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 جوزيف ناي

  بيانات النشر
  يك أفيرز ببل: نيويورك 
)٢٠٠٤( 

، باهتمام واسع منذ ، الذي ألفه جوزيف ناي"وسائل النجاح في السياسة العالمية: القوة الناعمة"حظي كتاب 
ًصدوره، سواء داخل الواليات المتحدة األمريكية أو الدول العربية واإلسالمية، التي كانت مسرحا الستخدام القوة 

 منصب ٢٠٠٤وناي، الذي يشغل منذ إبريل . ٢٠٠٣ على العراق عام بلغت ذروتها في الحرباألمريكية بصورة 
 في مواقع عدة ١٩٧٧، أكاديمي بارز، عمل منذ عام أستاذ كرسي السلطان قابوس للعالقات الدولية بجامعة هارفارد

تى مساعد وزير الدفاع لشؤون األمن الدولي ح، وشغل منصب وزارتي الخارجية والدفاع، وأجهزة االستخباراتمن 
 . ١٩٩٥عام 

 التي تتناول طبيعة العالقات الدولية في العالم المعاصر وموقع الواليات المتحدة منها، وفي ًألف ناي عددا من الكتب
الزخم ًكتابه األخير يواصل مناقشة القضايا التي سبق أن تعرض لها في كتبه ومقاالته ودراساته السابقة، معتمدا على 

ما أفرزته من تداعيات تصب، في مجملها، في صالح رؤيته للقوة األمريكية وأساليب  والكبير للحرب على العراق
  .ممارستها

 القوة وطبيعتها المتغيرة 
 بانتشار واسع بين الكتاب والمفكرين، داخل الواليات المتحدة وخارجها، وقد صاغه "القوة الناعمة"حظي مصطلح 

، ثم عاود استخدامه في كتابه ١٩٩٠ الذي أصدره عام Bound to Lead" وثبة نحو القيادة" في كتابه جوزيف ناي
" القوة الناعمة"ويستدعي مصطلح . ٢٠٠٢ عام The Paradox of American Power" مفارقة القوة األمريكية"
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ِّويعرف . Hard Power، حسب الترجمات العربية لتعبير القوة الصلبة أو القاسية أو الخشنةبشكل تلقائي نقيضه؛  ُ
 والقوة ،"القدرة على التأثير في األهداف المطلوبة، وتغيير سلوك اآلخرين عند الضرورة"ًعموما بأنها " القوة"اب الكت

لقيم السياسية  وأدواتها تتمثل في ا،"القدرة على الحصول على ما تريد من خالل اإلقناع وليس اإلكراه"الناعمة بأنها 
ٕ القادرة على مد الجسور واقامة الروابط لعلمي والفكري، والسياسة الخارجيةوالثقافية، والقدرات اإلعالمية، والتبادل ا

 والقدرة على فرض اإلمكانيات العسكرية، وأدواتها هي القوة الصلبة فهي تقوم على اإلجبار والقسرأما . والتحالفات
 .العقوبات االقتصادية والسياسية

ً، ولكن ذلك لم يكن كافيا، كما يقول ناي، لمنع اختراق أمنها ، ًياًالدولة األقوى عسكريا واقتصادالواليات المتحدة هي 
وال يمكن للواليات المتحدة منفردة أن تنهي تهديد القاعدة وعناصرها . الحادي عشر من سبتمبركما حدث في 

لعسكرية المنتشرين حول العالم، وال يمكنها شن حرب على اإلرهاب من دون مساندة دول أخرى، على الرغم من قوتها ا
، والطريقة التي تتبعها ِلقد تمكنت الواليات المتحدة من إزالة نظام صدام حسين، لكنها لم تنه خطر اإلرهاب. الساحقة

ًفي حربها المستمرة في العراق أضرت بصورتها في العالم، وألحقت أضرارا كبيرة بوسائل القوة الناعمة التي تمتلكها، 
 .تعاظمةبصورة تفوق الخسائر العسكرية الم

