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العراق حنو بناء قوة انعمة:كأس اخلليج العريب )25(

شهد العراق -مع مطلع عام 2023- انطالق بطولة كأس اخلليج العريب )25( يف البصرة، 
الدويل  احلظر  نتيجة  بطوالت؛  هكذا  إقامة  عن  الطويل  االنقطاع  إىل  نظراً  احلدث  أمهية  وتبز 
املفروض منذ عام 1990، وتؤدِّي مثل هذه احملافل الرايضية دوراً مهماً يف السياسة الدولية، إذ 
بدأت الدول ابستخدامها كجزء من التحول املتزايد حنو استخدام )القوة الناعمة( على حساب 
ا قوة مزيج من اجلاذبية  )القوة الصلبة(، والقوة الناعمة َوْفق مفهوم )جوزيف اني( الذي يشري إىل أنَّ
واإلغراء، وأن تكون جذاابً لآلخرين بوسائل ال تقوم على اإلكراه)1(، بل تعتمد على الرايضة والثقافة 
والفنون والتاريخ واآلاثر، وتبز أمهية هذه الوسائل أبنا آمنة نسبياً، وطريقة مضمونة لتحسي صورة 
التنافس االقتصادي وجذب  العمل على استعادة املصداقية واملكانة والقدرة على  البلد، وكذلك 
االستثمارات، والعراق نتيجة املنعطفات اليت مرت من حروب وحصار واحتالل و أحداث طائفية 
وصدمة اإلرهاب بداعش، كل هذه األحداث مبجملها عملت على ترسيخ صورة التشظي وعدم 
االستقرار، وأصبح مصطلح )العرقنة( يطلق على الظواهر الشبيهة حبالة العراق كجزء من الصورة 
النمطية اليت علقت يف الرأي العام، سواًء الرمسي أم الشعيب، لذا تُعدُّ القوة الناعمة يف الوقت احلايل 
تعتمدها وزارة  متكاملة  والعمل على صياغة إسرتاتيجية  التعويل عليه،  للعراق ميكن  رئيساً  مورداً 
اخلارجية ابالعتماد على الدبلوماسية العامة، بعد أن عملت وزارة الشباب والرايضة واالحتاد العراقي 
لكرة القدم واحلكومة احمللية يف البصرة جبد وقوة ابالجتاه حنو هذه األداة عن طريق استضافة هذه 
البطولة، والعمل على طمأنة األطراف يف االحتاد اخلليجي أبنَّ البلد قادر على إجناح هذه الدورة، 
1.  جوزيف اني : القوة الناعمة وسيلة النجاح يف السياسة الدولية ترمجة حممد توفيق البجريمي ، ط1، العبيكان ، الرايض ، 

2007،ص26.
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وجاءت األصداء كبرية وإجيابية حول افتتاحية كأس اخلليج العريب )25(، وعلى مجيع املستوايت 
سواًء من انحية عدد اجلمهور الذي جتاوز )65( ألف متفرج أم من فخامة العرض حي ختلَّل صوراً 

من اتريخ العراق، وبعض األساطري املعروفة.

الشعيب  الوجدان  الكبري يف  األثر  بطولة رايضية  افتتاحية  الثقايف يف  االستعراض  كان هلذا 
طريق  عن  البطولة  حقَّقت  وهنا  عاملياً،  به  وُأِشيد  العريب،  اإلقليم  مدايته  يف  جتاوز  بل  العريب، 

االفتتاحية فقط هدفي مزدوجي: 

األول: إعادة ترميم الصورة الذهنية عن العراق عن طريق عملية تكثيف الرموز املتأصلة يف 
الوجدان.

ابلقدرة  ويتمتَّع  الكبرية  الفعاليات  إقامة  على  قادر  أبنَّه  للبلد  ومصداقية  ثقة  منح  الثاين: 
االقتصادية الالزمة.

ويف ضوء مؤشرات بطولة كأس اخلليج العريب )25( ميكن مناقشة النقط التالية وحتليلها:

أواًل: اإلرث احلضاري ذخرية القوة الناعمة

تعتمد الدول يف توليد القوة الناعمة على السمات اليت تتميَّز با عن غريها من اجملتمعات، 
إذ تفتخر اليوانن ابلثقافة )اهليلينية( اليت انتشرت يف كل العامل، وتعتمد مصر على اآلاثر الفرعونية 
املبهرة، يف حي تعتمد إيطاليا على العناصر الشهرية لثقافتها، وهي الفن واملوسيقى واألزايء، والعراق 
من الدول اليت تتمتع إبرث ثقايف كبري، إذ مرَّت عليه عديد من احلضارات، ومنها احلضارة العربية 
ا  الذهيب، ومتتاز هذه احلضارة عن األخرى أبنَّ العصر  اليت كانت بغداد فيها عاصمة  اإلسالمية 
البلدان  للعراق على مجيع  ثقافتها ولغتها وآدابا مع مخوهلا، وهذه ميزة  ما زالت حية عن طريق 
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اإلسالمية، فمعظم املدارس الفقهية الرئيسة، وأهل احلديث قد نشأت يف العراق ومنه انتشرت، وما 
تالها من االعتناء ابللغة العربية ألهم مدرستي مها البصرة والكوفة اليت وضعتا أسساً للغة، وقواعد 
للنحو، وحبوراً للشعر، فضاًل عن بغداد اليت تتمتع مبكانة أسطورية ممتدة إىل اآلن يف الوجدان العريب، 
وجعل هذا اإلرث يف العلوم اإلنسانية كلَّ فقيٍه أو شاعٍر أو أديٍب ال يلقي علماً أو شعراً إال وذكر 
العراق، وعمق اإلرث الذي يُعدُّ ذخريًة من ذخائر الوطن الذي تـُّوَِج يف خليجي )25( ابعتماد 
متيمة البطولة )السندابد( كتعبري عن هذا العمق، وهي شخصية خيالية مأخوذة من جمموعة قصص 
ألف ليلة وليلة اليت تدور أحداثها يف العصر الذهيب، وأعطى السندابد رمزية كبرية للحدث بوصفه 
حبَّاراً كان يركب اخلليج العريب ويوزِّع جتارته بي جريانه، وكذلك اْستـُْعِرَض يف العرض االفتتاحي 
اتريخ العراق من اخرتاع العجلة إىل السومريي والبابليي واحلضارة العباسية وصواًل إىل الوقت احلايل. 
تقدمي هذه األساطري ليس استعراضاً، بل ختدم غرضاً أعمق يف الثقافة عن طريق اإلجابة عن األسئلة 
اخلالدة، وتكون مبنزلة رابطة بي األجيال، وتعمل على استقدام املاضي، ومتنح شخصيات العصر 
الذهيب)2(، مثل: )كلكامش، ونبوخذ نصر، واملنصور( أماًل ونوذجاً حيتذى للقادة والناس، إذ تعمل 
البصرة  العريب يف  اخلليج  بطولة كأس  املشرتكة كقوى جاذبة، وهنا خدمت  والذكرايت  األساطري 
غرضي، األول طبيعة احلدث نفسه يبيِّ قدرة العراق على إقامة احملافل الرايضية الكبى، فالرايضة 
ظاهرة عاملية تشرتك اجملتمعات فيما بينها عموماً يف املبادئ األخالقية، وما ميثله من استعداد البلد 
أنَّ  ملناصرة املعايري الرايضية، وما تتمتع به لعبة كرة القدم من جذب جلماهري املنطقة، خصوصاً 
الصورة املنقولة عن العراق يف اخلارج مشوشة، وتتسم بشيء من السلبية غري الواقعية وهي فرصة 
للعمل على حتسينها اليوم)3(، أمَّا الغرض الثاين الذي ُعِرَض يف البطولة فهو إظهار األمهية السياسية 

