعد من مصادر القوة الناعمة ،فمباراة كرة السلة األمريكية الوطنية
تذاع يف ( )750مليوف منزؿ يف ( )121دولة وابثنُت وأربعُت لغة ،ومباراة (البيسبوؿ) يف دوري
النوادي الكربى تتدفق إىل ( )114دولة أبحد عشر لغة( .)xxxviiإف الرسائل السياسية يبكن نقلها
من خالؿ طريقة سلوؾ فرؽ الرايضة أو النجوـ أو الصور اؼبتعددة اليت يعرضها التلفزيوف أو السينما،
فالصور كثَتاً ما تنقل القيم بصورة أقوى فبا تفعل الكلمات ،وىوليود ىي أكرب مروج ومصدر للرموز
البصرية ،وحىت استهالؾ الوجبات السريعة قد يقدـ بياانً ضمنياً عن رفض الطرؽ التقليدية .وقد

ساعدت جاذبية الثقافة الشعبية للوالايت اؼبتحدة على ربقيق أىداؼ مهمة يف سياستها
()xxxviii
عرب
اػبارجية
 .وتستثمر الوالايت اؼبتحدة األمريكية ثقافة عاؼبية التوجو بشكل كبَت ،وقد ّ
ا﵀رر األؼباين جوزيف جوؼ ((إف قوة أمريكا الناعمة أعظم من أصوؽبا وموجوداهتا االقتصادية
والعسكرية)) واف سطوة الثقافة الرومانية والسوفيتية كانتا تتحدداف عند حدودنبا العسكرية ،أما قوة
الوالايت اؼبتحدة األمريكية الناعمة فهي ربكم امرباطورية ال تغيب عنها الشمس(.)xxxix

 -2القيم السياسية:
تعد القيم السياسية من مصادر القوة الناعمة اؼبهمة واؼبؤثرة ،ووبدد جوزيف اني القيم السياسية
بػ(حقوؽ اإلنساف ،وربقيق السالـ ،والديبقراطية ،والتعاوف مع اؼبنظمات الدولية) وكل ىذه القيم
تقدـ فبيزات للدولة للتأثَت يف اآلخرين ،فعند وجود حكومة ديبقراطية تعمل وفق القانوف وهتتم
حبقوؽ اإلنساف وحرايتو ,وتتعامل بنفس الطريقة مع كعوب الدوؿ األخرى وال تكيل دبكيالُت ،فاهنا
()xl
ستمتلك قوة انعمة مؤثرة وفعالة داخلياً وخارجياً  .كذلك يعد العقل اؼبتميز عنصراً أساسياً ومهماً
من عناصر القوة الناعمة األمريكية ويتمثل يف قدرة اجملتمع األمريكي على االبتكار واالخًتاع وإنتاج
التكنولوجيا اؼبتطورة ,واليت تساىم بدعم االقتصاد ورفع مستوى معيشة الناس وقوة البالد العسكرية،
وتنتج الوالايت اؼبتحدة براءات اخًتاع تصل إىل ( )35ألف براءة اخًتاع عاـ  1007متفوقة يف

ذلك على الياابف اليت تنتج ( )18ألف براءة اخًتاع والصُت اليت تنتج ( )5آالؼ براءة اخًتاع
فقط(.)xli
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 -3السياسة اخلارجية:

تعد السياسة اػبارجية من مصادر القوة الناعمة األمريكية ،فاؼبعايَت الشرعية والقيم األخالقية تساىم

إبهباد التأثَت يف سلوؾ اآلخرين ،والقوة الناعمة ال تعٍت ذباىل مصاحل اآلخرين واالىتماـ ابؼبصلحة
الوطنية فقط(.)xlii
إف السياسة اػبارجية لدولة ما من كأهنا أف تعزز قوهتا الناعمة أو تبددىا ،السيما واف تلك السياسة
تعد ا﵀رؾ األىم ألنشطة الدولة وسلوكها اػبارجي ،وابلتايل فاف ككل السياسة اػبارجية واؼببادئ
والقيم اليت ترتكز عليها مهمة للغاية يف عملية بناء القوة الناعمة وتعزيزىا ،واألمر اؼبهم ىو ككل
الصورة اليت يرظبها الرأي العاـ عن الدولة والثقة اليت سبنح ؽبا واليت تقود بدورىا إىل اؼبزيد من القوة
اعباذبة( . )xliiiلقد وظفت العالقات العامة األمريكية وسائل التواصل اؼبختلفة ؼبخاطبة الرأي العاـ
العاؼبي ،من أجل إظهار مواطن اعبذب والتميز اليت يتمتع هبا النظاـ األمريكي واؼبهم فيها ىو قوة
ووضوح السياسة اػبارجية وقوة عالقاهتا الدبلوماسية ،والدور اإلهبايب الذي تعتقده الوالايت اؼبتحدة
األمريكية يف التعامل مع األزمات العاؼبية ،والعمل على إهباد بديل لثقافة العنف والتطرؼ ،وإبراز
الوالايت اؼبتحدة بوصفها دولة متقدمة سبتلك ثقافة عاؼبية متميزة ،ومؤسسات متطورة ،وتظهر
الوالايت اؼبتحدة للرأي العاـ على أهنا ملتزمة بدعم األقليات اؼبستضعفة ،ومساندة النساء يف أرجاء
اؼبعمورة ،ودعم اؼبهاجرين والالجةُت ،بغض النظر عن جنسياهتم ،والعمل على إرساء قيم العدالة
والتسامح واؼبساواة( .)xlivوابلتأكيد تبقى ىذه القيم ؾبرد ادعاء امريكي ينطلي على بعض الدوؿ
حبكم اؼبصاحل اؼبشًتكة وال ينطلي على دوؿ أخرى السيما بعض الدوؿ العربية واالسالمية ,اليت
عانت كثَتاً من السياسة اػبارجية للوالايت اؼبتحدة االمريكية اليت تظهر خالؼ ما تفعل معها.