، وما فرضته التطورات التكنولوجية من تحول في طبيعة الطبيعة المتغيرة للقوة في العالم المعاصريحلل جوزيف ناي 
لقد منحت التكنولوجيا المتطورة فرصة تطوير األسلحة النووية، وهي أداة . التهديدات وتأثيرها ومن ثم أساليب مواجهتها

ًليا في حال استخدامها فعلياردع شديدة الفاعلية، لكنها تكلف غا  أدت إلى تطورات تكنولوجيا االتصاالتكذلك فإن . ً
وال يعني . انتشار األفكار القومية، وانتصار حركات االستقالل على الرغم من حقيقة التفوق العسكري لقوات االحتالل

 حتى مع ارتفاع تكلفته، كما االتًيصبح حتميا في بعض الحًذلك أن استخدام القوة العسكرية لم يعد مطروحا، بل إنه 
 . ٢٠٠٣، والحرب على العراق عام ١٩٩١هي حال حرب الخليج الثانية عام 

ً تطورا جديدا لمفهوم القوة، فقد أصبحت التنظيمات اإلرهابية أكثر قدرة على تنفيذ عمليات كبيرة؛ ظاهرة اإلرهابوتمثل  ً
ها التنظيمية، وتحولت مطالبها من مجرد مطالب سياسية محلية وتبادل المعلومات بصورة يصعب تعقبها؛ وتغيير هياكل

 . وهذه الطبيعة الجديدة تجعل القوة العسكرية وحدها عاجزة عن خوض المعركة ضدها بنجاح. إلى نطاق عالمي

 رامسفيلد، بل إن بعض شخصياتها البارزة مثل تهمل القوة الناعمة في حربها على اإلرهابيؤكد ناي أن إدارة بوش 
ًويشبه ناي أجندة السياسات الدولية برقعة شطرنج ثالثية األبعاد؛ أفقيا ورأسيا ومحوريا،. ال يعرفون معناها ً  وهي تقابل ً

ًوالواليات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا ساحقا، لكنها ال تتمتع بالتفوق . القوة العسكرية واالقتصادية والثقافيةأبعاد  ً
. كاالتحاد األوروبي والصين واليابان تلقى منافسة جادة من عدد من األطراف المطلق في البعد االقتصادي، إذ

ًواألمر أكثر وضوحا في البعد الثقافي، حيث توجد أطراف أخرى كثيرة مثل اإلرهاب والجريمة العابرة للحدود 
ًج الذي يلعب أفقيا إن إهمال البعد الثالث للقوة يجعل الواليات المتحدة كالعب الشطرن. والمنظمات غير الحكومية

  .وهذا الالعب سيخسر بالضرورة.  دون اهتمام بالبعد المحوريًورأسيا فقط،
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 مصادر القوة الناعمة األمريكية 
ًجذبا فالواليات المتحدة أكثر دول العالم . ، ويرى أنها عديدة وفاعلةمصادر القوة الناعمة األمريكيةيحلل جوزيف ناي 

% ٢٨ خارج بالدهم، إذ تجتذب مقصد للطالب الدارسين، وأكبر البرامج التلفزيونيةلألفالم و، وأكبر مصدر للهجرة
، نشر الكتبوتحتل الواليات المتحدة المرتبة األولى في مجال . لبريطانيا التي تليها في القائمة% ١٤منهم مقابل 

 القادرة على توجيه الرأي عالميةاإلمبراطوريات اإلوكذلك تمتلك الواليات المتحدة أهم . والنشر في الدوريات العلمية
 . العام العالمي وصياغة توجهاته

فالثقافة العليا، ". الثقافة الشعبية"أو " الثقافة العليا"، سواء فيما يعرف بـ ًالثقافة األمريكية وجها من أوجه القوةوتمثل 
مناصب وا في الواليات المتحدة عادة ، إذ يحتل الطلبة الذين درسالمجال العلمي واألكاديميتتمثل في أحد جوانبها في 
برامج وقد أثبتت . ً، ويكونون جسرا للتواصل بحكم إعجابهم بالقيم والمؤسسات األمريكيةسياسية مهمة في بالدهم