2. In Search of Myths & Heroes . What is a Myth, , access at 10/1/2023? 
https//:www.pbs.org/mythsandheroes/myths_what.html:~:#text=Myths20%
are20%stories20%that20%are,the20%world20%and20%man›s20%experience.
3. Jonathan Grix & Donna Lee: Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging 
States: The Lure of the Politics of Attraction, Global Society, 2013 , 27:4, p227
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للثقافة العليا، واليت تتضمن جمموعة القيم والرموز واملنجزات احلضارية اليت تبناها البلد املنظِّم، واليت 
عن طريقها يريد أن يقدِّم نفسه بتعبريها عن اجلميع، وهلا أبعاد سياسية، رمبا ما ُقدَِّم يف االفتتاح 
مل يتسم ابلنضوج املتناهي، وبصورة عرضية إال أنَّ وقعه كان كبرياً، أمَّا الثقافة الشعبية على عكس 
الثقافة العليا فرمبا ال يكون هلا أتثري سياسي بصورة مباشرة، ولكن القوة الناعمة أتثريها الفعلي يكون 
ا تنبعث عن طريق الفئات الشعبية، فال ميكن للحكومة  عن طريق هذا النوع من الثقافة، وأمهيتها أنَّ
أن ختلق هذه لنوع من القوة إال عن طريق جمتمعاهتا، فهي الناشر الرئيس للتأثري، عن طريق ممارسات 
الرتحيب واحلفاوة والفرح، واملالبس واألكالت، واليت مبجملها تقدِّم إمتاعاً اجتماعياً، وتقدِّم صورة 
ترابطاً  ختلق  فهي  السياسية  القيم  مثل  تعمل  الضيف(  )إكرام  مثل:  احمللية  فالقيم  شعورية)4(،  ال 
مع الطبقات الشعبية الدنيا)5(، ومصدر جذب فالكرم من القيم احملببة عربياً وإسالمياً، خصوصاً 
تعطي تصوراً لآلخر أنَّ اهلدف االقتصادي ليس الوحيد، وأنَّنا  البلدان املشاركة، وأيضاً  جلماهري 
لسنا حباجة ألحد، هذه الدبلوماسية الشعبية قد جنحت يف العراق يف تنظيم كأس اخلليج )25( 

جناحاً منقطع النظري.

اثنياً: استعادة اهلوية الوطنية 

الكردية،  يعلِّق ابللغة  قناة )NRT Sport( كان  السعودية معلق  العراق  مباراة    يف 
وحينما جاء اهلدف األول أخذ ينتقل ابلتعليق إىل اللغة العربية كأنَّ لسان حاله يريد أن يوصل 
تفاعله جلميع العراقيي، وهذه الصور ليست اندرة يف العراق، فحينما فاز املنتخب بكأس آسيا 
)2007( كانت حلظة فارقة يف التاريخ، ويُعدُّ أعظم إجناز ليس لقيمته الرايضية، بل النعكاساته 
التشظي، والتشتُّت عن  البلد مير مبرحلة شديدة  االجتماعية والسياسية، إذ جاء يف توقيت كان 
االنتصارات  تعّزِز  لذا  الواحدة،  بتذكريهم ابهلوية  مثَّل صدمة  ممَّا  الطائفي،  العنف  أحداث  طريق 

4.  جوزيف اني : مصدر ذُِكَر سابقاُ، ص77.
5.  املصدر نفسه، ص95.
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يف األلعاب الرايضية األكثر فاعلية مثل كرة القدم مؤشرات ثقافية للهوية الوطنية)6(، وحينما يقوم 
إبمكانا  دوماً  اللعبة  فهذه  الوطين،  لإلمجاع  فرصة  ميثِّل  القدم  مثل كرة  بطولة  ابستضافة  العراق 
ا فعالة يف توليد  تكثيف املشاعر الوطنية، وجتعلها وسيلة مالئمة إلظهار اهلوية اجلماعية، وثبتت أنَّ
االنتماء، وهكذا يصبح املنتخب الوطين حمط تركيز هلذه التخيالت القوية كفريق مكون من أحد 
ا متفاعلة،  عشر شخصاً حمدداً أصبحوا رموزًا)7(، كما أنَّ احملافل الرايضية تظهر الدولة جملتمعها أبنَّ
وحتاول حمو الصورة السلبية، فالدولة الفاشلة ابلنسبة جملتمع الطوائف هي َمن يتخلَّى عنها الكل، 
أمَّا حينما تقوم الدولة أبي إجناز فكلهم يصبحون أبناءها، وتكون مصدراً لالفتخار الوطين. النقطة 
حبهم  وإظهار  هويتهم،  عن  للتعبري  لألفراد  كبريًة  فرصًة  الدولية  املناسبات  تُعدُّ  األخرى،  املهمة 
للبلد. ففي بعض النواحي قد يكون هذا الطريق هو الوحيد إلظهار مشاعر اهلوية الوطنية، وبدياًل 
عن الصور السياسية األخرى للتعبري)8( يف ظل حالة تشتُّت وتشظي الكياانت السياسية؛ بسبب 
لقيم  نفسه كنموذج  يقدِّم  العراق  أنَّ  للمتلقي  السطور  بي  القراءة  تكون  هنا  الفرعية..  اهلوايت 
التعايش السلمي، وكذلك كهوية معرتف با على املسرح الدويل، وإذا وجد هذا النموذج االعتناء، 
واعتماد إسرتاتيجية ذكية من قبل املؤسسات الرمسية والشعبية ستمثِّل للمجتمعات األخرى صورة 
ثقافية للتعرُّف على التنوُّع االجتماعي وكيفية إدارته)9(، خصوصاً أنَّ املنطقة العربية -عمومًا- مترُّ 
خبضم تناقضات قومية وطائفية جعلت حدود الصدع بي الطوائف متصلبة، وعملية إجياد النموذج 

ميثِّل قوة انعمة تعمل كمصدر جذب حىت حلكومات الدول الراغبة يف إجياد حلول.

6. Adrian Smith and Dilwyn Porter: Sport and National Identity in the Post-War 
World, First published 2004 by Routledge,2004,p3.
7. Op. cite. ,p5.
8. Harem Hasan and Ahmed Baban: The relationship between sports and national 
identity in Europe in 20th century, Journal of Garmian University, Vol. 5, Issue 3 
, Jul. 2018, p29
9. Op. cit. ،p25
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اثلثاً: استعادة املكانة املركزية للعراق

  كما هو معروف أنَّ مكانة العراق أتثَّرت أتثُّراً كبرياً إقليمياً ودولياً؛ نتيجة عدم االستقرار 
الذي عاىن منه، وحالياً يواجه حتدايت عديدة اخلارجية منها هي التوترات اليت تعاين منها املنطقة 
سوراي، واليمن، والصراع األمريكي اإليراين، وداخلياً حتدايت بناء الدولة واألمة ومظاهر التطرُّف 
العنيف، وقدرة اجلماعات اإلرهابية على اجلذب والعدد الكبري من العاطلي عن العمل، يف ظل 
وقد  والدبلوماسية،  العسكرية  منها  اإلسرتاتيجية  املوارد  مجيع  استثمار  العراق  على  الوضع  هذا 
شكَّلت استضافة كأس اخلليج العريب يف البصرة أداة فاعلة للقوة الناعمة عن طريق آليات عديدة، 
ا دولة مستقرة، وتضمُّ  األوىل، هي بناء الصورة عن طريق االستثمار يف رأس املال السياسي أبنَّ
جمتمعاً متنوعاً، والثانية عملية بناء الثقة مع الدول اخلليجية اليت شهدت العالقات يف الفرتة ما بعد 
2003 تذبذابً كبرياً؛ ممَّا يؤدِّي إىل مزيد من االنفتاح يف العالقات، وما يتبع ذلك على املستوى 
العريب، والثالثة هي املتغريات االقتصادية اليت تنهض بدور مهم، إذ حتفِّز االستضافة املدن على 
خلق بًن حتتية وبيئة أكثر أمناً واستدامًة، وهذا ما ينعكس مستقباًل على دخول االستثمار اخلليجي 
إىل البصرة، وما يتبع ذلك من تطور يف العالقات)10(، وهنا أصبح احلدث أكثر صلة ابلدبلوماسية 
)فله يف الواقع فوائده اإلسرتاتيجية إبعادة تبُّوأ العراق املكانة املركزية يف املنطقة(، وعند النظر إىل 
ا ترتكَّز فيه ثالث مركزايت، األوىل هي املركزية اإلسالمية بوصفه البلد الذي  مميزات العراق جند أنَّ
يضم املدارس الفكرية األوىل للمذاهب، وما يرتبط بذلك من اتريخ، والثانية املركزية العربية بوصفه 
رائداً يف األمن اجلماعي العريب، والثالثة املركزية السياسية مبا تتوفَّر به من مقومات القوة الرئيسة 
االقتصاد والسكان واجلغرافية. سيقلِّل الرتكيز على هذه املركزايت بصورة كبرية من االعتماد على 
أنَّ  القوة الصلبة، وفتح مساحة لإلبداع وتشكيل وجهات نظر بديلة للدول يف سياساهتا، علماً 
10. Håvard Mokleiv Nygård and Scott Gates: Soft power at home and abroad: 
Sport diplomacy, politics and peace-building, International Area Studies Review, 
2013 ,p238.
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العراق تراجع تراجعاً كبرياً يف قوَّته الصلبة، فَوْفق تصنيف )غلوابل بور( لعام 2023 حيتلُّ العراق 
والسعودية)11(، ميكن  وإيران  تركيا  عليه كل من  تتفوَّق  العامل  اجليوش يف  أقوى  بي  املرتَّبة )45( 
معاجلة هذا الرتاجع الكبري عن طريق التكامل بي القوتي الناعمة والصلبة، واإلنفاق القليل على 
القوة الناعمة إذا ما مت بصورة صحيحة سيؤدِّي إىل نتائج ذات جدوى مقارنة ابإلنفاق الباهظ على 
القوة العسكرية، خصوصاً أنَّ الرأي العاملي أصبح أكثر أتثرياً مع ثورة االتصاالت، وأنَّ بناء الصداقة 
والتفاهم بي شعوب املنطقة يعّزِز أمن الدولة، والتعايش السلمي، ويعمِّق العالقات الدبلوماسية، 
ويعتمد ذلك على الثقافة والتعليم واللغة والقيم، ابختصار إنَّ األشياء اليت جتعل الناس حيبون بلداً ال 
خيشونه هي األشياء اليت غالباً ما تكون من منتجات األشخاص واملؤسسات والعالمات التجارية 
بداًل من احلكومات)12(، لذا فمهمة العراق تكون على املستويي الدويل واإلقليمي، عن طريق إبراز 
إسهام العراق احلضاري يف املنجز اإلنساين الدويل، وقد عملت وزارة اخلارجية ابجتاه ذلك عن طريق 
عقد منتدى احلضارات العريقة السادس يف بغداد 2022 كنموذج للدبلوماسية الثقافية، ولكن 

املهم يف هذه النشاطات أن تكون متواصلة ومتكاملة مع النشاطات األخرى)13(.

أمَّا على املستوى اإلقليمي فسنعرض جانباً حساساً من القوة الناعمة، أال وهي )الشرعية( 
املتلقي، وإبراز الشبه فيما بينهم، وأنم جزء ال يتجزأ  يف ممارستها، وذلك عن طريق كسب ثقة 

11. GLOBAL FIREPOWER: 2023 Military Strength Ranking, ، access at 
13/1/2023 
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
12. John Dubber: How soft power can help meet international challenges, ، access 
at 13/1/2023. 
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/insight-articles/how-soft-
power-can-help-meet-international-challenges.

13  موقع وزارة اخلارجية جلمهورية العراق : العراق يستضيف احلضارات العريقة ، اتريخ الزايرة 13/1/2023
https://mofa.gov.iq/2022/11/?p=35010.

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/insight-articles/how-soft-power-can-help-meet-international-challenges
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/insight-articles/how-soft-power-can-help-meet-international-challenges
https://mofa.gov.iq/2022/11/?p=35010
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واالبتعاد عن مواطن عدم االحرتام، أو عدم الثقة عن طريق االحنياز لقيم دون أخرى)14(، وهي نقطة 
حساسة، ويتطلَّب هذا من العراق العمل على تبينِّ األفكار املشرتكة، وإظهار جاذبيتها لآلخر، 
ا ال تتشارك القيم فقط، بل ترغب أيضاً ابلدفاع عنها، واالحتفاء با بصورة مجاعية، وبناء  وأبنَّ
هوية مجاعية تسود فوق اهلوايت األخرى، فيكون احلدث تعبرياً عنهم، خصوصاً أنَّه يف ظل تنافس 
القوى الناعمة يف املنطقة لبلدان )تركيا، وإيران، والسعودية(، وأخذ هذا التنافس طابعاً مذهبياً يف 
ظل عدم قدرة أحدهم على تغطية اجلانبي القومي والديين، وإذا وفَّر العراق القدرة على ربط املاضي 
ابحلاضر مبا ميتلكه من إرث حضاري، وترسيخ التفامهات بي املذاهب والقوى السياسية الرئيسة، 
وحتويلها إىل قوة للتعبري عن اهلوية اإلسالمية والعربية والقدرة على إيصال قيمها سيكسر اهليمنة 
الناعمة للدول األخرى، وسيبز العراق كقوة جذب عاملية عن طريق استطاعة التعبري عن اجلميع 
من دون حتيُّز، كل هذه العملية تقوم با احملافل الرايضية والفنية والثقافية، فقوة الصورة والرمز يف 
عصر التقنيات يضاهي قوة املدفع يف العصر احلديث، و صورة )اهلولغرام( للبوابة اإلسالمية ذات 
