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القوة الناعمة جمال فكري �أم خداع فكري؟؟
�أم كلثوم الفار�سية

يناق�ش الدبلوما�سي  -هان�س هريمان جنوتكة -خالل مقاله املعنون يف جملة الت�سامح بـ«العالقات الأوروبية العربية فيما يتجاوز التبادل التجاري والأر�ضية امل�شرتكة»
احلوار البناء واالنفتاح على الآخر والتوا�صل املثمر بني الثقافات واحل�ضارات من �أجل الت�أ�سي�س لثقافة �إن�سانوية كونية  ،فهو يحاول �أن يو�ضح للعامل الإ�سالمي �أ ّنهم
ال ينظرون �إليه نظرة تقليدية وال يحكمون عليه ب�أحكام م�سبقة �سلبية ،ولكنهم ب�صدد حوار جاد معه ووقفة احرتام �أمام هذه احل�ضارة الكربى ال�سيما وقد �أ�صبح
احلوار مع العامل الإ�سالمي مو�ضوعاً بارزاً بني االهتمامات الأوروبية والعربية.
وال�ك��ل م�شرتك فيه وم��ن �ضمن ذل��ك:
امل�ؤ�س�سات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات الأمم
امل�ت�ح��دة واجل��ام�ع��ات وامل��ؤ��س���س��ات الدينية
م �ث ��ل ال �ك �ن��ائ ����س والأح � � � ��زاب ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة،
وجميعهم يعتربون امل�شاركة يف هذا احلوار
�أمراً �أ�سا�سياً ،ومن املالحظ � ّأن احلكومات
تعني �سفراء �أو ممثلني ب�شكل كبري للمبادرة
يف ه��ذه احل ��وارات �أم ��ا املت�شائمون ف�إ ّنهم
ي ��دع ��ون �أن ه ��ذه احل� � ��وارات ق ��د �أ��ص�ب�ح��ت
��ص�ن��اع��ة �أو جت ��ارة ح�ي��ث ي�ج�ت�م��ع �أ��ص�ن��اف
خم �ت �ل �ف��ون م ��ن ال �ب �� �ش��ر يف � �ش �ت��ى م�ن��اط��ق
ال�ع��امل لتبادل م��واق��ع االج�ت�م��اع امل�شرتك
ويدعون �إىل تكرار الفعاليات نف�سها مرة
بعد مرة .ولكن اجلديد يف طرح «جنوتكة»
ه��ذه امل��رة ه��و م��ا �أ��س�م��اه ب�ـ»ال�ق��وة الناعمة
«ع�ن��د ممار�سة �سيا�سة احل ��وار م��ع العامل
الإ�سالمي وهي نف�سها الفكرة التي تبناها
الأ�ستاذ ال�سابق يف جامعة هارفرد وم�ساعد
وزير الدفاع ال�سابق جوزيف ناي� .إن القوة
الناعمة وف ًقا ملا يراه هذا املفكر الأمريكي
هي �أن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية
م��ن خ�لال م��ا جت�سده م��ن �أف �ك��ار وم�ب��ادئ
و�أخ �ل��اق وم ��ن خ�ل�ال ال ��دع ��م يف جم ��االت
حقوق الإن�سان والبنية التحتية والثقافة
وال�ف��ن ،مم��ا ي ��ؤدي ب��الآخ��ري��ن �إىل اح�ترام
ه� ��ذا الأ�� �س� �ل ��وب والإع � �ج� ��اب ب ��ه ث ��م ات �ب��اع
م�صادره .ومن اجلدير بالذكر �أ ّن��ه �إذا ما
ا�ستخدمت ه��ذه القوة املرنة ب�شكل حكيم
فقد ت�صبح �أكرث فاعلية من القوة ال�صلبة
وال �ع �ق ��وب ��ات االق �ت �� �ص ��ادي ��ة �أو ا� �س �ت �خ��دام
ال� �ت� �ه ��دي ��دات ال �ع �� �س �ك ��ري ��ة ،ف ��ال �ت �ط ��ور يف
العالقات الدولية ،وتعقيد موازين القوى
وو��س��ائ��ل ال�ت��أث�ير �أح ��دث ت �ط��وراً ملحوظاً
على م�صادر و�أنواع القوة ،و �إن اال�ستمرار

يف ا�ستخدام القوة ال�صلبة كو�سيلة �أ�سا�سية
يف �إدارة العالقات الدولية يعرب عن �ضيق
الأفق ل�صناع القرار .لذلك يتوجب عليهم
ال�ت�ف�ك�ير يف و� �س��ائ��ل �أخ� ��رى �أك �ث�ر فعالية
م��ن حيث الت�أثري والنتائج .وعليه تكون
مناطات القوة الناعمة هي :
 -1احل�ضارة املادية يف كافة �أ�شكالها من
كوكاكوال �إىل مكدونالدز �إىل �إنتاج الأفالم
ومن امل�سرحيات �إىل الآداب والفنون.
 -2ال�ق�ي��م ال �ت��ي ال ت�ت�غ�ير م�ث��ل ال�ع��دل
وال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة وح �م ��اي ��ة احل� �ي ��اة وح��ق
احلرية.
 -3ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة امل�ت�لائ�م��ة مع
تلك القيم التي تراعي م�شاعر الآخرين
وامل��وج �ه��ة ع�ل��ى امل ��دى ال�ب�ع�ي��د امل�ن��� َّ�ش�ق��ة يف
ال�شكل واجلوهر.