ً مع االتحاد السوفييتي أنها كانت عامال حاسما من عوامل تقويض اإلمبراطورية السوفييتيةالتبادل الطالبي ، ال يقل ً
وقد شكل الطالب العائدون من البعثات الدراسية في الواليات  الصلبة والصراع العسكري واالقتصادي، عن دور القوة

ًالمتحدة احتياطيا مهما تبنى الدعوة إلى قضايا الحريات وحقوق اإلنسان ً. 

ً تلعب دورا مهما في دعم القوة الناعمة،على الرغم من االزدراء والتعالي الخاطالثقافة الشعبيةوحتى  ئ الذي يظهره ً
بعض المثقفين والنقاد تجاهها، إذ تشتمل على تصورات ذهنية حول االنفتاح والحراك االجتماعي والطموح الفردي 

 . والروح الجماعية والتطوعية والتحرر، وهي قيم مؤثرة على الصعيد السياسي

ة للدول التي تتبناها، لكنها ليست  يمكن أن تكون مصادر جذب قويالديمقراطية وحقوق اإلنسانوالقيم السياسية مثل 
ًواألداء السياسي األمريكي يبدو متذبذبا في تعزيز هذه القيم . كافية إذا كان األمر يقف عند حدود اإلعالن والتصريح

 . السياسية، مما يشكك في مصداقية الواليات المتحدة

ًمعدالت السجناء قياسا إلى عدد السكان، ، وارتفاع ارتفاع معدالت الجريمةوعلى الجانب اآلخر ال يغفل ناي دور 
وغيرها من المشكالت االجتماعية في التقليل من جاذبية الواليات المتحدة، والتأثير سلبيا في صورتها الذهنية، ومن ثم 

 . في قوتها الناعمة

اسة أحادية الجانب يشير ناي إلى الشكاوى التي تعالت من مختلف بلدان العالم ضد الواليات المتحدة، بسبب تبنيها سي
ًوبدأ المجتمع الدولي يشعر بالقلق جديا مع قدوم إدارة بوش االبن إلى البيت . ّتكرست بقوة في السنوات األخيرة

وبمرور الوقت تبين بما ال . ً، بعيدا عن فكرة التعددية"االنفرادية"ترسيخ ًاألبيض، إذ سعى مدعوما من الكونجرس إلى 
 . ات األحادية ساهمت في هبوط جاذبية البالد في عيون اآلخرينالسياسًيدع مجاال للشك أن 

 التي عرضت على الكونجرس، مثل اتفاقية رفض مشروعات االتفاقيات متعددة األطرافتمثلت النزعة األحادية في 
ية الدولية، المحكمة الجنائٕ، ومعاهدة األلغام األرضية، وانشاء قانون البحار، واتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية
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وكانت النتيجة منطقية على المستوى العالمي، ففي استطالع للرأي أجرته محطة بي بي سي في . وبروتوكول كيوتو
، ورأى كثير منهم قوة متعجرفةممن شملهم االستطالع الواليات المتحدة % ٦٥، اعتبر ٢٠٠٣ دولة خالل عام ١١

  .ًتمثل خطرا يفوق كوريا الشماليةأنها 

 اعمة لآلخرينالقوة الن
 التي تعود قوتها - األطراف العالمية التي تمتلك مصادر قوة ناعمة ومنها روسياًيستعرض جوزيف ناي عددا من 

 للواليات المتحدة، وعلى مستوى كل دولة أوروبا المنافس األقربُوتعتبر .  وأوروبا وآسيا-الناعمة إلى زمن مضى
ًيدا مميزايمتلك رصًعلى حدة فإن عددا من دول أوروبا  ً في معظم المجاالت، على الرغم من أن أيا منها منفردة ال ً

