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العوامل املؤثرة يف مستقبل القوة الناعمة للعراق

القوة الناعمة والقوة الصلبة )االقتصادية والعسكرية( مها املصدران الرئيسان لقوة احلكومات 
يف العالقات الدولية. اقـُْتَِح مفهوم القوة الناعمة ألول مرة من قبل جوزيف اني1، ويشمل هذا 
النوع من القوة املكوانت الثقافية، واأليديولوجية، والسياسية، والفنية، والقيم الدميقراطية، وحقوق 
ذات  اإلعالمية  والقوة  املعرفة،  وقوة  الدبلوماسية،  والقوة  والثقافية،  العلمية،  والقدرات  اإلنسان، 

الصلة. كما أدَّى التطور التكنولوجي وزايدة التحدايت العاملية إىل زايدة قيمة القوة الناعمة.

واآلن بعد أن تغلَّب العراق على أزمات داخلية وخارجية خمتلفة، فإنَّه يريد استخدام إجراءات 
أكثر صرامة يف سياسته اخلارجية مقارنة ابملاضي، ومن أدوات حتقيق هذا اهلدف هي القوة الناعمة. 
ويف هذا الصدد، أكَّد وزير خارجية العراق فؤاد حسي التكيَز على مصادر القوة الناعمة يف العمل 
الدبلوماسي؛ ألنَّ هذا هو السبيل؛ لتحقيق مصاحل البالد والسياسة اخلارجية للعراق2. يف الوقت 

احلايل، توجد عديد من العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثِّر على القوة الناعمة للعراق.

مصادر القوة الناعمة العراقية وأسسها:

يشهد اتريخ العراق على أقدم املستوطنات يف بالد ما بي النهرين، وانبثاق احلضارة السومرية 
-مخسة آالف سنة قبل امليالد- حىت اليوم جزءاً مهماً من تراث البشرية. يتجسَّد التاث التارخيي 
للعراق يف حضاراته القدمية، وما تزال بالد ما بي النهرين متثِّل مهد احلضارات األوىل يف الفكر 
العاملي. تُعدُّ الثقافة العربية واإلسالمية واتريخ العراق وعاصمة العامل اإلسالمي يف العصور الوسطى 
ومدنه الكبى، ...إخل -يف أذهان العراقيي- رموزاً مهمة لقوهتم الوطنية والدينية واعتزازهم. العراق 
هو مصدر الدايانت التوحيدية الرئيسة يف العامل، ودولة العراق مهمة للغاية، وهلا جاذبية لوجود عدد 

من أهم األماكن املقدسة الشيعية وحىت السنية.

1. https://wcfia.harvard.edu/publications/soft-power-means-success-world-poli-
tics 
2. https://mofa.gov.iq/losangeles/?p=3513 

العوامل المؤثرة في مستقبل القوة الناعمة للعراق

فرزاد رمزاني بونيش* - غولزار آغي **

*  كاتب وابحث مهتم بشؤون الشرق األوسط وجنوب آسيا. ** ابحثة

https://wcfia.harvard.edu/publications/soft-power-means-success-world-politics
https://wcfia.harvard.edu/publications/soft-power-means-success-world-politics
https://mofa.gov.iq/losangeles/?p=3513
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جتذب الشعائر الدينية مثل: عاشوراء، واألربعي ماليي السائحي الديني. لقد أوجدت 
دميقراطية العراق بعد عام 2003 قيماً إجيابية يف مجيع أحناء الشرق األوسط. يف جماالت أخرى، 
على سبيل املثال التعليم، كان لدى العراق »واحد من أفضل النظم التعليمية يف العامل العريب«3. 
وزاد عدد الطالب األجانب يف اجلامعات العراقية، بعد سنوات من العزلة وتدمري البنية التحتية، مع 
التقدُّم يف األساليب التعليمية، والبحثية، وبرامج الدراسة الدولية. ميكن لعدد كبري من املهاجرين4 
العراقيي إىل البلدان األخرى أن يقدِّموا ثقافة العراق إىل بلدان أخرى. ميكن للعراقيي يف اخلارج 

تشكيل مجاعات ضغط عراقية، وتعزيز وجهة نظر العراق يف احملافل الدولية.

العوامل املؤثرة على مستقبل القوة الناعمة للعراق
العوامل الداخلية: .أ

الدعم الداخلي والقبول الداخلي:.  