 -4الدراسة يف الوالايت ادلتحدة:

من مصادر القوة الناعمة األمريكية الطلبة واألكاديبيوف .ويبثل ىؤالء الفكر الذي يعتد بو من قبل
اؼبتلقُت أايً كانت مستوايهتم العلمية واالجتماعية ،اف البعد اؼبعتمد على التعليم يدخل ضمن القوة
الناعمة لذا يقوؿ أحد السياسيُت األمريكيُت ((أىم كيء ىو تطوير اسًتاتيجية بعيدة األمد
للمبادالت الثقافية والتعليمية اليت تنمي ؾبتمعاً مدنياً أغٌت وأخصب وأكثر انفتاحا يف دوؿ الشرؽ
األوسط)) ،اف أكثر الناطقُت ابسم أمريكا فاعلي ًة وأتثَتاً ليسوا األمريكيُت بل وكالءىم ا﵀ليُت من
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أىل البالد األصليُت الذين يدركوف فضائل أمريكا ،فهم يطبقوف األفكار اليت حددهتا اؼبؤسسة
السياسية األمريكية لوضع حلوؿ ؼبشكالت الدوؿ واعبماعات دوف وعي ػبصوصية تلك
اجملتمعات .ويف ىذا الصدد صرح وزير اػبارجية األمريكي كولن ابوؿ قائالً(( :ال استطيع أف أفكر
يف رصيد لبلدان أشبن من صداقة قادة عامل اؼبستقبل الذين تلقوا تعليمهم ىنا ،ذلك ألف الطلبة
الدوليُت يعودوف ألوطاهنم بتقدير أكرب للقيم واؼبؤسسات األمريكية ،فهم يشكلوف خزاانً رائعاً للنوااي
اغبسنة ذباه البلد الذي درسوا فيو ،وكوف الكثَت منهم سينتهي بو األمر إىل تويل سلطة القرار ىناؾ
يف بلده األـ ،ويرتبط ىؤالء بعالقات مع السلطة اغباكمة ومع األحزاب واألفراد وخالؿ فًتة
االنتخاابت تربز أدوارىم ويقدموف خرباهتم وإمكانياهتم العلمية والتقنية ،سواء بتقدمي اؼبشورة أو
للًتويج إعالمياً فيضافوف على القوة الناعمة مرتُت))( .)xlvؽبذا عملت الوالايت اؼبتحدة على بناء

اسًتاتيجية طويلة اؼبدى من التبادالت الثقافية والتعليمية ،فاعبامعات أصبح دبقدورىا أتسيس تبادؿ
الطلبة وتعليمهم االنكليزية بواسطة دعم وسبويل حكومي ،وانطالقاً من ىذه السياسة فتحت
الوالايت اؼبتحدة األمريكية األبواب واسعة أماـ قدوـ الطلبة من ـبتلف اعبنسيات ومن معظم دوؿ
()xlvi
العامل ،ومن بينها دوؿ الشرؽ األوسط  ،حيث بلغ عددىم عاـ  )355107( 2990طالباً

وبنسبة ( )٪3من نسبة الطلبة الدارسُت يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية ،ارتفع العدد إىل
( )642760عاـ  2999وبنسبة ( ،)٪6يف حُت ارتفع العدد إىل ( )952964عاـ 1009
وبنسبة ( )٪8من نسبة الطلبة الدارسُت يف الوالايت اؼبتحدة وبنسبة بلغت ( ،)٪4وقد بلغ عدد
الطلبة الدارسُت يف الوالايت اؼبتحدة للمدة من عاـ ( )1009 – 2990أي خالؿ عشرين سنة
( )22,612,417طالباً ،فبا يشَت ىذا العدد الكبَت للطلبة إىل مدى التوسع يف تطبيق سياسة
القوة الناعمة .ينظر جدوؿ (.)2
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جدول ( )1الطلبة الدارسون يف الوالايت ادلتحدة األمريكية ()2119 – 1991
نسبة
الطلبة
الدارسون
السنة

يف
الوالايت
ادلتحدة

الطلبة

التغري

الدارسو
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ن
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199

35510
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40218
7

٪3

199

41771
2
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٪6

199

45938
8

٪4
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199

59851

8

0

٪5

ػػػػ

211
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٪6

٪9

2
4
6

٪3

ػػػػ
٪7

٪
211
2
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211
8
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9
اجملموع

687506

٪6
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656373
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اؼبصدر :ىبة اغبياة خالد عبيدات ،القوة الناعمة األمريكية وأثرىا على السلم الدويل ،دار آمنة،
األردف ،1022 ،ص.37
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أما اعبدوؿ ( )1فيشَت إىل أعداد الطلبة اؼبتنقلُت حسب الدوؿ اؼبضيفة ومنطقة األصل  ،والذي
يهمنا من اعبدوؿ ىو عدد الطلبة العرب الذين درسوا يف صبيع مناطق وأقاليم العامل ومقارنتهم بعدد
الطلبة العرب الذين درسوا يف أمريكا الشمالية وأوراب الغربية ،واليت جاءت دبنطقة واحدة ،ومن
اعبدوؿ ( ) 1يبدو اف العدد الكلي للطلبة يف العامل اؼبتنقلُت حسب الدوؿ اؼبضيفة ومنطقة األصل
ىو ( )1965840طالباً ،واف عدد الطلبة الذين درسوا يف أمريكا الشمالية وأوراب الغربية ومن صبيع
أقاليم العامل ىو ( )2842933طالباً وبنسبة( )%61من ؾبموع الطلبة اؼبتنقلُت يف العامل,اما

ؾبموع الطلبة العرب الذين درسوا يف كل اقاليم العامل ىو( )106549طالباً ,منهم
حوايل( )242639طالباً درسوا يف أمريكا الشمالية وأوراب الغربية ،وىذا العدد يشكل ( )٪7,6من
نسبة طلبة العامل الذين درسوا يف أمريكا الشمالية وأوراب الغربية ،و( )٪68,5من نسبة الطلبة العرب
الذين درسوا يف بقية مناطق وأقاليم العامل ،يف حُت بلغ عدد الطلبة العرب الذين درسوا يف بقية
مناطق العامل ( )64920طالباً وبنسبة ( )٪32من ؾبموع الطلبة العرب الذين درسوا يف اػبارج
ينظر اعبدوؿ (.)1
جدول ( )2عدد الطلبة ادلتنقلني حسب البلد ادلضيف ومنطقة األصل