عالوة على ذلك فإن االتحاد . تستطيع منافسة الواليات المتحدة، لكن النظر إليها ككتلة يغير من هذه المعادلة
ويقارن ناي بين ما تنفقه فرنسا على . ، ويجسد في حد ذاته مفهوم القوة الناعمةًيعد رمزا لوحدة أوروبااألوروبي 

ً دوالرا لكل ١٧، إذ تنفق فرنسا نحو العالقات الثقافية وما تنفقه الواليات المتحدة، ليكشف الفجوة الرهيبة بين الجانبين
 .ً سنتا تنفقها وزارة الخارجية األمريكية٦٥مواطن، مقابل 

 بين الواليات المتحدة وأوروبا، االستفادة من القيم المشتركة فإن ناي ال يغفل إمكانية" المنافسة"وعلى الرغم من طابع 
 . تتحول القوة الناعمة األوروبية إلى رصيد إضافي للواليات المتحدة، وبذلك الديمقراطية وحقوق اإلنسانوأهمها 

األطراف "إلى ً، مشيرا إلى تطورات إيجابية كبيرة في البلدين، ليصل الصين واليابانيتطرق المؤلف إلى آسيا، خاصة 
ويحظى عدد من المنظمات . المنظمات غير الحكومية واإلرهابيونالتي تمتلك قوة ناعمة، وعلى رأسها " غير الدول

ًغير الحكومية بالثقة أكثر من الحكومات، وتكتسب تقاريرها مصداقية واحتراما يجعلها من األطراف المؤثرة في صياغة 
 .الرأي العام

 تتمثل في قدرتها على جذب األتباع واألنصار، المنظمات اإلرهابية تمتلك قوة ناعمةن ًوأخيرا يشير ناي إلى أ
 قد مثلت أكبر تحديات القوة لشيوعيةٕواذا كانت ا.  لتحقيق أهدافهااإلنترنت وتقنيات االتصال المتطورةواستخدام 

، وال ات والمنظمات الراديكالية اإلسالميةأكبر تحد يواجه واشنطن حاليا هو األيديولوجيالناعمة إبان الحرب الباردة فإن 
 المتشدد الذي رعته السعودية، ورعت معه الجماعات المتطرفة قبل أن يتحول دعمها للتطرف المذهب الوهابيسيما 

إندونيسيا وباكستان  شعبيته الواسعة في استطالعات الرأي التي أجريت في تنظيم القاعدةوقد أثبت . ًوباال عليها
 . وفي أراضي السلطة الفلسطينية، عقب تفجيرات الحادي عشر من سبتمبرمغربواألردن وال

 تفعيل القوة الناعمة 
ًمع أطراف أخرى في الحروب الدائرة حاليا، مؤكدا أن الدبلوماسية العامة المؤثرة طريق " المشاركة"يلح ناي على فكرة  ً

ًفإن تبادل اآلراء أكثر تأثيرا من االتصال من جانب ، ولذلك االستماع والتكلم بالقدر نفسهذو اتجاهين، يتمثل في 
ومفهوم القوة الناعمة هو جعل اآلخرين يطالبون بالنتائج نفسها التي تطالبهم . واحد، الذي يفهم عادة على أنه إمالء
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سالة وهو يحتاج إلى فهم واضح بشأن كيفية استقبالهم لرسائلك، ثم يجري التعديل والتصحيح حتى تحصل على الر، بها
 .المرغوبة

ً أن يؤديا دورا رائدا في توصيل الرسائل المطلوبة من خالل ممثليهما للشركات األمريكية والقطاع غير الحكومييمكن  ً
.  وعالقاتها باستخبارات الدول الصديقةألجهزة االستخباراتوعالقاتهما في الدول التي يعمالن بها، وهناك دور مماثل 

التدريبات المشتركة وبرامج المساعدات دور في القوة الناعمة األمريكية من خالل  اإلسهام بللعسكريينويمكن 
 . خالل فترات السلمالعسكرية