إذا أظهرت القوُة الصلبة قوَة احلكومات فقط، فإنَّ القوة الناعمة ُتْظِهُر قوَة الناس، والدول 
العراق )داخلياً  السياسي حلكام  لديها حكومات وشعوب قوية5. تسبَّبت مدة االستبداد  القوية 
وخارجياً( يف إحلاق أضرار جسيمة بشعب هذا البلد وحضارته، وانعكست آاثره السلبية على القيم، 

والتقاليد، والعادات، واألناط الفكرية.

مصداقية احلكومة يف اجملتمع وأتثريها بعد الظروف اليت مرَّ با البلد من بي العوامل اليت 
تؤثِّر على القوة الناعمة للعراق. ويعين ذلك إىل أي مدى ميكن للحكومة تعزيز بناء الدولة، وهو 
ما يعين حل املشكالت الداخلية، مبا يف ذلك املشكالت االقتصادية والثقافية، وتوفري فرص العمل 
للشباب، وحتسي البنية التحتية التعليمية، وخفض التضخُّم، وتقليل االختالفات العرقية والدينية 

)األكراد، والسنة، والشيعة(.

على سبيل املثال، يُعدُّ تعزيز البنية التحتية التعليمية من أهم األمور اليت ستؤدِّي إىل تعزيز 
القوة الناعمة يف العراق. ميكن أن يكون لتوسيع قطاع التبادل التعليمي وجذب الطالب الدوليي 

3. www.marxists.org/history/etol/newspape/atc/4417.html 
4. data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL?locations=IQ 
5. abu.edu.iq/research/articles/16238 

http://www.marxists.org/history/etol/newspape/atc/4417.html
https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL?locations=IQ
https://abu.edu.iq/research/articles/16238
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-يف خطاابت القوة الناعمة- أتثري على القوة الناعمة للبالد. لذا، بعد هذه اخلطوات، ميكن ألي 
دولة أن تبدأ يف تعزيز قوهتا الناعمة، ألنَّ تطبيق القوة الناعمة يتطلَّب التغلُّب على بعض العقبات، 

واملشكالت لدى الناس واجملتمع.

التقسيم السياسي وتقاسم السلطة:.  

توجد أسباب عديدة لالنقسام والصراع بي العراقيي. يُعدُّ حل اخلالفات بي اجلماعات 
واألحزاب واحلفاظ على الوضع األمين من بي العوامل األخرى املؤثِّرة على القوة الناعمة للعراق؛ 
ألنَّه لتنفيذ القرارات اليت اختَُِذت، جيب أن تكون هناك درجة عالية من التقارب بي صانعي القرار. 
نتيجة لذلك، ميكن اختاذ القرارات املناسبة للبيئة السياسية بصورة صحيحة ابستخدام أدوات القوة 
الناعمة. لتحقيق القوة الناعمة، فإنَّ أهم خطوة سياسية هي حل مشكلة اخلالفات بي اجملموعات 
العراقية. إذا مل ُيل هذا االختالف -الذي يشكِّل اجلسم الرئيس للحكومة والنظام- فإنَّ اخلالفات 
- إىل ضعف يف مجيع أبعاد القوة الناعمة، وستكون لذلك عواقب6.  الداخلية ستؤدِّي -ِبال شكٍّ
ومع ذلك، مل يفقد العراق نفوذه العاملي، وسيستمر يف ممارسة هذا التأثري عن طريق قوته الناعمة. 

يف الواقع، يتاج العراق ألفراد أذكياء ومؤهلي ليكونوا قدوة لشعوبم وحكامهم ونظام إدارهتم7.

سياسة خارجية متماسكة:.  

تتكون احلكومة العراقية وصناع القرار يف هذا البلد من ثالث جمموعات.