�إىل هنا قد يبدو املو�ضوع ع��ادي�اً جداً
ف�ك��ل م ��ا ط ��رح ه ��و �أ� �س �ل��وب ل�ف�ه��م الآخ ��ر
والتعاي�ش معه ما دمنا �أبناء �أم واحدة هي
ه��ذه الأر� ��ض ولكن ال �أدري مل��اذا تنقلني
ه��ذه الأف�ك��ار ال�براق��ة والكلمات اللماعة
�إىل ما كان قبل عقود خلت� .ألي�ست هذه
الدعوات هي �صورة جديدة لال�ست�شراق
والغزو الفكري والعوملة؟ وما دام الهدف
ا�ستيعاب الآخ��ر واختالفه مل��اذا الإ�صرار
ع�ل��ى ل�ف��ظ ق ��وة؟ ف�ه��ذا التعبري -يف حد
ذات��ه -و�إن حلقته كلمات ناعمة ولطيفة
ت�شري �إىل وجود طرفني �أحدهما �أ�ضعف
من الآخ��ر وي�ستحق الوالية والو�صاية،
لأنّ ال �ط��رف الأ� �ض �ع��ف ع��اج��ز ع��ن �إدارة
حياته ومقدراته الب�شرية واالقت�صادية
ك �م��ا ي�ن�ب�غ��ي وه� ��ذا م ��ا ي�ع�ن��ي �أن �ه ��ا ح��رب

ول �ي �� �س ��ت ح� � � ��وارا و�إن اخ �ت �ل ��ف ال �� �ش �ك��ل
وال� �ق ��ال ��ب .ف ��ال� �ه ��دف ه ��و حم ��و الآخ � ��ر
الأ� �ض �ع��ف وف � ًق��ا ل�ل��داروي�ن�ي��ة ال�سيا�سية
«ال� �ب� �ق ��اء ل�ل��أ�� �ص� �ل ��ح» .ف��ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي
ج�ن��وت�ك��ة م��ا زال ي ��دور يف ف�ل��ك ت��وم��ا���س
هوبز ونظرته للعالقات ال�سيا�سية بني
ال�شرق والغرب ولكن بد ًال عن ا�ستخدام
�سكود ي�ستخدم كوكاكوال!
وه�ن��ا ن�ق��ف وق�ف��ة م�ط��ول��ة لنفند ه��ذه
ال��دع��وات ال�ساعية خللق ب��رادامي جديد
يف ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة دم � ��ا�ؤه ال�ع�ق��ائ��د
والثقافات والأخالق والقيم و�ضحاياه ال
ميوتون موتة االنتقال ولكنهم ميوتون
م��وت��ة امل �ف��ارق��ة لأم�ت�ه��م لت�ستلمهم �أم��ة
�أخرى قوية بقوة ناعمة!
القوة الناعمة هذه حتتاج لقوة ناعمة
مثلها تقابلها حتى ال نتال�شى وهويتنا
ال�ع��رب�ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف الآخ� ��ر الأق ��وى
��س��واء ب�ق��وة ناعمة �أم خ�شنة ول��ن يت�أتى
لأن ذلك ما دام دعاتنا غارقني يف املحلية
وي �ع �ت �ق��دون ب� � ��أنّ حم�ل�ي�ت�ه��م ه ��ي ال �ع��امل
�أجمع بينما �شبابنا متيمون بكل ما هو
غ��رب��ي؛ فالقوة الناعمة فاعلة وعميقة
�أكرث مما نت�صور فهي ت�ستعملنا �أكرث مما
ن�ستعملها وتطوعنا �أك�ثر مما نطوعها.
ك��ل ذل��ك م��ن خ�لال ال��و��س��ائ��ط الثقافية
امل�ت��اح��ة امل�خ�ترق��ة للتح�صينات املعنوية
ب��إ��س�ق��اط الأ� �ص ��ول والأرك � ��ان الأ��س��ا��س�ي��ة
للهوية واملعتقد.
ف�ق��ط ك��ل م��ا ن�ح�ت��اج��ه يف ه ��ذا امل��وق��ف
�أن تكون لدينا درج��ة عالية من التيقظ
وال��وع��ي ال��ذات��ي حتى ال نفتح ملثل هذه
القوى جما ًال لل�سطو علينا وحمونا من
على وجه خارطة احل�ضارة الإن�سانية.
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