559136

اذلادي
231751
الدول العربية
جنوب وغرب
24665
أسيا
أوراب
الوسطى
118753
والشرقية
أمريكا الالتينية
57709
والكارييب
أمريكا الشمالية
2842933
وأوراب الغربية
أفريقيا جنوب
79427
الصحراء
52375
أسيا الوسطى
عدد الطلبة
األقاليم ادلضيفة
الكلي

العامل
شرق أسيا واحمليط

العرب

2205
عدد الطلبة

251

242639

277

22543

3813

36482

22630
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وغرب اسيا

5107
جنوب

10

294939

579

8157

4514

1448

59868

157840

اؼبصدر :منظمة األمم اؼبتحدة ،معهد اليونسكو لإلحصاء ،اؼبوجز التعليمي العايل للعاـ ،1020
ص.257
 -5اإلعالم واالتصال وادلعلوماتية:
يعرؼ اإلعالـ أبنو ((اتصاؿ جهة وعاد ًة ما تكوف رظبية مع جهة أخرى هبدؼ إحداث تغيَت يف
سلوكهم ويف الرأي العاـ لتحقيق أىداؼ معينة)) ،ويعد اإلعالـ وسيلة من وسائل السياسة اػبارجية
الذي أيخذ ككلُت األوؿ :ىو إحداث التأثَت النفسي ابلطرؼ اآلخر والعمل على دفعو كبو القياـ
بعمل معُت ،أي فرض اإلرادة الذاتية لطرؼ على الطرؼ اآلخر وىو ما يطلق عليو ابغبرب النفسية.
أما الشكل الثاين :فيعتمد اإلعالـ أسًتاتيجية الًتويج لألفكار اليت تتطلع إليها السياسة العليا
للدولة ،وأصبح التسويق اإلعالمي بشقيو االجتماعي والسياسي أيخذ الشكل الدويل يف التأثَت يف
الرأي العاـ يف دولة ما من خالؿ االقناع واعباذبية واالستقطاب ،وتقوـ وسائل اإلعالـ إباثرة وعي
اعبمهور من خالؿ اعبوالت اإلعالمية اليت تستهدؼ تكثيف اؼبعرفة لتغيَت السلوؾ ببث اؼبعلومات
اؼبرسلة للتأثَت يف اعبهات اؼبستهدفة .لقد أصبح اإلعالـ جزءاً من أدوات الدولة للمواجهة .وىو

يعٍت ربقيق ما تريد من أىداؼ دوف استخداـ القوة اػبشنة( .)xlviiلقد أفرز التطور الكبَت يف
اإلعالـ واالتصاؿ ظاىرة التحوؿ اغبضاري ،فحل ؾبتمع (االتصاؿ) ؿبل اجملتمع (الصناعي) وؾبتمع
(االستهالؾ) فبا أعطى فرصة كبَتة للقوة الناعمة من إثبات وجودىا .إف اؽبيمنة األمريكية على
االتصاؿ واؼبعلومات تقود العامل إىل أككاؿ جديدة من التبعية الثقافية (القوة الناعمة) اليت تفرضها
الوالايت اؼبتحدة( .)xlviiiويبدو اف اؼبعركة اغباظبة على مستوى العامل تدور حوؿ اؽبيمنة على
القطاعات الصناعية الثالث وىي (الكمبيوتر والتلفزيوف واؽباتف) اليت ذابت يف االنًتنت ،فالشبكة
اليت هتيمن على االنًتنت (ميكروسوفت األمريكية) تسيطر على اإلعالـ يف العامل وىذا يقود إىل
ـباطر كبَتة تتمثل يف حرية التفكَت لدى اؼبواطنُت ،وابتت ؿبطات التلفزة العاؼبية تنشر براؾبها عرب
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األقمار الصناعية يف العامل أبسره مثل  CNNو MTVفتحدث أتثَتىا العميق على العادات
والتقاليد والقيم واألفكار والثقافات( .)xlixإف التقدـ اؼبعلومايت يف عامل الرباؾبيات الذي أحرزتو
الوالايت اؼبتحدة األمريكية جعلها ربتل الصدارة العاؼبية يف ىذا اؼبضمار ،إذ إف معظم الربامج التقنية
اؼبستخدمة عاؼبياً للحاسوب ومعظم ألعاب الفيديو واؽباتف ا﵀موؿ تصممها كركات أمريكية مثل
()l
كركة (أبل) وىذا ينتج عنصراً فعاالً ومهماً من عناصر القوة الناعمة  .كاف انتقاؿ اؼبعلومات بطيةاً
نسبياً يف القرف العشرين ،إال اف العقد األخَت صار لو األثر األىم إلحداث التغيَت والتأثَت يف سلوؾ
الطرؼ ا آلخر ،سواء يف اغبرب أو مواجهة اػبصم ،لقد حوؿ عامل االنًتنت العامل إىل قرية صغَتة من
حيث سرعة االنتقاؿ أو من حيث التلقي والتأثَت .ويعرؼ على حرب اؼبعلوماتية أبهنا (القوة الرقمية
والتقنية دبعلوماهتا ورموزىا وصورىا وىواتفها وكبكاهتا وكتبها وكلها وسائل أاتحت إنشاء مساحات

وميادين ومنظمات افًتاضية للتواصل والتبادؿ والتجمع أمكن ترصبتها إىل قوة خارقة ىي دبثابة
تسوانمي) ,أي اف ؽبا القدرة على تغَت الواقع وإعادة بنائو سواء ما يتعلق ابؽبوية الثقافية والسلطة
والقوة( .)liوعلى الرغم من أمتالؾ الوالايت اؼبتحدة االمريكية مقومات القوة اعبيوبليتكية ,من حيث
اؼبوقع واؼبساحة ,وعدد السكاف ومستواىم العلمي والتقٍت ,واالمكاانت االقتصادية اؽبائلة والقدرات
العسكرية الكبَتة واؼبوارد اؼبتنوعة ,وىيمنتها على حلف الناتو وعلى منظمة االمم اؼبتحدة ,وامتداد
اذرعها وقواعدىا يف معظم دوؿ العامل ,اال اهنا اعتمدت تطبيق القوة الناعمة يف صراعها مع
خصومها اؼبختلفُت ,وذلك ألمتالكها مصادر القوة الناعمة اؼبتعددة واؼبؤثرة ,واليت حققت ؽبا
النتائج الكبَتة وبتكلفة اقل من استخداـ القوة الصلبة.