يف بعض الفتات، يكون التناقض يف السياسة اخلارجية بي املسؤولي العراقيي هناضاً بدوٍر 
يف تطوير القوة الناعمة وأتثريها على العراق؛ ألنَّ اآلراء املختلفة لصانعي القرار ستؤدِّي إىل عدم 
االتساق. توجد اختالفات بي اجملموعات الفاعلة يف صياغة السياسة اخلارجية ورمسها، ممَّا سيؤدِّي 
إىل التأثري على القوة الناعمة وإستاتيجياهتا، وال شك أنَّ السياسة اخلارجية املتماسكة على معرفة 
بتقدم قوهتا الناعمة. ميكن للحكومة العراقية متابعة املصاحل الوطنية للبالد عن طريق اتباع سياسة 

خارجية وسطية، وبناء عالقات جيدة مع جمموعة واسعة من الشركاء اإلقليميي والدوليي.
6. طلحة كوس، مسعود أوزكان وأكرم كاراكوتش )2016(. حتليل مقارن للقوة الناعمة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 
حتليل السياسة اخلارجية، اجمللد 12، العدد 3، فهم السياسة اخلارجية يف الشرق األوسط، ص 373-354 )20 صفحة(. ُنِشَر 

بواسطة: مطبعة جامعة أكسفورد.
7. kerbalacss.uokerbala.edu.iq 

http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2019/09/16/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%81/


6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

سقوط  فمنذ  بغداد،  سلطَة  األحيان-  بعض  -يف  إقليم كردستان  تتحدَّى حكومة  لكن 
احلاالت  بعض  اخلارجية يف  تطوير عالقاهتا  على  عملياً  العراق  صدام حسي، عملت كردستان 
بصورة منفصلة عن سياسات بغداد. ويؤدِّي الثبات يف السياسة اخلارجية إىل اإلطار التنفيذي للقوة 

الناعمة وجيعلها فعالة8.

يف العراق فصائل وقيادات خمتلفة يف الطيف السياسي من الشيعة والسنة، واألكراد والعرب 
لرسم السياسة اخلارجية أو صياغتها وتنفيذها. يُعدُّ حتدِّي بعض السياسات من قبل أقطاب أخرى 
عاماًل مثبِّطاً آخر لقوة العراق الناعمة. لذا لتنفيذ أساليب زايدة القوة الناعمة يف سياسة العراق 

اخلارجية، ال ينبغي أن يكون هناك انقسام بي السياسيي )األكراد، والشيعة، والسنة(.

تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والقوة العسكرية:.  

مع أنَّنا انقشنا العوامل اليت تؤثِّر على القوة الناعمة للعراق، ال ميكننا إنكار آاثر القوة الصلبة 
والتكنولوجيا على القوة الناعمة، فإنَّ ضعف القوة الصلبة جيعل القوة الناعمة أكثر حمدودية وهشاشة 
يف نفوذها. كما أنَّ زايدة القوة الصلبة لدولة ما ستزيد من قوهتا العاملية واإلقليمية، ممَّا يؤثِّر على 
القوة التنفيذية لبعض سياساهتا، وهذا سيقلِّل من بعض التأثريات والتدخُّالت، وسُتقلَّل األزمات 
الناجتة. سيوفر هذا السالم االجتماعي والسياسي للتعامل مع القوة الناعمة. من انحية أخرى، مع 
نو الشؤون التكنولوجية وتطورها، ستنخفض بعض التبعيات اخلارجية، وسيأيت هذا االستقالل مبزيد 

من القوة، أي: إنَّه جيعل العراق أكثر أمناً.

حل املشكالت االقتصادية:.  

مع أنَّ العراق عنده عديد من املوارد الداخلية، إال أنَّه يواجه عديداً من التحدايت االقتصادية 
األوسط-  الشرق  قلب  يف  بلداً  -بوصفه  العراق  الناعمة.  القوة  على  االقتصادي  الوضع  -يؤثِّر 
غين ابملوارد، لكنَّه يف الوقت نفسه بلد غري مستقر. لديه القدرة على أن تكون إمَّا قوة للتكيف 
واالستقرار اإلقليميي أو حمركاً للنمو االقتصادي. عن طريق حل مشكالته االقتصادية، قام العراق 
بتحسي عالقاته مع الدول األخرى، وميكنه استخدام األدوات الناعمة، وحتسي قوته الناعمة يف 
خمتلف البلدان. ميكن أن يساعد حل املشكالت االقتصادية يف تقليل املشكالت، وتوفري االستقرار 

8.https://carnegieendowment.org/files/Iraqs_Tangled_Foreign_Interests_and_
Relations.pdf 

https://carnegieendowment.org/files/Iraqs_Tangled_Foreign_Interests_and_Relations.pdf
https://carnegieendowment.org/files/Iraqs_Tangled_Foreign_Interests_and_Relations.pdf
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الداخلي. لذا، فإنَّ حل املشكالت سيكون له أتثري على القوة الناعمة للعراق.
العوامل اخلارجية )اإلقليمية والدولية( .أ

اجليوسياسة واألمن:.  

يقع العراق يف منطقة غري مستقرة تعاين من مشكالت معينة، فمن الصعب إقامة عالقات 
مع الدول املعرَّضة لألزمات؛ ألنَّه من الصعب تطبيق القوة الناعمة أو زايدها يف أرض يعاين جرياهنا 
من حروب ِعْرِقية وطائفية، ممَّا سيكون له عواقب. وأحد التطبيقات للقوة الناعمة على أرض الواقع 
هو منع التواصل الثقايف الذي تنتهجه عدد من الدول؛ ألنَّ بعض األزمات ميكن أن تكون معدية، 
العراق )تنظيم  التهديدات السابقة يف  املثال، كان أحد  وتنتشر يف مجيع اجملتمعات. على سبيل 
داعش اإلرهايب(، ودعايته اليت استهدفت فئة الشباب من كل أحناء العامل، لذا من وجهة نظر ثقافية 

قد تكون هناك طرق مسدودة لبعض اإلجراءات الثقافية، واإلجراءات الناعمة.

اخرتاق من قبل قوات أجنبية:.  

من أهم العوامل اخلارجية يف العراق اليت أعاقت جهود بغداد خللق سياسة خارجية متماسكة 
هو أتثري الدول األخرى.

يؤثِّر وجود األجانب على السياسة اخلارجية والقوة الناعمة؛ ألنَّ مجيع الدول بصفتها جهات 
أجنبية هلا مصاحل فريدة تتعارض غالباً مع اجلهات الفاعلة األخرى، ومن َثَّ فهي متيل إىل عكس 
مصاحلها يف السياسة اخلارجية للبلد املعين؛ وسيسبِّب هذا القلَق، وعدم االتساق يف سياسة العراق 
اخلارجية. لن تكون السياسة اخلارجية املشوَّشة وغري املتماسكة اليت أتيت من طلب الدول األجنبية 

أساساً جيداً لتماسك القرارات، وال على طموح زايدة القوة الناعمة للعراق.
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رؤية مستقبلية

إىل  ُنشرُي  أن  جيب  املستقبل،  يف  الناعمة  العراق  لقوة  مناسب  منظور  يف  ننظر  ولكي 
التكنولوجيا، والتدخُّل األجنيب، واالختالفات بي  بعض الفرص والتهديدات. إنَّ االعتماد على 
السياسيي، وانعدام التناسق يف السياسة اخلارجية، واألهم من ذلك، ضعف بناء الدولة، وكسب 
الدعم الكامل للمجتمع العراقي من قبل احلكومة، كلها عوامل هتدِّد القوة الناعمة. فإذا مل يستطِع 
العراق حل التحدايت الداخلية األولية، فستستمر األزمات االجتماعية يف العراق من دون أدىن 
شك. من انحية أخرى، تسبَّبت العلوم والتكنولوجيا يف االعتماد على بلدان خمتلفة. وسيخلق هذا 
-إىل جانب االختالفات العرقية- عقبًة كبرية أمام القوة الناعمة للعراق. يبدو أنَّه يف املستقبل، 
إذا كان العراق قادراً على حل اخلالفات السياسية بي اجلماعات، فإنَّه سيكتسب شرعية داخلية 
عالية، وسُيقلَّل التدخل األجنيب، وإقامة عالقات متوازنة ستؤدِّي إىل زايدة القوة الناعمة للعراق. لن 
يكون للعراق سياسة خارجية متماسكة حىت يل اخلالفات الداخلية العميقة والدائمة حول قضااي 
السياسة اخلارجية غري متماسكة والسياسة  السلطة واألراضي والطاقة. حينما تكون  مثل تقسيم 
الداخلية غري مقبولة وغري شرعية، فال ميكن استخدام القوة الناعمة وأدواهتا، إال أنَّ مصادر القوة 
الناعمة يف العراق كثرية. لذا، يعمل العراق على تعزيز قوته الناعمة على املدى القصري واملتوسط، 
ويف الواقع، يبدو أنَّ القوة الناعمة بدأت تتسلَّق اىل مكان أعلى خطوة خبطوة لتنهض بدور مناسب 

ومتزايد يف سياسة العراق اخلارجية.