الطراز العباسي يف افتتاح كأس اخلليج )25(، ودخول منتخبات البلدان املشاركة عن طريقها كانت 

هلا رمزية كبرية ابإلشارة إىل أنَّ العراق يعبِّ عن اجلميع.

التوصيات:

إنَّ احملافل الرايضية عادة ما تكون ذات طبيعة آنية، ينتهي أتثريها ابنتهاء احلدث، ولكن 
عن طريق النجاح يف تنظيم بطولة كأس اخلليج العريب )25( خصوصاً يف جمال الثقافة الشعبية، 
فيجب على املؤسسات الرمسية استغالل هذا النجاح، والبناء عليه عن طريق استثمار املوارد الثقافية 
الدويل  املسرح  إىل  العراق  تعيد  وواضحة  إسرتاتيجية طموحة  وتبينِّ  العراق،  املتاحة يف  واحلضارية 

14. Janice Bially Mattern: Why ‘Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force 
and the Sociolinguistic Construction of Attraction in World Politics, Millennium 
- Journal of International Studies 2005, p595.
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ممَّا يعّزِز مكانته، ولتحقيق ذلك ال بدَّ من اختاذ اخلطوات الالزمة؛ لبناء قوة فاعلة على املستوى 
اإلقليمي والدويل وهي على النحو اآليت:

عرض إسرتاتيجية متكاملة لبناء القوة الناعمة عن طريق التعاون بي وزارة اخلارجية، ووزارة .  
الشباب، والرايضة، واملؤسسات التارخيية والفنية والعمل ابلتنسيق على أن تكون احملافل املعقودة تعبِّ 
عن ثقافة العراق وحضارته، سواًء على املستوى الدويل بتأكيد احلضارات العريقة أم على املستوى 

اإلقليمي ابلتأكيد على احلضارة اإلسالمية.

العمل عن طريق هيئة حمدَّدة تشكِّل هلذا الغرض على حتديد الرموز احلضارية والتارخيية اليت .  
هلا قوة جذب يف الوعي اجلمعي، والعمل على تكثيفها ونشرها عن طريق وسائل اإلعالم املسموعة 

واملقروءة.

أتكيد اإلسهام يف احلضارة اإلسالمية ملا هلا من قوة جذب يف الوجدان لشعوب املنطقة .  
والرتكيز على املدن: )بغداد، والبصرة، والكوفة، وسامراء(، والعمل على ترميم األماكن األثرية فيها، 

خصوصاً اآلاثر والرموز العباسية يف بغداد ملا هلا من أثر قوي.

العمل على أتسيس جامعة بيت احلكمة يف بغداد، اليت هتتم ابلعلوم واآلداب اإلسالمية من .  
دون حتيُّز ألي مذهب، والرتكيز على املنجز احلضاري، وتكون اتبعة لألمانة العامة جمللس الوزراء 
البلدان اإلسالمية،  ُيْسَتقَطب فيها أساتذة اجلامعات من ذوي املكانة من خمتلف  ومبوازنة كبرية، 

وختصص جزء من املقاعد كزماالت دراسية لكل دولة إسالمية.

تفعيل دور العراق يف احملافل الدولية عن طريق استضافة القمم اإلسالمية والعربية وتقدمي البلد .  
كدولة حاضنة للجميع، وجسر بي الثقافات املختلفة.