ادلبحث الرابع
تطبيق القوة الناعمة األمريكية يف بعض دول الشرق األوسط

لقد أصبح الكثَت من الدوؿ ومنها الوالايت اؼبتحدة األمريكية ال تفضل استخداـ القوة الصلبة

لألسباب اليت ذكرت يف اؼببحث الثاين ،وإمبا اعتمدت على سياسات واسًتاتيجيات تشل حركة
الطرؼ اآلخر يف جوانب عدة منها القدرة على التحكم إبدارة الدولة ،ونظم اؼبعلومات واإلعالـ،
والسيطرة واالتصاالت ,أو ربويل أقليات مهمة يف داخل الدولة إىل صفوؼ اؼبعارضة اؼبسلحة ،أو
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العمل على ضرب وحدة الدولة من خالؿ ضرب النسيج االجتماعي بُت اؼبواطنُت أو بُت اؼبواطنُت
واغبكومة ،وغَتىا من اسًتاتيجيات القوة الناعمة(.)lii
ومن أبرز ظبات اسًتاتيجية القوة الناعمة األمريكية ىو القدرة على توظيف األحداث اعبارية يف
منطقة الشرؽ األوسط ابلسيطرة عليها وإدارهتا ومن مث ربقيق أىدافها االسًتاتيجية ،كما ىو اغباؿ
يف أحداث الربيع العريب الذي استثمرتو الوالايت اؼبتحدة يف إطار زبطيطي يهدؼ للحفاظ على
مصاغبها ومصاحل حلفائها وإسرائيل .ويف ىذا اؼببحث سوؼ نتطرؽ إىل تطبيق القوة الناعمة
األمريكية يف بعض دوؿ الشرؽ األوسط اليت عصفت هبا األحداث السياسية والعسكرية وكما يلي:
ينظر خريطة(.)3
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 -1أفغانستان:

لقد فعلت حكومة الوالايت اؼبتحدة األمريكية مراجعة كاملة السًتاتيجيتها يف أفغانستاف ومدى

ربقيق أىدافها من الغزو ،وتوصلت إىل استنتاج مفاده اف اغبكومة األمريكية ال تستطيع أف ذبعل
من أفغانستاف بلداً مستقراً ابلقوة الصلبة وحدىا ،لذا رأت اف ربقيق أىدافها يتطلب توظيف مزيج
من األدوات الصلبة والناعمة اليت ستحرـ طالباف من االنتصار ،وستمهد الطريق لبسط سلطة
اعبيش األفغاين ومن مث سبكُت اغبكومة األفغانية من أداء دورىا( ،)liiiوببسط سلطة اغبكومة
اؼبدعومة أمريكياً تستطيع األخَتة من تنفيذ اسًتاتيجيتها يف أفغانستاف وبناء قواعد عسكرية.

 -2العراق:

استخدمت الوالايت اؼبتحدة كل أككاؿ القوة مع العراؽ ،فنجدىا مرة تستخدـ القوة الصلبة

وأخرى الناعمة واثلثة تستخدـ القوة الذكية وىذا التنوع يف استخداـ القوة أييت وفق مصاغبها ومدى
أتثَت الرأي العاـ فيها.
ففي حرب اػبليج الثانية استخدمت اإلدارة األمريكية القوة الناعمة يف أطار ما يسمى (تسليح
اؼبراسلُت واإلعالميُت) ،فاصطحاب اؼبراسلُت مع القوات العسكرية األمريكية ،احبط رىاف الرئيس
العراقي السابق صداـ حسُت الذي يعتمد على خلق غضب دويل من جراء قياـ القوات األمريكية
من قتل اؼبدنيُت ،كذلك صورت كبكة (سي .أف .أف) التلفزيونية األمريكية صور إنسانية للكويتيُت
عند دخوؿ اعبيش العراقي للكويت وصور للمستشفيات الكويتية اؼبغلقة والطيور اليت غمرىا النفط
بسبب تفجَت آابر النفط وعمليات سلب وهنب للموجودات واؼبراكز التسويقية ,وكاف ؽبذه الصور
أتثَت يف صفحات التاريخ ،وأتثَتىا األكرب على دوؿ ؾبلس األمن يف ازباذ قرار اغبرب ،كذلك
(لقناة اعبزيرة) دور يف اغبفاظ على القوة الناعمة اليت تعدىا الوالايت اؼبتحدة مرتكز قوهتا( .)livويف
العاـ  1003بدأت الوالايت اؼبتحدة األمريكية ابستخداـ القوة الصلبة يف العراؽ ،وبعد وصولو إىل
سدة اغبكم يف عاـ  ،1009اعتمد الرئيس األمريكي السابق(ابراؾ اوابما) أسًتاتيجية اغبرب
ال ناعمة لتحقيق خطة األدارة األمريكية لبسط مشروع(الشرؽ األوسط اعبديد) الرامي اىل تقسيم
العراؽ وبعض الدوؿ العربية ودوؿ الشرؽ األوسط على أساس طائفي وعرقي( .)lvلقد عملت إدارة
أوابما على إهناء التورط األمريكي يف اؼبستنقع العراقي وقد أعدت لذلك وسائل دبلوماسية
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واقتص ادية واستخبارية أسهمت يف سحب القوات األمريكية من العراؽ هناية العاـ ،1022
واكتفت بسفارة أمريكية يف بغداد ذات وجود مكثف ،ووضع اسًتاتيجية متوازنة أخذت فيها
االخفاقات السابقة بنظر االعتبار ىذه االسًتاتيجية تسمى (االخًتاؽ الناعم للعراؽ) ،الذي
اعتمدت فيها على أتجيج اغبرب الطائفية بُت مكوانت الشعب العراقي والتحكم فيها والعمل على
إهناؾ األطراؼ اؼبتصارعة ،ومن مث ربكم القوة األمريكية أبطراؼ النزاع وبسط ىيمنتها على اؼبشهد
األمٍت والسياسي واالقتصادي للعراؽ.
 -3تونس:
بعد انطالؽ الثورة التونسية يف العاـ  1020بشكل عفوي على أثر قياـ (دمحم البوعزيزي) إبحراؽ
نفسو ،اختارت الوالايت اؼبتحدة األمريكية أسًتاتيجية (القوة الناعمة) للتعامل مع ىذه الثورة عرب
ثالث مراحل أساسية ىي :اؼبرحلة األوىل واليت سبثلت ابلتعمد اؼبقصود من قبل اإلدارة األمريكية
دبمارسة التعتيم اإلعالمي على أحداث الثورة على الرغم من سلميتها ،وتوافق مطالبها مع ما تنادي
بو اإلدارة األمريكية من التوجهات الديبقراطية ،واحًتاـ حقوؽ اإلنساف ،أما اؼبرحلة الثانية فقد
سبيزت بتوجيو اإلدارة األمريكية بتبٍت كعارات واطالؽ تصروبات مفادىا احًتاـ إرادة الشعب
التونسي ،السيما بعد فشل الرئيس السابق زين العابدين بن علي يف ربقيق االصالحات األساسية،
وقيامو إبنزاؿ اعبيش التونسي يف الشارع لقمع اؼبتظاىرين ،أما اؼبرحلة الثالثة فقد سبيزت ابعالف
اإلدارة األمريكية وقوفها إىل جانب الشعب التونسي ودعم الديبقراطية يف تونس(.)lvi
 -4مصر:

وظفت الوالاي ت اؼبتحدة اسًتاتيجية القوة الناعمة للحفاظ على مصاغبها االسًتاتيجية يف مصر,
واؼبتمثلة يف حق مرور القوات البحرية األمريكية من قناة السويس ،واغبفاظ على اتفاقية السالـ بُت

مصر وإسرائيل ،وتعاوف مصر مع الوالايت اؼبتحدة األمريكية يف إطار ؿباربة اإلرىاب ،وانطالقاً من
اغبفاظ على ىذه اؼبصاحل وظفت اإلدارة األمريكية الوسيلة الدبلوماسية ذباه التغيَت يف مصر ،لقد
سعت وزيرة اػبارجية األمريكية السابقة (ىيالري كلينتوف) إىل فتح قنوات حوارية ما بُت اغبكومة
اؼبصرية واؼبعارضة ,من أجل التوصل إىل تسوية سياسية ،لكن بعد تفاقم حدة اؼبظاىرات الشعبية
تغَت اؼبوقف األمريكي إىل مطالبة مبارؾ ابالنتقاؿ السلمي للسلطة .وبدأت اإلدارة األمريكية
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ابلبحث عن بدائل مقبولة دبا يتالئم مع اؼبصاحل األمريكية ،لذلك مت إجراء اتصاالت مكثفة مع
اؼبعارضة اؼبصرية ,السيما االخواف اؼبسلمُت ,هبدؼ أتمُت مصاغبها ؼبرحلة ما بعد مبارؾ ،وقد
تضمن االتفاؽ بُت الوالايت اؼبتحدة واالخواف اؼبسلمُت عدد من الفقرات ,منها :أف تضمن
الوالايت اؼبتحدة وحلفائها الدعم السياسي واالقتصادي لألنظمة اإلسالمية اعبديدة ,اليت حلت
ؿبل حلفائها التقليديُت ,هبدؼ سبكينها داخلياً ,يف مقابل اغبفاظ على استمرارية اتفاقية السالـ مع
اسرائيل واحتواء اؼبسلمُت اؼبتشددين(.)lvii
كذلك سعت الوالايت اؼبتحدة إىل فتح قنوات اتصاؿ (الفيس بوؾ وتويًت) بُت اؼبعارضة
وكخصيات داخل مصر ومنظمات إنسانية ـبتلفة ،وعلى سبيل اؼبثاؿ فأف حركة (كفاية) اؼبعارضة
كانت على عالقة وثيقة ابلسفارة األمريكية ،فضالً عن حركة ( 6أكتوبر) واليت تتلقى دعم وسبويل

أمريكي ،حبسب ما كشفت ذلك واثئق ويكليكس اؼبسربة .إف اغبكومة األمريكية دعمت حركة (6
أكتوبر) دببالغ مالية يف عاـ  1008و ،1009فضالً عن أف اؼبنظمات واؼبؤسسات األمريكية
دربت اؼبعارضُت على استخداـ مواقع التواصل االجتماعية ،فقد أنفقت الوالايت اؼبتحدة ()45,2
مليار دوالر سنوايً على دعم منظمات اجملتمع اؼبدين ودعم الشباب يف اؼبنطقة العربية للًتويج لفكرة

الديبقراطية والعمل على ترسيخها .وفبا تقدـ يبدو أف الوالايت اؼبتحدة األمريكية حققت تغيَتاً يف
مصر على وفق ما أكار إليو (جوزيف اني) ابلقوؿ (انو يبكن نشر القوة اعباذبة بطرائق كىت،
كالثقافة الشعبية وجعل الشعوب أتخذ ما تريد وإيهامها أبهنا فعلت ذلك دبحض إرادهتا وابلتايل
كبقق ما نريد أف كبققو) وأكدت على ىذا وزيرة اػبارجية األمريكية السابقة (كونداليزا رايس)
ابلقوؿ (ع ملنا طواؿ السنُت السابقة على كسب عمالة اغبكاـ ،أما اآلف فنحن نعمل على كسب
عمالة الشعوب ،وإدارة الشعوب عرب إعطائها ما تريد وتسيَتىا وتوجيهها كما نريد وإيهامها أبهنا
تذىب يف االذباه الصحيح)( ، )lviiiوابلتأكيد فاف معظم اؼبصاحل األمريكية اؼبتحققة يف اؼبنطقة واليت
سوؼ تتحقق تعتمد يف ذلك على أسًتاتيجية القوة الناعمة.
 -5ليبيا:

تبنت اغبكومة األمريكية مشروع تنحي الرئيس اللييب معمر القذايف ،وكاف خلف ىذا اؼبشروع ىو

رغبة الوالايت اؼبتحدة ودوؿ الغرب يف السيطرة على النفط والغاز اللييب لتأمينو ؽبم ،إضافة إىل قطع
الطريق أماـ الصُت للتحكم ابلنفط والغاز اللييب فبا هبعلها أقل قدرة على منافسة الوالايت اؼبتحدة،
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فضالً عن معاقبة معمر القذايف لرفضو االنضماـ إىل قيادة أمريكية جديدة (أفريكوـ) اليت أسسها
البنتاغوف ؼبواجهة اإلرىاب كما يدعي ىذا من جهة ,ومن جهة أخرى موافقة معمر القذايف على
دخوؿ كركات صينية إىل القارة األفريقية عرب البوابة الليبية وحصوؽبا على استثمارات ىائلة للطاقة,
يف مدينة بنغازي إذ وصل عدد العاملُت الصينيُت إىل ( )30ألف صيٍت( .)lixلذا كاف للوالايت
اؼبتحدة األمريكية اىتماـ كبَت ابلوضع اللييب بعد تفجر االنتفاضة الشعبية اؼبدنية ,اليت ربولت إىل
انتفاضة مسلحة بدعم من الوالايت اؼبتحدة ودوؿ الغرب ،وظهر الرئيس أوابما يف وسائل اإلعالـ
ابلقوؿ (سنوفر قدرات استثنائية وسنعمل هبا للمساعدة على وقف العنف ضد اؼبدنيُت ويشمل
ذلك سبكُت حلفائنا األوربيُت وكركائنا العرب لفرض اغبظر اعبوي بفاعلية) .وبدعوة من الوالايت
اؼبتحدة أصدر ؾبلس األمن الدويل قراره رقم  2973القاضي بفرض منطقة حظر جوي فوؽ ليبيا،
كما قامت الوالايت اؼبتحدة بقطع إمدادات النفط عرب بوارجها اغبربية ،وفرض قيود اقتصادية على
التعامالت التجارية الليبية( .)lxكما سخرت الوالايت اؼبتحدة األمريكية كل آليات القوة الناعمة من
االنًتنت ووسائل التواصل االجتماعي ،وتسخَت اإلعالـ (اعبزيرة والعربية) لزعزعة قوات القذايف ،إذ
ىيأت رأي عاـ داخلي وخارجي لنقل األحداث اعبارية يف ليبيا غبظة بلحظة حىت اهنيار النظاـ

اللييب( . )lxiلقد قدمت الوالايت اؼبتحدة الدعم اؼبادي واؼبعنوي عرب إرساؿ األمواؿ واؼبساعدات
االقتصادية إلدامة اؼبظاىرات واستمرارىا من أجل تغيَت النظاـ اللييب ويرجع ذلك إىل استخداـ القوة
الناعمة األمريكية بشكل واسع وكبَت يف أتجيج عواطف الشباب اللييب ضد اغبكومة.
 -6إيران:

سخرت واكنطن وعلى مدى ( )25عاـ مكوانت القوة الصلبة (األمنية – العسكرية –
االقتصادية) والقوة الناعمة (ضبالت إعالمية – سياسية – ثقافية) ضمن اسًتاتيجية ذكية ,ىدفها
إخضاع اعبمهورية اإلسالمية يف إيراف ,قبل التوصل إىل اتفاؽ بُت إيراف واجملموعة الدولية لتسوية

اؼبلف النووي اإليراين عاـ  ,1025دبا يضمن حق إيراف يف تطوير برانؾبها النووي السلمي مع تقدمي
ضماانت للمجموعة الدولية تؤكد سلميتو(.)lxii
لقد استبعدت القيادة االيرانية نشوب حرب ضدىا يف الوقت الراىن ,وعللت القيادة االيرانية ذلك
أبف اؼبخطط اؼبوضوع ؽبا ىو اغبرب الناعمة ,اليت هتدؼ إىل إفراغ الدولة والشعب االيراين من
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عناصر القوة ,وتغيَت الطبيعة واؽبوية الثورية إليراف من خالؿ ؿباولة إيقافها عن مواصلة حركتها كبو
األىداؼ الباعثة على القوة .كما ترى طهراف اف ما تسعى اليو الوالايت اؼبتحدة ىو استنساخ ذبربة
الربيع العريب يف ايراف عرب أساليب متعددة (سبثل اغبرب الناعمة) منها:
 -2ؿبو اؽبوية الثقافية للشعب االيراين وتغيَت معتقداتو عرب مسح ذاكرتو التارىبية الثورية.
 -1السعي لتقليص دور القيادات الدينية يف إدارة البلد ،وجعل كلمة القائد غَت مسموعة
خصوصاً يف أوساط الشباب االيراين.
 -3السعي لقتل الروح الثورية واؼبلحمية لدى الشباب االيراين وزرع روح الالمباالة بقضااي
كعبو.
 -4إضعاؼ االقتصاد االيراين ومنع أي تقدـ إليراف يضمن اغبفاظ على استقالليتها وسيادهتا
الكاملة
 -5منع ايراف من امتالؾ وتطوير قدراهتا التسليحية وجعلها غَت قادرة على الدفاع عن
حدودىا.
 -6اخًتاؽ الساحة االيرانية بشكل انعم بفتح السفارات وزايدة حجم السفارات والوفود يف
ايراف وتطوير االستثمارات من قبل الشركات األوربية اؼبخًتقة أمريكياً.
لقد حددت اغبكومة االيرانية أساليب القوة الناعمة األمريكية اؼبعتمدة ضدىا ,واؼبتمثلة يف اؽبجمة
الثقافية واالقتصادية والدبلوماسية ،وؿباوالت اخًتاؽ الطوؽ اجملتمعي االيراين ,والتأثَت على قيمو,
بنشر القيم الغربية والفساد األخالقي بشىت أككالو ،وكذلك إحداث الشرخ بُت أبنائو ,وصدـ فةاتو
ببعضها لتفجَته من الداخل ،وإظهار الطبقة السياسية االيرانية أبهنا منقسمة بُت ؿبافظُت
وإصالحيُت ،وتسليط أكثر من ( )15قناة فضائية مدبلجة ابللغة الفارسية موجهة للشعب
االيراين(.)lxiii
فبا تقدـ يبدو أف اإلدارة األمريكية رباوؿ ذبنب اغبرب العسكرية مع ايراف(القوة الصلبة) ,كوهنا غَت
ؾبدية يف الوقت اغبايل ,وتكلفها الكثَت من اػبسائر اؼبادية والبشرية ,واعتماد القوة الناعمة ,والدعوة
إىل اغبوار أصبح خطاً اثبتاً يف تصروبات اؼبسؤولُت األمريكاف كهيالري كلينتوف وأوابما الذي ق ّدـ
هتنةة لإليرانيُت دبناسبة السنة االيرانية اعبديدة.
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 -7تركيا:

ترى الوالايت اؼبتحدة األمريكية بوجود أكثر من دوافع لتبٍت سياسة القوة الناعمة يف تركيا ،كوف

تركيا األمبوذج الذي يساعدىا بشكل مباكر أو غَت مباكر يف ضباية مصاغبها االسًتاتيجية يف
الشرؽ األوسط ،وأتمُت اغبد اؼبعقوؿ من االستقرار السيما يف ؾباؿ اغبكم والسياسة .لقد سعت
الوالايت اؼبتحدة األمريكية إىل إحداث التغيَت اؼبطلوب وفق الرؤية األمريكية لتحقيق مشروع الشرؽ
األوسط الكبَت ،والقياـ ابلتغيَت الشامل سياسياً واقتصادايً واجتماعياً ,لتطوير ككل إقليمي جديد
يشمل تركيا كوهنا سبثل األمبوذج الذي يبزج بُت االسالـ كدين والعلمانية كسياسة وأسلوب حياة،
لتكوف الشكل األفضل ؼبا تريده الوالايت اؼبتحدة كقوة انعمة وأمبوذج مقبوؿ لكل دوؿ اؼبنطقة،
وذلك لتوافر الديبقراطية واإلسالـ يف امبوذجها السياسي ،واالعتداؿ يف امبوذجها الديٍت ،وتعايش

اغبضارات واألدايف يف امبوذجها الثقايف ،وىي ملتقى كبكات الطاقة (النفط والغاز) لتوفر ميزة
اؼبوقع اعبغرايف ،انىيك عن االستقرار واألمن اإلقليمي يف امبوذجها الدبلوماسي( ،)lxivفبا جعل
الوالايت اؼبتحدة األمريكية وحىت الدوؿ األوربية تسعى وبقوة إىل تطبيق سياسة القوة الناعمة يف
تركيا ربقيقاً ؼبصاغبها يف اؼبنطقة.

 -8سوراي:

أصبحت سوراي ساحة للصراع اإلقليمي والدويل ،فوقفت الوالايت اؼبتحدة وروسيا والصُت وتركيا
وايراف وحىت اسرائيل على خط الصراع يف سوراي انطالقاً من دوافع جيوسًتاتيجية .لقد غَتت

تصروبات وزيري الدفاع الروسي والصيٍت (اف الدفاع عن دمشق يعٍت الدفاع عن موسكو وبكُت)
معا دلة الصراع يف سوراي وجعلت الوالايت اؼبتحدة توظف القوة الناعمة بدؿ القوة اػبشنة إلسقاط
()lxv
نظاـ بشار األسد وذلك لعدة أسباب:
 -2اػبوؼ من السقوط يف اؼبستنقع السوري كما حصل يف أفغانستاف والعراؽ.
 -1تبٍت أوابما سياسة مالية تستند إىل اسًتاتيجية ذكية غَت عسكرية تتالءـ مع متطلبات
األزمة اؼبالية لعاـ .1008
 -3وقوؼ كل من روسيا والصُت مع األسد واستخدامها حق النقض الفيتو يف ؾبلس األمن
ضد أي قرار يسمح ابستخداـ القوة العسكرية األمريكية يف سوراي.
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 -4انتماء الرئيس األمريكي إىل اغبزب الديبقراطي الذي يرجح السياسة الداخلية على
اػبارجية ،وال يبيل إىل استخداـ القوة العسكرية بشكل مستمر(.)lxvi
لذا عملت الوالايت اؼبتحدة إىل توظيف القوة الناعمة اؼبتمثلة يف ارىاؽ النظاـ السوري واستنزافو إىل
حُت سقوطو وذلك عن طريق توظيف أدوات القوة الذكية اآلتية:
 -2الدعوة إىل التحوؿ السياسي ،فقد دعت اإلدارة األمريكية األسد إىل التنحي عن السلطة
نزوالً عند رغبات اجملتمع السوري ،وأعلنت اهنا لن تفرض التحوؿ يف سوراي ،بل ستدعم
اعبهود الدبلوماسية اؽبادفة إىل إقامة ديبقراطية عادلة يف سوراي.
 -1فرض العقوابت االقتصادية على الشعب السوري.
 -3كن ضبلة دبلوماسية واسعة لعزؿ بشار األسد إقليمياً ودولياً.

 -4تسليح اؼبعارضة السورية اؼبعتدلة والتنظيمات اؼبسلحة وفق مبدأ توزيع األدوار.
 -5توظيف تكتيك اغبرب ابإلانبة ،فبا يسهم يف استنزاؼ سوراي والقوى الداعمة ؽبا(.)lxvii
لقد جاءت ىذه السياسة أُكلها بعد تسع سنوات من اغبرب الطاحنة بُت الفةات السورية اؼبتحاربة,
إذ دمرت سوراي بشكل كبَت وما عادت تشكل خطراً على الكياف الصهيوين ,وسرقة نفطها ,وتدمَت
قدراهتا العسكرية ,وسبزيق نسيجها اجملتمعي ,وىذا ما هتدؼ اسًتاتيجية القوة الناعمة لتحقيقو.

 -9اليمن:
كما نعلم اف السياسة اػبارجية األمريكية تلعب دوراًكبَتاً يف منطقة الشرؽ األوسط لتحقيق وضماف

مصاغبها اؼبختلفة ،وتعد اليمن أحدى الدوؿ الشرؽ أوسطية اليت ىي ؿبط اىتماـ الوالايت اؼبتحدة
ؼبوقعها اعبغرايف اؼبهم خاصة فيما يتعلق دبضيق ابب اؼبندب ووجود اغبوثيُت اؼبدعومُت من ايراف
ومدى زبوؼ دوؿ اػبليج العريب حل فاء الوالايت اؼبتحدة من قوهتم .كذلك تعد اليمن أحد معاقل
زعماء القاعدة اليت هتدد اؼبصاحل األمريكية ،وىذه اؼبتغَتات جعلت من توظيف القوة الذكية

األمريكية (الناعمة والصلبة) يف دعمها للتغيَت ىبتلف عن تونس وليبيا ،لذا أتى اؼبوقف األمريكي
من الثورة الشعبية يف اليمن بصورة زبتلف وبشكل مفاجئ لألوساط الشعبية والدولية ،إذ أعلن
السفَت األمريكي يف اليمن عند بدء الثورة ،أبنو ال يوجد حل إال ببقاء الرئيس اليمٍت يف السلطة
والتفاوض معو من أجل ربقيق اؼبطالب اعبماىَتية ،وأكد اف التغيَت يف اليمن وبدث االرابؾ
وىبلخل األمن ويتيح للجماعات اؼبسلحة التوسع سيما القاعدة .وبعد تنحي الرئيس علي عبد هللا
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صاحل عرب اؼببادرة اػبليجية ،استطاعت ىذه اؼببادرة وبرعاية أمريكية من ترتيب بنودىا ،ويعد مبط
التغيَت الذي ىو ؿبصلة ؽبذا اغبراؾ ىو التغيَت اإلحاليل والذي يقصد بو إحالة رأس السلطة دوف
تغيَت الن ظاـ أبكملو ،دبعٌت أف التغيَت مل أيت بنفس االذباه الذي خرجت عليو منظومة اغبراؾ اليمٍت
يعرب عن طموحات الشعب اليمٍت وإمبا جاء إبرادة خارجية ،واف التوظيف جاء اب﵀صلة دبا
وانو ال ّ
يتوافق واؼبصاحل األمريكية وحلفائها يف اػبليج العريب عرب قوهتا الذكية(.)lxviii
فبا تقدـ يبدو واضحاً اف أسًتاتيجيات القوة االمريكية ,قد طبقت بشكل واضح يف معظم دوؿ

الشرؽ االوسط ,ألنبيتو الكبَتة ابلنسبة للوالايت اؼبتحدة االمريكية لتطبيق مشروع الشرؽ االوسط
اعبديد ,ومن بُت ىذه االسًتاتيجيات ىي القوة الناعمة اليت سبيل اىل استخدامها بشكل واسع على
حساب القوة الصلبة اليت تستخدمها عند الضرورة ,السيما واف القوة الناعمة قد جاءت بنتائج

كبَتة للوالايت اؼبتحدة وخبسائر تكاد ال تذكر ابلقياس مع تطبيق القوة الصلبة ,وىذا ما يشجع
الوالايت اؼبتحدة على االستمرار يف تطبيق ىذه االسًتاتيجية ,أبهباد اليات ومصادر جديدة للقوة
الناعمة رباوؿ من خالؽبا بسط ىيمنتها وتركيع دوؿ اؼبمانعة واؼبقاومة للمشروع االمريكي الصهيوين
يف اؼبنطقة.
االستنتاجات
 -2تشكل منطقة الشرؽ األوسط أنبية كبَتة يف األسًتاتيجية االمريكية وتعدىا على رأس
سلم اولوايهتا ,وذلك لضماف أمن اسرائيل ,وأتمُت تدفق النفط اىل الغرب ,وعدـ بروز قوة
اقليمية هتدد اؼبصاحل االمريكية يف اؼبنطقة ,ومن اجل ضماف تلك اؼبصاحل اعتمدت الوالايت
اؼبتحدة على استخداـ سياسة القوة دبفاىيمها اؼبختلفة.
 -1اف ادراؾ االدارة االمريكية ضرورة التحوؿ يف اسًتاتيجيات ادارة لصراع واالنتقاؿ
االسًتاتيجي من استخداـ القوة العسكرية الصلبة ,اىل استخداـ القوة الناعمة ,ىو نتاج
للتداعيات اليت ترتبت على النتائج العسكرية السابقة خاصة احتالؿ افغانستاف والعراؽ ,لذا
ابت تكرار مثل تلك التجارب امر خطَت على السياسة اػبارجية االمريكية ,فبا ابت الًتكيز
على تطبيق اسًتاتيجية القوة الناعمة يف السلوؾ اػبارجي االمريكي.
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 -3اف مصادر القوة اصبحت تنتشر عاؼبياً ,وال يوجد تركيز ؽبا بيد دولة واحدة ,بل انتشرت
بيد فواعل غَت دوليُت ,فبا سيعاين الشرؽ االوسط من ىذا التغيَت اغباصل يف عالقات القوة
ويف اذباىات الصراع ,ويف تدخل االبعاد ا﵀لية واالقليمية والدولية.
 -4على الرغم من تبٍت االدارة االمريكية لسياسة القوة الناعمة ,اال اهنا ال تستطيع التخلي
بشكل هنائي عن استخداـ القوة الصلبة ,لوجود دوؿ اؼبمانعة الرافضة للمشروع االمريكي يف
اؼبنطقة من جهة ,ولوجود ربدايت عاؼبية الزالت تواجهها مثل ؿباربة االرىاب كما تدعي,
واؼبخدرات ,والصراعات االثنية والطائفية.
 -5سخرت وسائل االتصاؿ واالعالـ واؼبعلومات خاصة (وسائل التواصل االجتماعي) اليت
اصبحت من ادوات القوة الناعمة الفاعلة واؼبهمة يف تطبيق ىذه االسًتاتيجية ,واليت اصبح
دورىا ال يقل عن دور القوة الصلبة ,وىذا ما مت تطبيقو بشكل واضح على معظم دوؿ الشرؽ
االوسط ,اذ كاف السبب يف تغيَت عدد من اغبكومات العربية فيما يسمى ابلربيع العريب.
 -6اعتماد الوالايت اؼبتحدة اسًتاتيجية القوة الناعمة لدعم موقفها الدويل ,وذلك بعد تنامي
مراكز القوة العاؼبية ذات التأثَت الدويل ,فضالً عن تنامي دور الرأي العاـ وزايدة اتثَته ضدىا.
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