 الشرق األوسط والقوة الناعمة 
، وما طرأ طبيعة العالقات بين الواليات المتحدة والحكومات الدكتاتورية في الشرق األوسطيستعرض جوزيف ناي 
قد تلقت األنظمة الشرق أوسطية الحاكمة دعما أمريكيا خالل الحرب الباردة، على الرغم من ف. ًعليها مؤخرا من تغيرات

واستمر ذلك بصورة ما بعد سقوط االتحاد سجلها السيئ، بغرض صيانة االستقرار فيها وحمايتها من الشيوعية، 
بعيد المدى نحو الديمقراطية في إحداث تغيير لكن أحداث سبتمبر دفعت الواليات المتحدة إلى السعي نحو . السوفيتي

لكن ، تجربة الحرب على العراقوالقوة الصلبة هي الجانب األسهل في هذه العملية، كما يتضح من . الشرق األوسط
 .التغيير الحقيقي للمنطقة يحتاج إلى القوة الناعمة، إلى جانب وسائل أخرى

النجاح في السياسات التي تسمح بانفتاح اقتصاديات ، وتكمن مفاتيح استحالة نشر الديمقراطية بالقوةويؤكد ناي 
وتشجيع إجراء التغيرات اإلقليم، والحد من السيطرة البيروقراطية، وتسريع النمو االقتصادي، وتحسين أنظمة التعليم، 

 هي خطوات على الطريق الصحيح، لكنها في" الحرة"وقناة " سوا"ٕواجراءات مثل إنشاء إذاعة . السياسية على مراحل
 .حاجة إلى المزيد من الفاعلية

، يرفض ناي تشخيص الصراع الذي تخوضه الواليات المتحدة ضد اإلرهاب اإلسالمي بأنه صدام بين الحضارات
ويرى أن الواليات المتحدة والديمقراطيات  بين المعتدلين والمتطرفين، حرب أهلية داخل الحضارة اإلسالميةويصفه بأنه 

ٕ، والى ويدعو ناي إلى تبني سياسات تساعد المعتدلين.  انتصر المسلمون المعتدلوناألخرى لن تنتصر إال إذا
استخدام الدبلوماسية العامة بصورة أكثر فاعلية لشرح المصالح المشتركة التي تجمع بين الواليات المتحدة والحكومات 

  .والمجتمعات العربية واإلسالمية

 " الذكية"القوة 
بسبب ة الجديدة التي أعلنت في أعقاب هجمات سبتمبر انتقادات واسعة، كما يوضح ناي، القت االستراتيجية األمريكي

لقد .  والتكريس للهيمنة األمريكية واألحادية المتغطرسة في الشؤون الدولية"المغاالة في استخدام الضربات الوقائية"
 دول جهود جماعية ومشاركةاج إلى ، ألن حفظ السالم في الدول المنهارة يحتفشلت عملية بناء العراق حتى اآلن

 .واالحتالل االستعماري األمريكي وحده لن يحقق النجاح المأمول. عدة
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 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                           ٧ من ٧                                           ٢٠١٠ -آذار        

 مليون دوالر على سياستها العامة ١٥٠ ما يقارب ٢٠٠٣ويورد ناي إحصائية توضح أن الواليات المتحدة أنفقت عام 
 ضعف ما ٤٠٠وأنها تنفق على القوة العسكرية ، ساعتين من ميزانية الدفاعفي العالم اإلسالمي، وهو ما يساوي 

وينتقد ناي إدارة كلينتون والكونجرس إليقافهما . برامج التبادل والبث معا، بكل ما تعنيه من تنفقه على القوة الناعمة
 نظام تأشيرات الدخول، كما ينتقد ١٩٩٣عام % ٣٠، وتخفيض عدد العاملين فيها بنسبة ميزانية الدبلوماسية الثقافية

 . الذي يعوق التبادل العلمي والثقافي ويحرم الواليات المتحدة من مصدر مهم من مصادر قوتها المعنوية

