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الملخص
أخذت الدوؿ ال سيما بعد الحرب العالمية الثانية في اعادة التفكير في مفيوـ القوة ،وقد
ظيرت العديد مف اآلراء والتيارات الفكرية في ىذا المجاؿ كاف مف ابرزىا فكرة القوة الناعمة التي
تجاوزت قيود المادية في النظر إلى االشياء واعتبرت اف القوة ميزة تمكف صاحبيا مف الحصوؿ

عمى المزيد مف التأثير بغض النظر عف شكميا .

ومنذ ذلؾ الحيف بدأت الدوؿ المتقدمة في السعي إلى استثمار مزاياىا في خمق قوػ ناعمة

عف طريق تطوير مصادر تمؾ القوػ وبذؿ المزيد مف الجيود لمظيور بمظير الدوؿ المثالية ذات
الثقافة والقيـ السياسية الرائدة التي يمثل إتباعيا مكسبا لمجميع ،وقد قامت العالقات العامة

باعتبارىا نشاطا يعنى بالدرجة االساس بإدارة الصورة الذىنية إلى توظيف القوة الناعمة مستخدمة

العديد مف االدوات اىميا اإلعالـ فضالا عف المؤسسات المتخصصة في الترويج لمدوؿ وانظمتيا
واخي ار اصبح اإلعالـ التفاعمي وتطبيقاتو مثل الفيسبوؾ وتويتر ويوتيوب ..الخ ميدانا فاعال

لممارسة القوة الناعمة عمى المستوػ الدولي.

ونظ ار لظيور فكرة القوة الناعمة في الواليات المتحدة األمريكية فقد تحدد البحث في محاولة

التعرؼ عمى كيفية توظيف العالقات العامة لمقوة الناعمة عف طريق تحميل منشورات و ازرة
الخارجية عمى تويتر لممدة مف  7112/11/1ولغاية  7112/17/11باالعتماد عمى المنيج

المسحي .

وقد توصل البحث إلى مجموعة مف االستنتاجات اىميا اف العالقات العامة األمريكية وظفت

تويتر لمخاطبة الرأؼ العاـ العالمي بيدؼ إظيار مواطف الجذب والتميز التي يتمتع بيا النظاـ

األمريكي والتي مف أىميا قوة ووضوح السياسية الخارجية األمريكية وقوة عالقاتيا الدبموماسية
والدور اإليجابي لمواليات المتحدة في التعامل مع االزمات العالمية والعمل عمى إيجاد بديل لثقافة

العنف والتطرؼ ،وابراز الواليات المتحدة بوصفيا دولة متقدمة صاحبة ثقافة متميزة ولدييا
مؤسسات متطورة ،فضالا عف اف الواليات المتحدة ممتزمة بمساندة الشرائح واألقميات المستضعفة
ومناصرة النساء في كافة

انحاء العالـ ،ودعـ المياجريف والالجئيف مف مختمف الجنسيات

وسعييا إلى إرساء قيـ العدالة والتسامح والمساواة .
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Employ the public relations of the soft power through social network
sites.
analytical study of the publications of American Foreign Ministry on
Twitter
abstract
After the Second World War, the States began to reconsider the
concept of Power, and many points of view and intellectual currents
emerged in this field, the most relevant of them was the idea of soft
power that overcame the limits of materialism in seeing things and it
considered that Power is the quality that allows those who have it to get
more effect regardless of their form.
Since then, developed countries have made a commitment to invest
their benefits in the creation of soft power through the development of the
sources of these forces and make greater efforts to appear as ideal
countries with culture and pioneering political values to which adherence
to them represents a benefit all.
Considering that the public relations is one of the activities that deals
mainly with the management of collective mental image , it employed the
soft power using various tools, the most important of them is
communication , as well as institutions specialized in promoting countries
and their systems, and finally the interactive media and its applications
like Facebook, Twitter and YouTube .. etc. became an effective field for
the practice of soft power internationally.
Given the emergence of the idea of soft power in the United States, the
present research has been limited in an attempt to identify the way in
which soft power public relations are used through the analysis of
pubblications of the Ministry of Foreign Affairs on Twitter for the period
from January 1 to 13/12/2017 based on the method of investigation.
The research reached a series of conclusions, the most important of them
is that the US public relations has used Twitter to dialogue with the world
public opinion in order to show the points of attraction and excellence
that the American system enjoys, the most salient of them are the strength
and transparency of American foreign policy and the strength of its
diplomatic relations and the positive role of the United States in dealing
with global crises and it's commitment on finding alternative to the
culture of violence and extremism, and highlight the United States as a
nation developed with distinctive culture and has developed institutions,
as well as the United States engages in the support of vulnerable classes
and minorities and Advocacy of Women in the World, supporting
migrants and refugees of different nationalities and trying to establish the
values of justice, tolerance and equality.
792

توظيف العالقات العامة لمقوة الناعمة

عبر مواقع التواصل االجتماعي دراسة تحميمية

مجمة آداب الفراهيدي

لمنشورات وزارة الخارجية األمريكية عمى تويتر

أ.م.د سالم جاسم دمحم

أ.م.د فاطمة عبد الكاظم حمد
العدد ( )43حزيران 8108م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة
تعد القوة المعيار االساس الذؼ يتـ عمى اساسو التمييز بيف الدوؿ ومكانتيا الدولية ،وبشكل
عاـ تقسـ القوػ إلى صمبة ( اىـ اشكاليا القوة العسكرية) وأخرػ ناعمة ( قائمة عمى الجذب

والترغيب) ،ويمكف القوؿ اف التعويل عمى القوة الصمبة وحدىا لـ يعد ام ار منطقيا ألسباب عديدة
في مقدمتيا اف العالـ اصبح اكثر ترابطا مف اؼ وقت مضى واف السمعة وعوامل الجذب مف

شأنيا اف تحدد مقبولية دولة ما او نظاـ حكـ معيف ومدػ تأثيره في ميزاف القوػ العالمي وليس

القوة العسكرية فحسب .

ومف ىذا المنطمق فقد تنبيت الواليات المتحدة األمريكية إلى اىمية توظيف القوة الناعمة في

سياستيا الخارجية لمحصوؿ عمى مزيد مف التأثير والنفوذ ،وىذا التحوؿ جاء نتيجة متغيرات كثيرة

فرضت عمى االدارة األمريكية اعادة النظر في سياستيا الخارجية ال سيما اذا عرفنا اف نفقات

الجيش األمريكي خارج حدود الدولة األمريكية اصبحت باىظة واف الديف العاـ األمريكي اصبح

موضع قمق فضالا عف بروز العديد مف مراكز القوػ االقتصادية والثقافية والعسكرية في العالـ

مما دعا الواليات المتحدة لمنظر إلى ذلؾ بجدية.

ولذلؾ فقد نشطت العالقات العامة األمريكية إلبراز جاذبية الواليات المتحدة عف طريق

التركيز عمى تفوقيا في المجاالت االقتصادية والثقافية والعممية فضالا عف اظيار قوة النظاـ

السياسي األمريكي واىتمامو بالبرامج اإلنسانية عمى النطاؽ الدولي ،وكاف اإلعالـ التفاعمي
بتطبيقاتو المتعددة وامكانياتو الكبيرة في مقدمة الوسائل التي وظفتيا العالقات العامة في تعزيز

القوة الناعمة األمريكية .

وقد جاء ىذا البحث لمتعرؼ عمى كيفية توظيف الواليات المتحدة لقواىا الناعمة عف طريق

تحميل منشورات و ازرة الخارجية األمريكية عمى تويتر لممدة مف  7112/11/1ولغاية

 . 7112/17/11ولتحقيق ذلؾ فقد قسـ البحث عمى ثالثة اجزاء كاف األوؿ االطار المنيجي،

اما الجزء الثاني فيو االطار النظرؼ وتضمف مفيوـ القوة الناعمة ومصادرىا وتوظيف الواليات
المتحدة لمقوة الناعمة عبر مواقع التواصل االجتماعي ،واخي ار جاء االطار الميداني الذؼ تضمف

تفسير نتائج البحث لمتعرؼ عمى مؤشرات القوة الناعمة في موقع الخارجية األمريكية عمى تويتر.

أوالا :االطار المنهجي لمبحث
 .0مشكمة البحث:

تعد الواليات المتحدة األمريكية صاحبة القدرات العسكرية والسياسية واالقتصادية االكبر في

العالـ ،وما زاد مف اىمية ىذه القدرات وتأثيرىا ىو استنادىا إلى منظومة إعالمية عمالقة اعطتيا
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وزن ا دولي ا كبي ار ساعدىا في الحصوؿ عمى المزيد مف الجاذبية والتميز في المجاالت كافة ،وقد
ادركت اإلدارات األمريكية ػ ػ ػ بسبب التنافس الدولي القوؼ وبروز العديد مف مراكز القوػ العالمية

ػ ػ ػ اف االعتماد عمى القوة الصمبة لـ يعد ام ار مجديا ما دفعيا إلى استثمار قواىا الناعمة في
عالقاتيا الدولية مف اجل التأثير عمى ال أرؼ العاـ العالمي ورسـ صورة ايجابية لمواليات المتحدة

تساعدىا في تعزيز اىداؼ السياسة الخارجية والترويج لمقيـ والثقافة األمريكية .

لذا نشطت العالقات العامة األمريكية عمى المستوػ الدولي باعتبارىا احد اىـ ادوات تنفيذ

سياستيا الخارجية موظفة وسائل اإلعالـ ال سيما التفاعمية منيا إلبراز مزايا الواليات المتحدة

وتحقيق مقبولية عالية ليا وتسويقيا كدولة جديرة بالثقة وتمثل نموذجا يسعى الجميع إلى اتباعو.

ومف الميـ االشارة إلى اف توظيف الواليات المتحدة لمقوة الناعمة لـ يأخذ وتيرة واحدة والسبب في

بناء عمى فمسفة تمؾ
ذلؾ ىو التبايف في استراتيجيات اإلدارات األمريكية المتعاقبة التي يتـ تبنييا ا
اإلدارات والمتغيرات الدولية التي تعمل في ظميا ،وقد شكمت الخسائر الكبيرة التي تكبدتيا
الواليات المتحدة نتيجة سياسة الحرب الوقائية التي اتبعتيا ادارة بوش االبف نقطة تحوؿ في نظر

اإلدارات األمريكية الالحقة لمفيوـ القوة ما دعاىا إلى االىتماـ بالقوة الناعمة وجعميا قوة رديفة
واساسية لمقوػ األخرػ التي تتمتع بيا الواليات المتحدة .

ويأتي ىذا البحث لتسميط الضوء عمى (( مؤشرات القوة الناعمة التي تضمنتيا منشورات و ازرة

الخارجية األمريكية عمى تويتر)) .
 .8اهمية البحث:

تكمف اىمية البحث مف اىمية الواليات المتحدة كونيا الدولة االكثر تأثي ار في التفاعالت

الدولية برمتيا ،انطالقا مف مقومات القوة االستراتيجية الشاممة التي تحوزىا ،والتي افضت إلى

اعتالئيا مكانة الصدارة عالميا ال سيما بعد انييار االتحاد السوفيتي ومنظومتو االشتراكية وتفردىا
بالقطبية التي منحتيا مزيدا مف القوة والسيطرة .

كما يكتسب البحث اىميتو مف أىمية القوة الناعمة التي اصبحت احد اىـ مقومات القوة في

العالـ المعاصر ،فمقاييس القوة الحالية المرتكزة عمى مفاىيـ العولمة واالنفتاح الثقافي واإلعالمي
تؤكد اف العبقرية في اوضح صورىا تتجمى في امكانية الحصوؿ عمى اكبر قدر مف الفوائد عف

طريق اقل قدر مف الخسائر وذلؾ بتوظيف الجاذبية وليس اؼ شي آخر .

ومف الميـ تناوؿ موضوع القوة الناعمة في منشورات و ازرة الخارجية التي تعد احدػ اىـ مرتكزات
بناء القوة الناعمة لمواليات المتحدة التي تمتمؾ مف القوة والمقومات ما يؤىميا إلى أحداث اكبر

تأثير دولي ممكف ،ال سيما اذا وظفت ىذه القوة عبر موقع " تويتر " بعده مف اكثر تطبيقات
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اإلعالـ الجديد فاعمية والذؼ استحوذ عمى انتشار عالمي واسع جدا لقدرتو عمى نشر اآلراء
واالفكار والتعبير عف التوجيات ما يحقق لممرسل اكبر قدر مف المتابعة لرسالتو االتصالية فضالا

عف امكانية تحقيق التفاعل مع المتمقيف .

 .4أهداف البحث:

تتمحور أىداؼ البحث في التعرؼ عمى طبيعة القوة الناعمة ومصادرىا ،والكشف عف كيفية
توظيف الواليات المتحدة لتمؾ القوة عف طريق منشورات و ازرة الخارجية األمريكية عمى موقع

تويتر.

 . 3منهج البحث وعينته:
تمت االستعانة بالمنيج المسحي عف طريق اخضاع عينة عمدية مف منشورات و ازرة

الخارجية األمريكية عمى تويتر باعتبارىا مف اىـ المؤسسات األمريكية المعنية بممارسة انشطة
العالقات العامة عمى المستوػ الدولي والتي تعمل عمى توظيف القوة الناعمة لخدمة اىداؼ
ومصالح الواليات المتحدة ،وشممت عممية التحميل المدة مف  7112/11/1ولغاية

 7112/17/11باعتبارىا االشير الثالثة االخيرة مف السنة األولى الدارة ترامب والتي شيدت
أحداث عالمية كبيرة تطمبت مف الواليات المتحدة بذؿ المزيد مف الجيود لتعزيز قوتيا وقد حازت

القوة الناعمة مكانة متميزة في ذلؾ ،ولتحقيق اىداؼ البحث تـ اعداد استمارة تحميل مضموف

وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ اإلعالـ والعموـ السياسية وقد حصمت عمى نسبة
اتفاؽ بمغت (  )%22وىي نسبة اتفاؽ عالية تشير إلى اف استمارة التحميل مالئمة لموضوع

البحث وتحمل صدقا ظاىريا جيدا  .وبعد ذلؾ تـ التأكد مف ثبات االستمارة بطريقة ىولستي وقد
حصمت عمى نسبة ثبات بمغت (  )%28وىو معامل ثبات ٍ
عاؿ .
 .5الدراسات السابقة:

 .1دراسة مسفر بن ظافر القحطاني

()0

تحدد مشكمة الدراسة في محاولة التعرؼ عمى مصادر وادوات القوة الناعمة المتاحة لممممكة

العربية السعودية ،والبحث في االساليب العممية لتوظيفيا في مجاؿ ادارة االزمة االرىابية التي
تشيدىا المممكة ،وقد اخذ الباحث عينة عشوائية طبقية مكونة مف (  )152شخصا مف القيادات

االمنية المدنية والعسكرية في ديواف و ازرة الداخمية ،والمديرية العامة لقوات االمف الخاصة،
والمديرية العامة لالمف العاـ بمدينة الرياض ،وعف طريق استخداـ المنيج المسحي واالستعانة

باستمارة استبانة اعدت ليذا الغرض توصل الباحث إلى مجموعة مف النتائج اىميا :وجود اتجاه
ايجابي لدػ اغمب افراد عينة الدراسة نحو توافر مصادر القوة الناعمة المتاحة لممممكة العربية
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السعودية في مواجية ازمة االرىاب  .واف اتجاه افراد العينة نحو درجة توظيف القوة الناعمة عمى

مستوػ الجياز التنفيذؼ ( و ازرة الداخمية) في ادارة االزمة االرىابية ىو اتجاه ايجابي جدا ،كما

بيف اف اتجاه افراد العينة نحو درجة اسياـ القوة الناعمة في احتواء العناصر االرىابية ايجابية

بدرجة مرتفعة جدا ،فضالا عف اف اتجاه المبحوثيف نحو مالمح االستراتيجية المالئمة لممممكة
لتوظيف القوة الناعمة في ادارة االزمة االرىابية مرتفعة جدا .

 .8دراسة اياد خمف عمر الكعود

()8

تسعى الدراسة إلى بياف كيف مكنت أدوات القوة الناعمة الواليات المتحدة األمريكية مف
تحقيق استراتيجيتيا ألحداث تغيرات بنيوية في بعض مفاصل النظاـ العربي ،واستخدمت الدراسة

المنيج الوصفي التحميمي في االجابة عف تساؤالتيا التالية :كيف وظفت الواليات المتحدة

األمريك ية عناصر قوتيا الناعمة لتنفيذ اىداؼ سياستيا الخارجية في المنطقة العربية ؟ و ما
االثار المترتبة عمى توظيف الواليات المتحدة لقوتيا الناعمة؟

وتوصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا أف القوة الناعمة ،رغـ مغريات شعاراتيا وجاذبية

ادواتيا ،فإف نتائجيا ال تقل خطورة عف النتائج المترتبة عمى استخداـ القوة العسكرية وأدوات
الضغط االقتصادية .وأف االستراتيجية األمريكية ومف خالؿ توظيفيا الدوات القوة الناعمة ،قد
اقتربت كثي ار اف لـ تكف قد توافقت ،مع استراتيجية الكياف الصييوني ،الذؼ كاف يسعى وما يزاؿ

إلى اضعاؼ الدوؿ العربية بتجسيداتيا الجغرافية ،سواء اكانت دوؿ الطوؽ العربية ،أـ دوؿ العمق
العربي ،اذ انجزت حالة التفتيت عمى صعيد الدولة الوطنية ،كما عممت عمى تفكيؾ النظاـ

االقميمي العربي الذؼ كاف يمثل ىاجسا امنيا مقمقا في حاؿ توحد عناصره .
 . 4دراسة بوشيبة تركية

()0

يتحدد موضوع الدراسة بمحاولة استعراض الخمفية النظرية لتطور مفيوـ القوة في الفكر

االستراتيجي بشكل خاص وفي نظرية العالقات الدولية بشكل عاـ عف طريق فحص التطورات
المختمفة التي عرفتيا السياسة الخارجية األمريكية منذ نياية الحرب الباردة ،وصاغ الباحث

مشكمة دراستو بالتساؤؿ االتي (( ما ىي طبيعة العالقة بيف تطور مفيوـ القوة في العالقات
الدولية وبيف بناء توجيات السياسة الخارجية األمريكية منذ نياية الحرب الباردة ؟)) ،وقد استخدـ

الباحث ثالث مناىج ىي التحميل البنيوؼ ،والتاريخي ،والمقارف ،وقد توصل البحث إلى مجموعة
مف النتائج أىميا اف الحديث عف القوة الناعمة في اطار السياسات العالمية دوف وجود لمقوة
الصمبة حديث ال طائل منو فميس باستطاعة دولة ما التخمي عف قوتيا الصمبة مف اجل التحرؾ
باالقناع ،كما اف االعتماد عمى القوة الصمبة وحدىا ثبت فشمو في بعض التحركات اذ البد مف
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وجود قوة ناعمة مساندة ،واف تحقيق القوة الذكية الناجحة يتطمب أوال ادراؾ اف القوة الصمبة

ضرورية ولكف المصمحة القومية يحتاج إلى المزج بيف القوتيف الصمبة والناعمة ،وفي ظل بنية

النسق الدولي غير الثابتة نجد اف الواليات المتحدة قد راجعت سياستيا الخارجية وتوجياتيا بما
يتالءـ ومتغيرات ىذا النسق التي تتسـ بالتعقيد المتزايد والتغير الدائـ ،كذلؾ فاف الواليات المتحدة

في ظل القطبية األحادية وتفردىا بالييمنة لجأت لمقومات قوتيا الناعمة لتعزيز ىذا التفرد عف
طريق العوامل الثقافية والفكرية مف كتابة وبحث عممي وتبادؿ ثقافي وسينما واعالـ ودبموماسية

....الخ ،فضالا عف اف اإلدارات المتعاقبة عمى الحكـ في أمريكا تصبو لكسب ثقة الشعب
األمريكي ،وأخي ار فاف تراجع الدور األمريكي في العالـ قابمو صعود روسي صيني في ظل
التحوالت التي يعرفيا النظاـ الدولي ،لذلؾ اتجيت الواليات المتحدة في سياستيا الخارجية إلى
توظيف القوة الذكية التي يتـ فييا دمج القوة الصمبة بالناعمة وىو ما تجسد جميا في سياسات

اإلدارة األمريكية الديمقراطية بزعامة الرئيس األمريكي باراؾ أوباما .

وعمى الرغم من ان الدراسات السابقة تمتقي مع بحثنا في تناوليا لموضوع القوة الناعمة اال انيا

تختمف عنيا في عدة مجاالت ،فقد ركزت دراسة القحطاني عمى القوة الناعمة السعودية وتوظيفيا

في مجاؿ ادارة االزمة االرىابية التي تشيدىا المممكة ،وكانت دراستي الكعود وتركية ىما االقرب

إلى بحثنا لكونيما تناوال القوة الناعمة األمريكية لكنيما رك از عمى التوجيات النظرية لمقوة الناعمة
وعالقتيا بتحقيق استراتيجية الواليات المتحدة وتوجيات سياستيا الخارجية ،اما بحثنا فقد اختمف

عف الدراسات السابقة في التعرؼ عمى كيفية استفادة العالقات العامة مف امكانيات الشبكات
االجتماعية وتقنياتيا الحديثة " تويتر" الجل بناء صورة ايجابية لمواليات المتحدة مبنية عمى

اساس التفوؽ ،كذلؾ برز االختالؼ في الجانب الميداني لمبحث عف طريق االعتماد عمى
استمارة تحميل مضموف لمعرفة مضاميف القوة الناعمة في منشورات الخارجية األمريكية .

 .6المفاهيم والمصطمحات:

أ .العالقات العامة :ىي االنشطة االتصالية التي تسعى إلى ادارة الصورة الذىنية لمؤسسة او
دولة ما وصوال إلى تحقيق اىدافيا االساسية المتمثمة في التميز االيجابي والحصوؿ عمى
مقبولية وتأييد الوسط الذؼ تعمل فيو .

ب .القوة الناعمة :ىي الميزات التي تحاوؿ الواليات المتحدة توظيفيا مف اجل الحصوؿ عمى

مزيد مف التأثير عمى المستوػ الدولي بعيدا عف القوة العسكرية وغيرىا مف اساليب االرغاـ
واالكراه .
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ت .تويتر :ىو احد تطبيقات الشبكات االجتماعية الذؼ يتميز بتوفير خدمة التدويف المصغر
لمستخدمية بشكل مجاني عف طريق ارساؿ رسائل ( تغريدات) ال تتجاوز  721حرؼ ،كما
تمكف االفراد والمتابعيف مف التفاعل مع التغريدات المنشورة عبر ابداء الراؼ بطرؽ متعددة .

ثانيا :االطار النظري لمبحث

 .0دالالت القوة الناعمة

تعد القوة الناعمة مف المفاىيـ الحديثة نسبيا التي جذبت اىتماـ الباحثيف والسياسييف عمى حد

نظر النعكاساتيا الكبيرة عمى السياسات الدولية وما آلت اليو مف اثار ميمة غيرت الكثير
سواء ،ا
مف مفاىيـ القوة ومقاييسيا .

وقد ظير مفيوـ القوة الناعمة في ادبيات العالقات الدولية منذ مطمع التسعينات مف القرف

العشريف لمتأكيد عمى اىمية االدوات غير العسكرية في تنفيذ السياسة الخارجية ،وقدرة الدولة في
التأثير عمى غيرىا مف الدوؿ وتحقيق اىدافيا ومصالحيا مف خالؿ التأثير الثقافي او
األيديولوجي

()1

والقوة ىي القدرة عمى التاثير عمى االخريف لتحقيق النتائج المطموبة ،اما القوة الناعمة فيي

القدرة لفعل ذلؾ مف خالؿ االعجاب بدال مف الترىيب او الرشوة .

()7

وبحسب تعبير مبتكر المصطمح جوزيف س ناي فاف القوة الناعمة تعني " القدرة عمى الحصوؿ
عمى ما تريد عف طريق الجاذبية بدال مف االرغاـ او دفع االمواؿ ،وىي تنشأ مف جاذبية ثقافة بمد

ما "

()1

اذ اف القوة الناعمة تقوـ عمى التعامل اإليجابي مع اآلخريف وعدـ اجبارىـ عمى اتباع سموؾ

محدد ،واف ذلؾ يتـ عبر نقاط رئيسية عدة تتضمف الثقافة والقيـ واألفكار مقارنة مع القوة الصمبة
التي تكوف اكثر مباشرة واكثر قوة وتجبر اآلخريف بالتيديد وقوة السالح او العقوبات

االقتصادية

()3

كما اف القوة الناعمة اكثر مف مجرد االقناع او القدرة عمى استمالة الناس بالحجة ،بل ىي

ايضا القدرة عمى الجذب ،والجذب كثي ار ما يؤدؼ إلى االذعاف  .وعند تعريف القوة الناعمة مف
خالؿ السموؾ فإنيا ببساطة ىي القوة الجذابة ،اما بالنسبة لمموارد فاف موارد القوة الناعمة ىي

الموجودات التي تنتج مثل ىذه الجاذبية .

()5

واف استخداـ القوة الناعمة يعني التحوؿ التدريجي مف الفوضوية إلى النمط المجتمعي

لمعالقات الدولية ( .)8فالدوؿ التي تتمتع بيذا النوع مف القوة يمكنيا تحقيق المخرجات التي تريدىا
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في السياسات العالمية الف دوال تريد اتباعيا ،وبيذا تكوف القوة الناعمة قائمة اساسا عمى القدرة

عمى تشكيل افضميات االخريف(.)2

واخي ار يمكف القوؿ اف السبب الرئيس في المجوء إلى القوة الناعمة في السياسة الدولية ىو اف

القوة الصمبة لـ تعد تمبي طموحات الحكومات بالسيطرة ،لذؿ فاف الواليات المتحدة لجأت إلى قوة
الجذب التي تنتجيا مؤسساتيا الرسمية فضالا عف مؤسسات خاصة ابرزىا ىوليود وىارفارد

وبرمجيات مايكروسوفت  .وىذا كمو جاء نتيجة لتضافر مشروع العولمة مع ثورة االتصاؿ ما ادػ

إلى احباط نوازع العزلة بيف شعوب االرض ،اؼ الغاء الجغرافيا وتحطيـ الفواصل والعوازؿ

والحدود ،وانياؾ السيادات الوطنية او القومية ،واختراؽ حصوف الثقافات المحمية ،ونشر وتعزيز

القيـ الحضارية المشتركة  .في الوقت الذؼ زادت فيو فرص التجاور والتحاور بيف شعوب العالـ
اضحت القوة الناعمة ضرورة البد منيا إلضفاء مزيد مف القوة لمدوؿ.

()2

 .8مصادر القوة الناعمة:

اف لمقوة الناعمة ػ ػ مثل بقية اشكاؿ القوة األخرػ ػ ػ ػ مصادرىا الخاصة التي تتشكل منيا

وتخضع لخصائصيا وقوانينيا ولذلؾ البد ألية جية تريد بناء قوة ناعمة تمثل رديفا او بديال لقواىا

الصمبة اف تأخذ ىذه المصادر بنظر االعتبار وتستثمرىا بشكل عممي ومنطقي ألجل انتاج قوة
ناعمة تتسـ بالديمومة والتأثير المطموب .

وتشمل موارد انتاج القوة الناعمة في بمد ما ثالثة مصادر يمكن ايجازها باالتي:

 الثقافة :في االماكن التي تكون فيها جذابة لالخرين :اف الثقافة بشكل عاـ ىي (( ذلؾ الكل
المركب مف المعرفة ،االيماف ،الفف ،االخالؽ ،القانوف ،االزياء ،وأية عادات وتقاليد أخرػ
تحضر في حياة اإلنساف بصفتو عضوا في المجتمع))( .)9وتأتي الثقافة عمى مستويات عدة

فمنيا ما يصطمح عميو بالثقافة العميا كاالدب والفف والتعميـ ،التي تعجب النخبة ،والثقافة
الشعبية التي تركز عمى امتاع الجماىير بالجممة .

وعندما تحتوؼ ثقافة بمد ما عمى قيـ عالمية ،وتروج سياساتو قيما ومصالح يشاركو فييا

االخروف ،فانو يزيد مف امكانية حصولو عمى النتائج المرغوبة بسبب عالقاتو التي يخمقيا مف
الجاذبية ،فالقيـ الضيقة والثقافات المحدودة يقل احتماؿ انتاجيا لمقوة الناعمة ،والواليات المتحدة
تستفيد مف ثقافة عالمية التوجو ،ولقد جادؿ المحرر الصحفي االلماني جوزيف جوؼ ذات مرة

باف قوة أمريكا الناعمة اعظـ حتى مف اصوليا العسكرية .

()11

 القيم السياسية :عندما يتم تطبيقها بإخالص في الداخل والخارج :لكل حكومة في العالـ قيـ

معينة تسعى جاىدة إلى تطبيقيا ،واف نوع ومستوػ ىذه القيـ ىو الذؼ يحدد كيف يتعامل معيا
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االخروف بناء عمى صورتيا في المجتمع الدولي ،فالحكومات التي تتبنى نظاما اخالقيا وتعمل
عمى اتخاذه منياجا لسموكيا عمى االصعدة كافة سيؤدؼ بال شؾ إلى اكسابيا المزيد مف القوة

ويجعميا محط تفضيل االخريف واعجابيـ .

 السياسة الخارجية :عندما يرى االخرون انها شرعية وان لها سمطة معنوية اخالقية :اف
السياسة الحكومية لبمد ما مف شأنيا اف تعزز قوتو الناعمة او تبددىا ،ال سيما واف تمؾ
السياسة تعد المحرؾ النشطة الدوؿ وسموكيا الخارجي ،وبالتالي فاف نوع السياسة الخارجية

والمبادػ التي تستند الييا ميمة لمغاية في عممية بناء القوة الناعمة وتعزيزىا الف االصل في
ذلؾ ىو نوع الصورة التي يحمميا الناس عف الدولة والثقة التي تمنح ليا والتي تقود بدورىا إلى

المزيد مف القوة الجذابة .

()11

ثالثا :القوة الناعمة األمريكية عبر مواقع التواصل االجتماعي
لقد أولت اإلدارات األمريكية خالؿ العقود االخيرة إىتمام ا كبي ار لمقوة الناعمة وعدتيا مف اىـ

وسائل تعزيز قدرات الواليات المتحدة وتعضيد بقية مقومات القوة وفي مقدمتيا القوة العسكرية،

عمى ذلؾ النحو الذؼ يساعدىا عمى رفد سعييا المستمر نحو تحقيق أىدافيا المركزية المتمثمة في
الحفاظ عمى االمف القومي األمريكي .

وتعد استراتيجية القوة الناعمة التي نصح بيا تقرير بيكر ػ ػ ىاممتوف ووزراء خارجية أمريكا

السابقوف تحوال في السموؾ األمريكي ( ،)17نتيجة وقائع ومعطيات داخمية وخارجية فرضت عمى

الواليات المتحدة تعديل فكرىا السياسي في االتجاه الذؼ ال يعوؿ عمى القوة الصمبة فحسب  .ال

سيما واف الغزو األمريكي لمعراؽ عاـ  7111عزز صورة الواليات المتحدة االنفرادية القائمة عمى

أساس تفوقيا العسكرؼ ما دفع اإلدارات األمريكية إلى السعي مف اجل االستفادة مف كل المزايا
الجذابة التي تتمتع بيا أمريكا بيدؼ تعزيز مكانتيا الدولية(.)11

وتبعا لطبيعة تمؾ التحديات تسعى اإلدارات األمريكية الجديدة إلى تحقيق اىدافيا االستراتيجية

عبر آليات جديدة ال تعطي اولوية لمنيج العسكرؼ ( القوة الصمبة) في حسـ االمور لصالح

الواليات المتحدة ،وانما تستعيف اساسا بآليات أخرػ تضع الثقافة والقيـ األمريكية والسياسة
الخارجية المرنة ( القوة الناعمة) في قمة سمـ األولويات الخارجية ،واف كاف ذلؾ ال يعني
بالضرورة تغييب دور القوة الصمبة وأىميتيا في االداء االستراتيجي األمريكي ،بل التناغـ فيما

بينيما ،بما يفضي إلى وحدوية التوظيف لكمييما(.)41

وما يؤكد ذلؾ ىو اف الرئيس األمريكي باراؾ اوباما لـ يتراجع عف استخداـ القوة العسكرية

سواء في العراؽ او افغانستاف ،فضالا عف انو لـ يخفض ميزانية الدفاع ،لكف ىذا بذاتو ال يجعل
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منو معتنقا لسياسات القوة ،فيو ببساطة يريد انياء االرتباطات العسكرية لمواليات المتحدة إلى
جانب تفادؼ استعراض القوة األمريكية ،كذلؾ يحاوؿ اوباما اعادة بناء العالقات مع ألد الخصوـ
باستخداـ لغة تسكيف اف لـ تكف اعتذار مف اجل استعادة القوة الناعمة األمريكية(.)15

وفي التوجيات األمريكية الجديدة فاف القوة الناعمة ىي القوة التي تجسدىا الواليات المتحدة

بوصفيا نموذجا يحتذػ بو ،حيث ثقافة وسموؾ محط اعجاب وقدرات عمى التواصل والتعاوف مع

االخريف في اطار التعددية والشراكة ومراعاة وجود ىؤالء االخريف العتالء المكانة الدولية دوف
بذؿ جيود عظمى ،ويعضد قولنا ىذا المؤرخ بول كيندي بقولو :اف احتالؿ القمة بتكاليف باىظة

ىو امر معقوؿ ،ولكف اف تكوف القوة الوحيدة في العالـ بتكاليف زىيدة فيو امر مذىل .

()18

واف نظرية القوة الناعمة تشير في األساس إلى توافق النموذج األمريكي القائـ عمى القيـ والثقافة

العامة والتي ليا القدرة عمى التأثير في االخريف بطرؽ جذابة ( ،)12وفي ىذا الصدد قاؿ الجنراؿ

األمريكي ويمسي كالرك :اف القوة الناعمة قد اعطتنا تأثي ار ابعد بكثير مف الحافة الصمبة
لسياسات ميزاف القوػ التقميدية ،وفي معرض تحميميا اماـ معيد بروكينغر لالستراتيجيات

األمريكية الجديدة لألمف القومي بينت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كمينتون اف
الواليات المتحدة بحاجة إلى استخداـ قوتيا الدولية ولكف بشكل مختمف وال يمكنيا االعتماد فقط
عمى ما وصفتو بالنموذج العسكرؼ لمدبموماسية ،ولتوضيح جوىر السياسة الخارجية األمريكية

قالت (( :نحن لسنا اقل قوة ،لكننا بحاجة إلى استخدام قوتنا بأشكال مختمفة ،فنحن االن

نتحول من االستخدام والتطبيق المباشر لمقوة إلى مزيج اكثر تطو ار يتم خالله استعمال القوة
()12

والنفوذ بشكل غير مباشر))

وانطالقا مف ىذا التحوؿ االستراتيجي في الفكر األمريكي اجرت الواليات المتحدة ومجموعة

مف الدوؿ االعضاء في حمف الناتو عدد مف المتغيرات ذات الطابع السياسي والعسكرؼ،
خصوصا بعد االزمة المالية وتردؼ جاىزية القوات األمريكية مع تداعيات غزو افغانستاف

والعراؽ ،وشارؾ عدد مف مراكز الدراسات األمريكية في اعداد مشروع لمتعاوف االستراتيجي اطمق

عميو ( مشروع واشنطن الخاص بالناتو) يتسق مع استراتيجية ( االقتراب غير المباشر)
األمريك ية التي تقوـ عبر بناء التحالفات باستخداـ القوة الناعمة والذكية واستخد اـ القوة او التمويح
بيا عبر فرض القوة مف خالؿ طرؼ ثالث ،وممارسة االحتواء المزدوج

()19

وبما اف القوة الناعمة موجية بشكل رئيس إلى الخارج لذا نجد اف الحكومات تعوؿ كثي ار عمى

اإلعالـ في نقل واظيار محاسف الدولة وتمميع صورتيا ،وقد استطاعت الدوائر السياسية وصناع
القرار في الواليات المتحدة األمريكية توظيف المنظومة اإلعالمية األمريكية وتوسيع دورىا في
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الدعاية السياسية لتحقيق الغايات واالىداؼ االستراتيجية  .وفي ىذا قالت جين كير كباتريك

سفيرة الواليات المتحدة األمريكية في االمـ المتحدة في عقد الثمانينات مف القرف العشريف(( :

اإلعالم هو بكل بساطة العنصر االهم في سياسة أمريكا الخارجية))

()71

اال اف اإلعالـ لـ يكف بمنأػ عف حالة التغير السريعة التي طبعت العصر الحديث ،ففي

السنوات القميمة الماضية شيدنا تحوال كبي ار في تطبيقات اإلعالـ ووسائمو اىميا ما اصطمح عميو

اإلعالـ التفاعمي ،وخصوصا شبكات التواصل االجتماعي مثل ( فيس بوؾ) و ( تويتر) ومواقع
التحميل المجاني لالفالـ والمقاطع المرئية وعمى رأسيا ( يوتيوب) ،التي اضحت احد اىـ وسائل
صناعة الوعي بمعناه االيجابي او السمبي في زمننا المعاصر .

وقد اكد كثير مف الخبراء والتقنييف اف وسائل التواصل االجتماعي تسيطر في الوقت الراىف

عمى نحو  %21مف السوؽ اإلعالمية واالتصالية عالميا  .ولكل وسيمة خصائصيا ومميزاتيا

وتفردىا في نقل المحتوػ المطموب بثو ،ولكنيا جميعا تتفق في سمة واحدة ،ىي القدرة عمى

تحقيق التواصل بيف البشر دوف حدود مكانية او زمانية او قيود عمى الحرية ،وكذلؾ امكانية نقل

محتوػ اؼ رسالة ،سواء كانت مرئية او صوتية او مكتوبة ،ومعظـ وسائل التواصل االجتماعي
يمكف الوصوؿ الييا مف اؼ مكاف في العالـ ،بعد اف توافرت شبكة االنترنت خطيا وال سمكيا

وعبر االقمار الصناعية ،فضالا عف انتشار اليواتف النقالة الذكية والحواسيب وغيرىا مف وسائل
التكنولوجيا الحديثة التي تتيح االستفادة مف وسائل التواصل االجتماعي  .وقد اكد الرئيس

األمريكي باراؾ اوباما قدرة وسائل التواصل االجتماعي عمى التاثير في مختمف القضايا في
خطابو عف حالة االتحاد يوـ  75يناير  7111إذ قاؿ (( :نحن امة من الفيسبوك وجوجل))

()71

ونظ ار الف دور وسائل وتقنيات اإلعالـ الجديد في المجتمع اصبح محوريا وميما لمغاية ،فقد

خصصت الحكومات اقساـ ودوائر داخل الو ازرات والمؤسسات ميمتيا االشراؼ عمى وسائل
االتصاؿ الحديثة ومتابعتيا ،وتتولى تحقيق اىداؼ داخمية وخارجية عف طريق تمؾ الوسائل ،ومف
تمؾ االىداؼ الداخمية تطوير اوضاع الجماىير مف النواحي االجتماعية واالقتصادية ،ورفع

مستواىـ العممي والثقافي ،اما خارجيا فتتمثل في تحسيف صورة الحكومات والتعريف بتراث
وحضارات الشعوب ،فضالا عف توضيح مواقف الحكومات في األحداث والقضايا الدولية .

()77

كذلؾ مف الميـ اإلشارة إلى اف تطور تكنولوجيا االتصاؿ أدػ إلى ظيور دبموماسية عالمية
جديدة يستخدـ فييا النشطاء والمنظمات الخاصة والعامة والقادة السياسيوف والجميور العاـ
وسائل التواصل االجتماعي وانطالؽ ما يعرؼ ب ػ ( دبموماسية تويتر وفيسبوك) ،وىذه
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المصطمحات تعني أف ىناؾ مجاالت جديدة لممارسة الدبموماسية ،وأف كل دولة البد أف تبحث
عف كيفية استغالؿ أدوات االنترنت مثل وسائل التواصل االجتماعي في ممارسة الدبموماسية

()71

وبالنسبة لمواليات المتحدة فاف ادواتيا المركزية لمقوة الناعمة " استراتيجيات وادوات الدولة

األمريكية لإلقناع األيدلوجي " ىي وكاالت االتصاالت والثقافة الحكومية وشركات اإلعالـ
وتشمل اجيزة القوة الناعمة الحكومية ،مكتب الدبموماسية العامة ( و ازرة الخارجية) ،محطة صوت

أمريكا االذاعية ،الجامعات ،المؤسسة العسكرية ( بما فييا عمميات الحرب النفسية) ،وكالة
المخابرات المركزية  ،CIAاما شركات القوة الناعمة األمريكية فتضـ ،ىوليود ومحطات التمفزة

ووسائل اإلعالـ االخبارية ،والمنظمات غير الحكومية ،الشركات األمريكية وما تنتجو مف سمع،

وسوؽ الفف .

()73

واف اإلدارات األمريكية تعوؿ كثي ار عمى ىذه االدوات في خمق وتعزيز القوة الناعمة التي

تمنح الدولة األمريكية قوة اضافية إلى قواىا المعروفة والظاىرة لمعياف ،ومف المثير اف كل ىذه
االدوات حتى المؤسسات اإلعالمية منيا باتت تشترؾ في شي واحد وىو استخداميا لمواقع
التواصل االجتماعي بشكل رئيس في عمميا وذلؾ بسبب المميزات الفريدة والفاعمة التي تتمتع بيا
تمؾ المواقع والتي تمنح مستخدميا مرونة عالية في اعداد رسائمو االتصالية وتوجيييا مف حيث

الزماف والمكاف فضالا عف ميزات كثيرة أخرػ تتعمق بالتكمفة والتفاعمية ...الخ ،وتعد ىذه االدوات

بمثابة أرشيف الكتروني خاص بالدولة ،فقد قاـ البيت األبيض بعد انتياء مدة حكـ الرئيس أوباما
بتنفيذ خطتو المسماة ( خطة االنتقاؿ الرقمي) اذ قاـ بنقل حساب الرئاسة األمريكية عمى تويتر

مف يد فريق باراؾ أوباما إلى الرئيس دونالد ترامب وتـ تغيير اسـ الرئيس عمى الحساب بشكل
رسمي إلى ( دونالد ترامب) وحصل االمر نفسو بمحتويات الحساب مف صور ومقاطع فديو التي
جرػ مشاركتيا مف مواقعو االجتماعية وسعى إلى التأكد مف اف جميع المواد ستظل موجودة كما

نشرت في حالتيا االصمية ،وخزنت كارشيف خاص بالحكومة .

ثالثا :مؤشرات القوة الناعمة في موقع الخارجية األمريكية عمى تويتر
عند تحميل المواد المنشورة في موقع الخارجية األمريكية عمى تويتر والتي تعطي مؤشرات

عف مدػ اىتماـ االدارة األمريكية بالقوة الناعمة ومحاولة اظيارىا إلى العالـ بيدؼ الحصوؿ
عمى مزيد مف القوة والتأثير لمواليات المتحدة ،تبيف اف تمؾ المنشورات تحمل مضاميف عديدة

توزعت عمى احدػ عشرة فئة رئيسة ،وقد تصدرت فئة " العمل عمى ايجاد بديل لثقافة العنف

المرتبة األولى بيف الفئات الرئيسة وبنسبة ،%71،15تمييا فئة اظيار جودة المؤسسات السياسية

األمريكية وبنسبة  ،%19،12ثـ محاربة االرىاب بنسبة  ،%12،32وبعدىا فئة القيـ اإلنسانية
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والحضارية التي تتبناىا الواليات المتحدة وبنسبة  ،%12،71ثـ تقديـ المساعدات وبنسبة

 ،%2،53وبعدىا قوة السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية وبنسبة  ،%3،91ثـ فئة بث
االمل ونشر التفاؤؿ بنسبة  ،%1،22اما جاذبية النظاـ االقتصادؼ األمريكي فكانت نسبتيا

 ،%1،12فيما حازت فئة تمكيف المرأة نسبة  ،%1،25فيما حصمت فئة االبداع واالبتكار وثقافة
التميز نسبة  ،%1،92واخي ار أتت فئة دعـ التعميـ وبنسبة  . %1،85ينظر الجدوؿ ( . )1

جدول (  )0يبين الفئات الرئيسة لممواد المنشورة في موقع الخارجية األمريكية عمى تويتر
المرتبة

ت

الفئات الرئيسة

تكرار

%

1

العمل عمى ايجاد بديل لثقافة العنف والتطرؼ

424

 23.15األولى

7

اظيار جودة المؤسسات السياسية األمريكية

351

 19.17الثانية

1

محاربة اإلرىاب

320

 17.48الثالثة

3

القيـ اإلنسانية والحضارية التي تتبناىا الواليات المتحدة

315

 17.20الرابعة

5

تقديـ المساعدات

112

7.54

الخامسة

8

قوة السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية

91

4.91

السادسة

2

بث األمل ونشر التفاؤؿ

21

3.88

السابعة

2

جاذبية النظاـ االقتصادؼ األمريكي

52

3.17

الثامنة

9

تمكيف المرأة

34

1.85

التاسعة

 11االبداع واالبتكار وثقافة التميز

18

0.98

العاشرة

 11دعـ التعميـ

12

0.65

الحادية عشرة

100 1831

المجموع

وقد انقسمت كل مف الفئات الرئيسة آنفة الذكر إلى مجموعة مف الفئات الفرعية بيدؼ معرفة

المضاميف التي تحتوييا المنشورات موضوع التحميل ،وىي عمى النحو االتي:
 :1العمل عمى ايجاد بديل لثقافة العنف والتطرف

حاولت الخارجية األمريكية اف توضح لمعالـ اف مبادػ السياسة األمريكية تنصب عمى تغميب

لغة السالـ واالعتداؿ عمى العنف والتطرؼ ،ويالحع اف فئة تشجيع الطرؽ السممية في حل

النزاعات تصدرت الفئات الفرعية وبنسبة  %11،88وىنا تحاوؿ الخارجية األمريكية التأكيد عمى
الدور االيجابي والوسطي لمواليات المتحدة في التعامل مع النزاعات العالمية وىذا يبعدىا عما

تحاوؿ الكثير مف الجيات العالمية الصاقو بيا بوصفيا قوة تتبنى نيج التفرقة واطالة امد النزاعات

العالمية لمحصوؿ عمى مزيد مف السيطرة ،تمييا فئة الضغط عمى كوريا الشمالية لنزع اسمحتيا
النووية وبنسبة  %12،18ال سيما واف ىناؾ شبو اجماع دولي عمى خطر امتالؾ حكومة بيونغ

يانغ اسمحة نووية خصوصا بعد اف ىدد رئيسيا كم جونغ اون م ار ار بامكانية استخداميا ضد مف
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اسماىـ اعدائو وقد جاء الموقف األمريكي عمى لساف وزير الخارجية ريكس تيمرسوف عندما قاؿ:

(( يجب أن يواصل المجتمع الدولي إرسال رسائل موحدة إلى كوريا الشمالية مفادها أنه ينبغي
عميها التخمي عن برامجها ألسمحة الدمار الشامل)) ،وتأتي فئة مواجية مخططات ايراف لزعزعة

امف المنطقة بالمرتبة الثالثة وبنسبة  %11،29وىنا يأتي موضوع التصدؼ إليراف بعد كوريا
الشمالية مباشرة ال سيما واف الواليات المتحدة لدييا تصنيفات لمدوؿ حسب معيار التزاميا

بالقانوف والمعايير الدولية وضعت فيو الدولتيف آنفتي الذكر في خانة واحدة اطمقت عمييا الدوؿ
المارقة وىذا ما يفسر لنا التأكيد األمريكي عمى التصدؼ إليراف فقد قاؿ البيت األبيض في

تصريح رسمي (( :يتعين عمى المجتمع الدولي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمساءلة النظام

اإليراني عن انتهاكاته المتكررة لق اررات مجمس األمن التابع لألمم المتحدة)) ،ثـ جاءت فئة دعـ

التداوؿ السممي لمسمطة وكانت نسبتيا  ،%2،39وبعدىا جاءت فئة التنسيق دوليا لوقف سياسة
كوريا الشمالية العدوانية بنسبة  %8،23اذ لـ يقتصر موقف الواليات المتحدة مف كوريا الشمالية

عمى ممفيا النووؼ فحسب بل بسموكيا السياسي بشكل عاـ فقد اكدت أمريكا عمى ضرورة وجود
تنسيق عالمي لمواجية ما وصفتيا بالسياسة العدوانية لبيونغ يانغ ضد جيرانيا مثل كوريا الجنوبية
والياباف ودوؿ أخرػ السيما واف ىذه الدوؿ حميفة ألمريكا واف سمعتيا وعالقاتيا الدولية جيدة
وتمقى مقبولية لدػ المجتمع الدولي ،ثـ اتى دعـ الجيوش النظامية في الدوؿ المضطربة ضد

الفصائل المسمحة بنسبة  %5،31وفي ذلؾ اشارة واضحة إلى اف الواليات المتحدة تتعامل مع
الدوؿ وفق القوانيف الدولية وتحاوؿ مساعدة الدوؿ التي تعاني مف مشاكل واضطرابات عف طريق

دعـ جيوشيا الرسمية ضد تمؾ الفصائل التي ال تمتزـ بالمبادػ القانونية او اإلنسانية وتسبب
الدمار لمدوؿ والشعوب وقد جاء ذلؾ في مواضع عديدة مثل التأكيد األمريكي عمى دعـ الجيش

المبناني ضد حزب هللا والجيش اليمني ضد اتباع الحوثي ....الخ ،وبعدىا جاءت دعوة االنظمة

إلى عدـ استخداـ العنف في التعامل مع شعوبيا بنسبة  %3،27وىنا يبرز الدور االخالقي
لمواليات المتحدة التي لـ تكتف بالمساعدات اإلنسانية لمشعوب المأزومة وانما تعدػ دورىا ذلؾ

إلى الضغط عمى االنظمة ودعوتيا إلى التعامل مع شعوبيا بشكل إنساني مف خالؿ القياـ

بإصالحات حقيقية وكف القمع واالخفاء القسرؼ وقمع المعارضة السياسية ....الخ ،ثـ اتت فئة

السعي إلى استقرار الشرؽ االوسط بنسبة  ،%1،53وبالنسبة نفسيا جاءت فئة الوقوؼ ضد

سياسة الحوثي العدوانية داخميا وخارجيا ،ثـ جاءت فئة التحذير مف خطورة الفكر المتطرؼ الذؼ

يصنع االرىاب بنسبة  %1،11اذ اف الواليات المتحدة مدركة بشكل جيد اف االفعاؿ انما تستند

إلى ايدلوجيات تحركيا وتتحكـ فييا ولذا فقد قالت المتحدثة باسـ الخارجية األمريكية هيذر نويرت
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(( يجب أن نتحمى باليقظة معا في مواجهة كل األيدولوجيات المتطرفة لمنع عودة داعش أو

ظهور التهديدات من أي جماعة إرهابية)) ،ثـ جاءت فئة دعوة روسيا لممساعدة في تخفيف

التوتر في سوريا بنسبة  %1،31واف ىذه الدعوة تبدو في ظاىرىا الطمب مف روسيا باعتبارىا

الحميف القوؼ والمباشر لنظاـ الرئيس بشار االسد الجل تيدئة االوضاع والتوصل لحموؿ سريعة
لمصراع الدائر في سوريا اال اف حقيقة الدعوة انما ىي تحميل روسيا جزء كبير مف المسؤولية

عما يجرؼ في البالد باعتبارىا تدعـ نظاـ االسد الذؼ يرتكب جرائـ ضد اإلنسانية بحسب وجية

النظر األمريكية ،وبالنسبة نفسيا جاءت فئة الدعوة لوقف العنف في بورما واحتراـ القانوف ،واخي ار
جاءت فئة التحقق مف مساعي ايراف لمبرنامج النووؼ بنسبة  .%1،21ينظر الجدوؿ ( . )7

جدوؿ (  )7يبيف العمل على ايجاد بديل لثقافت العنف والتطرف
تشجيع الطرؽ السممية في حل النزاعات

تكرار

%

المرتبة

ت

111

30.66

األولى

7

الضغط عمى كوريا الشمالية لنزع اسمحتيا النووية

22

18.16

الثانية

1

مواجية مخططات ايراف لزعزعة امف المنطقة

50

11.79

الثالثة

3

دعـ التداوؿ السممي لمسمطة

18

8.49

الرابعة

5

التنسيق دوليا لوقف سياسة كوريا الشمالية العدوانية

29

6.84

الخامسة

8

دعـ الجيوش النظامية في الدوؿ المضطربة ضد الفصائل المسمحة 71

5.43

السادسة

2

السعي إلى استقرار الشرؽ االوسط

20

4.72

السابعة

15

3.54

الثامنة

الوقوؼ ضد سياسة الحوثي العدوانية داخميا وخارجيا

15

3.54

الثامنة

 11التحذير مف خطورة الفكر المتطرؼ الذؼ يصنع االرىاب

13

3.30

التاسعة

 11دعوة روسيا لممساعدة في تخفيف التوتر في سوريا
 17الدعوة لوقف العنف في بورما واحتراـ القانوف

6

1.41

العاشرة

8

1.41

العاشرة

 11التحقق مف مساعي ايراف لمبرنامج النووؼ

3

0.71

الحادية عشرة

424

100

1

2
9

الفئات الفرعية

دعوة االنظمة إلى عدـ استخداـ العنف في التعامل مع شعوبيا

المجموع

 :8اظهار جودة المؤسسات السياسية األمريكية

حرصت منشورات الخارجية األمريكية كجزء مف جيود تنمية قوػ الواليات المتحدة الناعمة

عمى تأكيد جودة النظاـ السياسي األمريكي ومؤسساتو والمبادػ التي يستند الييا ،وقد تبيف مف
نتائج التحميل اف تبني الواليات المتحدة نيجا يدعـ االستقرار العالمي جاء في مقدمة الفئات

الفرعية وبنسبة  %11،15وىذه النقطة ميمة جدا في الخطاب األمريكي ال سيما فيما يتعمق
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بالقوة الناعمة فإظيار الواليات المتحدة كقوة ساعية إلى تحقيق االستقرار العالمي يعطييا مزيد

مف الثقة والمصداقية والتأثير االيجابي وقد تمت االشارة إلى ذلؾ باتجاىات عدة منيا دعـ الدوؿ

لتحقيق االستقرار ومحاولة تغميب فكرة المجوء إلى القانوف بدؿ العنف فضالا عف الضغط عمى

الجيات المسببة لمفوضى والتصدؼ ليا ،تمييا فئة دعـ الدوؿ الصديقة وبنسبة  %71،21وىذه
الفئة تعطي مدل والت داعمة لمفئة السابقة فدعـ الدوؿ الصديقة مف شأنو تحقيق فوائد كبيرة في
المجاالت كافة وقد تـ التركيز عمى الدوؿ التي تعاني مف مشكالت او الدوؿ التي تتعرض

لمتيديد فقد اكد وزير الخارجية ريكس تيمرسون في اتصال هاتفي مع وزير خارجية االردن أيمن
الصفدي دعم الواليات المتحدة المستمر والقوي لألردن في منع التصعيد شمالي سوريا ،ثـ

جاءت فئة التأكيد عمى اف المؤسسات الرسمية األمريكية تستند إلى مبادػ إنسانية بنسبة

 %71،71وىنا توضيح لفمسفة النظاـ السياسي األمريكي التي حاولت الخارجية تقديمو عمى انو
نظاـ قائـ عمى مبادػ إنسان ية وىذا ميـ في عممية ادارة القوة الناعمة لمدولة اذ اف النظاـ الذؼ

يستند إلى مثل تمؾ المبادغ ستكوف سياساتو وتحركاتو وكل ما يصدر عنو اخالقيا ،وبعد ذلؾ

اتت فئة استخداـ الواليات المتحدة لقوتيا بطريقة اخالقية بنسبة  %17،27ويبدو اف منتج

الخطاب مدرؾ بشكل جيد لضرورة التنويو إلى استخداـ الواليات المتحدة لمقوة خارج حدودىا

ولكف ىنا برر ذلؾ واعطاه صبغة ايجابية عمى اعتبار اف ذلؾ االستخداـ يتـ عمى وفق
الضرورات االخالقية وىو يمتقي مع بعض الفئات السابقة التي اشارت بشكل او اخر إلى اف

الواليات المتحدة دولة تتحمل مسؤولية اخالقية عمى مستوػ العالـ تتمثل في مساندة الدوؿ
والشعوب والوقوؼ بوجو كل مف يحاوؿ خرؽ النظاـ والقانوف الدولي ،بعد ذلؾ جاءت فئة اف

المؤسسات االمنية األمريكية متيقظة وتبذؿ جيود حثيثة لمحاربة االرىاب وبنسبة  %8،23اذ اف
مف مزايا الدولة القوية ال سيما الواليات المتحدة التي تعد المحارب األوؿ لالرىاب اف تمتمؾ

مؤسسات امنية تعمل بطرؽ ابتكارية وعممية وليا القدرة عمى مواجية االرىاب بكل اشكالو وفي
كل مكاف مف العالـ فقد قال المبعوث الرئاسي الخاص لمتحالف الدولي لمكافحة داعش بريت

تقريبا ،وأن
ماكغورك (( :أن تدفق المقاتمين اإلرهابيين من األجانب إلى سوريا قد توقف
ا
تعقبهم وايقافهم يتزايد .وقد كان لمتحالف دور أساسي في تطوير قاعدة بيانات اإلنتربول التي

تضم  340111اسم لتمكين الدول الشريكة من القبض عمى المقاتمين أثناء محاولتهم عبور
الحدود الدولية)) ،وبعدىا تمت االشارة إلى اف االدارة األمريكية حكيمة ومنطقية وبنسبة
 ،%1،99واخذت الفئة التي وصفت ق اررات ترامب بالشجاعة نسبة  ،%1،21واخي ار جاءت فئة

انسجاـ القوػ السياسية األمريكية وبنسبة  ،%1،52وعند النظر إلى فئات الجدوؿ ادناه نجد انيا
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صيغت بعناية الجل بناء صورة لمنظاـ السياسي األمريكي تتسـ بالقوة والحكمة والمنطقية فضالا
عف استناده إلى قيـ ومبادػ إنسانية تحفزه إلى السعي المتواصل الجل الدفاع عف حقوؽ اإلنساف
وتحقيق االستقرار العالمي وىذا احد اىـ مرتكزات القوة الناعمة  .ينظر الجدوؿ ( . )1

جدوؿ ( )1يبيف جودة المؤسسات السياسية األمريكية

تكرار

%

المرتبة

ت الفئات الفرعية
1

تبني الواليات المتحدة نيجا يدعـ االستقرار العالمي

119

31.05

األولى

7

دعـ الدوؿ الصديقة

21

20.80

الثانية

1

المؤسسات الرسمية األمريكية تستند إلى مبادػ إنسانية

21

20.23

الثالثة

3

تستخدـ الواليات المتحدة قوتيا بطريقة أخالقية

35

12.82

الرابعة

5

المؤسسات االمنية األمريكية متيقظة لمحاربة االرىاب

24

6.84

الخامسة

8

االدارة األمريكية حكيمة ومنطقية

14

3.99

السادسة

2

تتسـ ق اررات ترامب بالشجاعة

11

3.70

السابعة

2

انسجاـ القوػ السياسية األمريكية

7

0.57

الثامنة

351

100

المجموع

 .4محاربة االرهاب
تشكل محاربة االرىاب محو ار ميما في السياسة األمريكية وقد اخذت ايضا حي از متقدما في
الخطاب الصادر عف الخارجية األمريكية ،اذ تفرز لنا نتائج التحميل تصدر فئة " اقامة تحالفات

دولية لمحاربة االرىاب " المرتبة األولى وبنسبة  %31،75اذ قاؿ وزير الخارجية تيمرسوف(( :

نحن و فرنسا متفقون عمى محاربة داعش واحتواء اإلرهاب أينما ظهر)) ،عمما اف تصنيف

أمريكا لالرىاب اخذ اشكاال وجيات متعددة فيي إلى جانب داعش وتنظيـ القاعدة والنصرة تعد

كوريا الشمالية وايراف وحزب هللا وجماعة الحوثي جيات تمارس االرىاب وتدعمو ،تمييا فئة دعـ

جيود الدوؿ لمحاربة االرىاب وبنسبة  ،%18،58فقد اكد الرئيس األمريكي ترامب دعـ الواليات
المتحدة لدوؿ كثيرة مثل العراؽ ومصر واالردف وليبيا واليمف ....الخ في مواجية اإلرىاب ،كذلؾ

قالت هيذر نويرت (( :سنتابع العمل مع شركائنا في باكستان وحول المنطقة لمحاربة
اإلرهاب)) ،فضالا عف التأكيد في مواضع كثيرة ضمف منشورات الخارجية عمى عزـ أمريكا في
محاربة االرىاب ،ثـ جاءت فئة اف التحالف الدولي الذؼ تقوده الواليات المتحدة نجح في تحجيـ
تنظيـ داعش وىزيمتو وبنسبة  %13،12وىذه نتيجة ميمة تحاوؿ الخارجية األمريكية مف خالليا

التأكيد عمى اف جيود الواليات المتحدة اتت نتائجيا وىزمت االرىاب االمر الذؼ يشكل مكسبا
ليس ألمريكا وحمفائيا فحسب بل لممجتمع الدولي باسره ،كذلؾ تـ التأكيد عمى سعي الواليات
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المتحدة إلى محاسبة مستخدمي االسمحة المحرمة في سوريا وبنسبة  %11ال سيما واف موضوع
االسمحة المحرمة يعتبر مف الخطوط الحمراء عمى المستوػ الدولي ولذلؾ فقد قالت السفيرة

أن الواليات المتحدة ال
األمريكية في االمـ المتحدة نيكي هايمي(( :يجب أن يعرف نظام األسد ّ
تقبل استخدام سوريا لألسمحة الكيميائية  .سندافع عن المعيار الدولي ضد استخدام األسمحة

الكيميائية)) ،بعدىا تمت االشارة إلى اف الجيش األمريكي يتمتع بالجاىزية المطموبة لمحاربة
االرىاب وبنسبة  %2،19وعمى الرغـ مف اف الجيش ىو احد اىـ مظاىر القوة الصمبة اال اف
خطاب الخارجية األمريكية وظفو بشكل ضمني وذكي لتعزيز القوة الناعمة األمريكية اذ اف كل

االشارات لمجيش األمريكي تأتي في اطار تدخمو الجل الدفاع عف قيـ إنسانية نبيمو مثل حماية

المدنييف ،اما فئة تبني استراتيجية متطورة لمنع اإلرىابييف مف مياجمة الواليات المتحدة وشبكاتيا
الرقمية فقد حصمت عمى نسبة  ،%3،12وجاءت الدعوة إلى تنسيق واتخاذ التدابير لمنع تدفق

االرىابييف إلى مناطق النزاع بنسبة  ،%7،5وبالنسبة نفسيا جاءت فئة تجفيف منابع االرىاب
وحرمانة مف اية موارد ،ونالحع اف الفئات الثالث السابقة ركزت عمى فكرة رئيسة تمثمت في
اتخاذ تدابير نوعية في مواجية االرىاب تشير بشكل واضح إلى اف الواليات المتحدة دولة تحمل

فكر غير تقميدؼ يؤىميا إلى ادارة الصراع مع االرىاب في اكثر مف ميداف وباكثر مف اسموب ،ثـ

حازت فئة ادانة استخداـ المنظمات االرىابية لمتجنيد القسرؼ واالستغالؿ الجنسي نسبة %1،75
وىذا تعزيز لمقيـ التي تحاوؿ الخارجية األمريكية ربطيا بمبادػ السياسة األمريكية العامة  .ينظر

الجدوؿ ( . )3
جدول ( )4يبين الدور األرمري ي في رمحاربت االرهاب
ت الفئات الفرعية

تكرار

%

1

اقامة تحالفات دولية لمحاربة اإلرىاب

117

 41.25األولى

7

دعـ جيود الدوؿ لمحاربة اإلرىاب

51

 16.56الثانية

1

التحالف الدولي نجح في تحجيـ داعش وىزيمتو

38

 14.37الثالثة

3

العمل عمى محاسبة مسخدمي االسمحة المحرمة في سوريا

17

10

الرابعة

5

الجيش األمريكي يتمتع بالجاىزية المطموبة لمحاربة اإلرىاب

23

7.19

الخامسة

8

تبني استراتيجية متطورة لمنع اإلرىابييف مف مياجمة الواليات المتحدة 13

4.38

السادسة

2

الدعوة إلى التنسيق واتخاذ التدابير لمنع تدفق االرىابييف إلى مناطق النزاع

2

2.5

السابعة

2

تجفيف منابع االرىاب وحرمانو مف اية موارد

8

2.5

السابعة

3

1.25

الثامنة

320

100

9

وشبكاتيا الرقمية

ادانة استخداـ المنظمات اإلرىابية لمتجنيد القسرؼ واالستغالؿ الجنسي
المجموع
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 :3القيم اإل نسانية والحضارية التي تتبناها الواليات المتحدة

وفي مجاؿ القيـ اإلنسان ية والحضارية التي تتبناىا الواليات المتحدة فقد اخذت فئة وقوؼ

أمريكا ضد منتيكي حقوؽ اإلنساف المرتبة األولى وبنسبة  %12،19اذ اف ىذه القيمة تأتي في
مقدمة القيـ التي تنادؼ بيا الواليات المتحدة وتعتبرىا مف مميزات الثقافة والنظاـ السياسي

األمريكي فقد اظيرت منشورات الخارجية األمريكية الموقف األمريكي الداعـ والمساند لكل مف

يتعرض إلى انتياكات والوقوؼ بشكل حازـ ومؤثر ضد منتيكييا وفي ذلؾ قالت نيكي هايمي

جدا أن يرفع مجمس االمن صوته
السفيرة األمريكية الدائمة لدى األمم المتحدة (( :من المهم ا
عاليا عندما تهدد انتهاكات حقوق اإل نسان حياة المدنيين األبرياء)) ،وبعدىا فئة الدفاع عف
ا
اوضاع السكاف في الدوؿ المأزومة وبنسبة  %11،85وقد جاء ىذا الموقف ازاء أحداث عدة

تباينت بيف التنديد باعماؿ القتل والتعذيب واالختفاء القسرؼ وقمع المعارضات السياسية والعنف
ضد النساء واالطفاؿ ....الخ ،وبعدىا جاء السعي إلى تحقيق السالـ الدولي وبنسبة ،%11،11
اما دعـ االقميات التي تعرضت النتياكات فقد حصمت عمى نسبة  %2،11وتبيف المنشورات اف

السياسة األمريكية لدييا اىتماـ استثنائي باالقميات في مناطق النزاع لتوضيح اف القيـ األمريكية
قائمة عمى مساندة الفئات والشرائح المستضعفة ال سيما والكل يعرؼ اف االقميات الدينية والعرقية

في العالـ الثالث بشكل عاـ والشرؽ االوسط عمى وجو الخصوص تعرضت لعمميات استيداؼ

مستمرة طالت حياتيـ وممتمكاتيـ ووصمت إلى تيديد وجودىـ كجماعات بشرية تشكل النسيج

االجتماعي والثقافي لتمؾ الشعوب وقد اكد الرئيس ترامب التزامه بمساعدة المسيحيين

المضطهدين واألقميات الدينية ال سيما في العراق كذلؾ قاؿ وزير الخارجية تيمرسوف عند حديثو

عف اقمية الروىينغا (( :إن االختبار األساسي ألي ديمقراطية هو كيفية تعاممها مع أشد فئات

وتهميشا ،مثل قومية الروهينغا وسائر األقميات)) ،ثـ جاءت فئة تقديـ مرتكبي
السكان ضع افا
ا
الجرائـ اإلنسانية لمعدالة بنسبة  ،%5،31كذلؾ تمت االشارة إلى الدعـ األمريكي لمصحافة الحرة

والمستقمة عمى مستوػ العالـ وبنسبة  % 5،12السيما واف اظيار الواليات المتحدة كدولة تولي
اىتماما كبي ار واحتراما حقيقيا لحرية التعبير عف الرأؼ عبر صحافة حرة ومستقمة يؤكد عمى

اخالقية النظاـ السياسي فييا ويعزز مف قوتيا الناعمة بشكل كبير النيا ستكوف موضع اعجاب

وجذب لمف يتأثروف بيذا النوع مف المضاميف ،اما االىتماـ بالمياجريف والالجئيف فقد جاء بنسبة

 %3،28وليذا الموضوع ميزة خاصة في الثقافة األمريكية التي يشكل فييا المياجروف النسبة

االكبر لذلؾ فقد قالت نيكي هايمي (( :تفخر أمريكا بتراثها من المهاجرين وقيادتنا األخالقية لها
تاريخ طويل في توفير الدعم لممهاجرين والالجئين حول العالم ،ولم تقم أي دولة بأكثر مما
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قامت به الواليات المتحدة وسيستمر هذا العطاء)) ،كذلؾ فقد اكدت المنشورات موضوع التحميل

ادانة الواليات المتحدة لمرؽ بكل اشكالو وبنسبة  %1،12ال سيما واف مسألة الرؽ والعبودية ليا
توصيفيا الخاص في الثقافة األمريكية التي عانت مف ثقافة التمييز العنصرؼ واالستعباد إلى اف

تـ حظره بقوانيف اخذت مداىا الحقيقي في الثقافة الشعبية واصبحت ىذه الفكرة مف اشد االفكار

ممانعة لدػ األمريكاف ،اما دعـ ارساء قيـ العدالة والديمقراطية في العالـ فقد حازت نسبة

 ،%7،77وتمييا فئة دعـ الطفولة والوقوؼ بشدة ضد االعماؿ التي تؤذييـ وبنسبة ،%1،91
وبالنسبة نفسيا جاءت فئة منع العنف ضد النساء ،وعند التمعف بمنشورات الخارجية األمريكية

نجد انيا ال تنفؾ عف التركيز عمى اظيار التمييز االيجابي الذؼ توليو االدارة األمريكية لمفئات
والشرائح المستضعفة وفي مقدمتو التمييز المتمثل بدعـ االطفاؿ والنساء والسعي إلى ايقاؼ كل

اشكاؿ العنف التي يتعرضوف ليا ،اذ قاؿ الوزير تيمرسون (( :إن الواليات المتحدة لن تتراجع

أبدا عن دعمها لمساواة المرأة وسنواصل العمل عمى وضع حد لمعنف ضد النساء والفتيات

وضمان حقوقهن والفرص المتساوية)) ،كذلؾ تـ التأكيد عمى ضرورة معاممة الضحايا الذيف
تعرضوا النتياكات باحتراـ وبنسبة  ،%1،59كما احتمت فئة احتراـ حرية العبادة واالماكف
المقدسة بنسبة  ،%1،95واخي ار جاءت فئة دعـ الفكر المعتدؿ وكانت نسبتيا  . %1،81ينظر

الجدوؿ ( . )5
جدول (  )5يبين القيم اإلسنااسنيت والحضاريت التي تتبناها الوالياث المتحدة
ت

الوقوؼ ضد منتيكي حقوؽ اإلنساف

تكرار

%

171

 38.09األولى

7

الدفاع عف اوضاع السكاف في الدوؿ المأزومة

31

 13.65الثانية

1

تحقيق السالـ الدولي

37

 13.33الثالثة

3

دعـ االقميات التي تعرضت النتياكات

71

7.30

الرابعة

5

تقديـ مرتكبي الجرائـ اإلنسانية لمعدالة

12

5.40

الخامسة

8

دعـ الصحافة الحرة والمستقمة في العالـ

18

5.08

السادسة

2

االىتماـ بالمياجريف والالجئيف

ادانة الرؽ بكل اشكالو

15

4.76

السابعة

10

3.17

الثامنة

دعـ ارساء قيـ العدالة والديمقراطية في العالـ

7

2.22

التاسعة

 11دعـ الطفولة والوقوؼ بشدة ضد االعماؿ التي تؤذييـ

8

1.90

العاشرة

 11منع العنف ضد النساء

8

1.90

العاشرة

 17معاممة الضحايا الذيف تعرضوا النتياكات باحتراـ

5

1.59

الحادية عشرة

 11احتراـ حرية العبادة واالماكف المقدسة

3

0.95

الثانية عشرة

1

2
9

الفئات الفرعية
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 13دعـ الفكر المعتدؿ
المجموع

2

0.63

315

100

الثالثة عشرة

 :5تقديم المساعدات
وعند الحديث عف المساعدات نجد اف الخارجية األمريكية وظفت ىذا الموضوع بشكل كبير
في مجاؿ القوة الناعمة ال سيما واف المساعدات تعد مف اىـ االنشطة التي يمكف عف طريقيا

توضيح إنسانية النظاـ السياسي وحرصو عمى مساعدة المحتاجيف ،وقد تصدرت فئة العمل عمى
تسييل وصوؿ مواد االغاثة لممحتاجيف في مناطق النزاع الفئات الفرعية وبنسبة  %17،81اذ اف

الخارجية األمريكية ركزت في منشوراتيا عمى ىذا الجانب بشكل كبير عف طريق مطالبة كل
اطراؼ النزاعات والتأكيد عمييا مف اجل سماحيا بوصوؿ المساعدات إلى محتاجييا السيما اذا

عرفنا اف مالييف السكاف يعانوف مف نقص كبير في امدادات الغذاء والدواء في سوريا واليمف
وبورما وغيرىا مف مناطق النزاع وفي ىذا الشأف قاؿ البيت األبيض في تصريح رسمي (( :إن

الحجم الكبير لممعاناة في اليمن يح ّتم عمى أطراف الصراع كافة التركيز عمى تقديم المساعدات
إلى من يحتاجها والنظر إلى تسهيل وصول اإلغاثة اإل نسانية كأولوية عميا)) ،كذلك تمت
االشارة إلى تنفيذ سياسة الرئيس ترامب ال رسال الموارد الضرورية واإلغاثة لممسيحيين وغيرهم

من المضطهدين في الشرق األوسط ،ثـ جاءت فئة المساىمة في استقرار المناطق المحررة مف

داعش واعادة بناىا التحتية بنسبة  %71،11وفي ذلؾ محاولة واضحة لمتأكيد عمى اف جيود

الواليات المتحدة ال تقتصر عمى محاربة االرىاب وانما تمتد إلى ما بعد ذلؾ عف طريق بذؿ

الجيود الجل اعادة الحياة إلى المناطق المحررة مف داعش وذلؾ ياتي بخطوات عديدة تتمثل
باعادة االستقرار االمني واالجتماعي والسياسي فضالا عف المساىمة في اعادة البنى التحتية

المدمرة جراء الحرب ،وقد قالت هيذر نويرت (( :نظل ممتزمين بالوقوف مع حكومة العراق
والشعب العراقي لتحقيق استقرار المناطق المحررة من سيطرة داعش)) ،وبالنسبة نفسيا جاءت

فئة أمريكا عنصر فاعل في المجتمع الدولي ومساىـ في كل البرامج اإلنسانية اذ اف التركيز
عمى نشاط االدارة األمريكية في المجاالت اإلنسانية مف شأنو اف يرسـ جانبا ميما مف صورة

الواليات المتحدة يتمثل في إنسانية تمؾ الدولة القوية عمى عكس االنماط التقميدية التي تربط بيف
الواليات المتحدة والقوة الصمبة واستخداماتيا وىذا يؤكد اىتماـ الخطاب األمريكي بالقوة الناعمة

وعوامل الجذب التي تحاوؿ الواليات المتحدة تبنييا واالستفادة منيا ،كذلؾ تمت االشارة إلى الدعـ

األمريكي لعودة النازحيف إلى مناطقيـ وبنسبة  %12،17فقد كاف موقف الواليات المتحدة مساند

لمبدأ العودة الطوعية لمنازحيف مف مناطق سكناىـ جراء الحروب والنزاعات في العراؽ وسوريا
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وبورما واليمف وغيرىا فقد قال وزير الخارجية ريكس تيمرسون (( :نحن ندعو الحكومة البورمية

داخميا لمعودة إلى ديارهم بأمان
إلى االلتزام بتهيئة الظروف الالزمة لجميع الالجئين والنازحين
ا
وطوعيا)) ،وجاءت فئة دعـ مشاريع عالج االمراض المستعصية في الدوؿ الفقيرة وبنسبة
ا
 ،%5،12اما فئة نزع مخمفات داعش مف االلغاـ فقد حازت نسبة  . %12،7ينظر الجدوؿ
(. )8
جدول (  )6يبين أسنشطت الوالياث المتحدة في رمجال تقديم المااعداث
ت الفئات الفرعية

تكرار

%

1

العمل عمى تسييل وصوؿ مواد االغاثة لممحتاجيف في مناطق النزاع

35

 32.61األولى

7

المساىمة في استقرار المناطق المحررة مف داعش واعادة بناىا التحتية

79

 21.01الثانية

1

أمريكا عنصر فاعل في المجتمع الدولي ومساىـ في كل البرامج 79

 21.01الثانية

3

دعـ عودة النازحيف إلى مناطقيـ

75

 18.12الثالثة

اإلنسانية

المرتبة

5

دعـ مشاريع عالج االمراض المستعصية في الدوؿ الفقيرة

2

5.07

الرابعة

8

نزع مخمفات داعش مف األلغاـ

3

2.17

الخامسة

112

111

المجموع

 :6قوة السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية
لقد اخذت السياسة الخارجية األمريكية مساحة ميمة مف منشورات و ازرة الخارجية التي

حاولت بشكل واضح اعطاء توصيفات ايجابية لطبيعة تمؾ السياسة عف طريق التركيز عمى

عالقات الواليات المتحدة المتزنة مع دوؿ العالـ والمبنية عمى االحتراـ والمرتكزة عمى مبادػ
ثابتة ،وقد تبيف مف النتائج اف فئة الواليات المتحدة حريصة عمى توثيق عالقاتيا الدبموماسية مع

دوؿ العالـ تصدرت الفئات الفرعية وبنسبة  %81،11فموقع الواليات المتحدة كالدولة االقوػ في
العالـ يحتـ عمييا اقامة عالقات مع جميع الدوؿ انطالقا مف فكرة القوة الناعمة التي تؤكد عمى

اف العالقات الجيدة والتاثير الطوعي قد ُيكسب الدولة مكاسب تفوؽ مكاسبيا المتحصمة عف
طريق القوة المباشرة ،تمييا فئة االنفتاح عمى العالـ وتوضيح السياسة األمريكية وبنسبة
 %15،58وىذه الفئة تاتي مكممة لمفئة السابقة فعممية شرح السياسات األمريكية وتوضيحيا
لمعالـ مف شأنيا اف تطرح الواليات المتحدة بشكل ايجابي واف تبرر سياساتيا وتؤطرىا بما يجعميا

محط اعجاب الجميع ،وبعدىا االشارة إلى تبني سياسة فرض عقوبات عمى كل مف يقف ضد

تحقيق السالـ وبنسبة  %11وحتى االساليب القسرية مثل فرض العقوبات فاف أمريكا تحاوؿ

اظيارىا بطريقة اخالقية مؤثرة اذ اف االدارة األمريكية تستخدـ ىذا االسموب ضد منتيكي حقوؽ
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اإلنساف ومديمي امد النزاعات وفي ذلؾ قالت نيكي هايمي (( :الواليات المتحدة مستعدة التخاذ
تدابير إضافية ضد الحكومة – أو أي طرف – ما لم تعمل عمى إنهاء العنف وتخفيف المعاناة

في جنوب السودان)) ،ثـ جاءت فئة سياسة أمريكا تجاه قضية القدس واضحة بنسبة %5،55
وبالنسبة لمقدس فاف الموقف األمريكي منحاز بشكل واضح لجانب اسرائيل ال سيما بعد اعالف
الرئيس ترامب قرار نقل سفارة بالده في اسرائيل إلى القدس واعتبار االخيرة عاصمة رسمية

السرائيل مبرريف ذلؾ باف القدس تاريخيا مدينة ييودية وقد دافع ترامب عف ق ارره قائال (( :إن

هذا القرار ال ُيقصد به ،بأي شكل من األشكال ،أن يعكس خروجا عن التزامنا القوي بتسهيل
التوصل إلى اتفاق دائم لمسالم ،نريد أن يكون هناك اتفاقا يكون بمثابة صفقة عظيمة
لإلسرائيميين وصفقة عظيمة لمفمسطينيين)) ،وحازت فئتي أمريكا ممتزمة بنظاـ حمف الناتو وامف
اوربا و الخارجية األمريكية تيدؼ إلى تعزيز التواصل مع وسائل اإلعالـ العربية المرتبة ذاتيا

وبنسبة  ،%7،77واخي ار تـ التأكيد عمى ادانة سياسة روسيا السمبية تجاه المساعي الدولية
لمتحقيق في استخداـ نظاـ االسد االسمحة الكيمياوية وبنسبة  %1،11ومف الجدير باالشارة إلى

اف تعزيز الصورة االيجابية ال تأتي دائما عف طريق امتداح النفس فأحيانا تأطير الخصـ باطار

سمبي يعزز صورة منتج المضموف بشكل او اخر وىنا نجد اف توصيف روسيا بانيا تتعمد
تعطيل المساعي الدولية في التحقيق بشاف استخداـ االسمحة الكيمياوية في سوريا يعزز الموقف

األمريكي المطالب بذلؾ ويمنح الواليات المتحدة المزيد مف الدعـ واالعجاب عمى المستوػ
العالمي  .ينظر الجدوؿ ()2

جدوؿ ( )2يبيف قوة السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية

ت الفئات الفرعية

المرتبة

تكرار

%

1

الواليات المتحدة حريصة عمى توثيق عالقاتيا الدبموماسية مع دوؿ العالـ

57

 63.33األولى

7

االنفتاح عمى العالـ وتوضيح السياسة األمريكية

13

 15.56الثانية

1

تبني سياسة فرض عقوبات عمى كل مف يقف ضد تحقيق السالـ

9

10

الثالثة

3

سياسة أمريكا تجاه قضية القدس واضحة

5

5.55

الرابعة

5

أمريكا ممتزمة بنظاـ حمف الناتو وامف اوربا

2

2.22

الخامسة

2

2.22

الخامسة

1

1.11

السادسة

8
2

الخارجية األمريكية تيدؼ إلى تعزيز التواصل مع وسائل اإلعالـ العربية
ادانة سياسة روسيا السمبية تجاه المساعي الدولية لمتحقيق في استخداـ
نظاـ االسد االسمحة الكيمياوية

91

المجموع
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 :7بث األمل ونشر التفاؤل

وفي مواضع أخرػ مف منشورات الخارجية األمريكية يتـ تقديـ الواليات المتحدة عمى انيا

مصدر لالمل والتفاؤؿ عف طريق سياساتيا الرامية إلى المساعدة والتمكيف لكل شعوب االرض

وتذليل المعوقات اماـ ذلؾ ،ونجد اف فئة تمكيف الشعوب مف تحقيق طموحاتيا تصدرت الفئات

األخرػ وبنسبة  %31،25وفي ىذه الفئة تظير الواليات المتحدة بدور القوة االخالقية التي
توظف امكانياتيا مف اجل مساعدة الشعوب في تجاوز محنيا ومشكالتيا واالخذ بيدىا الجل

تحقيق اىدافيا عف طريق تطوير امكانياتيا وتمكينيا وصوال إلى استثمار مواردىا المادية والبشرية

وقد قالت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت (( :التقى نائب وزير الخارجية سوليفان مع
رئيس الوزراء الميبي فايز سراج لمتأكيد عمى استمرار شراكة الواليات المتحدة مع ليبيا وحكومة

الوفاق الوطني والتزام الواليات المتحدة بمساعدة الشعب الميبي لتحقيق مستقبل أكثر استق ار ار

واتحادا ورخاء)) ،تمييا فئة العمل عمى تخميص المدنييف مف قبضة داعش وبنسبة  %11،92اذ
اف الخارجية األمريكية لـ تركز عمى الجيد القائـ عمى القوة الصمبة مثل االعماؿ العسكرية ضد

داعش فقط وانما وظفت ادوات القوة الناعمة آخذت بنظر االعتبار اف السكاف تحت سيطرة

داعش يعانوف مف اوضاع معيشية ونفسية سيئة لمغاية لذلؾ بادرت بالتحرؾ العطائيـ المزيد مف
االمل بالخالص عف طريق التحركات الممموسة عمى االرض والتواصل مع اولئؾ السكاف بشتى

الطرؽ واوليا اإلعالـ إلعالميـ اف جيود الواليات المتحدة وحمفائيا ستؤدؼ بال شؾ إلى ىزيمة
داعش وتحقيق الحرية ليـ ،ثـ جاءت فئة السعي إلى انياء الصراع الفمسطيني االسرائيمي
والتوصل إلى اتفاؽ سالـ دائـ بنسبة  %18،91اذ قاؿ الرئيس ترامب (( :تظل الواليات المتحدة
ممتزمة التزاما عميقا بالمساعدة في تسهيل اتفاق سالم مقبول لدى كال الطرفين ،وأعتزم أن

أفعل كل ما بوسعي لممساعدة في صياغة مثل هكذا اتفاق ،وستدعم الواليات المتحدة حل

الدولتين إذا وافق عميه كال الطرفان)) والبد مف االشارة إلى اف موقف الواليات المتحدة مف
الصراع الفمسطيني االسرائيمي يختمف عف المواقف العربية واالسالمية مف الموضوع الختالؼ

االسس التي ينبني عمييا ذلؾ الموقف اصال ،لذلؾ فالبد عند تحميمنا نأخذ ىذا االختالؼ بنظر
االعتبار فما تعتبره االدارة األمريكية دعما لمسالـ يعتبره العرب والمسمميف دعما لمتطرؼ وىضما

لمحقوؽ ولكف البد اف نعرؼ اف الواليات المتحدة توجو خطاباتيا وتسوؽ مواقفيا ليس لمعرب فقط
وانما لمعالـ اجمع ،وبعد ىذه المقاربة والتوضيح فقد بينت منشورات الخارجية األمريكية اف
الواليات المتحدة قررت نقل سفارتيا لمقدس باعتبار االخيرة عاصمة السرائيل معممة ذلؾ إلى اف

عممية فرض االمر الواقع قد تقود إلى اقامة دولتيف فمسطينية واسرائيمية تعيشاف بسالـ عمى حد
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التعبير األمريكي ويمثل ذلؾ فرصة تاريخية لطرفي النزاع ،كذلؾ فاف فكرة نشر روح االمل لـ
تقتصر عمى القضية الفمسطينية فقد حاولت المنشورات العمل عمى نشر روح االمل لدػ االقميات

وجاءت ىذه الفئة بنسبة ذلؾ  ،%2،35واخي ار جاءت فئة تمكيف ذوؼ االحتياجات الخاصة بنسبة
 ،%7،27ونرػ اف الفئتيف االخيرتيف تعداف مف المبادػ التي يجمع عمييا كل البشر ويعتبر مف
يتبناىا ويعمل عمى رعاية اعضائيا " االقميات وذوؼ االحتياجات الخاصة " يمتمؾ مبادػ إنسانية
والتزاما اخالقيا يستحق االحتراـ ولذلؾ فقد حرصت الخارجية األمريكية عمى تأكيد الدور

األمريكي في ذلؾ لمحصوؿ عمى مزيد مف االحتراـ والجاذبية  .ينظر الجدوؿ ( . )2
جدوؿ ( )2يبيف الدور األمريكي في بث االمل ونشر التفاؤؿ
الفئات الفرعية

تكرار

%

تمكيف الشعوب مف تحقيق طموحاتيا

79

40.85

العمل عمى تخميص المدنييف مف قبضة داعش

22

30.98

السعي إلى انياء الصراع الفمسطيني االسرائيمي والتوصل إلى اتفاؽ سالـ دائـ

12

16.90

العمل عمى نشر روح االمل لدػ االقميات

6

8.45

تمكيف ذوؼ االحتياجات الخاصة

7

2.82

المجموع

21

100

 :8جاذبية النظام االقتصادي األمريكي
نظ ار الف نوع النظاـ االقتصادؼ وجاذبيتو يعداف مف اىـ مؤشرات القوة الناعمة فقد ركزت

الخارجية األمريكية عمى ذلؾ مستندة إلى حقائق يعرفيا الجميع متمثمة بقوة االقتصاد األمريكي
وتطور منتجاتو ،لذا فقد جاءت فئة السعي إلى بناء عالقات اقتصادية فاعمة مع الدوؿ في مقدمة

الفئات بنسبة  ،%11،11يميو فئة االقتصاد األمريكي يستقطب المستثمريف ورجاؿ االعماؿ
والشركات بنسبة  %12،73ونالحع اف ىاتيف الفئتيف حاولتا اعطاء تصور ايجابي عف طبيعة

االوضاع االقتصادية األمريكية التي تمثل بيئة استثمارية مثالية جاذبة لرؤوس االمواؿ واف ىذه

الصفة ناتجة عف نظاـ اقتصادؼ قائـ عمى اسس عممية وعالقات فاعمة عمى المستوػ العالمي
وقد وردت الكثير مف المنشورات التي اشارت إلى اتصاالت ولقاءات تجرييا شخصيات أمريكية
مرموقة مع مختمف دوؿ العالـ مف اجل اقامة وتعزيز عالقات اقتصادية متينة مبنية عمى اسس

المصالح المشتركة ،ثـ جاءت فئة سعي الواليات المتحدة إلى تعزيز النمو االقتصادؼ عمى

مستوػ العالـ بنسبة  %11،21اذ قال وزير الخارجية تيمرسون (( :في أي مكان ممكن نقوم
بتعزيز وتقوية نمو اقتصادي شامل لمساعدة شركائنا لتحقيق احتياجاتهم التنموية .وفي

النهاية سيفتح هذا األمر األسواق لمسمع والتجارة األمريكية ويدعم الرخاء لمجميع)) ،وبعد ذلؾ
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اتت فئة اقتصاد الواليات المتحدة يتمتع بالقوة ويوفر لمشعب األمريكي الرخاء بنسبة %11،15
وىذه الفئة تمتقي مع الفئتيف األولى والثانية التي تسعى إلى اعطاء تصور عف قوة االقتصاد

األمريكي ،ثـ فئة البضائع األمريكية تمقى رواج في االسواؽ العالمية وكانت نسبتيا %2،87
وىذا دليل تسوقو منشورات الخارجية وتحاوؿ التأكيد مف خاللو عمى جودت المنتجات األمريكية

التي تشير بشكل مباشر إلى جودت النظاـ االقتصادؼ المنتج ليا ال سيما اذا عرفنا اف السمع
والخدمات فضالا عف وظيفتيا االساسية في اشباع احتياجات المستيمكيف فانيا تحمل مضاميف
ثقافية تستعمل في اعطاء تصورات عف الدوؿ والمؤسسات يتوافق وجودة تمؾ المنتجات ،ثـ

جاءت فئة دعـ اقتصاديات الدوؿ الفقيرة بنسبة  ،%5،12وجاءت بالنسبة نفسيا فئتي الواليات

المتحدة ممتزمة بفتح األسواؽ والتجارة الحرة والنزيية ،وسعي أمريكا إلى محاربة الفساد
االقتصادؼ اينما كاف ،وىذه الفئات الثالث تؤكد عمى اف النظاـ االقتصادؼ األمريكي ال يسعى

إلى الربح فقط وانما ىو اقتصاد مسؤوؿ يخصص جزء مف موارده لدعـ االقتصاديات الفقيرة
فضالا عف انو اقتصاد نزيو وبعيد عف الفساد وال يقوـ باؼ تصرفات مف شأنيا االضرار باآلخريف
وىذا ترويج واضح لالقتصاد األمريكي يسعى إلى جذب المستثمريف ورؤوس االمواؿ ال سيما اذا

عرفنا اف رأس الماؿ يبحث عف البيئات االستثمارية اآلمنة والبعيدة عف الفساد ،واخي ار تـ التأكيد

عمى اف ادارة ترامب تدافع عف مصالح قطاع األعماؿ األمريكي والعماؿ ودافعي الضرائب

وبنسبة  . %1،35ينظر الجدوؿ ( . )9

جدوؿ ( )9يبيف جاذبية االقتصاد األمريكي
الفئات الفرعية

تكرار

%

السعي إلى بناء عالقات اقتصادية فاعمة مع الدوؿ

12

31.03

االقتصاد األمريكي يستقطب المستثمريف ورجاؿ االعماؿ والشركات

11

17.24

سعي الواليات المتحدة إلى تعزيز النمو االقتصادؼ عمى مستوػ العالـ

2

13.80

اقتصاد الواليات المتحدة يتمتع بالقوة ويوفر لمشعب األمريكي الرخاء

8

10.35

البضائع األمريكية تمقى رواج في االسواؽ العالمية

5

8.62

دعـ اقتصاديات الدوؿ الفقيرة

3

5.17

الواليات المتحدة ممتزمة بفتح األسواؽ والتجارة الحرة والنزيية

1

5.17

تسعى أمريكا إلى محاربة الفساد االقتصادؼ اينما كاف

3

5.17

ادارة ترامب تدافع عف مصالح قطاع األعماؿ األمريكي والعماؿ ودافعي الضرائب

7

3.45

المجموع
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اف احتراـ حقوؽ المرأة والعمل عمى تمكينيا وصوال إلى مساواتيا بالرجل واعتبارىا عنص ار

اساسيا في عممية التنمية احدػ اىـ سمات المجتمعات المتحضرة ولذلؾ فقد حاولت منشورات

الخارجية األمريكية التأكيد عمى حرص الواليات المتحدة عمى مساعدة النساء في مختمف انحاء

العالـ ،وقد جاءت في المقدمة فئة دعـ النساء الالتي تعرضف لمعنف بنسبة  %51ال سيما اذا
عرفنا اف العنف ضد النساء ظاىرة منتشرة في جميع انحاء العالـ " بنسب متفاوتة " واف عممية

التصدؼ ليا ومحاولة تحجيميا تأتي في مقدمة النقاط التي تحاوؿ المنشورات موضوع التحميل

التركيز عمييا وابرازىا كإحدػ اولويات السياسة األمريكية في ىذا الشأف ،وقد قاؿ الوزير

تيمرسوف (( :ستواصل الخارجية األمريكية العمل إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع

أنحاء العالم)) ،تمييا فئة دعـ دور المراة في مجاؿ االعماؿ وبنسبة  %71،59وىنا نجد اف و ازرة
الخارجية قد اوضحت آلية التمكيف التي تعتزـ تبنييا وذلؾ عف طريق الشروع بدعـ المرأة العاممة

ال سيما اف العمل واالستقاللية المالية يعتبراف مف اىـ مقومات التمكيف التي يمكف اف تحصل

عمييا المرأة وقد قاؿ تيمرسون (( :ستكون القمة العالمية لريادة األعمال التي تنعقد لممرة األولى
في جنوب آسيا ،فرصة مهمة لمهند والواليات المتحدة لتعزيز التمكين االقتصادي لممرأة)) ،ثـ

جاءت فئة العمل عمى تنفيذ برامج لتمكيف النساء في الدوؿ النامية بنسبة  %12،85واف التركيز
عمى الدوؿ النامية مسألة ميمة الف المرأة فييا تعاني مف التيميش واالضطياد ولـ تأخذ نصيبيا

في العمل واف اظيار الحرص األمريكي عمى دعـ النساء في تمؾ الدوؿ يعطي الواليات المتحدة

المزيد مف التميز االيجابي ،واخي ار جاءت فئة دعـ رائدات األعماؿ حوؿ العالـ وبنسبة

 %11،28وىنا نجد توجيا نخبويا في عممية التمكيف ينطمق مف الحركة النسوية التي تؤمف باف
المرأة اذا ما اصبحت صاحبة قرار ورائدة في مجاؿ عمميا ىي افضل مف سيعمل عمى مساعدة

وتمكيف النساء ولذلؾ فقد اظيرت منشورات الخارجية األمريكية ابنة الرئيس األمريكي
ومستشارته إيفانكا تقود الوفد األمريكي في القمة العالمية لريادة االعمال لمتأكيد عمى دور

النساء في ريادة األعمال ،اف عممية التركيز عمى القطاع النسوؼ واظيار االىتماـ األمريكي بو
يوضح بشكل جمي السعي األمريكي لبناء قوتيا الناعمة لدػ كل القطاعات االجتماعية وفي
مختمف انحاء العالـ حتى واف كانت ىذه القطاعات غير مؤثرة في الوقت الحالي الف بناء

تصورات ايجابية لمواليات المتحدة ىو اليدؼ االساس الذؼ يؤدؼ إلى اكسابيا المزيد مف القوة

الناعمة والجاذبية المؤثرة  . .ينظر الجدوؿ (. )11

جدوؿ ( )11يبيف الدعـ األمريكي لممرأة
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الفئات الفرعية
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دعـ النساء الالتي تعرضف لمعنف

12

50

دعـ دور المراة في مجاؿ االعماؿ

7

20.59

العمل عمى تنفيذ برامج لتمكيف النساء في الدوؿ النامية

8

17.65

دعـ رائدات األعماؿ حوؿ العالـ

3

11.76

المجموع

34

100

 :01االبداع واالبتكار وثقافة التميز
عادة ما يتـ طرح الواليات المتحدة عمى انيا صاحبة ثقافة ابتكارية وغير تقميدية وىذا ما

يميزىا عف الثقافات األخرػ ،ولذلؾ نجد اف منشورات الخارجية تناولت ىذا الموضوع في مواطف

عدة ،فعند الحديث عف االبداع واالبتكار وثقافة التميز نجد اف فئة تبني استراتيجية مبتكرة
لمواجية التحديات التي تواجو االمف االقتصادؼ والوطني األمريكي تصدرت بقية الفئات وبنسبة

 %33،33ونالحع اف ىذه الفئة تحتوؼ العديد مف المؤشرات الضمنية التي تعزز مكانة الواليات
المتحدة اذ تحاوؿ الخارجية األمريكية التأكيد عمى اف االستراتيجيات التي تتبعيا االدارة األمريكية
ىي دفاعية لحماية المصالح األمريكية مف التيديدات فضالا عف اف ىذه االستراتيجيات غير
تقميدية وىذا يشير إلى التطور األمريكي في التعامل مع األحداث ،وبعدىا دعـ فرؽ التقييـ

والحموؿ اإلبداعية لمساعدة الشعوب في الدوؿ المازومة وبنسبة  %72،22وعمى الرغـ مف اف
الخارجية األمريكية قد اشارت إلى مسألة دعـ الشعوب المأزومة في اماكف سابقة اال اف نوع
الدعـ ىنا يتخذ شكال ابتكاريا عف طريق تبني الواليات المتحدة الؼ جية لدييا حموؿ فاعمة

وعممية مف شأنيا التوصل إلى حموؿ سريعة وباقل التكاليف والتضحيات وقد اشارت منشورات

الخارجية األمريكية إلى اعالن مكتب الديمقراطية وحقوق اإل نسان والعمل في الخارجية

األمريكية عن مسابقة مفتوحة لممنظمات المهتمة بتقديم طمبات لممشاريع التي تدعم جهود

التوصل إلى حل سممي لمنزاع في اليمن .ويشمل ذلك تسريح المقاتمين واعادة دمجهم ،بمن
فيهم األطفال المجندون ،ثـ جاءت فئة أمريكا تدعـ وتشجع المشاريع االبتكارية بنسبة

 %18،88ولـ تقتصر االبتكارية عمى الحموؿ لممشكالت وانما سحبت المنشورات صفة االبتكارية
حتى عمى المشاريع االعتيادية ومحاولة جعميا صفة ترافق التحركات واالنشطة األمريكية

بمختمف المياديف ،واخي ار دعـ مشاريع المؤسسات في التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وبنسبة

 . %11،11ينظر الجدوؿ ( . )11

جدوؿ (  )11يبيف اف الثقافة األمريكية تتصف باالبداع واالبتكار والتميز
تكرار

الفئات الفرعية
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دعـ فرؽ التقييـ والحموؿ اإلبداعية لمساعدة الشعوب في الدوؿ المازومة

8

44.44

تبني استراتيجية مبتكرة لمواجية التحديات التي تواجو االمف االقتصادؼ والوطني األمريكي

5

27.77

أمريكا تدعـ وتشجع المشاريع االبتكارية

1

16.66

دعـ مشاريع المؤسسات في التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة

7

11.11

المجموع

18

100

 :00دعم التعميم

لقد اتى التعميـ في المرتبة االخيرة مف منشورات الخارجية األمريكية وقد يكوف السبب في ذلؾ

اف الخارجية مؤسسة متخصصة في الشأف السياسي وعالقات الواليات المتحدة الخارجية وكل ما

يرتبط بيا مف أحداث عسكرية او ازمات اقتصادية او إنسانية ،وعمى الرغـ مف ذلؾ اال اف

موضوع التعميـ يشكل أىمية لـ تغفل عنيا الواليات المتحدة في عممية صنع وتعزيز قوتيا الناعمة

فقد عرضتيا بشكل نوعي يعزز جاذبية الواليات المتحدة اذ نجد اف فئة دعـ فرص التعميـ في

المناطق المأزومة جاءت المرتبة األولى وبنسبة  %52،11وىذه محاولة لمتأكيد عمى اف الدعـ

األمريكي لمشعوب المأزومة لـ يقتصر عمى المساعدات الغذائية والدوائية وانما عممية المساعدة
تستيدؼ التعميـ الذؼ يعد االساس في نيضة الشعوب وخمق جيل مف المتعمميف والمثقفيف وىذا

يصب في صميـ تطوير القوة الناعمة األمريكية وقد اشارت الخارجية األمريكية في منشور ىذا

نصو (( منذ تحرير الرقة من قبل شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية بدأ األطفال العودة إلى
مدارسهم وقد تم إعادة توفير التعميم إلى األطفال الذين لم يدخموا المدارس لـ 5سنوات وتوفير

الكتب الدراسية لـ 81ألف طالب في  56مدرسة)) ،وبعدىا جاءت فئة دعـ برامج التبادؿ الدولي
في مجاؿ التعميـ وبنسبة  %75وىي انتقالة إلى نطاؽ اوسع اذ اف برامج التبادؿ الدولي تعني

اف الواليات المتحدة توظف جامعاتيا ومؤسساتيا العممية المتطورة لمساعدة الجامعات في الدوؿ
النامية والفقيرة عف طريق تبادؿ الخبرات والبرامج التعميمية وقد اكد احد المنشورات موضوع

التحميل اف الخارجية األمريكية تريد أن يكون التعميم الدولي جزءا من كل الحياة الدراسية لكل

طالب ،واخي ار اتت فئة دعـ مناىج التعميـ الداعمة لفكرة الطاقة المتجددة في الدوؿ النامية وبنسبة
 %18،88وىذه النقطة ميمة لمغاية في موضوع القوة الناعمة النيا تشير إلى التواصل األمريكي
مع الدوؿ النامية في مجاؿ التعميـ مف جية واستعداد الواليات المتحدة لدعـ كل ما ىو ابتكارؼ
ومفيد لمدوؿ النامية التي ىي بأمس الحاجة إلى مناىج نوعية مف شأنيا تطوير الطمبة  .ينظر

الجدوؿ ( . )17

جدوؿ ( )17يبيف الدعـ األمريكي لمتعميـ
تكرار

الفئات الفرعية
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استنتاجات البحث:
 .1بدأت الواليات المتحدة االعتماد بشكل كبير عمى القوة الناعمة لدعـ مكانتيا الدولية بسبب
بروز العديد مف مراكز القوػ العالمية فضالا عف تنامي الرأؼ العاـ وزيادة تأثيره .

 .7سخرت الخارجية األمريكية موقع تويتر الذؼ يعد منصة إعالمية ميمة لمخاطبة الرأؼ العاـ

العالمي بيدؼ إظيار النظاـ األمريكي كنظاـ مثالي يحتذػ بو وابراز مواطف التميز والجذب
التي يتمتع بيا.

 .1اشارت منشورات الخارجية إلى قوة ووضوح السياسية الخارجية األمريكية وقوة عالقاتيا
الدبموماسية عف طريق االنفتاح عمى دوؿ العالـ لتوضيح تمؾ السياسات وكسب الدعـ والتأييد

 .3أوضحت منشورات الخارجية األمريكية الدور اإليجابي لمواليات المتحدة في التعامل مع
االزمات العالمية وحميا بالطرؽ السممية والعمل عمى إيجاد بديل لثقافة العنف والتطرؼ .

 .5حاولت منشورات الخارجية إبراز الواليات المتحدة بوصفيا دولة متقدمة صاحبة ثقافة متميزة

ترقى اف تكوف نموذجا ناجحا لكل الثقافات العالمية ،ولدييا مؤسسات متطورة تعمل بطرؽ

ابتكارية ،وتستند إلى مبادػ إنسانية تسعى عف طريقيا إلى دعـ االستقرار العالمي ،فضالا
عف جاذبية االقتصاد األمريكي الذؼ يستقطب المستثمريف مف كل انحاء العالـ .

 .8اكدت المنشورات عمى الموقف األمريكي الثابت مف اإلرىاب ودعـ جيود الدوؿ التي تعاني
منو والمساعدة في تحجيـ المنظمات اإلرىابية وىزيمتيا في اكثر مف مكاف في العالـ .

 .2بينت منشورات الخارجية اف الواليات المتحدة ممتزمة بمساندة الشرائح واألقميات المستضعفة

التي تتعرض إلى انتياكات ،ومناصرتيا لمنساء في كافة انحاء العالـ والعمل عمى دعميف
وتمكينيف لمحصوؿ عمى حقوقيف الكاممة ،فضالا عف دعميا لممياجريف والالجئيف مف
مختمف الجنسيات وسعييا إلى إرساء قيـ العدالة والتسامح والمساواة .

 .2اولت الواليات المتحدة أىمية كبيرة لمسألة تقديـ المساعدات اإلنسانية لمشعوب التي تتعرض
إلى مشكالت امنية او اقتصادية وعممت عمى عودة طوعية لمنازحيف إلى مناطق سكناىـ بعد

إعادة تأىيل بناىا التحتية وتأميف استقرارىا ،وعممت عمى بث االمل والتفاؤؿ مف اجل
مساعدة الشعوب المأزومة في تجاوز مشكالتيا .
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