ويقول ناي إن الواليات المتحدة عندما تستخدم قوتها الصلبة فإنها تحتاج إلى الحد من الخسائر والتكاليف، وهذا ال 
حرب تحرير وقد نجحت الواليات المتحدة في ذلك خالل . ةبإنشاء التحالفات، وهو ما توفره القوة الناعميتحقق سوى 

ففي الحالتين كانت الواليات المتحدة تمتلك . ً، مع أن األمم المتحدة لم تصدر قرارا بذلكالكويت، والحرب ضد صربيا
  .القوة الناعمة التي أظهرت شرعية الموقف األمريكي لدى الحلفاء

وتطوير ، ًفهمها األكثر عمقا لدور القوة الناعمةوزيف ناي، يعتمد على إن نجاح الواليات المتحدة، حسبما يرى ج
ٕ، وادارة القوتين بقدر عال من الوعي بأوجه التشابه واالختالف بينهما توازن سليم بين القوة الناعمة والقوة الصلبة

  ". ذكيةالقوة ال"لينتج عن امتزاج القوتين ما يطلق عليه ناي وطرق تأثير كل منهما على األخرى، 

 " القوة الناعمة"الفكرة الخاطئة عن 
تتسم بعض المقاربات العربية لفكرة القوة الناعمة بالفهم الخاطئ لماهيتها وأهدافها، وتبعا لذلك يتم تصنيفها ضمن األفكار 

قة أن جوزيف ناي في والحقي. المعتدلة التي تدعم الموقف المتوازن من القضايا العربية الشائكة التي ترتبط بالواليات المتحدة
ًال يختلف كثيرا مع األسس الفكرية والسياسية التي تقوم عليها االستراتيجية كتابه، وفي شرحه المتواصل لمفهوم القوة الناعمة، 

ويتحمس لحربي العراق  ًوال يعترض على الضربات الوقائية، بل على اإلفراط فيها وعدم اإلعداد لها جيدا،، األمريكية الجديدة
، وقد اعتبر هذه غانستان، ولكنه يرى أن الحرب على العراق لم تؤد إلى نتائج إيجابية ألنه لم يجر اإلعداد لها بصورة جيدةوأف

ًوال يأبه ناي كثيرا لدور األمم المتحدة، إذا أمكن بناء تحالفات دولية . ، تمليها الظروف السياسية المحيطةضرورة حتميةالحرب 
 . ١٩٩٨عام " وسوفاحرب ك"قوية، كما حدث في 

القوة األمريكية بمختلف صورها، ومضاعفة تأثير القوة العسكرية والتقليل من خسائرها " تفعيل"إن الهدف الحقيقي لناي هو 
ًوعلى الرغم من أن ناي يبدو إيجابيا حينما . ً، لتكون قيمة مضافة إليها، ال بديال لها"القوة الناعمة"باستخدام ما أطلق عليه 

ٕويعتبر الصراع الحقيقي صراعا بين إسالم المعتدلين واسالم المتطرفين، "صراع الحضارات"ولة يرفض مق ً، داعيا إلى دعم ً
وهي تكتسب إيجابيتها من صعود التيار المعادي لإلسالم ًالمعتدلين، فإن دعوته هذه ال تعد تجاوزا للموقف الرسمي األمريكي، 

وال يتردد ناي في غمز المملكة العربية السعودية وتحميلها . خل الواليات المتحدةوالمسلمين وأصحاب رؤية صراع الحضارات دا
ً، أو توظيف األوضاع السيئة اقتصاديا واجتماعيا للدول العربية، لتصويرها على أنها المسؤولية عن دعم اإلرهاب البيئة ً

، "خطأ في توصيل الفكرة" واإلسالمية بأنها مجرد ، وتفسير مشاعر العداء للواليات المتحدة في الدول العربيةالحاضنة للتطرف
وليس نتيجة سياسات أمريكية منحازة، تدعم انتهاك الحقوق العربية، وتبسط حمايتها على السلوك العدواني اإلسرائيلي الذي يهدد 

   .األمن واالستقرار في المنطقة، ويضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية


