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عرفــــــــــــــانوشكر

املشرفلألستاذالعرفانأمتوالشكرخالص
طيلةالتوجيه،واالهتمامعلىكيبش عبد الكرميالدكتور

كانالذيوالبحثهذانــــــجازإمراحل
ديريتقوإحترامايتكلفله.املوجهواملشرفخالهلا

األفكارمعهتبادلتمنكلإىلبالشكرأتوجهكما
بالـذكر أخصوالعملهذااجنازيفاملساعدةيلوأبدى
األستاذ ،تقديراوعرفاناخبوش مصطفىالدكتوراألستاذ

احمنـد، برقـوق الدكتوراألستاذطاشور عبد احلقيظ ، 
خيلـف الدكتوراألستاذبوريشرياضالدكتوراألستاذ

عبد احلفيظ، األستاذ شريطسالمالعبد

الـذين األفاضـل لألساتذةكذلكموصولالشكر
اخـص الدراسة،مراحلكلخاللتأطريناعلىاشرفوا
نـاجي الدكتوراألستاذالعليا،الدراساتأساتذةبالذكر

األسـتاذ ،صـاحل الدكتورسـعود األستاذ،النورعبد
.فالجعمارالدكتوراألستاذفرحايتالدكتورعمار

محلة صربينة شكر و تقدير لألستاذ الدكتور مراد بن سعيد، األستاذ الدكتور عادل زقاغ األستاذة الدكتورة
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إهداء
اىل والداي الكرميني أطال اهللا يف عمرمها

عرفانا و تقديرا
اىل أخوايت

.اىل سنداي يف احلياة أخواي  منري ، مسري 
اىل رفيق حيايت منري

التمنيات والتشكرات لكل زمالء و زميالت الدراسة و إخويت يف الدميوقراطية و أصدق
.الرشادة

تقبلو مين كل احلب التقدير
.اىل كل طالب علم أقدم هذا العمل

منرية
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املقدمة
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مقـدمــة

اليت حتول دون فهم    لقد أصبحت التحديات اليت تشهدها الساحة الدولية مسرحا للعديد من األحداث            
الواقع الدويل جبميع خفاياه وخلفياته وتطوراته، وعلى اعتبار ذلك أصبحت احلياة السياسية للدول تتعدى جمموعة              
التحديات اليت اعتادت الشعوب على مواجهتها سواء على املستوى الداخلي أو املستوى اخلارجي األمر الـذي                

.هذه الشعوب وذلك مبا يتوافق وطبيعة األحداث اجلاريةأعطى طابع خمتلفا للعالقات اليت تنشأ بني
األحداث كانت منعطفا أساسيا يف تاريخ العالقات الدولية واليت أعـادت           ومما ال شك فيه أن هذه       

واليت كان هلا األثر الكبري يف بلورة ،النظر يف العديد من املفاهيم واملقاربات ذات الصلة مبجال العالقات الدولية    
االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدول واليت كانت هلا تداعياا حىت على مستوى النظـام الـدويل               األوضاع  

.واملشهد اجليوستراتيجي العاملي
أصبح حقل العالقات الدولية مسرحا للعديد من التفاعالت فيما بني الدول،           ويف ظل هذه التغريات     

ل السياسة اخلارجية للدول واليت تتمثل يف العمل احلكومي هذه التفاعالت جتسدها املمارسات الدولية من خال 
، مستخدمة يف ذلك جمموعة من األدوات واآلليات لصنع مث تنفيذ من أجل حتقيق املصاحل الوطنية والقومية للدول

ت ولتحقيق ذلك تعترب الدبلوماسية من بني األدوا. هذه السياسة وجتسيد كياا خارج اإلطار املكاين هلذه الدول    
.اليت تستخدمها الدول من أجل تسيري سياساا اخلارجية وفق مبادئ الدميقراطية واحلوار واملشاركة

فالدبلوماسية باعتبارها نشاط حكومي فهي تشري إىل أداة سياسية تتصل بعملية صنع السياسة وتنفيذها          
.دمات القنصليةمن خالل تقدمي املشورة بشأن السياسات وعملية التمثيل والتفاوض وتقدمي اخل

إال أنه مع تطور العالقات الدولية وتطور وظائف الدولة وتدخلها يف عدة جماالت وتطـور وسـائل                 
، جعل ميدان العمل الدبلوماسي يتسع إىل العديد من ااالت االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية           االتصال  

بل أصبحت هذه الوظيفة الدبلوماسية      ،ة للدبلوماسية ومل يعد التمثيل السياسي الربوتوكويل  هو الوظيفة الرمسي        
حباجة إىل العديد من األطراف متشعبة ومتداخلة يف عدة جماالت أوسع من السابق، وبالتايل أصبحت هذه الوظيفة 

وبفعل تطـور أشـكال      األخرى من أجل تعزيز نشاطها يف تنفيذ السياسة اخلارجية وإدارة العالقات الدولية،           
أطراف غري رمسية بعيدة عن العمل احلكومي الرمسي تقوم بعمل          ماسي أصبحت األطراف املشاركة     العمل الدبلو 

.دبلوماسي أصبح أساس النشاط الدويل تستفيد منه الدول يف تعزيز عالقاا باخلارج
ضمن ما  ويف إطار تنفيذ السياسة اخلارجية جند هذه األطراف غري الرمسية تنشط خارج اإلطار الرمسي               

بالدبلوماسية غري الرمسية واليت أصبحت تساهم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف التأثري على صـناع                 يسمى
،وذلك من أجل إجياد حل ملسألة سياسية يف جمال          مبا حيقق أهداف وأولويات السياسة اخلارجية     القرار السياسي 

مية واجلماعات الضاغطة والنخبة السياسية املنظمات غري احلكوالعالقات الدولية، هذه الدبلوماسية اليت جتسدها     
والنقابات العمالية ووسائل اإلعالم والرأي العام واتمع املدين واليت أصبحت تبلور سري العالقات الدولية مبا               

.يتوافق وطبيعة السياسات اخلارجية للدول
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ي وظهرت عدة مفـاهيم  وقد أخذ هذا النوع من الدبلوماسية يف التطور وذلك متاشيا مع املشهد العامل   
الدبلوماسية كالدبلوماسية الشعبية ودبلوماسية املسار الثاين ودبلوماسية املنظمات        تعكس طبيعة هذا النوع من      

اليت وجدت ممارساا على الساحة الدولية واليت أصبحت من األدوات الرئيسية غري احلكومية وغريها من املفاهيم  
.صورا جتاه اخلارجاليت تعتمدها الدول من أجل حتسني 

حيث جـاءت  ،سبتمرب سيكون خمتلفا عما كان قبله11ومل يكن غريبا أن يقال إن عامل بعد أحداث          
حيث كان هلا األثر العميـق  هذه األحداث وغريت كل القناعات وأعطت حتديات مل يعد يف اإلمكان التنبؤ ا ،       

كية نفسها ورؤيتها للعامل وعالقاا بـه وسياسـاا         على الفكر األمريكي وعلى رؤية الواليات املتحدة األمري       
حيث صاغت طرحا جديدا يف طبيعة املعايري اليت سوف حتكم وحتدد هذه العالقات وذلك من خـالل            ،اخلارجية

، وهذا يتطلب إستراتيجية جديدة تتجـاوب      دبلوماسية نشطة قائمة على التواصل بني الشعوب واحلوار الدويل        
دبلوماسية وتتخلى عن املفاهيم النظرية التقليدية القدمية ذات الطابع الرمسي، وذلك من خالل مع األخطار اجلديدة 

لتنفيـذ الـسياسة   أداة رئيسيةغري رمسية تتجسد يف الدبلوماسية الشعبية أو الدبلوماسية العامة اليت أصبحت
وهذا بعيدا عن العمـل احلكـومي     ،ملاخلارجية األمريكية وحتقيق أهدافها وأولوياا يف حتسني صورا جتاه العا         

الرأي العام واملنظمات غري احلكومية وهيئات اتمع املدين واليت تعتـرب الوسـائل             الرمسي وإمنا بالتركيز على     
تعزيز أنشطتها من أجل إعـادة تلميـع      اىل  واليت تسعى اإلدارة األمريكية      ،األساسية هلذا النوع من الدبلوماسية    

.دة األمريكية وإحالل السالم الدويلصورة الواليات املتح

:أمهية املوضوع
وإمنا ،مل تعد الدبلوماسية التقليدية الرمسية ذات الطابع السري وحدها أداة تنفذ ا السياسات اخلارجية             

، وهي آلية أصبحت هذه الدبلوماسية حباجة إىل طرف ثاين من أجل حتقيق أهداف وأولويات السياسة اخلارجية             
.إخل... ووسائلها املختلفة من منظمات غري حكومية ووسائل إعالم وخنبة حاكمةة غري الرمسيةالدبلوماسي

اليت يتم من خالهلا حتليل وشرح هذا النوع من الدبلوماسية باعتبارها أداة تظهر أمهية الدراسة  ومن هنا   
إضـافة إىل    ،دبلوماسية الرمسية من أدوات السياسة اخلارجية ،واليت أصبحت آلية تعتمد عليها الدول إىل جانب ال            

حتديد أهم األطراف والوسائل اليت متارس هذا النوع من الدبلوماسية وتصنيف أنشطتها يف جمال التنمية ومحاية              
.حقوق اإلنسان وعوملة الدميقراطية وإحالل السالم الدويل

، وتتعـزز   لدوليةهذه الدراسة جاءت إلضافة مقاربات معرفية جديدة يف جمال العالقات ا          لذلك فإن   
فرغم أا قوة عظمى تعتمد يف سياساا على القوة ،منوذج الواليات املتحدة األمريكيةأمهية الدراسة من خالل 

إال أا أصبحت تعطي أمهية كربى للدبلوماسية غري الرمسية واليت جتسدها الدبلوماسية الـشعبية أو   العسكرية،  
هذا من جهة ومن     ،ياغة املعايري األساسية لتفعيل الدبلوماسية غري الرمسية      فمن خالل هذا النموذج ميكن ص      ،العامة
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أهم التحديات اليت حتول دون حتقيق الدبلوماسية غري الرمسية ألهـداف وأولويـات             جهة أخرى اإلشارة إىل     
.السياسة اخلارجية
والـذي  ،وضوعاألمهية اخلاصة هلذه الدراسة هي ما ستوفره من معلومات حول طبيعة هذا امل  ولعل  

أنشطة الدبلوماسية غري الرمسية قد اتسعتعلى اعتبار أن ،ستستفيد منه الكثري من اجلهات املعنية ذه الدراسات
عوملة الدميقراطية ومحايـة حقـوق اإلنـسان        السيما بعد التغريات اليت مست الساحة الدولية من خالل ثقافة           

.عبية غري رمسيةوإحداث التنمية على مجيع املستويات مبشاركة ش

:مربرات اختيار املوضوع
وموضـوع الدبلوماسـية والـسياسة      البد أن هناك العديد من الدوافع اليت تربر اختيار موضوع ما            

واليت حتتاج إىل العديد من املتغريات لتفسري طبيعة ،من املواضيع اليت أصبحت تناقش على مستويات عاليةاخلارجية
.كان احلديث على دبلوماسية من نوع آخرإذاالعالقة بينهما السيما 

:املربرات املوضوعية
إن تطور العالقات الدولية وظهور مفاهيم جديدة يف جمال العمل الدبلوماسي السيما بعـد مـتغريات               
املشهد الدويل والذي أصبح قائما على ضرورة التواصل بني الشعوب واألمم وإحالل السالم وختفيف الرتاعـات              

، جعل من اال األكادميي مسرحا لبلورة هذه املتغريات وحتديد          ل مشاركة الفواعل غري الرمسية    من خال الدولية  
، وهذا من خـالل     عالقة اجلهات غري احلكومية باجلهات احلكومية من أجل تفعيل أولويات السياسة اخلارجية           

.ي والعالقات الدوليةطبيعة العمل غري الرمسي يف اال الدبلوماسبعض الدراسات اليت عنيت بتحليل 
إال أن وجود دراسات تربط بني العمل الدبلوماسي غري الرمسي والسياسة اخلارجية من خالل حتليـل                

وهذا ما جعلين أحاول تقدمي إطـار نظـري   دوره يف حتقيق أهداف وأولويات السياسة اخلارجية هي نادرة جدا     
،وماسي غري الرمسي يف تنفيـذ الـسياسة اخلارجيـة     ومقاربة معرفية وإطار تطبيقي لتحديد طبيعة العمل الدبل       

، واهلدف من ذلك هـو  واإلشارة إىل الدبلوماسية الشعبية باعتبارها مظهرا من مظاهر الدبلوماسية غري الرمسية       
التنمية ومحاية حقوق توضيح الدور الذي لعبته هذه الدبلوماسية وما ميكن أن تلعبه إذا ما عززت وسائلها يف جمال     

.وعوملة احلوار الدويل وإحالل السالم بعيدا عن الرتاعات والقوة واحلرباإلنسان
:املربرات الذاتية

إن الدور الذي تلعبه الفواعل غري الرمسية على املستوى الداخلي ميكن بلورته على املستوى اخلـارجي،         
سني عالقات الـدول  وبلورة كل ذلك يف حت  إدماجها ومشاركتها يف تنفيذ السياسة اخلارجية     وذلك من خالل    

ميويل لفهم طبيعـة سـري      ، ضف اىل ذلك     دفعتين حملاولة فهم هذا الدور    ، لذلك فإن هذه املتغريات      فيما بينها   
مـن  العالقات الدولية مبشاركة أطراف غري حكومية غري رحبية هدفها األساسي هو مساندة اجلهات احلكومية       
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وأولويات السياسة اخلارجية السيما من خـالل االتـصال          أجل بلورة دبلوماسية فعالة تساهم يف حتقيق أهداف       
.واليت الحظت أنه البد من تصنيف هذه الوسائل كل حسب دورها لتحقيق األهداف واألولويات،اجلماهريي

):الدراسات السابقة(أدبيات الدراسة 
جية وفـق آليـة     إن موضوع الدبلوماسية والسياسة اخلارجية أو مبعىن آخر عملية تنفيذ السياسة اخلار           

الدبلوماسية يعترب من املواضيع األساسية اليت جرى فيها البحث وما زال يف إطار البحث والدراسة مـن خـالل                   
.جمموعة من الدراسات السابقة اليت تناولت العديد من اجلوانب اخلاصة ذا املوضوع
ظاهرة بسيطة تقليديـة     كوافظاهرة الدبلوماسية والسياسة اخلارجية قد تطورت تطورا أساسيا من          

تتعلق بقضية األمن وتعزيز العالقات بني الدول بصورة رمسية إىل ظاهرة متعددة األبعاد ترتبط ارتباطا وثيقـا                 
تدخل الرأي العام واألطراف    وذلك من خالل     ،بشىت الوظائف االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمعات     

      ومـع تعقـد     ،عملها الدبلوماسي غري الرمسي   وهذا من خالل     تمعاتغري احلكومية اليت تعىن بقضايا هذه ا
القضايا العاملية وتزايد عدد الوحدات العاملة يف احمليط العاملي زاد تعقيد ظاهرة تنفيذ السياسة اخلارجية وفـق أداة                

.ملالدبلوماسية غري الرمسية كما زادت أمهيتها بالنسبة للرفاهة العامة للمجتمعات والشعوب يف العا
فإن تنفيذ السياسة اخلارجية يف إطارها الرمسي التقليدي أصبح غري كـايف            وانطالقا من هذا التطور     

لفهم طبيعة العالقات الدولية بل البد من التوسع خارج هذا اإلطار وحماولة فهم دور بعض األطراف األخرى                 
.يف صناعة هذه السياسة اخلارجية

ر علمية أكادميية لتفسري عملية تنفيذ السياسة اخلارجيـة         ظهرت بعض احملاوالت لتقدمي أط    ولذلك  
وقد جتسدت يف جمموعات حبثية ودراسات علمية حياول كل منها أن يقدم تفـسريا               وفق متغريات هذا التطور،   

:لعملية صنع السياسة اخلارجية وفق آليات غري رمسية نذكر منها
-La diplomatie officieuse: les stratégies non gouvernementales en
faveur de la paix.

من " Jhon Mcdonald"وجون ماكدونالد " James Notter"جيمس نوتر الدراسة أعدها كل من 
،وقد نشرت يف جملة إلكترونية بعنوان شؤون السياسة اخلارجية األمريكية           "الدبلوماسية املتعددة املسارات  "معهد  

مقاربة معرفية للدبلوماسية غري الرمسية    ث تناوال يف هذه الدراسة      حي. 1996الصادر يف ديسمرب     19لعدد  يف ا 
، كمـا أشـارا إىل      دبلوماسية املسار الثاين كدبلوماسية غري رمسية تنشط يف جمال السالم         وذلك باحلديث على    

اتيجية ، وتضمنت الدراسة إستر   دبلوماسية املنظمات غري احلكومية على أا الدبلوماسية غري الرمسية غري الرحبية          
تضمنت تفسريا هذا النوع من الدبلوماسية يف عمليات السالم وحل الرتاعات الدولية، واملالحظ على الدراسة أا 

،ألهم املصطلحات واملفاهيم اليت تتعلق مبفهوم الدبلوماسية غري الرمسية وإستراتيجياا يف السياسة اخلارجيـة             
.عن وكالة اإلعالم ألمريكيةاليت تضمنت هذه الدراسة هي صادرةوميكن اإلشارة إىل أن هذه الة اإللكترونية
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-The tree model in the contest of unoffical diplomacy   االدراسـة أعـد
وقـد  ،2005هذه الدراسة صدرت يف فريجينيا،من جامعة "Lisa Aronson"ليزا آرونسون الدكتورة

العناصر حيث تضمنت الدراسة  ،ة يف جمال حقوق اإلنسان والصحة       دور الدبلوماسية غري الرمسي   عاجلت الباحثة   
األساسية اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف جمال الدبلوماسية غري الرمسية لضمان حقوق اإلنسان على أعلى                 

.مستوى
" -The public diplomacy of the united states of america in the war
on terror"

من شهادة املاستر يف الدراسات الدبلوماسيةلنيل " Marina Botes"مارينا بوتس الباحثة الدراسة أعدا
ـ بريتورقـسم العلـوم الـسياسية جامعـة    كلية العلوم اإلنـسانية   Faculty of humanitiesا ي

department of political science university of Pretoria حيث انطلقت الباحثة ،
ما دور الدبلوماسية الشعبية أو العامة باعتبارها دبلوماسية غـري رمسيـة يف حماربـة         ي  من إشكالية أساسية وه   

للموضوع  الفصل األول اجلانب املنهجي النظري    تضمن   ستة فصول حيث تضمنت الدراسة     ،؟اإلرهاب الدويل 
تفسري أبعاد هـذا  معالفصل الثاين تضمن مفاهيم الدبلوماسية العامة والعالقات الدولية والسياسية اخلارجيةمث  

النوع من الدبلوماسية ووسائلها، أما الفصل الثالث تضمن دراسة حالة الواليات املتحـدة األمريكيـة يف جمـال      
إسـتراتيجية الواليـات    ، مث تضمن الفصل الرابع      ممارساا يف حماربة اإلرهاب الدويل    الدبلوماسية الشعبية وأهم    

، أما الفصل اخلامس    اعات من خالل الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية      املتحدة األمريكية يف قضايا احلرب والرت     
،مث الفصل السادس تـضمن تقيـيم        إستراتيجية الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية يف مكافحة اإلرهاب       فتضمن  

أنه البد من إعادة وضع مفهوم مرتبط ممارسات هذا النوع من الدبلوماسية حيث توصلت إىل نتيجة أساسية هي           
.الدبلوماسية الشعبية األمريكية وجهودها يف احلرب على اإلرهابب

وهي دراسة نقدية حتليلية     حممد أمحد عبد الغفار   للدكتور   فض الرتاعات يف الفكر واملمارسة الغربية     -
النظم "الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم     حيث كان اجلزء األول هو اجلزء الذي تناول         : تضمنت ثالث أجزاء  

مفاهيم الدبلوماسية غري   من هذا الكتاب      الفصل األول وتضمن الباب الثاين     "قائية احلكومية وغري احلكومية   الو
دبلوماسية املنظمات غري احلكومية ودورها املتنامي يف جمال فض الرتاعـات           واليت أطلق عليها الباحث      الرمسية

وماسية غري الرمسية خاصة وسائل اإلعالم والرأي وسائل الدبلأما الفصل الثاين فقد تضمن دراسة ألهم الدويل، 
،حيث أشار الكاتب للدبلوماسية غري الرمسية مـن خـالل مفـاهيم             العام واملنظمات الدينية والقطاع اخلاص    

، الدراسة صادرة عن دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،         دبلوماسية املسار الثاين ودبلوماسية املسارات األخرى     
.2004اجلزائر، 
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الدكتورة نادية حممـود مـصطفى      إعداد وإشراف   : الدبلوماسية العامة األمريكية جتاه العامل العريب     -
جامعـة  يف الندوة املنعقدة يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية،          برنامج حوار احلضارات  وهذا يف إطار     ،2007
خطـاب  : األول حتـت عنـوان    حيث جاء احملـور      تضمنت الدراسة أربعة حماور   ،  مصر -اجليزة –القاهرة  

، حيث تضمن مفاهيم الدبلوماسية الـشعبية       الدبلوماسية الشعبية األمريكية جتاه العامل العريب التحليل والفاعلية       
حتليل إلستراتيجية الواليات املتحدة األمريكية جتاه العامل العريب وفق    مع   ،األمريكية اليت تنشط بصورة غري رمسية     

دور املراكز األمريكية يف التعريـف      : مث جاء احملور الثاين حتت عنوان      ية غري الرمسية،  هذا النوع من الدبلوماس   
،وتضمن هذا احملور دراسة ألهم املراكز اليت تنـشط مـن خـالل        باتمع والسياسة األمريكية يف العامل العريب     

منوذجـا، مث  " Follbright"فولربايت الدبلوماسية الشعبية األمريكية يف اال األكادميي وقد أخذت مؤسسة    
صناعة الصورة األمريكية يف العامل العريب تضمن إستراتيجية اإلعالم األمريكـي يف            : احملور الثالث حتت عنوان   

تقييم اجلهـود األمريكيـة   ، وأخريا احملور الرابع الذي كان عبارة عن        صناعة الصورة األمريكية يف العامل العريب     
.لتحسني صورا يف العامل

" soft powerThe" : جوزيف ناي من إعداد"Joseph Ney " حيث 2004سنة الذي أصدره يف ،
واعترب أن الدبلوماسية الشعبية األمريكية هي أداة للقـوة  تضمن الكتاب أهم وسائل النجاح يف السياسة العاملية  

، مـشريا  بـذلك إىل أن    إستراتيجية هذه الدبلوماسية يف السياسة اخلارجية األمريكية      حيث أشار إىل    الناعمة،  
صورة الواليات املتحدة األمريكية يف أحناء العامل قد اخنفضت يف السنوات األخرية، ويف هذا الـسياق أشـار إىل             

، كمـا   العوامل اليت يتعني إعادة النظر فيها لشرح سياسة الواليات املتحدة األمريكية إىل اجلماهري يف اخلارج              
القوة الناعمة تكمن يف أنشطة الدبلوماسـية  نيدي يف جامعة هارفورد أن      وهو عميد كلية كي    جوزيف ناي أشار  

، والكتاب متوفر على املوقع اإللكتـروين للمركـز األمريكـي           الشعبية غري الرمسية على مستوى البيئة العاملية      
.org.cyuspublicdiploma.www://httpللدبلوماسية الشعبية 

هناك دراسات أخرى تناولت قضايا العالقات الدولية من خالل دور هـذه         إضافة إىل هذه الدراسات     
الفواعل ،كما أن هناك دراسات أخرى تناولت مفاهيم حول الدبلوماسية غري الرمسية يف أنشطة الدولة اخلارجية

حقوق اإلنسان والتنمية والفواعل األخرى    غري الرمسية كاملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدينية ومنظمات       
.اليت تنشط يف العمل الدبلوماسي غري الرمسي

بـدور  إال أن هذه الدراسات رغم أمهيتها فهي قد تناولت جوانب دون أخرى خاصة فيمـا يتعلـق                  
منظـور  الدبلوماسية غري الرمسية يف جمال السياسة اخلارجية ودور هذه اآللية يف تنفيذ السياسة اخلارجية مـن         

يف ظل التغريات اليت ختـيم علـى         ،يسمح هلا بترمجة كل امليول واآلراء اخلاصة بالرأي العام والشعوب خاصة          
.الساحة الدولية
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خالل ربط أهداف وأولويات السياسة اخلارجيـة جبهـود         وهذا ما سيتم تناوله يف هذه الدراسة من         
تفسري طبيعـة  و حماولة    لدبلوماسية الشعبية غري الرمسية   التعمق يف مفاهيم ا   من خالل    ،الدبلوماسية غري الرمسية  

.العالقة بني السياسة اخلارجية و الدبلوماسية غري الرمسية و دور أطرافها  يف حتقيق أهدافها و أولوياا 

:اإلشكالية
ت إن قرارات السياسة اخلارجية يصنعها بالضرورة األفراد، ذلك أن البعد اإلنساين قد يؤثر على خيارا              

من خالل مجلة من العوامل املشتركة بني البشر واليت تؤثر يف طريقة إدراكهم وردود أفعـاهلم                 ،السياسة اخلارجية 
هـذه العوامـل وردود األفعـال    لبيئتهم الدولية، حيث تؤثر العوامل الشخصية يف تبين خيارات سياسية معينة،    

هذه الفواعل قد اكتسبت وسائل للتأثري يف سري األحداث         ،فتترمجها األطراف غري الرمسية املختلفة واألكثر تأثريا        
سهلت على صناع القرار السياسي اخلارجي عمليـة احلـوار والتواصـل بـني       واألزمات السياسية كما أا     

.الشعوب
إمكانية لتعزيز العالقات بني الدول واحلوار املباشر بني الـشعوب          و يف هذا السياق أصبحت هناك       

وتنفيذ سياسة خارجية رشـيدة     ،وبالتايل صناعة    لتحسني الصورة وإجناح العمل الدبلوماسي    بالكيفية املناسبة   
.بعيدا عن اإلطار احلكومي الرمسي

:ومن هذا املنطلق فإنه البد من طرح إشكالية ضرورية هلذه الدراسة وهي
ا حيقق سياسـة  ما هو دور الدبلوماسية غري الرمسية يف تنفيذ أهداف وأولويات السياسة اخلارجية مب      

خارجية رشيدة قائمة على املشاركة الشعبية غري الرمسية؟
:ويف ظل هذه اإلشكالية ميكن طرح جمموعة من األسئلة الفرعية أمهها

ماذا نقصد بالدبلوماسية غري الرمسية؟-
غري الرمسية يف تنفيذ السياسة اخلارجية؟ما هي أهم الفواعل اليت تعزز برامج الدبلوماسية-
؟وأنشطتها يف جمال السياسة اخلارجيةأبعاد الدبلوماسية الشعبية غري الرمسيةما هي-
هل متكنت الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية األمريكية يف حتسني صورة أمريكا لدى شعوب العامل؟-
-

:حدود املشكلة
الـسياسة  وتتناول الدبلوماسية غري الرمسية كمـتغري مـستقل       انطالقا من متغريات املوضوع واليت      

.فإنه البد من حتديد احلدود الزمانية واملكانية هلذه الدراسة،اخلارجية كمتغري تابع
:احلدود املكانية

وذلك باعتبارها القوة املهيمنـة علـى       كحيز مكاين الواليات املتحدة األمريكية    تتناول هذه الدراسة    
أصـبحت الواليـات املتحـدة      أخرى فقد    العامل السيما يف جمال العالقات الدولية، هذا من جهة، ومن جهة          
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وذلك لتزايد أهدافها يف مناطق خمتلفة مـن         األمريكية الدولة الرائدة يف جمال الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية،        
.حماوالا لتحسني صورا على املستوى الدويلالعامل من خالل 
:احلدود الزمانية

بوجه  عقب مرحلة احلرب الباردة   هدا الساحة الدولية    تعتمد الدراسة على العديد من احلقائق اليت ش       
خلق العديد من املفاهيم اجلديدة يف واليت كانت سببا يف     ،بوجه خاص  2001سبتمرب   11وعقب أحداث   عام  

وفواعل غري حكومية تشارك يف العمل احلكومي علـى         وظهور أطراف    جمال الدبلوماسية والسياسة اخلارجية،   
امي دور هذه اجلهات يف العمل الدبلوماسي، فهذه األحداث اليت عقبت هـذه الفتـرة مل     وتن ،املستوى اخلارجي 

والذي اختذتـه الواليـات      ،انعكست على العامل بأكمله   تنعكس على الواليات املتحدة األمريكية فحسب وإمنا        
ض العناصر جتربنا علـى     ميكن اإلشارة اىل أن الدراسة يف بع      املتحدة األمريكية كذريعة لتطبيق سياساا، إال أنه        

جتاوز هذه احلدود الزمنية خاصة قبل اية احلرب الباردة من خالل تتبع اإلرهاصات األولية لظهور آليـات                 
.الدبلوماسية غري الرمسية

الفرضيات
فإنه ميكـن صـياغة      ،اإلشكالية الرئيسية املطروحة واحلدود الزمانية واملكانية للمشكلة      انطالقا من   

: يكون هدف الدراسة هو نفيها أو إثباا وهيةفرضية رئيسي
والـيت تـسعى لبنـاء      ،أداة رئيسية من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية      الدبلوماسية غري الرمسية هي     

لتنفيذ سياسـة خارجيـة   ،اهلدف منها هو تعزيز األنشطة الرمسية عالقات فيما بني الدول خارج اإلطار الرمسي 
.رشيدة

:ميكن صياغة جمموعة من الفرضيات الفرعية أمههاوحتت هذه الفرضية 
توفر األدوات واآلليات اليت تؤثر يف سري األحداث واألزمـات          أن برامج الدبلوماسية غري الرمسية      -1

وذلك من خالل ،وتسهل على صناع القرار السياسي عملية التواصل املباشر بني الشعوب واألمم
.إخل... اإلعالم والنخبة احلاكمةوسائلها كاملنظمات غري احلكومية ووسائل 

تعززت وتوسعت اهتماماا إىل برامج التنمية الشاملة أن أنشطة الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية قد       -2
، وهذا انعكاسا لألحداث اليت ميزت املشهد الـدويل         واملساعدات اخلارجية ومحاية حقوق اإلنسان    

.احلايل
آلية دف بالدرجة األوىل إىل     تبارها دبلوماسية غري رمسية هي      أن الدبلوماسية الشعبية األمريكية باع    -3

،حتسني صورة الواليات املتحدة األمريكية جتاه العامل وتعزيز سياستها جتاه العديد مـن املنـاطق              
.وذلك باالبتعاد عن القوة واحلرب 

:اإلطار املنهجي
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إتباع منهجية علميـة    ا فإنه البد من     نظرا لطبيعة الدراسة ومن خالل العناصر األساسية املوجودة فيه        
والذي يقتضي منا االعتماد على جمموعة من املناهج األساسية لدراسة هـذا          مضبوطة تتماشى وطبيعة املوضوع،   

:دراسة علمية منهجية من أجل حتقيق األهداف املرجوة من الدراسةاملوضوع 

:املنهج التارخيي
الطالع علـى  حة الدولية واليت تسعى الدراسة لتحليلها البد من الفهم التغريات احلالية اليت تشهدها السا 

، واملنـهج   ،ذلك أنه ال ميكن دراسة الظاهرة بعزهلا عن ماضـيها         األحداث املاضية اليت سبقت هذه التغريات     
توظيف املنهج التـارخيي يف    التارخيي يساعد على فهم هذه التطورات التارخيية ملختلف مفاهيم الدراسة ،وقد متّ             

هذه الدراسة من خالل التطورات التارخيية اليت شهدها مفهوم الدبلوماسية غري الرمسيـة والـشعبية وأهـم                 
.األحداث التارخيية اليت سبقت التطورات احلاصلة يف جمال العالقات الدولية والسياسة اخلارجية

:املنهج الوصفي
مجع وهذا يتطلب    ،الظاهرة حمل الدراسة   وصفلدراسة ظاهرة معينة فإنه البد من تبين خطوة أولية هي           

املعلومات حول الظاهرة املراد دراستها واالهتمام بوصفها وصفا دقيقا والتعبري عنها تعـبريا شـامال كميـا              
مـن   ،وصف املتغريات اليت يتضمنها املوضوع    من خالل    توظيف هذا املنهج يف هذه الدراسة     ، وقد مت    وكيفيا

.ها ووظائفها وذلك بصورة دقيقة شاملةخالل تعريفها وخصائصها وأهداف

:منهج دراسة احلالة
، ومنـهج   حيتاج إىل منوذج من أجل الوصول إىل توضيح وتفسري أكثـر          وصف الظاهرة وصفا دقيقا     

يعتمد على حتليل ودراسة حالة معينة اهلدف منها هو إعطاء جانب تطبيقي للموضوع             هو منهج    دراسة احلالة 
دراسـة حالـة   ، وقد مت توظيف هذا املنهج من خـالل        وصول إىل فهم كامل وشامل    حمل الدراسة من أجل ال    

الواليات املتحدة األمريكية بتحليل ودراسة واقع الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية ودور الفواعل غري الرمسية              
.وهذا أكيد يتطلب اعتماد منهج دراسة احلالة،يف تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية

:ر النظرياإلطا
،و اليت حتدد طبيعة الدراسة من الناحيـة النظريـة  ،جمموعة من املقاربات النظريةإن طبيعة الدراسة تفرض إتباع     

اإلقتـراب  تفرض علينا إعتماد     دراسة الدبلوماسية غري الرمسية و دورها يف تنفيذ السياسة اخلارجية         لذلك فإن   
.عالقات الدولة و اتمعالوظيفي البنائي و اإلقتراب النسقي و اقتراب 

: اإلقتراب الوظيفي
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و اليت تشكل األنشطة القابلة للمالحظة، حبيث تشري البنية إىل على النظام  و بنيته ووظيفتههذا اإلقتراب يركز 
أو ، أما الوظيفة فتعين سلوك التفاعالت اليت تؤثر يف  سري هذا النظامالنظام السياسي ، أما النظام فيشري  اىل كل 

دور الفواعل غري الرمسية يف صناعة القرار السياسي يف جمال عملية تصدر عن الفواعل ، و يظهر ذلك من خالل 
العالقات الدولية

:االقتراب  النسقي 
ظام سلوك موجود يف بيئة يتفاعل معها أخذا و حيث ينظر هذا النسق  اىل احلياة السياسية على أا ن

اليت تنتج أحداثا و نسق مفتوح على البيئةاملخرجات، هذا النسق السياسي هو من خالل املدخالت و ،عطاءا
و يظهر ذلك من  خالل آليات تنفيذ السياسة اخلارجية و دور النسق اإلستجابة هلا ، تأثريات يتطلب من أعضاء

.الفواعل من غري الدول أو غري الرمسية يف هذه العملية 
:جمتمع -اإلقتراب عالقات دولة

ووضع ميجدال هذا اإلقتراب بالتغيري و التنظيم يف الدولة، حيث اهتم هذا اإلقتراب جلويل ميجدالإقتراب هو
العالقة بني الطرفني على مستوى صناعة القرار ، و يظهر ذلك من خالل لدراسة العالقة بني الدولة و اتمع

اتمع الذي جيسد اهليئات اتمعية اليت دور أيضا من خالل ،السياسي ال سيما القرار السياسي اخلارجي
.تعمل اىل جانب الدولة لتحقيق أهدافها على املستوى اخلارجيأصبحت 

):املفاهيمي(اإلطار اإليتمولوجي 
:تضمنت الدراسة جمموعة من املفاهيم ميكن اإلشارة إليها فيما يلي

لوكات وتصرفات صانعوا القرار يف     تعرف السياسة اخلارجية على أا جمموعة س       :السياسة اخلارجية -1
البيئة اخلارجية، حبيث تنصرف إىل النشاط اخلارجي أو احلركة اخلارجية للدولة دف حتقيق املصلحة           
الوطنية من خالل برنامج عمل علين خيتاره املمثلون الرمسيون للوحدة الدولية من بني جمموعة البدائل               

.ددة يف احمليط اخلارجيالربناجمية املتاحة من أجل حتقيق أهداف حم
هي عملية االتصال والتفاوض يف جمال السياسة العاملية وهي أداة أو آلة سياسية الـيت                :الدبلوماسية-2

تستخدم يف عملية التفاوض والتمثيل اليت جترى بني الدول يف حركة التفاعل الدويل، وذلك ـدف              
سطة السفراء والدبلوماسيني، وهي مفهوم     إدارة العالقات الدولية وتسوية وتنظيم هذه العالقات بوا       

.مرتبط بالسياسة اخلارجية كوا فن إدارة املفاوضات بني الدول يف عملية تنفيذ السياسة اخلارجية
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هي تلك العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية والثقافية بـني           :العالقات الدولية -3
ا البعض ،حيث تأخذ هذه العالقات شكل تعاون أو تكامل أو           الدول يف تعاملها وتفاعلها مع بعضه     

.شكل صراع وذلك حسب طبيعة هذه الدول ومصاحلها الوطنية والقومية
هي تلك اجلهود غري الرمسية يف اال الدبلوماسي واليت تعىن ا الفواعـل              :الدبلوماسية غري الرمسية  -4

... املدين ووسائل اإلعالم ومجاعات الـضغط غري الرمسية من منظمات غري حكومية وهيئات اتمع      
إخل والذين يتمتعون بدرجة معينة من التخصص يف جماالت خمتلفـة ويف محايـة حقـوق اإلنـسان        

وذلك دف تنفيذ السياسة اخلارجية عن طريق تشجيع االتصال والتفـاهم والتعـاون             ... والتنمية
.واحلوار الدويل

اهر الدبلوماسية غري الرمسية واليت تعين التوجه إىل قطاعـات  هي مظهر من مظ :الدبلوماسية الشعبية -5
غري حكومية سواء مدنية أو شعبية لتعبئة املساندة لسياسات الدولة املعنية، دف دعم األمن العاملي                
،وهي دبلوماسية تتجه مباشرة إىل خماطبة الشعوب بعيدا عن األنشطة احلكومية الرمسية فهي بـذلك               

.للدبلوماسية الرمسية خلدمة وحتقيق أهداف السياسة اخلارجية بصورة غري رمسيةتعرف بالوجه اآلخر
هي جمموعات طوعية ال تستهدف الربح، ينظمها مواطنون على أسـاس            :املنظمات غري احلكومية  -6

حملي أو قطري أو دويل، فعندما تكون عضوية املنظمة أو نشاطها مقصوران على بلد معـني تعتـرب          
وطنية، أما إذا جتاوزت أنشطتها حدود البلد املعين فتصبح منظمة غري حكوميـة    منظمة غري حكومية  

دولية، وهي تقوم بأنشطة خمتلفة غري رمسية تشمل العديد من ااالت كحماية حقـوق اإلنـسان                
.إخل... والتنمية

رباء يف  هي تلك األفعال واألنشطة احلكومية وغري احلكومية واليت يقدمها اخل          :مسارات الدبلوماسية -7
اال الدبلوماسي وذلك دف فض الرتاعات وإحالل التعاون الدويل، وهناك العديد من املسارات             
تبدأ باملسار األول الرمسي احلكومي ضف إىل ذلك قطاع األعمال وقطاع اتمع املدين واإلعـالم               

.،وهدف هذه املسارات هو التأثري يف دبلوماسية املسار األول أو تغيريها

:ام الدراسةأقس
حسب طبيعة املوضوع يتم تقسيم الدراسة وانطالقا من العناصر املتعلقة باملوضوع مت تقسيم الدراسة إىل 

:ثالثة فصول تتضمن احملتويات التالية
:الفصل األول

يتضمن الفصل األول اإلطار النظري واملفـاهيمي ملـصطلحات الدبلوماسـية والـسياسة اخلارجيـة         
الرمسية ونشأا وتطورها ،مع اإلشارة إىل مفهوم الدبلوماسية الشعبية كمظهـر مـن مظـاهر       والدبلوماسية غري   

الدبلوماسية غري الرمسية، كما مت اإلشارة إىل املصطلحات واملفاهيم اليت تتضمنها هذه املتغريات مع إبراز مؤشرات                
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اإلشارة بصفة خاصة إىل العالقة بني كل مفهوم مع التطرق إىل الظروف اليت أدت إىل تطور هذه املفاهيم، وقد مت             
.الدبلوماسية والسياسة اخلارجية كتمهيد للفصول الالحقة واليت تضمن عملية تنفيذ السياسة اخلارجية

: الفصل الثاين
تضمن هذا الفصل آلية الدبلوماسية غري الرمسية لتحقيق وتنفيذ أهداف وأولويات الـسياسة اخلارجيـة، وذلـك         

الدبلوماسية الشعبية وبراجمها وأبعادها لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية، وقد مت اإلشـارة إىل              باإلشارة أوال إىل  
وسائل اإلعالم والرأي العام كجهات غري رمسية يف العمل الدبلوماسي كما مت اإلشارة إىل أهم األطـراف غـري                   

هذه اجلهات يف املنظمات غري احلكومية احلكومية اليت أصبح هلا الدور األساسي يف تعزيز العالقات الدولية ومتثلت       
وهيئات القطاع اخلاص ضف إىل ذلك دور النخبة احلاكمة يف تنفيذ السياسة اخلارجية كـاألحزاب الـسياسية                 
واجلماعات الضاغطة ورجال األعمال واليت أصبحت آليات تعتمد عليها اجلهات الرمسيـة احلكوميـة يف جمـال      

.العالقات الدولية
:الفصل الثالث

وتضمن الفصل اجلانب التطبيقي للدراسة وذلك من خالل حتليل دور الدبلوماسية غري الرمسية يف تنفيـذ    
أهداف السياسة اخلارجية األمريكية، ومت ذلك أوال من خالل حتليل احملددات املفاهيميـة للـسياسة اخلارجيـة                 

دبلوماسية الشعبية األمريكية باعتبارها    ، كما مت التطرق إىل ال      2001سبتمرب   11األمريكية السيما بعد أحداث     
دبلوماسية غري رمسية، وقد مت اإلشارة إىل دورها من خالل وسائلها غري احلكومية يف تنفيذ السياسة اخلارجية ويف                  

و حتليل آليـات اإلسـتراتيجية يف       األخري مت تقييم جهود هذه الدبلوماسية يف تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية،            
هذا النوع من الدبلوماسية، مع اإلشارة اىل املشاكل و التحديات اليت حتول دون حتقيق الدبلوماسـية                 تفعيل دور 

.الشعبية االمريكية ألهداف السياسة اخلارجية
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:لفصل األولا
الديبلوماسية غري الرمسية مقاربة نظرية
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.الفواعل غري الرمسيةرل النظري للدبلوماسية والسياسة اخلارجية ضمن دواملدخ: املبحث األول

إن فهم الدبلوماسية والسياسة اخلارجية يف إطارها النظري يلعب دور جسر اهلوة بني الدولة واألمة 
كوحدة حتليل تقف ورائها الوحدات الفرعية املشكلة للمكونات الداخلية من جهة والسياسة الدولية والنظام 

أو بتعيري آخر بني املستوى اجلزئي واملستوى الكلي حيث أن حتليل وفهم هذا اإلطار الدويل ومن جهة أخرى ، 
قد يقدم لنا إسهامات متميزة للعالقات الدولية على املستوى النظري السيما عند حتليل السياسة اخلارجية 

ملستوى املنهجي املتعلق بوضع أدوات ،والذي يظهر يف اجلانب املتعلق بترمجة وتأويل املخرجات، وعلى ا
،وذلك ضمن جمموعة من املقاربات النظرية اليت تعين ية اختبار قوا التفسريية والتنبؤالتحليل على احملك عرب

إدارة رئيسية يف بلورة طبيعة العالقات الدولية واليت حتدد اخلارجية والدبلوماسية،  باعتبارهابتحليل السياسة 
.وأولويات السياسة اخلارجية للدول ضمن هيكل تسيري الشؤون الدوليةتوجهات وأهداف 

ريف واسع وصعب الفهم من وميدان معوملا كان جمال العالقات الدولية جمال ضخم ومعقد من جهة ،
أصبح من الضروري فهم خمتلف االجتاهات النظرية وحتليالا ملختلف الظواهر اليت حتدث يف الساحة ،جهة أخرى

ص من طي مبزيد من التمحيالتنظيم يف فترة ما بعد احلداثة حة واليت تتميز ا العالقات الدولية خاصة وأن الدولي
مع اتساع دور وذلك نتيجة للتغريات اليت ميزت واقع العالقات الدولية اليوم، قبل دارسي العالقات الدولية

رمسية ضمن نسق النظام الدويل الدولة وظهور أطراف أخرى من غري الدول واليت تنشط بصورة غري 
األنشطة اليت اربات نظرية جديدة تفسر طبيعة هذهوالسياسة الدولية، األمر الذي أمثر عنه ظهور مداخل ومق

،ذلك أن العالقة بني هذين املتغريين هي تقوم ا هذه الفواعل السيما يف جمال السياسة اخلارجية والدبلوماسية
.وأولويات الدول جتاه دول أخرىاليت حتدد مدى حتقيق أهداف 

وبالتايل فهم السياسة العاملية والكشف من منظور آخر عن سلوك املمتلني يف النظام العاملي للسياسة 
الدول واجلهات احلكومية الرمسية ليست هي املمثل الوحيد يف النظام الدويل، الدولية،وهذا مع التركيز على أن 

عيد الدويل مبشاركة خليط من املمثلني من غري الدول خاصة منها غري بل أصبحت متارس أنشطتها على الص
، واليت تعكس جمموعة جديدة من املسارات الدبلوماسية احلكومية يف إدارة نظام معقد من املمارسة الدبلوماسية
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الطريقة ول التصرف بمن خالل سلوكات غري رمسية حتاوأولويات السياسة اخلارجية اليت دف إىل تنفيذ أهداف
.صرف ا اجلهات احلكوميةنفسها اليت تت

ففهم كل هذه املتغريات مرتبطة مبستوى التنظيم والتحليل معا، لذلك فإن التنظري يف العالقات الدولية 
السيما يف جمال الدبلوماسية والسياسة اخلارجية بتطلب ضرورة التعامل مع جمموعة من املسائل األساسية والقضايا 

ليت أصبحت متيز سري هذه العالقات خاصة مع دخول أطراف جديدة ضمن مقاربات ومداخل نظرية اجلوهرية ا
.جديدة

.التفسري النظري لعالقة الدبلوماسية بالسياسة اخلارجية: املطلب األول

حيث بواسطتها تقام العالقات السياسية والدولية ،تقوم الدبلوماسية بدور هام يف نطاق العالقات الدولية
بني املصاحل املتعارضة ووجهات النظر املتباينة، ن اليت تفهم خمتلف الدول والتوفيقدعيمها وعالج كافة الشؤووت

فعن طريق الدبلوماسية ميكن حل املشكالت أو تسوية اخلالفات الدبلوماسية وإشاعة الود وحسن التفاهم بني 
، وتعزز نفوذها يف مواجهة الدول األخرىالدول وعن طريق الدبلوماسية تستطيع كل دولة أن توطد مركزها 

فهي مبثابة القوة احملركة للحياة الدولية ومبعث نشاطها ومبثابة اإلدارة لكل دولة واليت إذا أحسنت استخدامها فإا 
ة فالدبلوماسية هي األداة الرئيسياملركز الالئق يف اتمع الدويل، حتصل على كل املزايا اليت تسعى إليها وأن تتبوأ 

.يف السياسة اخلارجية للدول واليت تتناول عالقاا ومعامالا ومصاحلها

والدبلوماسية الفعالة هي اليت تدعمها كل هذه األدوات سياسية أو دعائية أو نفسية أو إقتصادية أو 
ل وفتح هدف الدبلوماسية األول هو التوفيق بني خالفات الدوأن يرون الكثري من احملللني لذلك فإن،عسكرية

وذلك من خالل املعرفة التامة بالعالقات السياسية الدولية مسالك لالتصال بينها من أجل حتقيق هذا اهلدف،
،القائمة بني خمتلف الدول وكذلك باإلطار القانوين والسياسي هلذه العالقات وبتقاليد الدول وخصائصها اتمعية

.)1(وهذا أكيد يرتبط بطبيعة سياستها اخلارجية

أداة فعالة ورئيسة للسياسة اخلارجية فهي تستعمل كمصطلح مرادف ملا كانت الدبلوماسية هي و
للسياسة اخلارجية لدولة أو موعة من الدول جتاه دولة وجمموعة أخرى، وذلك يهدف التعبري عن سياستها 

ولة واليت تعترب من عوامل قوة ، وهذا يرتبط بكفاءة هذه الدبلوماسية واألجهزة السياسية والدعاية يف الداخلارجية
السياسة اخلارجية للدول وهذا يقتضي املراجعة املستمدة لرباجمها ووسائلها حىت تكون هذه الربامج والوسائل 
مستجيبة أو مرتبطة باستمرار بطبيعة الظروف الدولية السائدة وقادرة على اختبار أنسب الوسائل والتكتيكات اليت 

.اخلارجيةتتبعها يف تنفيذ سياستها

.226، ص 2000، اإلسكندرية ، املكتبة اجلامعية اإلزاريطة، ، مدخل إىل علم العالقات الدولية يف عامل متغريحممد نصر مهنا،-1
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أسلوب فإن الدبلوماسية تستخدم مبعىن إدارة العالقات اخلارجية أو حىت كمرادف للسياسة اخلارجية ذلك ألا 
أو مبعىن آخر هي " Technique of execution foreign policy"تنفيذ السياسة اخلارجية 

Diplomacy is a political technique for"األسلوب السياسي لتنفيذ السياسة اخلارجية،
implementing foreign policy" ، وهذا إذا مارسها الدبلوماسيون احملترفون من الرمسيني وحىت

من غري الرمسيني، واليت تقترب من الدبلوماسية الفعالة سواء الرمسية أو غري الرمسية واليت يكون فيها احملور 
.)2(اخلارجية لبلد ماالرئيسي لعملها الدبلوماسي مرتكزا على إجناز السياسة 

وبني اجلهات غري ،وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل اجلدل القائم بني أصحاب النظريات واجلهات الرمسية
وجامعام ومراكزهم البحثية " theorists"أصحاب النظريات أو بني ،الرمسية السيما الناشطني األكادميني

ون يف امليادين العملية والتنفيذية، فإنه يبدو ميدان العالقات الذين يعمل"Precticioners"املمارسني وبني 
الدولية والسياسية اخلارجية للدول وأداا التنفيذية الدبلوماسية من أكثر امليادين اليت ظهر فيها اجلدل وتطور، 

الشك فتقليديا نشأ جدل واسع دافع فيه كل جانب عن قضية ووجهة نظرة، فاملشتغلون بالدبلوماسية متلكهم
حول صالحية نظريات األكادمييني فيما خيص عالقة الدبلوماسية بالسياسة اخلارجية وتطبيقها يف إدارة عالقات 

ومن مث اعتربوا أن مثل هذه شكل بصعب اخضاعها لنظريات ثابتة، شؤوا املتشعبة واملتغرية دوما باألمم و
لسياسية اخلارجية، واالقتراب من الدبلوماسية النظريات ليس هلا إال دور صغري تلعبه يف صياغة وتنفيذ ا

.)3(وجماالا الدقيقة وحاجتها إىل املرونة والتكيف مع مواقف متغرية وعامل متغري

ويستعني فريق املشتغلني بالدبلوماسية للتدليل على رأيهم خبربة بعض أصحاب النظريات الذين حتولوا 
املمارسة العملية للدبلوماسية باعتبارها أداة رئيسة لتنفيذ السياسة من احلياة األكادميية وقواعدها ونظرياا إىل

متاما مع وقائع احلياة اخلارجية ،وكيف أن هؤالء قد اكتشفوا أن ما فكرو فيه وصاغوه من نظريات قد ال يتوافق 
.روضهاالعملية وف

نظام عاملي للسياسة ومن هذا املنطلق فإن الدبلوماسية تقدم رؤية معمقة وكاشفة لسلوك الالعبني يف
العاملية، غري أن الدبلوماسية من منظورها اجلزئي هي طريقة أو أداة وليست عملية عاملية، فكل الالعبني الدوليني 

ولتحقيق هذه األهداف فإن من الواضح أن هلم أهداف أو أغراض يوجهون حنوها سلوك سياستهم اخلارجية،
سمى أدوات من أجل الوصول إىل غايام ،لذلك فإن الدبلوماسية الالعبني حيتاجون إىل وسائل كثريا ما ت

تقدم أداة 

، 2003لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األوىل، ، اإلسكندرية ، مصر، دار الوفاء تاريخ العالقات الدولية واحلضارة احلديثةد هريدي علي، صالح أمح-2
.45ص 

.44، ص 1998، جانفي 34، السنة 132، العدد جملة السياسة الدوليةالسيد أمني شليب، الدبلوماسية واألكادميية تنافر أم تعاون؟ -3
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يستخدمها الالعبون الدوليون لتنفيذ سياسام اخلارجية إما كأداة قائمة بذاا أو كوسيلة إلشعار 
دوات ، وهذا ما جعل الدبلوماسية باعتبارها أداة من أاألطراف األخرى باستخدام أدوات أخرى أو التهديد ا

.)4(السياسة اخلارجية تتغري مع مرور الزمن السيما يف ظل تغريات النظام العاملي املعاصر

لدولة ما هي إال النهج أو اخلطة اليت تتبناها يف عالقاا مع غريها من لوملا كانت السياسة اخلارجية 
من نشاط دويل ي جزءه" Marssil Marle"مارسيل مارل أعضاء اجلماعة الدولية، واليت على حد تعبري 

"étatique " يتجه حنو اخلارج حبيث يتناول القضايا اليت تطرح ما وراء احلدود، فإنه يصح القول أن الدولة
.)5(تبحث بواسطة سياستها اخلارجية على حماولة  التجاوب مع سلوك األطراف الدولية األخرى

ا عالقات الدول ومصاحلها فإا تصبح وباعتبار أن الدبلوماسية هي العملية السياسية اليت تتحقق 
على عالقة وطيدة مع السياسة اخلارجية، بل وتشكل جزءا أساسيا منها، فبقدر ما تعترب الدبلوماسية أداة تنفيذ 

، وذلك من خالل عدة وسائل لتنفيذها للسياسة اخلارجية بقدر ما تعترب أداة حتضري وإعداد هلا يف ذات الوقت
ولتحقيق مصاحلها تلجأ الدول إىل هذه الوسائل حيث تشكل الدبلوماسية بذلك ،العنيفةمية ومنهامنها السل

.الوسيلة األساسية سواء يف احلرب أو يف السلم ذلك ألا ال تتوقف ال أثناء السلم وال أثناء احلرب

تستخدم الدبلوماسية كوسيلة من وسائل السياسة الدوليةن حقل العالقات الدولية وباحلديث ع
، فمجال للتعامل مع العائلة أو اموعة الدولية أو مع النظام الدويل ككل أو مع مناطق جغرافية معينة

العالقات اخلارجية فيتضمن عنصرين متميزين لكنهما متقاربني مها السياسة اخلارجية وإدارة العالقات اخلارجية، 
Henry "هنري كسنجرجند ريكي واألورويب، ولعل من أبرز هذه النماذج على املستوى األمويف هذه احلالة 

Kasenger"وينصح به حول عالقات القوى الدولية وبني ما قام مؤرخوه تباينا بني ما كان يبشر حيث سجل
به من أدوار ومبادرات دبلوماسية ،وميكن اإلضافة على املستوى العريب فكرة الدكتور بطرس بطرس غايل عندما 

كادميية إىل اختيار هذه النظريات يف احلياة اهلامة وتفسري حقل الدبلوماسية ودورها يف انتقل من العمل واحلياة األ
.)6(تنفيذ السياسة اخلارجية

ن السياسة اخلارجية اق فإنه بذهب بعض املنظرين إىل تبين مبدأ أساسي وهو أويف هذا السي
إلدارة العالقات الدولية، والدبلوماسية والدبلوماسية ليستا مترادفتني ،فالسياسة اخلارجية هي الوجه التشريعي

هي وجهها التنفيذي واليت تتطلب خرباء أحرار التصرف ،وأما السياسة اخلارجية فهي من اختصاص أعلى 
سلطات الدولة مسؤولية مبا فيها السلطة التشريعية، والدبلوماسية هي تنفيذ السياسة وليس إعدادها وهذا 

هتم باملوافقة عليها ال ، فاجلمهور يشأا يف ذلك شأن ميزانية الدولة ،ورالتنفيذ ال يستدعي اهتمام اجلمه
ولكن مهمتها هي أن ،قي جمرد وال إثابة القوى الفاصلةومهمة الدبلوماسية ليست الدفاع عن مبدأ خلبتنفيذها، 

4- John Baylis, Steve smith, the globalization of world politics, an introduction to international
relations,new York, Oxford university of press, second edition, 2004, P 326.

7P,1984Paris,F.U.P,la politique étrangère, Merle Marssill-5

.45ص : ، املرجع نفسهالسيد أمني شليب-6
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دبلوماسية والمة وتكون يف بعض األحيان متعارضة، تقدم عالقات الدولة اليت تكون يف بعض األحيان منسج
تتطلب معرفة دقيقة بأصول التعارض وجعل االقتراحات الوطنية مقبولة يف اخلارج دون تضحية باألهداف احليوية 

.)7(للسياسات اخلارجية

فهذه األهداف جيب أن توضع يف وضع معني يقترن بوجود رغبة مؤكدة لتحقيقه من خالل ختصيص 
يستلزمها االنتقال ذا الوضع من مرحلة التصور النظري البحث ذلك القدر الضروري من اجلهد واإلمكانيات اليت

وعلى الرغم من أن الدول تسعى لتحقيق العديد من األهداف إال أن عادة ،مرحلة الوجود أو التحقيق املاديإىل
وذلك ما تأيت هذه األهداف كلها جمتمعة يف هدف واحد هو حماولة حتقيق قوة ونفوذ الدولة على أعلى املستويات
واليت ،من خالل تنفيذ أهداف وأولويات السياسات اخلارجية باالعتماد على محاية الوسائل واألدوات التنفيذية
.تكون فعالة إذا ما توافقت وطبيعة الدولة وقوا وهو ما تنادي به املدرسة الواقعية يف جمال العالقات الدولية

ارجية وتأثري كل منهما يف العالقات الدولية والذي ومن هنا يظهر تأثري الدبلوماسية يف السياسة اخل
يتوقف على عدة عوامل أبرزها درجة قوة الدولة وطبيعة األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، حيث أن هذه 

وجتدر اإلشارة يف سياق .العوامل حتدد اجتاهات الدولة وطبيعة حركتها وذلك وفقا ملتغريات السياسة اخلارجية
: ياسة اخلارجية والدبلوماسية إىل مرحلتني أساسيتني ضمن عملية السياسة اخلارجية للدول ومهاالعالقة بني الس

صنع السياسة اخلارجية، وتنفيذها أو ممارستها، فصنع السياسة اخلارجية هو عمل احلكومة والسياسة اخلارجية 
ذين يشرفون على عملية السياسة مهمة لتحقيق املصاحل الوطنية للدول إىل درجة أن أعلى أعضاء احلكومة هم ال

فالدبلوماسية اخلارجية ،ذلك أنه بعد اختاذ القرارات يسلموا إىل وزارات اخلارجية لتنفيذها ويف هذه احلالة 
.واحدة من األدوات اليت تنفذ القرارات من خالهلا وتتحقق عربها أهداف وأولويات السياسة اخلارجية

اسم أشخاص السلك الدبلوماسي وموظفي السلك اخلارجي فاملوظفون واملختصون واملعروفون ب
واليت بدورها تشكل اآللة الدبلوماسية ،ميارسون أنشطتهم ضمن شبكة من السفارات خارج حدود الدولة

للحكومة، وإذا حددنا املهام األساسية اليت تؤديها هذه اآللة فإننا سنالحظ فورا أا ال تتصل بالتنفيذ فقط بل 
أن الدبلوماسية هي نشاط حكومي ال تشري إىل اخلارجية ويف هذه احلالة فإنه ميكن اإلشارة إىل بصنع السياسة

أداة سياسية فحسب بل تتصل أيضا بعملية صنع السياسة وتنفيذها بأكملها فهناك مخس مهمات كربى تؤديها 
:يوههذه اآللة الدبلوماسية من أجل حتديد وتنفيذ وحتقيق أهداف السياسة اخلارجية

.مجع املعلومات-

.تقدمي املشورة بشأن السياسات-

.التمثيل-

.التفاوض-

.157، ص 2006، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، القاهرة ، املكتب اجلامعي احلديث، العالقات الدولية بني العوملة واألمركةحممد نصر مهنا، -7
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.تقدمي اخلدمات القنصلية-

.ومن خالل هذه املهمات فيمكن القول أن املهمتان األوليتان جوهريتان لصنع السياسة اخلارجية

الدبلوماسيني يف اخلارج هو مجع فاملعلومات والبيانات هي املواد األولية للسياسة اخلارجية وإن جزء من عمل
املعلومات وإرساهلا يف تقارير إىل القيادة السياسية يف بلدام واملعلومات ذات الصلة بالسياسة اخلارجية وصناعتها 

.)8(وتنفيذها ميكن جتميعها من مصادر رمسية وغري رمسية

هة أخرى فإنه ميكن اإلشارة من ج،هذا إذا كان احلديث عن اآللة الدبلوماسية ذات الطابع احلكومي
إىل اجلهات غري الرمسية باعتبارها مصادر تعتمد عليها الدبلوماسية من أجل تنفيذ أهداف السياسة اخلارجية 
كاالتصاالت الشخصية مع النخبة السياسية وباقي السلك الدبلوماسي أي املمثلني الدبلوماسيني للدول األخرى 

فإن اآللة الدبلوماسية تقدم أداة مهمة هلا صلة بتنفيذ هة من جهة أخرىهذا من ج،املقيمني يف ذلك املوقع
، فاجلهات الرمسية ال تقتصر على متثيل السياسات اخلارجية عن طريق التمثيل والتفاوض واخلدمات القنصلية

ضيق واليت وهي مصاحل تتجاوز اال السياسي الكذلك املصاحل األوسع للدولةاحلكومة يف اخلارج بل إا متثل
وهذا أكيد يتطلب إقامة شبكة من العالقات مع اجلهات غري ،حتاول احلفاظ على عالقة طيبة مع الدول املضيفة

الرمسية من خالل متابعة األحداث ذات الصلة اليت حتتاج مصاحل وطنهم إىل التشجيع فيها واليت تنشط يف 
.)9(إطارها هذه اجلهات غري الرمسية

لدبلوماسية والسياسية اخلارجية مها عبارة عن متغريين كن القول أن كل من اومن خالل ما تقدم مي
مكملني ببعضهما البعض وذلك من خالل حماولة الدبلوماسية لتكييف خمتلف الوسائل الرمسية وغري الرمسية يف 

.أولويااحدود اجتاهات السياسة اخلارجية للدول وتوفري اإلمكانيات املادية والبشرية لتحقيق أهدافها و

بناء فكري ناقش من بإرساء " Raymond Aron"رميون آرون ويف هذا السباق فقد قام املفكر 
حيث اعترب أن الدبلوماسية ،خالله متغري الدبلوماسية باعتبارها دالة لنظرية تعرف بنظرية وحدة السياسة اخلارجية

األوىل يف السياسات اخلارجية للدول، والسيما هي فن إدارة التعامل مع الدول األخرى وهي األداة الدبلوماسية
الوظيفة الدبلوماسية واعترب أا مل تعد عملية مظهرية وإمنا أصبحت عملية حيث أشار إىل ،يف وقت السلم

أساسها الكفاءة واالقتدار وهدفها األول متثيل الدولة ومحاية مصاحلها على أفضل الوجوه املمكنة وبالتايل 
.)10اسة اخلارجية للدول على أعلى املستوياتحتقيق أهداف السي

ومن هذا املنطلق تبقى الدبلوماسية األداة الرئيسية يف عملية تنفيذ السياسة اخلارجية وذلك من خالل 
مظهرها األساسي وهو حماولة اإلقناع والتفاوض وتنفيذ األهداف واألولويات، فإذا كانت الدبلوماسية تكتسي 

عترب وظيفة تنفيذ وإعداد السياسة اخلارجية فهي قد أصبحت مع تطور العالقات الدولية هذه األمهية وإذا كانت ت

1- John Baylis, steve smith, op.cit, P 542.
2-- Ibid, P 540.

.53، ص1985، 1، اإلسكندرية، مصر ،منشأة املعارف، ، ب طعالقات السياسية الدولية أصول الفتيحة النرباوي، حممد نصر مهنا، - 10(
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وظائف متعددة ومتنوعة ومتخصصة دف إىل خدمة مصاحل الشؤون الدولية وأصبحت مهنة ذات آلية يف توجيه 
.مجيع أشخاص اتمع الدويل

ور العديد من أشكال الدبلوماسية ظهفمع تطور دائرة العالقات الدولية واتساع دور الدولة أدى إىل
فواعل أخرى من غري الدول ذات الطابع غري الرمسي، واليت حددت طبيعة التبادل الدبلوماسي بني ارسها مت

واليت كانت ترتكز على قاعدة تعزيز عالقات الود والتعاون بني الدولة والشعوب مبا خيدم مصاحلها ،الدول
ونتيجه لتنامي دور هذه الفواعل ظهرت العديد من النظريات ،األمن الدولنياملتبادلة ومصلحة حفظ السالم و

واملقاربات اليت كانت حمل نقاش حول حتديد طبيعة هذا الدور السيما يف جمال العالقات الدولية وتنفيذ 
.السياسة اخلارجية

.يةالنقاش النظري حول دور الفواعل غري الرمسية يف العالقات الدول: املطلب الثاين

يف إطار تطور مفهوم العالقات الدولية بشكل عام ومفهوم السياسة اخلارجية بشكل خاص واعتبار 
الدبلوماسية آلية ملمارسة التفاوض بني ممثلي الوحدات الدولية بقصد تقريب وجهات النظر والتوفيق بني املصاحل 

الدولة أصبح مفهومة التفاعل الدويل، فقد كياملتباينة هلذه الوحدات يف إطار ما تسعى إىل بلوغه من أهداف يف حر
فقد أصبح اتمع الدويل املعاصر يشهد قوى ،على املستوى الدويلاوظائفهمن املفاهيم احلديثة اليت اتسعت 

أخرى من غري الدولة كالشركات ذات النشاط الدويل واملنظمات غري احلكومية والنخبة ووسائل اإلعالم أي 
دويل أصبح يتسم بتعدد الوحدات الدولية ومل تعد الدولة هي الفاعل الوحيد يف النظام مبعىن أن اتمع ال

.)11(العاملي

فالدبلوماسية باعتبارها سلوك الدول وآلية حرفة السياسة واليت تؤكد على السيطرة التقليدية للدولة قد 
متلة ية أن الدولة مل تعد هي املن فكرة أساسوذلك انطالقا م،شهدت تطور تارخيي يف ظل نظام دبلوماسي عاملي

.بل أصبحت متارس أنشطتها مع مشاركة خليط من املمثلني من غري الدول،الوحيدة على الصعيد الدويل

رغم ،فهؤالء املمتلني أصبحوا يسعون إىل تبين سياسات دبلوماسية تشبه السياسات الدبلوماسية للدول
كما أم أصبحوا ميتلكون بعض ،ذي يقوم بسلسلة واسعة من املهامأم ال ميلكون اجلهاز الدبلوماسي الواسع ال

بل إن كثري من ،ردهم للتأثري يف نتيجة املفاوضاتعن مصاحلهم وحشد موارة وآلية بدائية على األقل للتعبريالقد
الدول هؤالء املمثلني لديهم قدرة على التأثري يف العملية الدبلوماسية والعالقات الدولية أكثر من قدرات

.الصغرية

غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أن متطلبات الدبلوماسية والعالقات الدولية اليوم تفرض قيودا على قدرة مجيع 
ماسية هي عملية متنوعة وسبب ذلك ال يقتصر على كون عملية ممارسة الدبلو،السيطرة على النتائجاملمثلني يف

doc/com.scribd.www f-//:http/4120715/التبادل املتكاىفء-االعتماد املتبادل ـــــــ ، -1
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بل إن السياق الذي ل سلسلة من القضايا أوسع من ذي قبل، يتفاوض ممثلون متعددو األدوار حوومعقدة أين
جتري فيه تلك املفاوضات قد حتول بصورة جذرية من خالل مستويات الترابط املتداخلة واالعتماد املتبادل 
بني اتمعات وتأثري الثورة يف تقنية املواصالت اليت غريت الدبلوماسية تغيريا جذريا كعملية وكأداة للسياسة 

.ارجية على حد سواءاخل

حيث ،ممتاز هلذه التغرياتتلخيص) Gilbert Winham(غيلربت وينهام ويف هذا السياق يقدم 
يذهب إىل اعتبار أن التفاوض الدويل احلديث ميثل خليط متداخال من األنظمة الكربى، فمن الشائع املالحظة بأن 

عراض الترابط هو أن هناك مشاكل سياسية واقتصادية أخذ يف التحول إىل عامل من الترابط وأن أحد أقد العامل 
، معقدة يتم معاجلتها على حنو متزايد على مستوى التفاوض الدويل بدال من اقتصارها على املستوى احمللي

فاملفاوضات اليوم 

كامتداد لعمليات صنع السياسة اخلارجية بدال من الدبلوماسية الرمسية والتمثيل الرمسي بني تعمل 
كما أن األفراد املشاركني يف التفاوض الدويل قد تزايد زيادة كبرية متثلت يف اهليئات من غري الدول ، عاهلني

.)12(واليت تنشط بصورة غري رمسية يف عملية التفاوض

واجلدير بالذكر أنه خالل العقد األخري من القرن العشرين شاعت مجلة من التغيريات واملصطلحات منها 
وهي كلها تعكس عدد من املتغريات اليت طرأت يف ،والتبادل املتكافئ واالعتماد املتكافئاالعتماد املتبادل 

وقد تزامنت رب الباردة وعامل ما بعد احلداثة، العالقات الدولية يف العقد األخري من القرن السيما فترة ما بعد احل
وذلك على املستوى االقتصادي واليت هذه املتغريات مع اجتاه عاملي ضمن ما يسمى بنظرية االعتماد املتبادل 

تنادي بضرورة حترير التجارة العاملية وهذا يتطلب إطالق املبادرات اخلاصة بتعزيز دور األطراف غري الرمسية 
اليت تنشط يف اال االقتصادي السيما دور القطاع اخلاص ورجال األعمال واملستثمرين وتفعيل دورهم يف 

األسواق يف إطار تشريعات دولية تعمل من السوق العاملية سوقا واحدة مفتوحة جمال االقتصاد الدويل وفتح 
.)13(بال حواجز

تعطى أمهية كبرية لتطور مفهوم التعاون االقتصادي الدويل وتعزيزه نظرية االعتماد املتبادلفقد بانت 
ولكي أعلى املستويات ، باعتبار املدخل الفعلي لتحقيق التعاون بني الدول وإحداث احلوار بني الشعوب على 

يسود هذا التعاون الدويل على ركائز قوية من التبادل املتكافئ واالعتماد املتبادل، فإنه ينبغي تعزيز احلوار بني 
و ذلك من خالل إدماج اجلهات غري احلكومية املمثلة يف القطاع اخلاص و الدول املتقدمة و بقية الدول املتخلفة، 

.قامة عالقات تنسجم مع كافة املتغريات الدولية رجال اإلعمال سعيا إىل إ

12- John Baylis, steve smith, op.cit, P 549.
.ــــــــــاإلعتماد املتبادل و اإلعتماد املتكايفء، مرجع سابق  -2
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إال أن اإلدعاء بأن الدولة وحدها أصناف األطراف الفاعلة ميكن أن تؤثر يف النتائج السياسية، فكل 
هو إحنياز حتليلي غري املنظور التقليدي للعالقات الدولية ضمن هي اليت متلك قوة التأثري يف العالقات الدولية

بعض املفكرين املتمحورين حول الدولة ذه النقطة ضمن نطاق ضيق جدا فهي تذهب إىل ويعترف مقبول،
ال ينبغي أن تأخذ العناصر الفاعلة من غري الدول وغري الرمسية باحلسبان إال عند ما تؤثر هذه القول أنه 

)14(العناصر فيما جيري بني الدول وليس خبالف ذلك

:للعالقات الدولية من خالل الشكل التايل و ميكن توضيح هذا املنظور التقليدي 

John Baylis, Steve smith, the globalization of world politics, an: املصدر
introduction to international relations,

(14)-John Baylis, steve smith, op.cit, P 596.

منظمات حكومية دولية

حكومة

شركات تتخطى منظمات غري حكومية
احلدود الوطنية

حكومة

شركات تتخطى 
احلدود الوطنية
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أن أمهية ضناال أنه إذا اقترإمناسبا لدراسة مواضيع حفظ السالم، لذلك فإنه ميكن القول أن هذا الطرح 
فإن ميكن القول حول هذا ،احلكومات تكمن يف أا تستطيع أن تؤكد حقها يف ممارسة سلطتها على اتمع

الطرح أنه علينا أن نفترض أن احلكومات تتفاعل مع املنظمات غري الرمسية إضافة إىل تفاعلها مع أطراف 
.طبيعة القضايا وجمراهاأخرى من غري الدول والعنصر الذي حيدد طبيعة النتائج هو 

تؤثر يف حكومة ميكن اإلشارة إىل أنه ال ميكن إستيعاب سياسة دولة ما من دون معرفة اموعات اليت
اخل ، ....طرحه اجلهات غري احلكومية من نقاش السيما وسائل اإلعالم و هيئات اتمع املدينتلك الدولة وما ت

أن تعمل من كوكب آخر بعيدا عن هيئات اتمع املدين واجلهات وهكذا بالنسبة للدبلوماسية فهي ال ميكن
: لذلك فإن احملللني السياسيني يستخدمون مصطلحنيغري الرمسية

جمموعات مستفيدة تبدي حتيزا إىل جمموعة ما مثل شركة أو إحتاد عمال هدفها التأثري يف السياسة -
.اخلارجية

ات اليت تدافع عن قيمهاجمموعات ضاغطة تشمل عددا كبريا من اجلماع-

أ فيتم هذا التمييز باستخدام مصطلحات مثل مجاعات الضغط ومجاعات املصاحل، .م.أما يف الو
.ومنظمات طوعية إال أن هلا دالالت معيارية خمتلفة

لذلك ومييل أفراد السلك الدبلوماسي إىل االدعاء بأم يعملون من أجل املصاحل الوطنية تمع موحد، 
رفون بالعالقة مع اموعات املستفيدة أو اموعات الضاغطة ويقطعون استخدام إصطالح املنظمات ال يعت

عن دور هذا الفواعل غري الرمسية وللتأكيد على أن كتعبريNGOغري احلكومية و يستخدمون فقط رمز 
15هذا املصطلح الدبلوماسي الراسخ ال يعين كل األطراف الفاعلة

كن اإلشارة إىل أن موضوع العالقات الدولية يعاجل العالقات بني الدول ،أما اهليئات ويف هذا السياق مي
األخرى كاهليئات االقتصادية واالجتماعية والشركات ومنظمات الطلبة وتنظيمات الدفاع فقد صنفت يف الدرجة 

" Peter willetts"بيتر ويلتس الثانية من حيث أنشطتها كأطراف فاعلة من غري الدول ،وهذا ما ذهب إليه 
" األطراف املتخطية للحدود الوطنية واملنظمات الدولية يف السياسة العاملية"يف مقاله حول 

Transnational Actors and international organizations in global
politics.16حيث أشار إىل أن دور هذه األطراف غري احلكومية تأيت يف الدرجة الثانية.

كن االعتراض على هذا الطرح من خالل أن الغموض الذي يعتري معىن كلمة دولة وما ينشأ إال أنه مي
ويتضح ذلك عن طريق حتليل عن ذلك من تناقض مع العامل الواقعي جيعل من هذا التعبري مفهوما ال جدوى منه، 

15- Ibid, P 623
16- John Baylis, steve smith, op.cit, P 593.
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من هذه القطاعات هو العالقات القائمة بني احلكومات وتلك القائمة بني اتمعات من دون أن تعترب أن أيا
.أكثر أمهية من القطاعات األخرى

املنظمات غري احلكومية تشترك يف شبكة واسعة من العالقات العاملية مبا يف ضف إىل ذلك أن هذه 
أنظمة معقدة ، ففهم األحداث اجلارية يف دولة معنية يتم من خالل ذلك اشتراكها يف النشاطات الدبلوماسية

كات وكذلك املنظمات غري احلكومية واجلهات من غري الدول واليت تتفاعل فيما تشمل احلكومات والشر
.بينها

لذلك فإن هذا الطرح هو ما يدعي ،ومبا أن العالقات الدولية تعرف على أا تغطي العالقات بني الدول
ة من غري الدول ثانوية وهلذا من االطناب القول إن األطراف الفاعل،باملقاربة املتمحورة حول الدولة أو الواقعية

.يف أمهيتها

ومع تنامي دور هذه ويف نفس االجتاه يذهب طرح آخر أكثر مشولية يعرف بالتعددية والذي يفترض أنه 
الفواعل يف جمال العالقات الدولية والعمل الدبلوماسي أصبح النظر إىل هذه الفواعل ذو طابع خمتلف بعيدا 

،ولعل حقل العالقات الدولية على مستوى التنظري أعطي هلذه الفواعل عن احليز الضيق ألنشطة هذه الفواعل 
أمهية كربى ضمن نسق السياسة الدولية من خالل دورها يف العمل الدبلوماسي ومن مث يف تنفيذ أهداف وأولويات 

الرمسية تلعب السياسة اخلارجية ويف هذا السياق نذهب عائلة النظريات الليربالية إىل اعتبار أن هذه الفواعل غري 
.الدور الرئيسي يف جمال العالقات الدولية

أن مشاركة  هذه األطراف يف عملية السياسية الدولية سوف يثىن الدول عن استخدام فهي ترى 
واليت شكلت بذلك التحدي األساسي للنظرية الواقعية ذلك أن استخدام القوة يهدد ،القوة ضد بعضها البعض

wood" willsonوود ويلسون اجتاه آخر للرئيس األمريكي فس االجتاه يذهب ويف ن،حالة الرفاه للدول
انتشار الدميقراطية اليت تعطي حق املشاركة للفئات اتمعية ضمن هياكل غري حكومية يعترب الذي يرى أن "

للسالم من مفتاحا للسالم العاملي، حيث يستند هذا الرأي إىل الدعوة القائلة أن الدول الدميقراطية أكثر ميال
ذلك أن هذه االطراف ميكن أن تساعد للتغلب على الرتعة األنانية للدول عن طريق تشجيعها ،الدول التسلطية

.)17(على ترك املصاحل اآلنية لصاحل فوائد أكرب للتعاون الدائم

االجتاه االقتصادي للنظرية الليربالية حيظى بنفوذ كبري خاصة ما طرحه بعض من جهة أخرى فإن 
لباحثني من أن عوملة األسواق العاملية وظهور فواعل من غري الدول، كاملنظمات غري احلكومية واجلماعات ا

الضاغطة واالنتشار الواسع لتكنولوجيا االتصاالت، كلها سامهت يف تفويض صالحيات الدول وحولت 

، قراءات عاملية جملد ظريات العالقات الدولية، عامل واحد ونظريات متعددة، يف علم السياسة والعالقات الدولية، نستيفن وولت، ترمجة عادل زقاغ-17
.38، ص 2005، 1، عدد 1
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لرغم من جدة هذه التحوالت ، وبااالهتمام من مسائل األمن العسكري إىل قضايا االقتصاد والرفاه االجتماعي
إال أن املنطق الذي تقوم عليه بسيط جدا فطاملا أن اتمعات أصبحت مرتبطة ببعضها البعض يف شبكة من 

االرتباطات االقتصادية 

واالجتماعية فإن التكاليف املرتفعة لفك هذه االرتباطات سوف تردع التحركات االنفرادية للدول وخاصة 
.لقوةاالستعمال املنفرد ل

لتفسري الصراع والتعاون على االعتماد املتبادل السوسيو اقتصاديوهذا ما جعل الليربالية تركز على 
تقوم على افتراض هو أن األفراد واجلماعات يف هيئات اتمع املدين سواء وطين وعرب املستوى الدويل حبيث 

18(الدويل يشكلون الفاعلني األساسيني يف السياسة الدولية

أن للوصول إىل عامل يسوده السالم واألمن يكون بواسطة التعامل مع ثقافة يربالية تذهب إىل فالل
الشعوب وهيئات اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية من خالل عملية غري وطنية جبسدها أولئك الذين 

وتعزيز العالقات بني ، واليت أصبحت الطرف األساسي الذي يساهم يف حتقيق التعاونجتاوزوا احلدود للدولة
.الدول ومن مث حتقيق أهداف وأولويات السياسة اخلارجية

ويف الوقت الذي متيل فيه الليربالية إىل التركيز على دور هذه الفواعل من غري الدول يف السياسة الدولية 
الدولة كمعطى مسبق وبدال من النظر إىل،فإن املقاربات البنائية تركز على تأثري األفكار،واال الدبلوماسي

كما يولون واالفتراض أا تعمل من أجل بقائها يرى البنائيون أن املصلحة واهلوية تتفاعل عرب عمليات اجتماعية ،
أمهية كبرية للخطاب السائد يف اتمع ألن اخلطاب بعكس ويشكل يف الوقت نفسه املعتقدات واملصاحل 

19سدة يف هيئات اتمع املدين واملنظمات غري احلكوميةوذلك من خالل أنشطة الفواعل االجتماعية ا

تذهب ،وباحلديث عن السياسة اخلارجية والفواعل الرئيسية اليت تساهم يف تنفيذ أهدافها وأولوياا
البنائية إىل أن أهم األفكار املؤثرة يف السلوك السياسي اخلارجي هي الضوابط االجتماعية وإذا كان العقالنيون 

فإن الضوابط وحسب ،وا جمرد أدوات يعتمد عليها الفاعلون الرمسيون يف تعزيز مصاحلهم اليت حيددوايعترب
فهذه الضوابط البنائيني تلعب تأثريا تكوينيا من خالل حتديد قواعد السلوك السياسي الذي حيكم السياسة الدولية، 

منظومة الفاعلني لتلعب دورا مهما يف حتديد جتسدها هيئات جمتمعية تلعب أدوار اجتماعية يتم تدخيلها يف 
20السلوك الذي يتوجب اتباعه يف ظل وضع معني

عدد ،1علم والسياسة والعالقات الدولية، قراءات عاملية جملد : ، ترمجة عادل زقاغالفدرالية والسالم، منظور الليربايل بنيويمورافسيك أندري، -18
.29، ص 2005، 1

40ستيفن والت، مرجع سابق، ص -19
Approaches to the study of foreving policy devied from international; Volher Rittberger-20

A Rberts papiere onternation alen politik und,tubinger,46NR,working paper,relations theory
frieden forschung, 2004, P 7.
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البنائية تركز على أمهية الفواعل االجتماعية اليت يكون هلا الدور األساسي يف تعزيز لذلك فإن 
املؤسسي وهي السمة اليت تشترك فيها مع املذهب أهداف العالقات الدولية والسياسات اخلارجية للدول،

الليربايل الذي يعترب أنه من املسلم به أن الدولة ممثل شرعي للمجتمع إال أنه البد من التأكيد على أمهية األطراف 
يؤكد على الذي" Rebert Keohane"روبرت كيوهان الفاعلة من غري الدولة، وهذا أيضا حسب رأي 

ف الفاعلة من غري الدول البد أن ختضع أمهية هذه األطراف إال أنه يقر من جهة أخرى أن هذه األطرا
.)21(للدولة

ويف هذا السياق ميكن اإلشارة إىل أن أغلب الدراسات اليت تناولت جمال العالقات الدولية وتنفيذ 
"makwan"ماكغوانالسياسة اخلارجية ركزت على العوامل اتمعية الداخلية ،فحسب 

ات صنع القرار والبىن احلكومية والسياسية ركزت على عمليفإن هذه الدراسات "kigly"وكيغلي
.اخل... وجمموعات الضغط ووسائل اإلعالم واملنظمات غري احلكومية 

حيث أن التغيري يف توجيه السياسة اخلارجية يعزى من هذا املنظور إىل قوى داخل اتمع دون إعطاء أي 
كمسهل له أو " Constraining effect"للسلوك اخلارجي أمهية للسياق اخلارجي سواء كمقيد 

"Facilitative effect" و ذلك يف إطار النطاق الشامل للعالقات الدولية و اليت يوضحها الشكل التايل
:

21- John Baylis, Steve smith, op.cit, P 338

ية دوليةمنظمات حكوم

حكومة

شركات تتخطى احلدود منظمات غري حكومية
الوطنية

حكومة

شركات تتخطى 
احلدود الوطنية

منظمات غري 
حكومية

منظمات دولية غري حكومية هجينة منظمات غري حكومية 
غري هجنية

النطاق الشامل لإلرتباطات الدولية
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John Baylis, Steve smith, the globalization of world politics, an :املصدر 
introduction to international relations,

ع على مستوى التحليل اليت تتبف بني املقاربات النظرية السابقة واليت تعتمد على املتغرياتلكن اخلال
وإمنا حول أي من هذه األطراف والقوة الفاعلة من غري الدول ،الوطين ليس حول كيفية توجيه وصناعة القرار

ر ذلك يف ممارستها على مستوى يعترب تأثريها حامسا، وذلك من خالل العالقات السببية اليت تربط بينها، ويظه
العالقات الدولية من خالل تعزيز آليات العمل الدبلوماسي من أجل حتقيق أهداف وأولويات السياسات 

حتت غطاء مسارات خمتلفة للعمل الدبلوماسي خيتص كل مسار يعمل بتناسب وطبيعة اخلارجية للدولة
االجتماعي أو يف حاالت الرتاع والسلم واحلرب أو سواء على املستوى االقتصادي أو ،السياسات اخلارجية

يف إطارها النظري.احلوار و االتصال الثقايف بني الشعوب
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املمارسات الدبلوماسة يف إطارها النظري: املطلب الثالث

أصبحت تكتسي اليوم ظاهرة الدبلوماسية أمهية بالغة، إذ حتتل املوقع البارز واألساسي يف مسار 
ة وتطورها، ويربز ذلك من خالل ضخامة وحجم العاملني يف السلك اخلارجي الدبلوماسي مما العالقات الدولي

يتطلب معاجلة هذه الظاهرة وحماولة فهمها بكل أبعادها التارخيية والنظرية والقانونية والسياسية واإلجتماعية 
.والفنية وهذا يف إطار فهم نشاطات املمارسني ضمن مسارات الدبلوماسية

تصبح الظاهرة الدبلوماسية املدخل األساسي الذي يتم من تطور الذي تشهده العالقات الدولية اليوم ومع ال
خالله حتقيق سياسة السلم واحلرب وحتقيق محاية ورعاية مصاحل الدول واألفراد، وذلك من خالل وظائف متعددة 

ذا من خالل هيئات و جمموعات ، و هومتنوعة ومتخصصة دف إىل خدمة مصاحل مجيع أشخاص اتمع الدويل
متارس هذه األنشطة، إنطالقا من كوا عنصر ضروري يف أية عالقة منطقية بني فرد وآخر وبني دولة وأخرى 

دف إىل تعزيز العالقات الودية والسلمية بني الدول واألمم والعمل على إستبعاد خطر احلرب ودوام 
مهمة من اإلتصال والتفاوض يف السياسة العاملية فهي تنطلق من وملا كانت الدبلوماسية عملية.22اإلستعداد له

فاألول حياول فهم ،)الصورة الصغرية(والتحليل اجلزئي ) الصورة الكبرية(التحليل الكلي : منظورين أساسيني مها 
ية والعالقات السياسة العاملية والعالقات الدولية ككل واألجزاء املكونة هلا، والثاين حياول شرح السياسة العامل

فهو يركز تقليديا على فهم الدولية من املنظور املختلف للمثيلني املنخرطني يف السياسة العاملية والعالقات الدولية،
واجلهات اليت تنصرف نيابة عن تلك الدول ،وهذه املمارسات 23سلوك السياسة اخلارجية للدول واحلكومات

سواء كانت " Tracks Diplomacy"الدبلوماسية مبساراتتنشأ ضمن جمموعة من املسارات تسمى 
مسارات رمسية أو غري رمسية واليت دف إىل حفظ السالم الدويل وتعزيز احلوار بني الدول و الشعوب و اليت 
تنامى دورها من خالل التنسيق فيما بينها و لعب دور املراقب على سري العالقات الدولية وحتصيل املعلومات 

.اعات بني األمموتقصي أسباب الرت

فكل هذه املسارات متثل يف حد ذاا نظاما له أساليبه ووسائله وأدواته تعمل على حتقيق أهداف هذا النظام، لذلك فإنه إذا ما 
إلتقت هذه املسارات كلها مبا متتع به من إمكانيات وقدرات من أجل تعزيز احلوار وحفظ السالم بني الشعوب فإا تدخل 

لويز أملاس وهذا املفهوم الذي وضع موضع التطبيق من طرف . سمى بالدبلوماسية املتعددة املساراتضمن إطار عام ي

"Luiss Almass " وجون ووكر

.45، ص 1957،القاهرة،  مكتبة األجنلو املصرية،ب ط ، الزقزوقيترمجة وتعليق وتقدمي حممد خمتار الدبلوماسية،هارولد نيكوسون، -22
23- John Baylis. Stive Smith, Op.cit. P 523.
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والذي عين به  تلك األنشطة اليت تقوم ا هذه املسارات " John Wooker Makdonaland"ماكدونالد 

وفيما يلي عرض ألهم هذه " Track Five"اخلامس املسارإىل غاية ""Tracks oneاملسار األولإنطالقا من 

.)24(املسارات

":Track one diplomacy) "الرمسي(دبلوماسية املسار األول -1

وهي تلك الدبلوماسية اليت ميارسها امللوك ورؤساء الدول واحلكومات عرب بعثام الدبلوماسية أو مبعوثيهم 
James"جيمس هيفرمانز يني، ويف هذا السياق يشري الشخصيني ومندوبيهم الدائمني و موفديهم الرمس

Hevermans" ا دبلوماسية ذوي الياقات البيضاء الذين يقفون أمام إىل دبلوماسية املسار األولبأ
الكامريات قبل أن خيتفوا وراء أبواب إلجراء حمادثات سرية، فهو إذن يصفها بأا دبلوماسية اإلشارات املشفرة 

.25رونية اليت ترسل من وزارات اخلارجية للبعثات الدبلوماسية وبالعكسوالرسائل اإللكت

فدبلوماسية املسار األول هي أسلوب عمل الدولة، وهي يف جوهرها عملية إرسال الرسائل مباشرة إىل احلكومة 
طات دولة ، وذلك من خالل التفاعل بني دولة وسلومراكز إختاذ القرار حبيث يقوم ا املمثلني الرمسيني للدولة

اخل، ويشري إىل دبلوماسية املسار األول ... أخرى كوزارة اخلارجية ورؤساء الدول ومسؤولني يف اخلارجية 
مبصطلح املستوى األول، واليت ختتلف وفقا لألدوار اليت تقوم ا الدول والطريقة اليت تتبعها يف تنفيذ هذه 

... وبعثات لتقصي احلقائق وعقوبات دبلوماسية . دةاألدوار من خالل الوساطة واملفاوضات واملساعي احلمي
26اخل

عكس أطر السياسة الدولية التقليدية واليت جتري يف إطار لذلك ميكن القول أن دبلوماسية املسار األول ت
واليت تعمل من خالل أنشطتها إىل حماولة وقف تصعيد الصراعات وحفظ السالم التفاعالت املنتظمة للدول

.بني الشعوب واألمموإحالل احلوار 

":Track two Diplomacy"دبلوماسية املسار الثاين -2

24-John W. MckDonald , Multi-Track Diplomacy: Conflict Resolution for the New Century,
University of British Columbia, Faculty of Law,
http://www.politics.ubc.ca/index.php?id=9976,12/09/2008.

.21حممد أمحد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -25
26- Souzan Aline Nane, track one diplomacy, institute for muti- trak diplomacy
 . http://imtd.org/cgi-bin/imtd.cgi.16/11/2008.
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وهو اجلهود اليت يقوم ا غري الرمسيني والذين يتمتعون بدرجة معينة من التخصص يف حفظ السالم واحلوار 
نقسمة والتعايش ويسعون إىل القفز فوق منطق إستخدام القوة وتشجيع االتصال والتعاون داخل اتمعات امل

قادرة علن الكشف عن إىل أن دبلوماسية املسار الثاين " John M"جون ماكدونالد على نفسها، ويشري 
احلاجات 

اإلنسانية األساسية، وأن السماح لإلتصال املباشر بني الدول ميكن من وقف عمليه حتقري اإلنسان ألخيه اإلنسان 
.27وبناء العالقات بني اجلماعات الدولية

ة املسار الثاين تعمل على تطوير التفاهم املتبادل بني أكثر عدد ممكن من اجلماعات عرب العامل، لذلك فدبلوماسي
واليت حتاول "* Transformative diplomacy"بالدبلوماسية التحويلية تسمى هذه الدبلوماسية 

العالقات الدولية وضع تصور لعامل يطغى عليه التكاتف املشترك على سياسات إستخدام القوة وجعل منظور
يقوم على أساس عالقات بني الشعوب وليست عالقات بني النظم ، و اليت دف إىل حتقيق أهداف وأولويات 

.السياسة اخلارجية هلذه الدول

":Track three Riplomacy"دبلوماسية املسار الثالث -3

واليت تم بعقد " Citizen Riplomacy"بدبلوماسية املواطن ويعرف هذا النوع من الدبلوماسية 
اللقاءات غري الرمسية بني الدول، وذلك بغرض تقريب وجهات النظر ودعمها مبساعدة مراكز البحث 
.والدراسات املتخصصة يف إحالل السالم واحلوار بني الشعوب دف حتقيق أهداف السياسة اخلارجية

إىل تلك املؤمترات اليت تعتمد " Track three Riplomacy"دبلوماسية املسار الثالث ويشري مصطلح 
، وقد على مشاركني من غري الدول والدوائر احلكومية دف إجياد طرق بديلة ملعاجلة قضايا السياسة اخلارجية

.28انبثق هذا املفهوم من النموذج الذي يقسم أنشطة الدبلوماسية الدولية بني القنوات الرمسية وغري الرمسية

املسار الثالث إىل اال التجاري واالقتصادي والقطاع اخلاص واملشاريع احلرة يشري مصطلح دبلوماسيةكما 
، وذلك دف تعزيز فرص العمل يف اال والشركات املتعددة اجلنسيات والتفاعالت اليت حتدث بينهم

:نقال عن292حممد أمحد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -27
Jos Huermans, private professionals for peace, in people building peace (eds), the European
center for conflict prevention publication, 1999.
28- Herman Joseph. S.Ktaft 2, Track three Diplomacy and human rignts in south cast asia, … case
of the Asia pacific coolition for cast timor, Draft only, Not for citation p 12.
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عادلة بني االقتصادي ودعم املؤسسات االقتصادية وجلب التجار واملنتجني والتركيز على بناء عالقات جتارية 
.)29(اخل... املستهلكني يف العامل واألكثر تضررا من الناحية االقتصادية مبا فيهم الصناع واحلرفيني واملزارعني 

":Track four Diplomacy"دبلوماسية املسار الرابع -

يوفر ، وهذا النوع من الدبلوماسيةبدبلوماسية الشعب للشعب أو دبلوماسية املواطن للمواطنوهي ما يعرف 
قاعدة على أعلى مستوى تسهل للشعب عملية توسيع نطاق املمارسة الدبلوماسية وإحداث املزيد من 

التعاطف من خالل تبادل اخلربات فيما بينهم، وهذا التبادل والتعاطف يؤدي إىل خلق عالقات جيدة مع 
.)30(وجناح املشاريع وحتقيق أهداف السياسات اخلارجية على أعلى مستوى. الناس

فهذا النوع من املسارات خيتص بااالت العلمية والثقافية واألكادميية والتعليمية والطالبية وااالت الفنية والرياضية وحىت 
.اخل...التبادل بني الشباب من خالل برامج التبادل الثقايف 

":Track five Dilpomacy"دبلوماسية املسار اخلامس -5

سائل اإلعالم واإلتصال والرأي العام يف جمال العالقات الدولية والسياسية ويشري هذا املسار إىل دور و
اخلارجية من أجل إحالل السالم والتعاون بني الشعوب، وهذا على أساس اجلهود اليت تقوم ا والرامية إىل 

كشف وتوعية قطاعات وهيئات جمتمعية من خالل توفريها للمعلومات واألفكار والثقافة وغريها من 
الحتياجات الوطنية وبالتايل رفع مستوى الوعي اجلماعي للسكان مبسائل السالم والسياسة اخلارجية ا

.)31(ومتغريات السياسة الدولية

مساعدة املسار الثالث اسد يف مراكز البحث والدراسات وذلك من خالل الترويج فهذا املسار يعمل على 
ت والتنبؤ ا، كما يعمل هذا املسار على توعية بناة السالم من ملفاهيم السالم ومساعدا على حتليل الرتاعا

.املفاوضني والعاملني يف السلك الدبلوماسي سواء الرمسي أو غري الرمسي

uvernment diplomaticgo-to-official gouvernment:track one diplomacy,Missomali.Joseph A-29

.Amassador to the Kingdom of Cambodia,united states,interaction
http://www.Phnpmpenh-usembassy.gov/ambassador.PDF.12/12/2008.

(30)- ipid.
(31)- ibid.
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وإنطالقا من دور هذه املسارات اليت تعمل حتت غطاء املسار الرمسي واملسار غري الرمسي، فإنه ميكن اإلشارة 
ه املسارات فإا تصل يف النهاية إىل حلول ناجعة يرجع فضلها إىل التنوع يف إىل أنه إذا ما تكاتفت جهود هذ

.أنشطة هذه املسارات

وجتدر اإلشارة إىل أنه ومع تنامي دور هذه املسارات وتطور العالقات الدولية يف إطارها العام، فقد ظهرت 
.األخرىهناك جمموعة أخرى من املسارات واليت ضمت أنشطتها  إىل أنشطة املسارات

بتوسيع هذه املسارات ضمن ما يسمى مبفهوم الدبلوماسية املتعددة دياموند وماكدونالدوعلى هذا األساس قام 
املسارات، وجعاله يشمل تسعة مسارات، حيث  أعادا صياغة  طبيعة هذه املسارات و أضافا للمسارات 

املناهضة للحرب واسد يف حركات الدين، ومجاعات السالم: اخلمسة السابقة أربعة مسارات أخرى وهي
،)32()هيئات مجع األموال(التحرر، والبحوث والتدريب والتعليم، وأعمال الرب واإلحسان واملساعدات 

واألهم من ذلك إعترافهما بوجود عالقة رابطة بني كل هذه املسارات، حيث صاغا شكال هندسيا دائريا 
ة التسعة حييث يقع كل مسلك على نقطة يف حميط دائرة بغرض عدم للتعبري عن املسالك الدبلوماسية  املساري

إعطاء أي مسلك سواء كان رمسي أو غري رمسي أمهية على املسلك اآلخر حيث ترتبط كل هذه املسالك 
.ببعضها البعض يف عملية واحدة حلل املشاكل والقضايا  العالقة على املستوى الدويل و جعلها يف دائرة 

ولكن مبا أا ترتبط كلها ببعضها , كنظام واحد رغم أن لكل مسار موارده وقيمه وجهفهي تعمل كلها 
.البعض فإا تعمل بفاعلية أكثر بشرط  ضرورة التنسيق بينها للوصول إىل غاية ناجحة

.ويوضح الشكل التايل هذه املسارات على النحو الذي وضعه كل من لويز دياموند وجون ماكدونالد

.264حممد أمحد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -)32(
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Institue for Multitrack Diplomacy: درمص

املسار األول
)احلكومة(

املسار الثاين
حمترمو فض 

الرتاعات

املسار الثالث
قطاع األعمال

املسار الرابع
املواطن

املسار اخلامس
البحوث والتدريب والتعليم

املسار السادس
مجاعات السالم املناهضة 

للحرب

املسار السابع
الدين

املسار الثامن
)التمويل(

)الدائرة الداخلية(التاسع املسار
الرأي العام واإلعالم

)ساراتالدبلوماسیة المتعددة الم(مسارات الدبلوماسیة 
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تعمل ضمن أعمال حكومية وغري حكومية من أجل فكل هذه املسارات مبا فيها املسارات الرمسية وغري الرمسية، 
ع حفظ السالم وحتقيق أهداف السياسة اخلارجية، وهذا من خالل اإلجتاه العام هلذه املسارات املتمثل يف اجلم
بني كل املسارات أي املسار الرمسي احلكومي واملسارات األخرى ضمن ما يسمى بالدبلوماسية غري الرمسية 

، وذلك إلبتداع ج تكاملي يف حتقيق السالم والتعاون بني ومظاهرها الرئيسية مبا فيها الدبلوماسية الشعبية
تمازج الثقايف وبلورة التغريات الدولية مبا الشعوب واألمم، وبناء عالقات ضمن النسيج االجتماعي وحتقيق ال

يتماشى واملصاحل القومية للدول وذلك من خالل أنشطة دبلوماسية غري رمسية فما هي الدبلوماسية غري الرمسية؟
لدبلوماسية غري الرمسيةلاملدخل املفهومايت  : املبحث الثاين

تفاقيات الدولية اليت تم بتنظـيم وتـسيري        تقوم العالقات الدولية يف ظل التغريات الراهنة على تلك اال         
الشؤون الدولية وفق معايري التعايش والتحاور فيما بينها ،وذلك من خالل إتباع أسس تطبيق أحكـام القـانون                  
الدويل للتوفيق بني مصاحل الدول املتباينة وإجراء املفاوضات واالجتماعات واملؤمترات الدولية، وعقد املعاهـدات              

ن خالل آلية الدبلوماسية أو ما يعرف بفن املفاوضات أو علم العالقات القائمة بني الدول والناجتـة           واالتفاقات م 
33.عن املصاحل املتبادلة ومبادئ القانون الدويل العام ونصوص املفاوضات واالتفاقات

سـطة  فهي علم إدارة العالقات الدولية والشؤون اخلارجية للدول املستقلة من خالل متثيل الـدول بوا              
السفراء وإجراء املفاوضات ومحايتها وأمنها لتحقيق السالم، وتنمية هذه العالقات وذلك بصورة رمسية تتجسد يف              
أشخاص رمسيني يف القانون الدويل العام أي بني الدول واملنظمات الدولية وهذا يف إطار ما يسمى بالدبلوماسـية                  

سات الدبلوماسية املعروفة ضمن أسـلوب الدبلوماسـية        الرمسية واليت ميارسها أشخاص رمسيون عن طريق املؤس       
.التقليدية

إال أن تطور أشكال التنظيم السياسي وازدياد تأثري الرأي العام الذي بدأ يتحرك ضد أسلوب الدبلوماسية 
ىل ومنو وسائل اإلعالم و األطراف غري احلكومية أدى إىل انتقال العمل الدبلوماسي إ ،الرمسية القائم على السرية   

أسلوب آخر أسفر عنه عهد جديد يف تطور الدبلوماسية ترتكز على املبادئ الدميقراطية وتبىن أسس جديـدة                 
يقوم عليها التعامل الدويل من خالل املشاركة الشعبية وتأثري الرأي العام و هيئات اتمع املدين، وهذا يف إطار     

لدبلوماسية الرمسية واإلقالع عنـها، واالجتـاه إىل        وذلك بالنهوض ضد ا    ،34ما يعرف بالدبلوماسية غري الرمسية    
إعالن أسلوب جديد إلشاعة السالم والتفاهم بني الدول بطرق مباشرة تشجع على النهج الدميقراطي يف ممارسـة        
الدبلوماسية وظهور العديد من األطراف اليت أعطت لنفسها احلق يف ممارسة العمل الدبلوماسي، مما خيدم الدولـة              

.وعالقاا اخلارجيةوسياستها 
نشأة وتطور الدبلوماسية غري الرمسية: املطلب األول

.127، ص 1996مكتبة لبنان،الطبعة الثانية،،، بريوتاسية والعالقات الدويلمعجم الديبلوممسوحى فوق العادة، -33
،لبنان،  دار العلم للماليني، الطبعة الثالثة الدبلوماسية وتطورها وقواعدها ونظام احلصانات واالمتيازات الدبلوماسيةعلي حسني الشامي، -34
.122، ص 2007.
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إن مرحلة احلرب العاملية األوىل وما أسفرت عنه من أحداث فتحت عهدا جديدا يف تطور الدبلوماسية                
وشكلت حمطة أساسية لالنتقال إىل أسلوب دبلوماسي جديد يرتكز على أسس الدميقراطية واليت تعتـرب حديثـة                 

ملقارنة مع أسلوب وممارسة الدبلوماسية السابقة الرمسية، لذا بدأت االجتاهات متيل لإلقالع عن هذه الدبلوماسية               با
الرمسية واعتماد أسلوب جديد يف خوض املفاوضات بطريقة غري رمسية تعمل على إشاعة السالم والتعايش الدائم                

أمام اجتاهات الرأي العام تعطي هلم احلق يف املشاركة يف          بني األمم، وهذا ما مسح بتبين دبلوماسية علنية مكشوفة          
هذا التوجه مهد الطريق لبداية مرحلة جديدة من تطور العمل الدبلوماسـي            احلياة السياسية والتعامل الدويل،     

أطلق عليه بالدبلوماسية غري الرمسية، واليت مازالت تتطور وتستمر مع منو اجلهات غـري الرمسيـة الفاعلـة                  
35.كة يف عمليات التعامل الدويلواملشار

وهذا التوجه حنو دبلوماسية جديدة تسمى بالدبلوماسية غري الرمسية قد جتسد حقيقة مـن خـالل                
من  ،  الطروحات اليت وضعتها حكومة روسيا والواليات املتحدة األمريكية على لسان كل من لينني وولسون             

وثيقة مرسوم السالم الذي طرحها ليـنني عـام     من خالل   خالل املبادئ واألسس اجلديدة يف التعامل الدويل و         
: ،حيث دعا لينني يف مرسومه إىل تدخل الـرأي العـام يف قولـه       ووثيقة ولسون ملبادئه األربعة عشر     1918

وإمنا نريد أن تكون احلكومة دائما حتت مراقبة         ا،وليعلم كل واحد مبا تفكر به حكومته فنحن ال نريد أسرار          "
36".طراف اتمع يف بلدها فما يشكل قوة الدولة هو وعي اجلماهريالرأي العام وأ

فكانت بذلك االنطالقة األوىل لترسيخ مالمح جديدة للعمل الدبلوماسي العلين الذي مهـد الطريـق               
ملشاركة الرأي العام، باالعتماد على املبادئ الدميقراطية يف ظل أطراف غري حكومية قد حتدث التغيري اجلذري يف                 

.الدولة وحكومتها وتعاملها الدويلنظام
غري أن حماولة وضع مالمح هذا النوع من التعامل الدبلوماسي من اجلانب املوقفي والنظري يبقى بعيـدا     

فقد بقيت ممارسة الدبلوماسية الرمسية راسخة يف سجل التعامل الدويل وقد برز ذلك مـن   عن نطاق املمارسة،    
أكد على ضرورة وأمهية الدبلوماسية الرمسية والبقاء علـى األسـلوب   أين  1920خالل مؤمتر باريس لعام     

37.التقليدي

غري أن زيادة االهتمام بالرأي العام الذي أصبح أداة ضغط تستخدم لتأييد سياسة معينة ختدم دولـة أو                  
لوماسية وبالتايل مواقف معينة لتحقيق املصاحل املشتركة بني الشعوب ،أدى إىل توسيع نطاق الدول يف ممارساا الدب

زيادة تعقد البيئة الدولية ومشاركة أطراف جديدة يف العالقات الدولية وبالتايل إعطاء دفع جديد هلذه املشاركات                
1973يف عام " "Belajueيالجيو وظهر ذلك من خالل مؤمتر نظمه معهد االتصال يف مدينة ب،غري الرمسية

برمـان  أكـد كـل مـن    1977حداث الـسالم، ويف سـنة   والذي أكد على دور اجلهات غري الرمسية يف إ  

.123علي حسني الشامي، مرجع سابق، ص - 35
.9، موسكو، دار التقدم، ص 2، جزء2، نقال عن لينني، املختارات، الد 124علي حسني الشامي، مرجع سابق، ص -36

37 - Luc Reychler, Field diplomacy a new conflict prevention paradigm
http: www.gmu_edu/academic/Pcs/Reychler.htm , 02/06/2008.
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"Barman "  وجينسونJonson""      النمو اهلائل لدور هذه اجلهات غري الرمسية يف        من نفس املعهد على
تعزيز خدمات العمل الدبلوماسي وحتسني التفاهم الدويل ورفض العنف وترسيخ املصاحلة، وأضافا أن هـذه               

.من أدوات حفظ السالم والتعايش الدويلاجلهات غري احلكومية قد وضعت سلسلة
أول من صاغ مصطلح الدبلوماسية غري الرمسية Josaphe Montville""جون مونتفيلويعترب

، وقد 1981ة املسارات، وكان ذلك يف سنة دوالذي أطلق عليها اسم الدبلوماسية غري الرمسية أو دبلوماسية املتعد
لسلك الدبلوماسي األمريكي بدال من مصطلح الدبلوماسية الرمسية أو مـا  استخدم هذا املصطلح أثناء وجوده يف ا      

.يسمى باملبادرات الدبلوماسية الرمسية اليت تستخدم يف تسيري العالقات الدولية
يشري إىل مشاركة املتخصصني يف تسيري العالقات الدولية والشؤون اخلارجية فكان املصطلح يف البداية 

وذلك لوضع طرق جديدة حلل الصراعات الدولية        ،من خالل االجتماعات غري الرمسية    من خمتلف أفراد اتمع     
38.والسعي ملنعها عن طريق التعامل مع القنوات الرمسية

أن هذه املبادرات غري الرمسية اليت ""Louis Diamondلويز داميوند فقد أشار 1991ويف سنة
ش بني األمم البد من تسميتها بالدبلوماسية غري الرمسية مـن  ميكن أن تسهل سري العالقات الدولية وإحداث التعاي    

كاملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص وعامل األعمال واألوسـاط          ،اجلهات الفاعلة غري الرمسية    أنشطة خالل
الـرأي   الدينية واجلمعيات اخلريية اسدة يف تنظيمات اتمع املدين ووسائل اإلعالم واألفراد واتمع اسد يف             

39.العام

معهد الدبلوماسية املتعددة املـسارات     تعزز دور الدبلوماسية غري الرمسية من خالل         1992ويف سنة   
""IMTD*جون مكدونالديف واشنطن مبشاركة كل من"john Mackdonald" وجيمس نـوتر

"James Notter"ولويس داميوند Louis Diamond""  وهذا ما أعطى دفعا جديدا للـدور ،
ملتنامي للدبلوماسية غري الرمسية وتوجيهها حنو السياسة العامة وحل املشاكل وذلك من خالل اجلهود املبذولة من                ا

40.طرف ذوي اخلربة وأغلب املواطنني العاديني والتفاعل فيما بينهم وتدخل املنظمات الفاعلة غري احلكومية

الرمسية قد تطورت من جمرد مصطلح يف       فإنه ميكن القول أن الدبلوماسية غري       ومن خالل هذا الطرح     
:إطار نظري إىل مصطلح على مستوى املمارسة وذلك بفعل العديد من األسباب أمهها

افتتاح عهد جديد للدبلوماسية مع احلرب العاملية الثانية مسح للرأي العام أن يتدخل ويـؤثر يف جمريـات              -
.السياسة الدولية وأحداثها

38 - James Notter et John Macdonald, la diplomatie officieuse les strategies non gouvermentales
en faveur de la pix, Revues d l'usia n° 19 decembre 1996.
http://usinfo.state.gov/journals/itps/1296/ijpf/fpj19mcd.htm, 20/05/2008.
39 -diplomatic dictionary, Unofficial diplomacy, Diplo Foundation, 4th Floor, Regional Building,
Regional Road, Msida,, diplo@diplomacy.edu , 14/06/2008.
40 - institut for Multi track diplomacy peace building through Collaboration, What is Multi track
diplomacy
http:/www.Imid.org.cgi.bin/into.cg/IMTDm 14/06/2008.
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ف الدولة وتدخلها يف عدة جماالت جعل من ميدان العمل الدبلوماسي يتسع وظائقات الدولية وتطور العال-
41.للميدان االقتصادي والتكنولوجي وبالتايل استقطاب جهات أخرى تساهم يف سري هذه العالقات

التأثري املباشر للتطور الكبري يف سبل االتصاالت واملواصالت والثورة التكنولوجية يف هذا اال مما أدى إىل -
نتقال الدبلوماسية من الطريقة غري املباشرة إىل الطريقة املباشرة وهذا ما أدى إىل تطـوير املمارسـات                 ا

42.الدبلوماسية من طرف جهات فاعلة غري حكومية

اهلدف الرئيسي هو حتقيق السياسة اخلارجية، فقد       فبعد أن كانت     ،تطور األهداف املشتركة بني الدول    -
قيق أهداف مشتركة م البشرية مثل مكافحة التلوث واحلـد مـن            امتدت هذه الدبلوماسية إىل حت    

.انتشار األسلحة النووية وترسيخ مبادئ الدميقراطية ومشاركة الرأي العام
تطور مفاهيم الدبلوماسية أدى إىل تطور كبري يف الوسائل واألساليب الدبلوماسية اليت أصبحت تسعى إىل      -

43.تتناسب معهامسايرة التطور وختدم أهدافه بأساليب 

ازدياد تطور وسائل اإلعالم الذي أدى إىل نضوج الرأي العام بعد أن كانت الشعوب ال تكن أي اهتمام                  -
وبالتـايل  شار العلم بني خمتلف طبقات الشعب،       فقد أدى هذا التطور إىل انت      ،للشؤون السياسية والدولية  

املشاركة يف احلياة الـسياسية     م االقتصادي و  تماعي والتقد تأثره بفكرة العدالة واملسامهة يف النشاط االج      
وسري العالقات الدولية ومتسكه بأهداف السلم من خالل إبداء رأيهم يف أعمال احلكومة باملعارضـة أو                

44.القبول

مفهوم الدبلوماسية غري الرمسية: املطلب الثاين
الا مع الدول واألشخاص    اخلارجية يف تعام   السياسة تعرف الدبلوماسية بأا عملية سياسية تستخدمها     

.الدوليني وإدارة عالقاا الرمسية ضمن النظام الدويل
إال أن التغيري يف املفاهيم واختالف النظرة إىل احلياة الدبلوماسية وإعادة النظر يف العالقة بـني احلـاكم                 

دبلوماسي ضمن إطار غـري  أعطى بعدا جديدا للعمل ال،واحملكوم وإدراك الفرد ألمهيته ودوره يف اتمع السياسي   
رمسي فماذا نعين بالدبلوماسية غري الرمسية؟

تعرف الدبلوماسية غري الرمسية بأا إدارة العالقات السياسية بني الدول على وجه ميكن اجلهات غـري                
الرمسية من الوقوف على احلقائق ومن مث مسامهتها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وبشىت الطـرق للتـأثري علـى              

.حلكومة إلصدار قرار سياسي حيقق هدفا سياسيا وحث احلكومة على إصدارها
ال ميارسها الدبلوماسيون احملترفون وال رجال السياسة املـسؤولون وإمنـا           والدبلوماسية غري الرمسية    

ميارسها أشخاص غري رمسيني يطلق عليهم الدبلوماسيون غري الرمسيني وبعبارة أخرى ميارسها القطاع اخلـاص               

.127علي حسني الشامي، مرجع سابق، ص - 41
.45، ص 1992يونيو -هـ1412، العدد اخلامس عشر ذو احلجة جملة الدبلوماسيثة، حسن رشوان، الدبلوماسية احلدي-42
.40م، ص 1989، ديسمرب 1410، العدد الثاين عشر، مجادى األوىل ، جملة الدبلوماسيحسن رشوان، الدبلوماسية املعاصرة-43
.36، ص 1973ليف والترمجة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية للتأبريوت،،الدبلوماسية احلديثةمسوحي فوق العادة، -44
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سعيا وراء إجياد حل ملسألة سياسية إما بطريقة مباشرة أو لوضعها يف دائرة الضوء حللـها،                 ،يس القطاع العام  ول
45.وقد يكون الطرفان غري رمسيني أو يكون أحدمها غري رمسي

وتشري الدبلوماسية غري الرمسية إىل تلك التفاعالت بني األفراد واجلماعات واليت جتري عمليات التفاوض           
.إلطار الرمسيخارج ا

من معهد الشؤون اخلارجيـة يف  Joseph Montville""جون مونتفيلويف هذا اإلطار يعرفها
".بأا تلك الوسائل الدبلوماسية اليت حتصل خارج احلكومة الرمسية"1982سنة 

بأا الدبلوماسية "الدبلوماسية غري الرمسية "john Mackdonald"جون ماكدونالد ويصف 
مية، وهي تلك االتصاالت واألنشطة غري الرمسية اليت حتدث بني املواطنني العاديني أو بني جمموعـة                غري احلكو 

46".من األفراد أو بني تلك اجلهات الفاعلة من غري الدول

بأا املسار غري الرمسي والتفاعالت غري ""diane Bendahmanneديان بن دامهنويعرفها
".أو جمموعة من األفراد وذلك خارج هيكل السلطة احلكومية الرمسيةالرمسية بني املواطنني العاديني

تلك الدبلوماسية اليت تنطـوي علـى   : "بأاHarold Saunders""هارلود سوندرويعرفها 
املواطنني الدبلوماسيني وذلك باملشاركة يف السياسة العامة واحلوار حلل املشاكل ومناقشة جممـل العالقـات               

47".ول ملشاكل احلد من التسلح وخمتلف الصراعات وصناعة القرارالسياسية وإجياد حل

واليت تتوقف على عاملني     الدبلوماسية غري الرمسية بأا دبلوماسية املنظمات غري احلكومية       كما تعرف   
:أساسيني

.درجة جناح القطاع غري احلكومي داخل جمتمع ما:أوهلما
من القطاع العام واإليديولوجيات الـسائدة وتعزيـز         مدى قدرة ممثلي القطاع على التحرر      :وثانيهما

48.الدميقراطية واتمع  املدين 

بأا تشمل مجيع اجلهود غري الرمسية املبذولة خارج احلكومات املساعدة على حـل             ": ويعرفها آخر 
"الصراعات عرب العامل، وقد أطلق عليها لفظ املظلة السياسية

بلوماسية املسار الثاين اليت دف إىل تسوية الصراعات والتبادل بـني      وتعرف الدبلوماسية غري الرمسية بد    
.املواطنني العاديني من خالل وسائل اإلعالم

.116، ص 2005، فيفري 1426، حمرم 4، العدد الة السودانيةعباس مصطفى، أضواء على الدبلوماسية الشعبية، -45
46  - Dalia Dassa Kaye, track tow diplomacy and regional security in the Middle East, department
of political, Science, the George washington University, February 2001, P4.
47 - Ibid, P 6.
48 -Paula Garb, The role of unofficial Diplomacy in a peace process, abstracts of papers
presented at a Georgian  ,A 6k02, Conferance, March 1999, Sochi, Russia.
www.socsci.uci.edu/~cpb/progs/pdfs/english1.htm- 69 k, 13/05/2008.
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فئات أساسية هي الدين والفعالية بأا تنحصر يف Louis Diamandلويز داميوند وهنا يعرفها
49.وتنمية اتمع والتعليم

بأـا  ""IMTDارات يف الواليات املتحـدة األمريكيـة   معهد الدبلوماسية املتعددة املس ويعرفها  
تنحصر أساسا يف احلكومات غري الرمسية، ومتيل الدبلوماسية غري الرمسية إىل حل الرتاعات وتبادل الشعوب والتعليم 

.وتنمية اتمع وتعبئة الرأي العام وتطوير وسائل اإلعالم واالتصال
ذي حيدد العالقة بني احلكومة والشعوب ،وهي مبنية على تبادل    ملسار ال فالدبلوماسية غري الرمسية هي ا    

املعلومات بني احلكومة ومواطنيها وغريها من الشعوب واألمم، فهي تسعى إىل تعزيز املصلحة الوطنية للبلـد                
50.من خالل التفاهم والتأثري على اجلماهري اخلارجية

أدوات صنع السالم وحل املشاكل واليت تـضم      كما ميكن تعريف الدبلوماسية غري الرمسية بأا أداة من        
.ممثلني عن أطراف متفاعلة بطريقة مباشرة غري رمسية

أستاذ وباحث يف العلوم االجتماعية جبامعة Herbert Kelman"""هربرت كيلمان" ويعرفها
ن بأا عملية صنع السالم بطريقة تدرجيية خللق جو من االطمئنان املتبادل عـ            " "HARFORDهارفورد

طريق
إنشاء إطار مناسب لألطراف اليت هي على استعداد للتواصل، وذلك بعيدا عن املفاوضات الرمسية بصورة تسمح                

51.بتغذية عملية التفاوض الرمسي

القدرة غري الرمسية من خالل املشاركة الفعالة يف وضع        كما ميكن تعريف الدبلوماسية غري الرمسية بأا        
على التأثري يف أفكار السياسة الرمسية والتحرك داخل احلكومة وخارجها بصورة            السياسات وتسيريها والقدرة  

.غري رمسية تبعا لألوضاع السياسية السائدة
بأا تلك التفاعل غري املباشـر الـذي   Herbert Kelman"""هربرت كيلمان"وهنا يعرفها

حلول بديلة ووجهات نظر وطرح أفكار       يهدف ليس فقط للتواصل بني األطراف وإمنا أيضا حلل املشاكل وإجياد          
52.جديدة

الدبلوماسية غري الرمسية واليت يطلق عليهـا  Harold Saunders""هارولد سوندرس"ويفسر
اخلارجيـة،    بأا أداة لقياس احلوار غري الرمسي بني األمم والتأثري مباشـرة يف الـسياسة              ،دبلوماسية املسار الثاين  

53".سامهة يف حتديد املشاكل اليت يتعني مواجهتها والطرق البديلة هلذه املشاكلأن جناحها يكمن يف املويضيف

49 - Mohamed Al-Orabi, Diplomacy : An ever developing set of, Concept, Humboldt-University
in Berlin Concepts Of Diplomacy, Seminer Services, Berlin, Germany, October 2002, P10.
50 ibid, P 12.
51 - Lisa Aronson, the tree Model in the context of unofficial Diplomacy, mind and human
enteraction, volume 14, university of Virginia, pp 2,3,4
52 - Dalia Dassa Kaye ,op.cit, P 5.
53 - ibid , P 21.
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فالدبلوماسية غري الرمسية من خالل هذا التعريف هي ليست فقط مساعدة الطرفني على تفهم املواقـف               
يـة  تتيح تبادل اآلراء والتصورات بشأن التطـورات اإلقليم والسياسات األساسية للجانب اآلخر ولكنها أيضا   

.والدولية
بأا التفاعالت غري الرمسية بني ) "volkan motville") "1991فولكان موتفيل ويعرفها أيضا 

أعضاء اجلماعات اليت دف إىل وضع استراتيجيات للتأثري على الرأي العام وتنظيم املوارد البشرية واملادية يف         
54."السبيل الذي ميكن من املساعدة على حل املشاكل السياسية

الدبلوماسية غري الرمسية هي ليست بديال للدبلوماسية الرمسية بل هـي           وهذا التعريف يؤكد على أن      
والبحث عن أرضية مشتركة ملنع نشوب     ،جسر الستكمال املفاوضات الرمسية عن طريق اجلماعات غري الرمسية        

.الرتاعات و إقامة التعايش الدويل بني الشعوب
وسيلة لتوسيع نطاق السالم ولـيس       ية يف إطار عملية نشر السالم بأا      وتعرف الدبلوماسية غري الرمس   

بديل لعملية التفاوض الرمسية واليت تسعى إىل إجياد حلول بديلة وإحداث التغيري يف الوعي العام وحتليل دقيق                 
55.ألسباب الصراع ووضع تصورات جديدة ألشكال التعايش

ة من العناصر األساسية اليت حتدد طبيعة الدبلوماسية        ومن خالل هذه التعاريف ميكن استخالص مجل      
:غري الرمسية وتعكس اإلطار النظري هلا وميكن استخالصها فيما يلي

الدبلوماسية غري الرمسية تقوم على العمل غري احلكومي الذي يسعى إىل حتليل وتسوية الشؤون الداخليـة            -
.يةواخلارجية وإدارا من خالل اجلهات الفاعلة غري الرمس

امج التنميـة مـن خـالل    الدبلوماسية غري الرمسية تعكس املشاركة الشخصية من طرف املواطنني يف بر          -
.طوعية واملنظمات غري احلكومية ومجاعات املصاحل اخلاصةاملنظمات ال

إطار لتعزيز الصداقة والتفاهم الدولية وتوفري الفرص االقتصادية والتجارية       الدبلوماسية غري الرمسية هي     -
.وذلك لدعم أنشطة السالم والتعاون الدويل،ن طريق القنوات غري الرمسيةع

الدبلوماسية غري الرمسية هي أداة للتمويل من خالل عمليات صنع السالم ويشري ذلك إىل متويل اتمعات         -
.احمللية واملؤسسات غري احلكومية ووسائل اإلعالم للتأثري على اجتاهات الرأي العام

ري الرمسية هو ذلك النهج الذي يسعى إىل تعزيز التعايش السلمي والدميقراطية والتنمية البيئية          الدبلوماسية غ -
.ومنع أنواع التفاعالت اليت تؤدي إىل العنف والصراع

54 - Jeffry Mapendre, track one and a half Diplomacy and the complementarity of tracks, conflict
resolution program, caster center, P 68 .
55 -Paula Garb ,op.cit .
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تلك االتصاالت غري الرمسية اهلادفة إلحداث السالم من خالل مـشاركة           الدبلوماسية غري الرمسية هي     -
ن مجيع قطاعات اتمع ومجيع اهلياكل غري احلكومية إلحداث التغريات     من ممثلي القطاع اخلاص وتعاو    

املمكنة

برامج وأنشطة الدبلوماسية غري الرمسية: املطلب الثالث
والذي رغبت من خالله جتنيـب الـشعوب   ،إن منط الدبلوماسية غري الرمسية الذي ساد القرن العشرين   

هو إفراز نظام عـاملي جديـد يتماشـى ومبـادئ     كان هدفه، واألمم شرور احلروب وإحداث التعايش الدويل   
الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومعايري التعاون الدويل والشؤون اخلارجية ،والربط بني مجيع امليادين الثقافية والبيئية              

56.ومسائل التنمية

وضـعت  الدبلوماسـي قـد   لذلك فإن الدبلوماسية غري الرمسية وكغريها من األمناط األخرى للتعامل           
جمموعة من الربامج واألنشطة اليت تبين عليها تعاملها الدويل يف سبيل حتسني األسلوب الدبلوماسي وتـسيري                

:الشؤون اخلارجية ولعل أهم هذه الربامج واألنشطة ميكن تلخيصها فيما يلي
ة مشاركة أكرب عدد ممكن من الناس والقطاعات يف بناء السالم الدويل ، وذلك من خالل املـشارك         -1

لذلك فإن ج الدبلوماسية غري الرمسية يعمل على إشراك الشعبية يف عملية السالم وفض الرتاعات، 
األفراد واجلماعات يف حتمل مسؤولية جمتمعهم الذين يعيشون فيه وبالتايل تقوية القدرات احمللية 

ـ للعمل من أجل السالم واملصاحلة كعملية ديناميكية     ودون حتقيقـه  والتعامل مع السالم كهدف ي
بطريقة جمددة تسمح بوضع برامج ومناهج تعليمية حتفز الوعي على ضرورة التعـايش والتـسامح               

57.واملصاحلة وجعل عملية السالم مسألة مهنية لزيادة فعاليتها

حيث تصبح  ،سياسات استخدام القوة  لعامل  يتميز بالتعاون املشترك و عزل         عامحماولة وضع تصور  -2
هي األوىل وليس املصاحل اإلستراجتية للدولة، وحيل التعاون والـشمول حمـل      احلاجات اإلنسانية 

التنافس واإلقصاء ويصبح منظور العالقات الدولية يقوم على أساس عالقـات بـني الـشعوب           
58.وليست عالقات بني النظم تقوم على أساس االزمة ومواقف احلكومة

ز عنصر احلرية الثقافية كجزء من حرية الـشعوب  مراعاة خصائص الثقافة لدفع التقدم والتنمية وتعزي  -3
بشكل يعطي للعالقات الدولية أخالقيات وقواعد حكم قائمـة علـى       ،كحق من حقوق اإلنسان   و

، وهذا بالتعاون بني الدولة واتمع املدين لبناء املقدرة والكفاءة لتحقيق التنمية اليت تـدفعها  اة  املساو

، الد األول، 2000، العدد األول، اسات الدبلوماسيةالة السودانية للدربشري البكري، دبلوماسية القرن القادم بني البعد الثقايف والنهج العلمي، - 56
.107ص 

، فض الرتاعات يف الفكر واملمارسة الغربية، الكتاب األول الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم، اجلزء الثاين، النظم الوقائية حممد أمحد عبد الغفار-57
.284، ص 2004، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعاحلكومية وغري احلكومية

.293نفس املرجع السابق، ص -58
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استراتيجيات التنمية إىل خلق اإلنسان القابل للنمو وبالتـايل          ثقافة ومشاركات اتمع وتوجيه كل    
59.التنمية البشرية

التنسيق بني منظمات اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية اليت متارس العمل الدبلوماسي ، وذلك              -4
حتقيق األهداف املرجوة وتفعيل مهامها حتت غطاء الدبلوماسية غري الرمسية وإعطائها صفة            بغرض  

وبالتايل توفري قنوات اتصال بديلة عند غياب القنوات الرمسية          ،الوسيط يف املسائل املتعلقة بالتفاوض    
وصياغة مسارات بديلة    ،سعيا للتقليل من املخاطر اليت تواجهها احلكومات عند طرح سياسة جديدة          

60.للعمل الدبلوماسي وحتسني إجراءات صنع القرار

واالجتماعية والسعي إلدراجها يف جدول األعمال الدويل مـن قبـل           االهتمام بالقضايا االقتصادية    -5
إظهار الدعم الشعيب هلذه املسائل وبالتايل دعم هذه اهلياكل وتعزيـز           اجلهات الرمسية وذلك بغية     

.وتوطيد سري التعامل الدويل وفق مشاريع التنمية االقتصادية ومتطلبات العصر

وذلك من خالل التفاعـل  ،مل داخل وزارات اخلارجيةعلى تعزيز الع ونساعدالبحث عن شركاء ي   -6
مما يسمح هلم بأن يكونوا العقـل املفكـر         ون بوظيفة حملية،    قومون حمور هلا وي   كونحبيث ي معهم  

لتخطيط السياسات واإلستراتيجيات ،حبيث ختوض غمار سياسة خارجية تعكس اجتاهات البالد           
61.الثقافية واالجتماعية

من الربامج واألنشطة اليت تقوم ا الدبلوماسية غري الرمسية من خالل            وميكن حتديد ثالث فئات   
.املشاورات واحلوار والتدريب

وذلك يف إطـار     ،وهي من األشكال األكثر شيوعا يف أنشطة الدبلوماسية غري الرمسية          :املشاورات -1
إجياد أفكار جديـدة حلـل      حبيث تشارك بصفة شخصية يف تسيري املناقشات و        ،اجلمع بني الناس من عدة فصائل     

وهذه املشاورات تأخذ دائما شـكل حلقـات   ،املشاكل، مما يسمح مبمارسة النفوذ السياسي بصورة غري رمسية     
عمل وعقد اجتماعات بني أطراف غري رمسية مبساعدة جمموعة من املختصني، وذلك حبضور وسائل اإلعـالم                

ألفكار اليت مت طرحها دون أن تـضطر إىل تقـدمي           ومشاركة الرأي العام ،حبيث يتيح للمشاركني اكتشاف ا       
وبالتايل تسهيل عملية إعداد املشاريع واستغالل ما لديهم من ممارسات ومعارف على حنو فعال والسعي ،التزامات

لتحقيق التفاعل فيما بينهم وهذا بإشراك قطاعات اتمع املدين مثل التعليم والبيئة واألمن مما يعزز ويزيد من فعالية     
62.مبادرات الدبلوماسية غري الرمسية

.115بشري البكري، مرجع سابق، ص -59
60 - Maureen R. Berman and Joseph E. Johnson, the growing role of unofficial diplomacy, Now
York, Colombia university press, 1977, P 263.

.115بشري البكري، مرجع سابق، ص - 61
62 - James Notter et John McDonald.op.cit.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


فهي تسعى من خالل احلوار إىل تسهيل عملية االتصال          ،اق الدبلوماسية غري الرمسية   يف سي : احلوار -2
،حبيث  وبالتايل بناء الثقة بني اتمعات احمللية أوال مث اخلارجية ثانيا         ،بني األطراف املشاركة وفهم بعضها البعض     

فاحلوار ميكن أن يكون مفيدا على قدم املـساعدة داخـل           ،ثنائية أو مجاعية غري رمسية    تكون يف شكل لقاءات     
63.اتمعات فيما بينها والتعامل مع التنوع القائم داخلها

هذه الفئة تستخدم يف عملية حل الرتاعات أي دبلوماسية املسار الثاين أي غري الرمسيـة                :التدريب -3
ليب اليت ميكن استخدامها لتسوية الرتاع خاصة يف حاالت الصراعات العرقية وذلك للحصول على التقنيات واألسا

وتركز برامج  والوطنية، ويتم ذلك بتدريب عناصر من مجيع شرائح اتمع والقطاع اخلاص واألفراد السياسيني،              
اون التدريب يف ظل الدبلوماسية غري الرمسية على أساليب حل الرتاعات كاالتـصاالت واملـصاحلة والتعـ               

والتفاوض حبيث ترمي 
وأكيد أن هذه الربامج هي مفيدة بـشكل         إىل حتقيق أقصى قدر من أثر التدريب على عملية تسوية الرتاعات،          

64.خاص يف تقدمي الدعم للسكان احملليني لتسوية الرتاعات االجتماعية داخل اتمعات

ملوجهة لفئات معينـة مـن الـشعب    ومتس كل هذه الربامج واألنشطة عنصر مهم يف احلياة السياسية ا       
ووسائل اإلعالم واالتصال ،وهذا ما يدفع إىل إشراك الدبلوماسـية     كالزعماء السياسيني والصحفيني واألكادمييني   

.غري الرمسية إىل جانب الدبلوماسية الرمسية يف سري أساليب التعامل الدويل

مسي الدبلوماسية بني الطابع الرمسي و غري الر: املطلب الرابع
إن تسيري العالقات الدولية ينطلق من خالل أنشطة العديد من اجلهات اليت ختتارها الدولة على اعتبار أا  

وهذا احلق ينحـدر     ،دولة حرة هلا احلق يف وضع املؤسسات والسلطات اليت متثل الشعب واألمة يف احلياة الدولية              
ارسها احلكومة يف إطار رمسـي يعطـي طبيعـة          على أساس احتياجات دستورها الذي يعكس النشاطات اليت مت        

65.األسلوب املمارس يف األنشطة الدبلوماسية ومتثيل صورة الدول يف التعامل الدويل

إال أن تطور التمثيل الدويل والتمثيل الدبلوماسي والذي أعطى دفعا جديدا للدبلوماسية من احليـاة               
الشعوب ،جعل من هذا النشاط موضـع وسـط بـني            السياسية إىل العالقات االجتماعية والتعامل فيما بني      

والذي  األساليب التقليدية واألساليب احلديثة للتعامل الدويل، وذلك بني الطابع الرمسي والطابع غري الرمسي،            
أدى مبرور الوقت إىل ضرورة إقامة عالقة بني الطابعني إلحداث التغيري، وبلوغ اهلدف يف إطار الدبلوماسية الرمسية  

.وماسية غري الرمسيةوالدبل
.وميكن حتديد ذلك أوال من خالل الفرق بني الدبلوماسية الرمسية والدبلوماسية غري الرمسية

.املرجع نفسه- 63
.املرجع نفسه- 64

65 - Alian planty, Principes de diplomatie, nouvelle édition, Paris 2000, P 237.
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فالدبلوماسية الرمسية هي تلك الدبلوماسية اليت ميارسها أشخاص القانون الدويل كالـدول واملنظمـات      
أن الدبلوماسية غري الرمسية هي منط جديـد        يف حني  ،الدولية الرمسية عن طريق املؤسسات الدبلوماسية املعروفة      

ميارس على صعيد العالقات الدولية نتيجة تطور املفاهيم الدبلوماسية، وهي ال متارس من قبل املنظمات الدولية   
يقيمها األفراد ولكنها متارس أعماهلا إىل جانب ،الرمسية وإمنا من قبل منظمات غري حكومية ال عالقة هلا بالدول          

66.كبريا من العالقات الدولية الدبلوماسيةال وقد أصبحت تشكل جزءهذه الدو

ومن هذا املنطلق كانت الدبلوماسية غري الرمسية ليست بديال عن الدبلوماسية الرمسية وإمنا أسـلوب    
.آخر يضاف إليها من أجل الوصول إىل حتقيق التعايش الدويل بني األمم

اسية غري الرمسية ليس فقط من جانب املشاركني يف أنشطتها          وتتميز الدبلوماسية الرمسية عن الدبلوم    
وأسلوب التدخل يف العالقات الدولية واألدوات املستخدمة يف ذلك، ولكن أيضا من جانب املفـاهيم مـن                 

:خالل
الرمسية تنحصر أنشطتها على الساحة الدولية والسعي    فالدبلوماسية: النهج املعياري للتعامل الدويل    -1
واألطراف الرئيسية هم القادة السياسيني والرمسيني حبيث ميثلون أنفسهم والدولة واحلكومة            ،ا الوطنية إىل مصاحله 

وحركات املعارضة ،يف حني أن الدبلوماسية غري الرمسية تويل االهتمام للمدنيني وأفراد اتمع وذلك مـن أجـل     
.لحة جلميع أفراد اتمعالبحث عن أرضية مشتركة والبحث عن تطوير العالقات مبا يوفر املص

فالدبلوماسية الرمسية ترى أن التعايش الدويل والتعامل يف تسيري العالقات           :أسلوب النهج التحليلي   -2
الدولية وغياب السالم و نشوب  احلروب هو نتيجة لتوزيع السلطة من خالل مفاهيم اهليمنة واملشاكل الدوليـة                  

لوماسية غري الرمسية إىل أن حل املشاكل الدولية وتـسيري الـشؤون         تذهب الدب اجلارية بني األقطاب ،يف حني      
،اخلارجية وفق آليات التعايش لن يكون ما مل يتم حتديد هذه املشاكل والتعامل معها وفهم اآلثار املترتبة عنها                 

ئيـسية  وال بد من معاجلة املسائل مبوضوعية ومراعاة احتياجات األطراف ومصاحل الشعوب اليت هي األسباب الر              
.هلذه املشاكل
الدبلوماسية الرمسية تستخدم الدبلوماسية جبميع أدواـا القانونيـة          :أسلوب النهج االستراتيجي   -3

والعسكرية واالقتصادية ومتيل إىل تسيري الشؤون الدولية من القمة إىل القاعدة، أما الدبلوماسية غري الرمسية تشدد                
عدة إىل القمة، وتفترض أن املشاكل والصراعات أو التعايش والسالم ينتمي           على أمهية بناء التعايش الدويل من القا      

67.إىل اتمع الذي يتخذ القرار ويتعني أن يأيت من داخل هذا اتمع

فالدبلوماسية الرمسية تسعى لتحقيـق     ولعل أهم هذه االختالفات هي تلك اليت تتعلق بالنظام العاملي،           
عنف العسكري واحلروب اليت أصبحت دد األمن داخل النظام الـدويل،           السالم الدويل وذلك بعيدا عن ال     

بينما تسعى الدبلوماسية غري الرمسية إىل حتقيق السالم والتعايش الدوليني، وذلـك بعيـدا عـن املـشاكل                  

.97، ص 2006، اإلصدار األول، ق، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىلالدبوماسية بني النظرية والتطبيسهيل حسني القتالوي، -66
67 - Field, Diplomacy op.cit.
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فهي ترى أن حتقيق التعايش الثقايف بني اتمعات هو         ،والصراعات الثقافية والنفسية اليت متس الشعوب واألمم      
.حتقيق سالم دائم

ورغم هذه االختالفات بني كل من الدبلوماسية الرمسية والدبلوماسية غري الرمسية إال أنه ميكن اعتبار             
.الدبلوماسية غري الرمسية هي صيغة مكملة للدبلوماسية الرمسية من خالل تلك العالقة املوجودة بينهما

الشؤون الدولية خاصة عندما تستخدم باالقتران       وسيلة فعالة يف تسيري   فالدبلوماسية غري الرمسية هي     
فهي تساعد على يئة مناخ من شأنه أن يسمح بتلبيـة حاجـات    مع مجيع العناصر األخرى والقنوات الرمسية،       

فهي بذلك ال تسعى فقـط     ،اتمع من طرف املسؤولني الدبلوماسيني أثناء عملية املفاوضات وتسوية الصراعات         
تسعى إىل تنفيذ املشاريع على املستوى احمللي ،مما يسهل إقامـة            ة الرمسية بل أيضا   بلوماسيللحفاظ على جهود الد   

،السالم من القاعدة
ومن جهة أخرى تقوم القنوات الدبلوماسية اليت تستخدم كأداة للتدخل يف أوقات األزمات بدور املدافع لتحقيق                

68.هذه املشاريع وتدعيمها

اجلهات املسؤولة والرمسية على إطالع على األنشطة غري الرمسيـة           هذا من جهة ومن جهة أخرى تبقى      
لذلك فإن ممارسات الدبلوماسية الرمسية مـن تفـاوض         وذلك بالتنسيق مع املبادرات غري الرمسية،        ،وممارسيها

وتصديق وتوقيع املعاهدات وغريها من الوثائق الرمسية قد حتتاج إىل إجراء مشاورات غري رمسية ومبادرات من             
69.طرف جهات غري رمسية

بلوماسية غري الرمسية من التأثري يف قرارات وأفكار السياسة الرمسية وذلك من خـالل              للدكما ميكن   
أنشطتها غري الرمسية كاملؤمترات األكادميية واللقاءات غري الرمسية بني العناصر اتمعية، وهـذا مـا يـدفع                 

، دبلوماسية غري الرمسية وذلك بعد االطالع علـى أنـشطتها  باملسؤولني احلكوميني اىل املشارك يف حوارات ال  
بلدام، ومن مث اسـتخدام  خارجها تبعا لألوضاع السياسية داخل   الشيء الذي يدفعهم للتحرك داخل احلكومة و      

الدبلوماسية غري الرمسية يف حوارات السياسة العامة اليت ترتكز على حل املشاكل والوصـول إىل عمليـة صـنع            
70.لرمسيةالسياسات ا

واضع الدبلوماسية غري الرمسية –Joseph Montville""جوزيف مونتفيل ويف هذا املقام يقول
أن الدبلوماسية غري الرمسية دف إىل وضع االستراتيجيات والتأثري علـى           "-اخلاصة بدبلوماسية املسار الثاين   

لذلك  ،"أن يساعد على حل مشاكل الواقع      الرأي العام وتنظيم املوارد البشرية واملادية يف السبيل الذي ميكن         
فإن الدبلوماسية غري الرمسية دف إىل مساعدة القادة الرمسيني على إدارة التفاوض واستكشاف احللول املمكنة من  

خمتلف شرائح اتمع ميكن أن تلعـب دورا مهمـا يف عمليـات             الرأي العام وبدون شروط رمسية ،ذلك أن        
مشاركات املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص ووسـائط اإلعـالم          خالل  ، أضف إىل ذلك من      التفاوض

68 - James Notter et John McDonald, op.cit
69 - Ibid
70 - Dalia Dassa Kaye, op.cit ,pp 6,7,8.
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واملعلومات اليت تدخل ضمن مسارات الدبلوماسية غري الرمسية واليت تعمل على مـوازاة اختـاذ القـرارات                 
71.وتنفيذها

ة وانطالقا من طبيعة هذه العالقة ميكن تلخيص دور الدبلوماسية غري الرمسية يف أنشطة الدبلوماسـي              
:الرمسية من خالل النقاط األساسية التالية

الدبلوماسية غري الرمسية ميكن أن تساعد يف عملية فهم اجلماعات اليت تنشط داخل اتمع وتوجيهـات                -
وبالتايل إحداث التعايش مع هذه اجلهات وبناء التفاهم بينها وبني األطراف الفاعلة الرمسيـة        ،الرأي العام 

.ولعب دور الوسيط بينها
ميكن للدبلوماسية غري الرمسية من حتديد مكان وجدول أعمال املفاوضات التمهيدية من خـالل بعـض          -

اجلهات الرمسية ،كتلك املكلفة بالـدفاع عـن        ية اليت تكون على اتصال مستمر ب      املنظمات غري احلكوم  
دراسية ملساعدا إخل، وذلك مبناقشة القضايا معهم وحماولة تنظيم حلقات... الدميقراطية وحقوق اإلنسان

.على بناء خطة سياسية متينة للتعامل مع احلكومة
تسعى لتعزيز املصلحة الوطنية للبلد، من خالل التفاهم وإعالم الرأي العـام            الدبلوماسية غري الرمسية    -

الذي يعترب عمود احلكومة الرمسية، األمر الذي يساعدها على زيادة اجلهود لتشكيل بيئة االتصال مع               
72.وبالتايل احلد من تعقيد العالقات الدولية،أي بلد

تساعد الدبلوماسية غري الرمسية على بناء رغبة وقدرة اتمعات على املشاركة يف عمليات السالم مـن                -
خالل االجتماعات غري الرمسية تشارك فيها وفود من احملترفني واملختصني لالطالع على أفكار جديـدة               

وهذه االجتماعات تكون . وبالتايل قياس ردود األفعال،من اخلربات املكتسبةميكن االعتماد عليها انطالقا 
وبالتايل التحضري ملشاريع خمتلفة على      ،كنوع من االختبارات تناقش فيها  مفاوضات الدبلوماسية الرمسية        

73.مستويات عدة تساعد على بقاء خطوط االتصال مفتوحة بني اجلهات الرمسية وغري الرمسية

فإا قـد    ،لدبلوماسية غري الرمسية هلا الدور الكبري يف تفعيل األنشطة الدبلوماسية الرمسية          ورغم أن ا  
يكون هلا أثر سليب على سري هذه األنشطة وممارستها، ذلك أن الدبلوماسية غري الرمسية فد تـؤثر علـى                   

سلم والتعـايش   احلوار السياسي مما يزيد من تعقيد املشاكل على عدة مستويات ال سيما على مستوى ال              
، فاجلهات الفاعلة يف الدبلوماسية غري الرمسية قد تتصرف بطريقة غري مسؤولة مع القانون أو املـساءلة     الدويل

مما يؤدي إىل نشوب االختالفات يف أوساطها مما يؤثر سلبا           ،خاصة إذا كانت هناك العديد من هذه اجلهات       
يؤدي إىل إرباك اتمعات واخللـط بـني الدولـة          تايل  وبال،على حل املشاكل بالتنسيق مع اجلهات الرمسية      

74.واملنظمات غري احلكومية واملمثلني غري الرمسيني وعدم فهم مواقف كال االجتاهني

71 - julian Hottinger, the relationship betwen track one and track tow diplomacy.
http://www.cr.org/our_work/accord/engaging.group/trackone.tracktow.php,15/05/2008.
72 - Mohamed Al Orabi, op.cit., p11
73 - Julian Hottinger, .op.cit
74 - Ibid.
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على الدبلوماسية غري الرمسية أن حتاول فهم أدوار الدبلوماسية الرمسية وفهم موقفها            لذلك فإنه ال بد     
ل الدويل لتحسني االتصال والتواصل لتكامل األدوار بينهما ومعاجلة         يف عمليات السالم وتعزيز آليات التعام     

هذه القضايا بشفافية واحترام حدود التعامل وآراء املهام يف إطار مشاركة أفراد اتمع والرأي العام والتأثري                
.على آراء اجلماهري يف إطار ما يسمى بدبلوماسية املشاركة الشعبية وتأثري وسائل اإلعالم

الدبلوماسية الشعبية كمظهر للدبلوماسية غري الرمسية:الثالثحث املب
لقد كان اتمع الدويل ال يعرف إال العالقات بني رؤساء الدول فكانت الـسياسة الدوليـة حيـددها                

ومن هذا املنطلق كانت املفاوضات واملعاهدات      الرؤساء وليس لشعوم أو للدول األخرى حق االطالع عليها،          
ت الدبلوماسية تتم بسرية، فكانت هذه اآللية هي األساس بني الدول من أجل التستر على عالقاـا       والتعامال

وهذا ما أدى إىل غموض العالقات الدولية وأصبح الريـب           ،الدبلوماسية وجتريد الشعب منها ومشاركته فيها     
75.قات الدوليةوالشك مييز هذه العالقات األمر الذي أدى إىل ديد مبدأ حسن النية يف العال

وكانت من نتيجة تطور وسائل اإلعالم وثورة االتصاالت املتنوعة بني الدول هو زيادة وعي الـشعوب       
واعتماد دبلوماسـية   ،وظهور املنظمات املتخصصة يف خمتلف ااالت ورغبة الدول يف االبتعاد عن هذا الطابع            

ل خصائص الثقافة كحراك يدفع التقدم والتنمية       تقوم على التعامل الشعيب بني الدول واألمم، تراعي من خال         
وهذا ما حيتم على الدبلوماسية أن تكون دبلوماسـية تـسعى ألن تـسود               ،كجزء من حرية الشعوب وحقوقه    

مفاهيم املساواة أمام القانون واملساءلة الدميقراطيـة وثقافـة   العالقات الدولية أخالقيات وقواعد حكم تتضمن       
76.ليات التنمية والسالم الدويلاإلعالم والرأي العام وآ

إال أن هذا النوع من الدبلوماسية كان يتطلب مشاركة أطراف ليس هلا عالقة بالدول وتكون بـصورة                 
حت تشكل جزءا   وهذه األطراف اليت أصب   ،غري رمسية يقيمها األفراد لكنها متارس أعماهلا إىل جانب هذه الدول          

احلاضر ألن اتساعها يتزايد يوما بعد يوم وذلك يف إطار ما يـسمى   الدبلوماسية يف الوقت    كبريا من العالقات    
.بالدبلوماسية الشعبية

،هذا املفهوم الذي يعترب مفهوما جديدا نسبيا تردد صداه يف السنوات األخرية يف ظل عامل الدبلوماسية               
رعاية رئـيس البعثـة     واختلفت التعاريف واملفاهيم حول هذا املصطلح من أجل حتديد دقيق، فعرفه البعض بأنه              

لكن فيما بعد استخلص أن هذه املهمة هي مهمة تقليديـة لـرئيس            ،الدبلوماسية ملواطنيه يف الدولة املوفد إليها     
اخللط بني الدبلوماسية البعثة فهي بذلك ال متثل نظرية جديدة يف عامل الدبلوماسية اجلديدة، كما ذهب البعض إىل   

واعتبارمها شيئا واحدا، كما ذهب طرف آخر إىل اعتبارالعالنية وأثرها علـى            الشعبية والدبلوماسية الربملانية    
.77الرأي العام هي الدبلوماسية الشعبية

75 - Antonie Fattal, les procédures diplomatiques de régiment des différends infernaux, L lebanan
berroth, 1966, P 36.

.112شري البكري، مرجع سابق، ص ب-76
.109عباس موسى مصطفى ، مرجع سابق، ص -77
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وهذا اخللط يعود إىل عدم وجود تعريف دقيق للدبلوماسية الشعبية وعدم وضوح اخلط الفاصل بـني                
.الشعوب يف املشاركة السياسيةأمناط الدبلوماسية املعاصرة اليت تنادي بالدميقراطية واحترام حقوق

مفهوم الدبلوماسية الشعبية هو مفهوم أوسع من ذلك ألن األخذ ذه املفاهيم هو حتصيل             والواقع أن   
أن مهام البعثة الدبلوماسـية      يف مادا الثالثة   1961حاصل ملا قننته معاهدة فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة         

78.ولة املعتمدةتشمل محاية املصاحل اخلاصة بالد

ومن هذا املنطلق ال بد من حتديد مفهوم الدبلوماسية الشعبية باعتبارها مظهر من مظاهر الدبلوماسية غري  
.الرمسية اليت تقوم على املشاركة الشعبية يف التعامل بني الدول واحلياة السياسية للدولة

نشأة وتطور الدبلوماسية الشعبية: املطلب األول
لدبلوماسية الشعبية هو مصطلح جديد نسبيا سواء من خالل أسسه وأنشطته والـذي  رغم أن مصطلح ا 

تردد صداه يف السنوات األخرية نتيجة التغريات اليت ميزت الساحة الدولية واليت أثرت بشكل كبري على أسـس                  
.اسية الشعبيةالتعامل الدبلوماسي إال أن مالحمه ظهرت يف وقت مضى كانت مبثابة األسس األوىل لبناء الدبلوم

Private"حيث ترجع فكرة الدبلوماسية الشعبية يف جذورها إىل فكـرة االحتـادات الدوليـة    
international union " على وجه التحديد، وهي احتادات 1840يف عام 19واليت برزت يف القرن

انت تتطلـع لتحقيـق   وقد كونتها مجاعات تنتمي لشعوب خمتلفة ك،ذات طابع دويل أكثر منها احتادات دولية    
مصاحل مشتركة بينها على املستوى الدويل حتققها هلا املؤمترات الدولية التقليدية أو الرمسية مثل اللجنـة الدوليـة                  

79.للصليب األمحر واالحتاد الربملاين الدويل ومجعية القانون الدويل والغرفة التجارية الدولية

احملاولة السوفييتية لتطبيق مفهـوم الدبلوماسـية       ك  ولعل اإلرهاصات اليت تلت هذه االنطالقة هي تل       
وذلك عندما حاولت الثورة السوفييتية أن تضفي طابعا شـعبيا علـى             20الشعبية يف العقد الثاين من القرن       

مرسوما يف عام    ""Nrotiskyنروتسكي"ارجية السوفيايت األول    ، حيث أصدر وزير اخل    أجهزا الدبلوماسية 
وإلغـاء  " جملس مفوض الـشعب "، مث شكل جملسا أطلق عليه اسم        بلوماسية القيصرية الدأى مبقتضاه    1917

ممـثلني   إال أن اعتبار ممثلـي الـدول      ،" املمثل املفوض "درجات الدبلوماسية املعروفة واعتماد درجة واحدة هي        
مما أدى إىل التراجع    ،متثل يف استنكار الدول اليت تتعامل مع الدول السوفييتية        ،  مفوضني أدى إىل ردود فعل دولية     

80.عما أحدثته من تغريات يف السلك الدبلوماسي

"Edmund Gullionإدموند جيليونوكان أول استخدام ملصطلح الدبلوماسية الشعبية من قبل
يف جامعة "Fletcher School of Law and Diplomacy"وهو عميد كلية 1965يف عام "

.86، ص 1985، مستقبلها، الرياض، ماضيها، حاضرها: الدبلوماسيةمجال بركات، -78
.118عباس مصطفى، مرجع سابق، ص -79
.176، ص أصول العمل الدبلوماسي القنصلي،، نقال عن عطا حممد صاحل زهرة 149شفيق عبد الرزاق السامرائي ، مرجع سابق، ص -80
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Tufts""من خالل إنشاء مركز""Murrow Center   للدبلوماسية الشعبية والذي انطلق مـن فكـرة
أساسية 

أن الدبلوماسية الشعبية تتناول تأثري مواقف اجلمهور يف تشكيل وتنفيذ السياسات اخلارجية، وهي تشمل              هي  
أبعاد العالقات الدولية وراء الدبلوماسية الرمسية مبا يف ذلك الرأي العام والتفاعل بني القطاع اخلاص ومجاعات        

81.ملصاحل حبيث يسمح بتدفق املعلومات واألفكار عرب احلدود الوطنيةا

أعطت الـدفع القـوي      وقد كانت هذه الفكرة هي االنطالقة األوىل ألسس الدبلوماسية الشعبية واليت          
فكرة الدبلوماسية الشعبية انبثقت من مكتب الواليات املتحدة األمريكية   وميكن اإلشارة إىل أن     لتطور املصطلح، 

وذلك من خالل سلسلة من املكاتب ،احلرب الباردةالذي كان قائما خالل اجلزء األول من رب واملعلوماتللح
داخل وزارة خارجية الواليات املتحدة األمريكية، كانت مسؤولة عن نشر املعلومات يف اخلارج، وذلك خـالل                

، مث ألغيت هذه الوكالة يف وقت وكالة مستقلة أنشئت هلذا الغرضيف إطار " "Isanhawar" إيزاور"إدارة 
، مث 1978يف عـام  وكالة لالتصاالت الدوليةوالذي أنشأ فيما بعد   ""Carterكارترالحق من قبل الرئيس     

1982.82يف عام وكالة اإلعالم األمريكيةلتحل حملها "Regan"ريغانألغيت هي األخرى خالل إدارة 

إنشاء جلنة  لشعبية بدأت خالل احلرب العاملية األوىل عند        لذلك فإنه ميكن القول أن تاريخ الدبلوماسية ا       
الدعم الشعيب ألمريكا وبلوغ تأثري اجلماهري األجنبيـة     دف إىل بناء    اليت كانت    "Creel"اإلعالم األمريكية   

وازدهرت خالل احلرب العاملية الثانية      ،ذلك مع تزامن تطور وسائل اإلعالم واالتصال      ، و لدعم أسس الدميقراطية  
د مـن هـذا    اوز ضد الفاشية والشيوعية  واحلرب الباردة عند قيام الدبلوماسية الشعبية بدور مركزي يف املعارك           

83.التطور انتصار الدميقراطية

وقد زاد االهتمام ذا املصطلح من خالل األنشطة اليت سعت الشعوب إىل ممارستها خاصة من خـالل         
تسعى لتمتني أواصر التواصل مع بلدان العامل عن طريـق التبـادل            اليت   مجعيات الصداقة مع الشعوب عرب العامل     

مما أدى إىل تعرف شعوب العامل ببعضها البعض وكسب الـرأي العـام العـاملي يف                 ،الثقايف والزيارات املتبادلة  
84.املنظمات الشعبية داخل الدولة لتأييد قضاياها وتقدمي العون لبناء سياساا العامة

اليت أصبح املوجودة يف مناطق خمتلفة من العامل،   مجعية الس الوطين للصداقة   يات  ولعل أهم هذه اجلمع   
وهذا إن ،دور رائد يف هذا اال واليت مسحت بتنمية ودعم العالقات واليت سامهت يف إقامة عالقات رمسية          هلا  

81 - Charles wolf ,jr brain Rosen , public diplomacy how to think about and improuve it,RAND,
corporation , santa monica , south hayer, sreet arlington, 2004,  p3.
82 - Eric brahm, public diplomacy,  htto//:www.beyondintractability.org/essay/public
diplomacy?mid=6790, 16/07/2008.
83 - USA center on public diplomacy, what is public diplomacy.
http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/about/what_is_pd, 19/09/2008.

.117،ص  -عباس موسى مصطفى، مرجع سابق 84
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يف مد جسور الـود بـني     دلّ على شيء فإمنا يدل على االزدهار الكبري الذي صاحب جمال الدبلوماسية الشعبية            
85.الشعوب يف حالة فتور العالقات الرمسية وتوترها

الذي أنشيء يف مكتب االتصاالت العامليةولعل من أهم مالمح التطور الذي صاحب هذا املصطلح هو           
مل واليت تش، يهدف إىل صياغة وتنسيق رسائل إىل اجلماهري األجنبيةيف الواليات املتحدة األمريكية    2001عام

86.وكاالت البث الدويل واملؤسسة الوطنية للدميقراطية

وبشكل عام ميكن القول أن االجتاه إىل الدبلوماسية الشعبية أخذ يف التطور نتيجة لتأثري جمموعة من                 
:العوامل أمهها

ازدياد قوة الرأي العام العاملي واإلحساس الشعيب الواسع بأن تفتح قنوات التعايش والتعاون السلمي              -1
وهذا أدى  الشعوب أضحى أمرا مرغوبا ومهما يف حركية التفاعل السلمي يف العالقات الدولية              بني

87.إىل منو روح املصاحل املشتركة بني الشعوب

انتشار وسائل اإلعالم من صحافة وإذاعة وتلفاز ووكاالت أنباء عاملية بـسبب الثـورة العلميـة                -2
هلت االتصاالت بينها مما كان له األثر األكرب يف         اليت قربت املسافات بني الدول وس     والتكنولوجية  

.إرساء قواعد قوة مؤثرة يف اختاذ القرار السياسي لدى الدول
عرضة ملراقبة الشعوب ومن    حلول  العلنية يف املفاوضات اليت جتري بني الدول مما جعل املفاوضات             -3

88.مؤمتراتوأصبحت الشعوب تدرك مسبقا ما حيضر هلا من ،مث مراجعتها من قبلها

التغريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية الواسعة املدى اليت شهدها عاملنا املعاصر نتيجة للتغريات            -4
والتطورات اليت حدثت يف مكونات اتمع الدويل سواء على مستوى الـنظم الـسياسية أو علـى        

.مستوى العالقات الدولية
القات الدولية األمر الذي أدى إىل اختراق احلواجز        التطور الذي مس مجيع ااالت ذات الصلة بالع       -5

89اليت حتول دون انتقال األفكار حبرية

باستقطاب العديد من اجلهات إىل ممارسة الدبلوماسية الـشعبية واالخنـراط فيهـا    وكل هذا مسح  
عبية كوسائل  بصورة غري رمسية تساعد على توطيد العالقات الرمسية هذه اجلهات اليت اختذا الدبلوماسية الش             

.إستراتيجية لبلوغ هدفها

.118املرجع نفسه، ص -85
86 - Eric brahm, ,op.cit

.147شفيق عبد الرزاق السامرائي، مرجع سابق، ص -87
.113عباس موسى مصطفى ، مرجع سابق، ص -88
.148شفيق السامرائي، مرجع سابق، ص 89
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مفهوم الدبلوماسية الشعبية: املطلب الثاين
ذه الظواهر تأثري كبري علـى      الشعوب، وكان هل   من ظواهر عصرنا الراهن انتشار الدميقراطية واستقالل      

دبلوماسية حيـث   فقد تركت الدميقراطية أثرها العميق على ال      ،الدبلوماسية خصوصا بعد احلرب العاملية الثانية     
، كما أا فقدت تقاليدها السابقة اليت تتسم باألرسـتقراطية          أصبحت أكثر عرضة لضغوط الرأي العام وأدواته      

الشعبية، وهذه الدبلوماسية رغم أا ال حتوي خصائص ومستويات الدبلوماسية التقليدية الرمسية إال أا متثل إحدى 
وب وحتقيق التواصل بني األمم وهو ما ميكن أن يكون إحدى أدوات            األدوات املباشرة والفعالة يف ربط الشع     

90.دعم ومساندة الدبلوماسية الرمسية

هي تلك النشاطات الدبلوماسية اليت تتجه إىل خماطبة اجلماهري الشعبية بوسائل           فالدبلوماسية الشعبية   
التطـور الـذي طـرأ علـى        شعبيه إلجياد عالقات مباشرة بني الشعوب، والدبلوماسية الشعبية متثل صورة         

، الدبلوماسية يف القرن العشرين الذي جنم عن التقدم التكنولوجي من جهة وعلنية الدبلوماسية من جهة أخرى      
ويضاف إىل ذلك سعي الدبلوماسية لكـسب        ،لذلك فإن االتصال بالشعب قد أعطى للدبلوماسية هذه التسمية        

وف وأحوال العالقات الدولية جعل من الدبلوماسية أن تكون         الرأي العام الشعيب، وهذا التحول الذي فرضته ظر       
91.شعبية يف أهدافها ووسائلها

جمموعـة مـن    وتعترب الدبلوماسية الشعبية من ضمن أنواع وأمناط النشاط الدبلوماسي اليت متارسـها             
لتركيز عليها  ، وان اختلفت درجة ا    الوحدات داخل اتمع يف ظل حركية التفاعل السلمي يف العالقات الدولية          

92.من دولة إىل أخرى

علـى منطيـة     مهمة تتعلق مبسألة التطور الذي طرأ      واحلديث عن الدبلوماسية الشعبية يثري أمامنا نقطة      
، ويف أخذ خيرج من مفهومه التقليدي الضيق إىل مفهومه املعاصر يف صورته الواسعة      الذي  والنشاط الدبلوماسي   

انت الدبلوماسية التقليدية تقوم أساسا على التعامل بني احلكومات أما ك: "بطرس بطرس غايليقول هذا الصدد
اليوم فنتيجة النتشار التعليم والثورة اهلائلة يف وسائل االتصال فإن الدولة حتاول أن تكون هلا عالقات مباشرة                 

93"مع الشعوب ويسمى هذا األسلوب بالدبلوماسية الشعبية

يفتقد البعض للتعريف الكالسيكي ملفهوم : "ية من خالل قولهالدبلوماسية الشعبمصطفى خشيمويعرف 
باا جلوء حكومات الدول املستقلة يف عالقاا الرمسية إىل املناورة وترشيد إمكانياا            الدبلوماسية الذي يعرفها    

يقصر العمل الدبلوماسي على خنبة، على أساس أن هذا التعريف املتاحة لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية

.9، ص 1988ب ط ،، القاهرة ، عامل الكتب،اسية املعاصرة، يف الدبلومالسيد أمني شليب-90
.145القاهرة، ص -1976لسنة 43، العدد جملة السياسة الدوليةفاضل زكي، الدبلوماسية الذرية ومناذجها املعاصرة، -91
.145شفيق عبد الرزاق السامرائي، مرجع سابق، ص -92
.465، ص 1998، الطبعة الثانية،مكتبة األجنلو املصرية،بريوت، لبنان، املدخل يف علم السياسةبطرس بطرس غايل، -93
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،فالدبلوماسية يف مفهومها احلديث ال تقتصر على الدبلوماسيني احملترفني ولكنها تضم إىل جانب دبلوماسية حمترفة
ذلك فئات أخرى ال سيما السياسيني الذين ليس لديهم دراية بالدبلوماسية كنشاط وفن وهي مـا يقـصد ـا                 

94"بالدبلوماسية الشعبية

الدبلوماسية الشعبية تـسمى بالدبلوماسـية   كال الدبلوماسية أن    يف تصنيفه ألش  حممد التابعي   ويعرفها  
اجلماهريية ،وهذا النوع من الدبلوماسية يتجه إىل خماطبة اجلماهري من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ومن فوق        

95".إخل... منابر متعددة كاجلمعيات الثقافية والعلمية

دبلوماسية اليت ال تستطيع أن تنجح إال بدبلوماسيني        الوهناك من يعرف الدبلوماسية الشعبية بأا تلك        
96.شعبيني يأتون من عموم الشعب ويفهمون لغته وحيسون بأحاسيسهم ويعملون من أجل خدمته

وميكن تعريف الدبلوماسية الشعبية بأا ال تقتصر على نشاطات احلكومة من مؤمترات وتفاوض يف إطار         
ات الشعبية يف ظل حتسني وسائل االتصال لتحقيق التنميـة والتفـاهم    تشمل التجمع املنظمات الدولية ولكنها    

والتعاون بني الناس، وهي من أهم العوامل يف قيادة السياسة العامة وتسوية العديد من املـشاكل يف اآلونـة                   
األخرية، وهي تنبع من الشعب وليس من طرف دبلوماسيني رمسيني وبوسائل شعبية للحفاظ علـى التفـاهم                 

97.الدويل

املكاسب اهلامة لسياسة الدولة والسيما إذا جاءت ضـمن         بأا تعترب أحد     هيلة محد املكيمي  وتعرفها  
فهي تعرب عن اجلانب الشعيب من اتمع وهو أحـد اجلوانـب   إطار فكري واحد يسهم يف دعم سياسة الدولة،   
98.*بالدميقراطيات النيابيةاهلامة والسيما يف هذا العصر الذي ال يعترف إال 

مزيج من االتصاالت والتفاعالت غري الرمسيـة بـني الكيانـات           بأا عبارة عن    الس  كما يعرفها   
وذلك من خالل املنظمات الشعبية واجلماعات      ،السياسية املعاصرة وغريها من األطراف داخل املسرح العاملي       

99.األهلية واهليئات غري احلكومية

الدبلوماسية الشعبية تركز يف    اخلصوص فإنه ميكن القول أن      ومهما اختلفت التعاريف اليت وردت ذا       
جوهرها على أساس إقامة عالقات مباشرة مع الشعوب بصرف النظر عن الوسائل املتبعة يف ذلك، وذلك من                 

.150نقال عن مصطفى عبد اهللا خشيم، موسوعة السياسة، ص 146شفيق عبد الرزاق السمرائي، مرجع سابق، ص - 94
.146املرجع نفسه، ص -95
.104فاضل زكي حممد، مرجع سابق، ص -96

97- Ragaa Selim, the importante of the popular diplomacy for Ebhancing the cultural relations,
ceveral manager of the administration
http:// www.feps.eun.eg/centers/cprs/publicationPolitical%20resarch.html -60 k, 19/07/2008.

,0082/07/15.؟الدبلوماسية الشعبية مكسب أم فوضىهيلة محد املكيمي، -98
29587=id?aspx.ArticlePrint/annahar/com.annaharkw.www

تفق و مصاحل يتخذون القرارات اليت تهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء احلكومة الذين بدورهمالدميقراطيات النيابية*
الشعب ال يصوت على قرارات احلكومة، بل ينتخب نواباً يقررون عنهموتسمى هذه الدميقراطية بالنيابية، ألن. الناخبني

.16/07/2008 ,،الدبلوماسية الشعبية ومفهومهاجملس الصداقة الشعبية العاملية، -99
http:///CIPF_SD.ORG/pbldiplconcept.art.htm
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خالل األنشطة اليت تبثها الدولة املمثلة يف شعبها لكسب الرأي العام خارج نشاط السفارات والبعثات الرمسية        
كل إمكاناا وعالقاا واتصاالا مثل النقابات العمالية ومنظمات اتمع املدين وغريها من املنظمات             مستخدمة  ،

غري احلكومية، فهي يف مفهومها الواسع تعىن باملواقف اإلستراتيجية واإلجراءات اليت تسعى من خالهلا إىل حتقيـق    
اطية قائمة على تبادل األفكار ومهمتها العامليـة        فهي بذلك مسة مالزمة للمجتمعات الدميقر     ،األهداف املرجوة 

100.هي أمر أساسي لعالقاته مع الشعوب األخرى

أهداف الدبلوماسية الشعبية: املطلب الثالث
، قيام عالقات مباشرة بني شعوب العـامل      إن اهلدف الرئيسي الذي تسعى إليه الدبلوماسية الشعبية هو          

سية والدولية وذات املصلحة احلقيقية يف قيام عامل آمـن ومتفاعـل            هذه الشعوب هي أطراف العالقات الدبلوما     
وحتقيق مصاحل الشعوب املشتركة واملتشابكة يف ااالت املختلفة، ومن البديهي أن ختتلف أهداف الدبلوماسـية               

اشرة بـني   فالدبلوماسية الشعبية دف إىل قيام عالقات مب      الشعبية بإطارها غري الرمسي عن الدبلوماسية الرمسية،        
101.الشعوب بوسائل شعبية وأجهزة تعرب عن الشعب وأحاسيسه

ومن هذا املنطلق ميكن استنتاج العديد من األهداف األساسية اليت تـسعى الدبلوماسـية الـشعبية             
:لتحقيقها وميكن تلخيصها فيما يلي

وحريـة  يهدف إىل التأكيد على كرامة اإلنسان       الدبلوماسية الشعبية هي اجلهد الشعيب الذي       -1
قراره من أجل إحداث التغيري وترقية سلوكه ومظهره العام إىل جانب اجتاهات التنمية يف    

املشاركة الشعبية من خالل قنواا غري الرمسية والتركيـز         والسعي إىل تفعيل    ، شىت صورها 
على احمليط بقدراته البشرية وإمكاناته باعتبـاره الفاعـل يف توجيـه سياسـاا الداعيـة         

102.للمشاركة

من خالل فهم وإعالم النفـوذ       ،الدبلوماسية الشعبية إىل تعزيز أولويات السياسة اخلارجية      دف   -2
.األجنيب واجلماهري وصناع القرار وتوسيع احلوار بني املواطنني ومؤسسات الدولة ونظرائهم يف اخلارج

ف الفاعلة يف اتمع املدين     تسعى الدبلوماسية الشعبية إىل إحداث التواصل مع غري الدول من األطرا           -3
والغرض هو التأثري على نفوذ اجلهات الفاعلة من مثل املنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم واجلمهور العام ،     

103.غري الدول ومن مث لعب دور حيوي يف محاية مصاحل الدولة والتصدي للعناصر املناهضة واملعارضة

الدبلوماسية العامةتثمارية لشؤون الدبلوماسية العامة ،، جلنة اس-100
html.Rep1995/1adcompd/R/gov.state.www://http.23/09/2008,

.271عبد الرزاق السمرائي، مرجع سابق، ص -101
.ابقجملس الصداقة الشعبية العاملية، مرجع س-102

103 - Yaginder Sikand, public diplomacy.
http:/www.contercurrents.org/us-Sikand150304.htm,29/10/2008.
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ت والقـيم   ارسة الدميقراطية اليت دف إىل إجيـاد االفتراضـا        تركيز الدبلوماسية الشعبية على املم     -4
من خالل احلوار واالتصاالت اليت تصب يف اجتاه واحد، والتركيز على عنصر مهـم هـو بنـاء                  املشتركة،  

104.الشخصية واملؤسسية والعالقات اخلارجية يف إطار حوار مع اجلماهري لتحديد طبيعة األنشطة

، والـيت  تعزيز فكرة املواطنة واحلفاظ على تالحم نسيج اتمـع        ة إىل   دف الدبلوماسية الشعبي   -5
وتفعيـل دور الـشعوب يف حماولـة لتـصحيح          تتعارض مع سياسات وأهداف احلكومة على الصعيد الدويل         

105.التصورات اخلاطئة وإجياد احللول للمشاكل اليت عجزت عن حلها اجلهات الرمسية

لتركيز على التأثري يف الرأي العام من خالل وسائل اإلعـالم ومبـا             دف الدبلوماسية الشعبية إىل ا     -6
هادفة من وراء ذلك كله إىل حتريك الرأي العام         ،تصدره من كتب ونشرات وما تنظمه من ندوات وحماضرات        

106.لتأييد موقفها مبا حيقق هلا تأثري على احلكومة أو السلطة أو كليهما

:عالقاا إىل االعتماد على ثالث عناصر أساسيةدف الدبلوماسية الشعبية يف إطار سري
تفسري مربرات السياسة اليت ترمسها اإلدارة احلاكمة فضال عن مدى مساندة الرأي العام             -1

.لتلك السياسات
.احلرص على مساعدة اجلماهري األجنبية على فهم أبعاد اتمع والثقافة داخل البلد-2
لومات املتعلقة بنظرة مجاهري العامل اخلارجي إىل       العمل على تزويد رامسي السياسات باملع     -3

107.سياسات الدول ومصاحلها الوطنية

حتديد طبيعة العالقة بني احلكومة واتمـع مـن خـالل تبـادل           تسعى الدبلوماسية الشعبية إىل      -4
الوطنية للبلد من وبالتايل تعزيز املصلحة ،املعلومات بني احلكومة ومواطنيها وغريها من املؤسسات التابعة للدولة  

خالل التفاهم وإعالم التأثري على اجلماهري اخلارجية وتشكيل بيئة االتصاالت اخلارجية واحلد من زيادة التصورات            
108.اخلاطئة وسوء الفهم الذي يزيد من تعقيد العالقات اخلارجية

الجتماعية والتعليمية، دف الدبلوماسية الشعبية إىل تعزيز الوعي لدى اجلماهري يف األبعاد الثقافية وا      
وبالتايل فهي متثل مصدر رئيسيا للمعلومات عن دراسات أكادميية واإلطالع على أنشطة الـسلطة التنفيذيـة    

104 - Slive Smith, public diplomacy and propagand.
http:/www.diplomacy.edu/midiplomacy, 29/10/2008.
105 - Ibrahim Saleh, populer diplomacy, JMC département AUC connect Project
. www1.aucegypt.edu/faculty/isaleh/Assets/AUC_Connect_Project.pdf25>10>2008.

117عباس مصطفى، مرجع سابق، ص -106
استخدام الدبلوماسية العامة للتواصل مع العاملني العريب واإلسالميوليام رو، -107
55=Ltemid&10142=id&view=task&content.com=option?PHP.index/com.irakna.www://http,

16/11/2008.
108 - Mohamed Al ORABI,op.cit
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من خالل فهم ديناميـات      ،والتشريعية والسعي إىل تعزيز استخداماا كعنصر فعال وأساسي يف إدارة الدولة          
109.ارجاتمع الثقافية واالجتماعية يف الداخل واخل

ويذهب جملس الدبلوماسية الشعبية بالواليات املتحدة األمريكية إىل حتديد أهـداف الدبلوماسـية             
:الشعبية من خالل العناصر التالية

السعي إىل استخدام االتصاالت احلديثة وإتقاا مما يؤدي إىل إحـداث النمـو املتزايـد يف االتـصال                  -
.اجلماهريي

.ر بأسس البعد العاملي وتشجيع التعليم والبحث والفكرحماولة زيادة الوعي لدى اجلمهو-
.تطوير وتعزيز مستويات عالية يف املمارسة الدبلوماسية-
تشجيع عالقات التعاون بني الدولة ومؤسسات اتمع املدين وهياكل االتصال واملؤسـسات الثقافيـة              -

.والتعليمية
تطغى عليه أسس العوملة وتأثريها على الـدور         تعزيز احلوار بني احلكومة والقطاع غري احلكومي يف عامل        -

110.اجلماهريي

ومن هذا املنطلق فإن الدبلوماسية الشعبية ومن خالل األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها يف ظل حماولـة                 
، فهـي أيـضا     التعامل مع القضايا السياسية انطالقا من تفعيل اال الثقايف وتوضيح آليات العمليات الدميقراطية            

ىل عدم اإلخالل باالستقرار السياسي للدولة وأنظمتها وذلك مبشاركة العديد من األطراف واهليئـات          تسعى إ 
.اليت تستخدمها هذه الدبلوماسية كوسائل وأدوات لتحقيق هذه األهداف

وسائل الدبلوماسية الشعبية: الرابعاملطلب
ة وتنظيم الروابط بني شعوب العـامل، إال  تسعى الدبلوماسية الشعبية إىل محاية مصاحل األفراد ومحاية البيئ  

تكون على مستوى تكوينات وتنظيمات واحتادات شعبية، اهلدف منها تنظـيم التعامـل             أن هذه املمارسات    
وهذا من خالل استخدام جمموعة من الوسائل اليت تعتمد عليها الدبلوماسية الشعبية            ،  الدويل يف إطار آلية الثقافة    

.يف حتقيق أهدافها
فإن الدبلوماسية الشعبية تعتمد على وسائل رئيسية تتخذها كمساعد لبلوغ األهداف ولعـل            لذلك  

:أمهها
.وسائل اإلعالم واالتصال املسموعة واملرئية والصحف واالت-1
االحتادات والروابط واجلمعيات املهنية والعلمية والشعبية املختلفة كاحتـاد احملـامني والـسياسيني             -2

.والزراعية والبيئية وغريهاواالحتادات الصناعية 
.املبعوثني إىل اخلارج-3

109 - Harold Pachios, communicating public diplomacy objectives,
/http://www.state.gov/adcompf/sris29213.february 10.2004, 19/11/2008.
110 - council, public diplomacy, Public diplomacy,
http://Pdi.gwa.edu/About the. board of directors, 22/11/2008.
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111.خرباء املنظمات الدولية-4

التجمعات الشعبية اليت تسعى لتحقيق التفاهم والتنمية والتعاون بني الناس، من           فهذه الوسائل تشمل    
ال السياحة  خالل النقابات العمالية واملؤسسات العلمية واملنظمات الدينية والنسائية والتجمعات الشبابية وجم          

، مما يؤثر بشكل إجيايب على سري العالقـات  وتبادل الطالب، يف إطار زيادة طبقة املثقفني على الصعيد السياسي 
الدولية ، لذلك فإن هذه الوسائل هي عبارة عن كما شعبيا جتري مع اجلهات الرمسية لذلك تعتـرب الدبلوماسـية            

112.لى التفاهم والتعايش الدويلالشعبية السياسة من األدوات الرئيسية للحفاظ ع

وفيما يلي شرح لبعض الوسائل اليت تعتمد عليها الدبلوماسية الشعبية يف عامل يطغى عليـه األسـلوب                 
:الثقايف والتطور التكنولوجي

واليت هلا تأثري كبري     ،واليت تعترب من أهم الوسائل اليت تعتمد عليها نظريات التنمية السياسية           :الوسائل الثقافية -1
أهداف الدبلوماسية الشعبية من خالل لتحقيقالوسائل الفعالة لى السياسات األخرى، ومن مث كانت من       ع

احلركات االجتماعية احمللية والدولية، وذلك يف إطار أنشطة املراكز الثقافية واملكاتب التابعة هلا والـيت               
ملناسبات الدينية والوطنية ودعوة    ، واليت تعمل على تنظيم األحزاب يف ا       أصبحت نافذة على باقي احلضارات    

وهذه األنشطة تؤدي إىل التفاعل      شخصيات اتمع وتنظيم اجتماعات جلميع طالب اجلامعات واملدارس،       
وتعزيز هذا اال يكون من خالل ربـط         113بني املسؤولني واملراكز الثقافية وبني خمتلف الفئات الشعبية       

ل جمتمع لكي تكون واحدة من وسائل جـذب الـشعوب           بني الشعوب مع اجلذور الثقافية لك     الصالت  
.لبعضها البعض واعتبارها لغة عاملية تساعد على تفعيل وتكثيف احلوار بني الشعوب

وذلك حتت ظل وسائل اتصال مستقلة تتجـاوز احملادثـات بـني اخلـرباء         :وسائل اإلعالم واالتصال  -2
نظرا للدور الذي تضطلع به على املستوى احمللي       وهذه الوسائل تستخدمها الدبلوماسية الشعبية     ،والصحافيني

والدويل من خالل ما توفره من آليات تساعد على احلوار بني الشعوب وتسطري القيم املشتركة، األمر الذي                 
وسع النطاق يف العديد مـن  جعل من وسائل اإلعالم أكثر نشاطا يف تعريف الرأي العام والدخول يف حوار أ        

تمد عليها الدبلوماسية الشعبية يف نشر األفكار والسياسات لدى كل األمم وهذا            ، فهي وسيلة تع   القضايا
114.بالتبادل املهين وختصص فرق من ذوي املهارات يف جمال االتصال واإلعالم والتكنولوجيا

وهي الوسيلة اليت تعتمد عليها الدبلوماسية الشعبية لتحقيق اهلدف          :برامج تبادل الوفود واإلطارات   -3
،وذلك من خالل برامج تبادل الشباب وتفعيل دورهم داخل املنظمات الشبابية           ،دء احلوار األمسى وب 

ضف إىل ذلك تبادل األشخاص يف جماالت التعليم ذات الصلة مبعاهد التعليم وذلك لتحسني سـري                
115.العالقات الدولية يف ذات اال يف إطار زيادة املثقفني يف البالد املوفد إليها

.101، ص 1993ن، الطبعة األوىل، ، السودافن النظرية الدبلوماسيةعطا حممد صاحل زهرة، - 111
112 - Ragaa Selim ,op.cit
113 Ibid.
114 - Harlod. Pachios, op.cit
115 - sonya heguacy, Dialogue with the Islamic World Dialog mit der islamischen Wel, Edition Diplomatie, a
publication series of the Federal Foreign Office Eine Schriftenreihe Auswنrtigen Amts, p22
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واليت اكتسبت أمهية كربى     ،اليت تعترب وسيلة تبادل تعتمد عليها الدبلوماسية الشعبية        :عامل السياحة -4
كجسر للتفاهم بني األمم وفتح نافذة على العامل اخلـارجي          بني خمتلف دول العامل واليت تستخدم       

امـل  والسيما السياحة الدينية والعالقات بني السياحة واآلثار وبني السياحة والثقافة، باعتبارها ع  
116.من العوامل اإلنسانية

والذي أصبحت تلعب دورا هاما يف اتمع واحلياة السياسية وجمريات احلياة االجتماعية             :دور املرأة -5
وذلك يف إطار املنظمات النسائية السيما داخل البلدان النامية اليت أضحت تساهم يف إثراء التفـاهم                

مترات ومناقشة األهداف املتعلقة باملرأة ومـشاركة   بني الشعوب من خالل تبادل وفود النساء يف املؤ        
تعمل الدبلوماسية الشعبية على استغالل هذا الدور لتعزيز العالقات    وفود من بلدان أخرى ،لذلك      

117.الثقافية بني خمتلف األمم

ويظهر ذلك من خالل تبادل الربامج الثقافية واألكادميية بـني الـزوار             :دور املؤسسات األكادميية  -6
يني وإثراء الدراسات اليت ميكن أن يكون هلا تأثري مباشر على كيفية سري الـسياسات الدوليـة                 الدول

وحتقيق التوازن 

مما يسمح بتبادل تدريس وتدريب املختصني يف اال التعليمي وتطوير   ،الصحيح بني متطلبات العصر   
وذلك تبعا لفعاليتها يف حتقيق احلوار    وهذه الوسيلة تعتمد عليها الدبلوماسية الشعبية        ،املراكز التعليمية 

118.األكادميي والعلمي بني الدول

والذي يعترب من بني الوسائل اهلامة اليت تعتمد عليها الدبلوماسية الشعبية يف ممارستها  :القطاع اخلاص -7
واليت تسعى الدبلوماسية الشعبية لتدعيمها لتوفري لبنات البنـاء         ،السيما املنظمات غري احلكومية   

ل اتمع على أساس دميقراطي نابع من الشعب، مما يسمح بتعزيز اإلصالحات االقتـصادية              داخ
.واالجتماعية والسياسية على وجه اخلصوص

وذلك من خالل استغالل شبكات األنترنت كوسيلة لنشر املعلومات واألخبار           :التطور التكنولوجي -8
خالل ختصيص مواقع على شبكة األنترنت       اخلاصة باحلكومة وإحداث الترابط بينها وبني اتمع من       

119.مبختلف اللغات تسمح بفهم الواقع السياسي للدول

من خالل اكتساب خربة قيمة من قبل أعضاء حيث تعتمد عليها الدبلوماسية الشعبية:دور األحزاب-9
ايل هذه األحزاب ،فهي تسعى لتنظيم هذه األحزاب وإحداث التكامل بينها على املستوى احمللي وبالت             

.على املستوى الدويل

116 - Ragaa Selim,op.cit
117 - ibid
118 - Key People, public diplomacy, program description, http//www.bakerinstitute.org / program
12>12>2008.
119 - Sonya Hegasy, op.cit.
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فالدبلوماسية الشعبية تبقى دائما تسعى إىل استغالل هـذه الوسـائل واسـتغالل             ومن هذا املنطلق    
وذلك من أجل تعزيز العالقة مع كل جمتمع من العـامل ممـا يـضمن         ،املسؤوليات على مجيع أشكاهلا الشعبية    

فهم كل منا اآلخر من خالل التفاعل املباشر والذي         تعتمد على قدرة الشعب لي    ، فهي   مستقبل العالقات الدولية  
.يتحقق من خالل توسيع قنوات وجسور للربط بني شعوب العامل من خالل سياساا اخلارجية وتعاملها الدويل
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:فصل الثاينال
الدبلوماسية غري الرمسية كأداة 
لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية
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السياسة اخلارجيةيف تنفيذ الشعبيةالدبلوماسية نشطةأ: املبحث األول
ألا تعترب متغريا تابعا يف دراسة وحتليل السياسة اخلارجية،   ميكن إعتبارها  الدبلوماسية مبفهومها العام  إن  

.اسيةوبالتايل فإن االعتبارات السياسية هي الغالبة يف الظاهرة الدبلوم،وسيلة من وسائل تنفيذ السياسة اخلارجية
كل السلوكيات السياسية اهلادفة والنامجة عن عملية التفاعل املتعلقة بعملية          فالسياسة اخلارجية هي    

، واليت هي عبارة عن فعل ملموس تقوم به هذه الوحدة بـصورة هادفـة               صنع القرار اخلارجي للوحدة الدولية    
120.للتعبري عن توجهاا يف البيئة اخلارجية

وهذا ما جيعلها تقوم على جمموعـة  اختيار املصاحل القومية،كوا عمليةة يف و تكمن السياسة اخلارجي   
، وذلك من خالل التقومي االستراتيجي ملاهية األهداف املطلوبة،     من املراحل تبدأ من التصور مث احملتوى مث التنفيذ        

الداخلي للدولة والوسائل اليت متكن واملتاحة مع األخذ بعني االعتبار طبيعة النظام الدويل مبا يتوافق وآليات التنسيق   
121.الدولة من نقل آرائها ورغباا إىل دول أخرى

ومن هذا املنطلق كانت العالقة بني الدبلوماسية والسياسة اخلارجية عالقة ترابطية تكاملية باعتبارها أداة   
ها سواء كانت هذه الوسـائل  من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية، وتعتمد يف ذلك على شىت الوسائل املتوافرة لدي 

.هي وسائل رمسية أو غري رمسية
إال أن الدور الذي تقوم به الدبلوماسية يتطلب مشاركة العديد من األطراف سواء أطراف رمسيـة يف                 

هذه األخرية اليت أصبحت تلعب     إطار الدبلوماسية الرمسية أو أطراف غري رمسية يف إطار الدبلوماسية غري الرمسية،             
ساسي يف حتقيق وتنفيذ أولويات وأهداف السياسة اخلارجية، فوجود مؤسسات رمسية يف الـدول مل               الدور األ 

122.يعد يعين أا األطراف الوحيدة اليت تشارك يف ممارسات نشاطات السياسة اخلارجية

س ظهرت بذلك نعوت جديدة غري رمسية فرضها الواقع الدويل والتغريات السياسية و اليت مسحت بانعكاقد ف
إعادة النظر يف دور الفرد يف صفات الشعوب املكونة للوحدات السياسية على املمارسة الدبلوماسية من خالل 

تنفيذ أهداف العمليات السياسية السيما الشؤون اخلارجية بصورة غري رمسية، ووعي الفرد بأن احلصيلة 
مر الذي مسح مبمارسة الدبلوماسية غري األالنهائية للسياسة اخلارجية لدولته تعنيه هو وليس احلاكم وحده،

وإضفاء من خالل االستجابة إىل اهتمامات الناس باحلياة العامة دوليا ،الرمسية لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية
والتقليل من الطقوس ومتطلبات ،الصفة الشعبية على العمل الدبلوماسي يف إطار الدبلوماسية الشعبية

عتماد على وسائل اإلعالم ودورها يف تنفيذ السياسة اخلارجية، ومن خالل ممارساا الربوتوكوالت الرمسية واال
اليت تنطلق من توجهات الرأي العام الذي أصبح يشهد منوا كبريا مما أثر على الرأي العام العاملي، األمر الذي أعطى 

واء كان مؤيدا ملوقف احلكومة والسلطة أو له األمهية الكربى نظرا ملمارساته املتنوعة يف ترشيد السياسة اخلارجية س

.8، ص 1994ب ط ،،ELGAنشورات ، م، مالطا ، فاليتا، السياسة اخلارجيةاهللا مصباحعبيد زايد -120
، املمكلة 1996، ديسمرب 1471، شعبان 18، العدد جملة الدبلوماسيعبد الفتاح عوض، مفهوم السياسة اخلارجية واألداء الدبلوماسي، -121

.42العربية السعودية، وزارة اخلارجية، ص 
.233املرجع نفسه، ص -122
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معارضا هلا، لذلك كانت الدبلوماسية غري الرمسية وسيلة من وسائل السياسة اخلارجية للتعامل مع اموعة الدولية          
123.والنظام الدويل واحلفاظ على السري احلسن للعالقات بني الدول

لسياسة اخلارجيةبرامج الدبلوماسية الشعبية يف ختطيط ا: املطلب األول
والسيما إذا جـاءت  ،تعترب الدبلوماسية الشعبية واحدة من املكاسب اهلامة لسياسة الدولة اخلارجية        

ذلك ألا تعرب عن اجلانب الشعيب من اتمـع          ،هم يف دعم سياسة الدولة اخلارجية     اضمن إطار فكري واحد يس    
124.املمثلة حبريةقراطياتيعترف إال بالدميوهو أحد اجلوانب اهلامة والسيما يف هذا العصر الذي ال

وهذا مسح بأن يكون للسياسة اخلارجية للدول أهداف وطنية موضوعية حمددة ال عالقة هلا باملـصاحل                
واليت كانت مقصورة على حتقيق املصلحة العامة القومية للدولة بدل من االهتمامـات              ،الشخصية لرئيس الدولة  

صبحت تشارك فيها أطراف ناطقة باسم الدبلوماسية الشعبية األمر الذي أكسبها           فالسياسة اخلارجية أ  . البشرية
.عمقا شعبيا جديدا

الدبلوماسية الشعبية تسعى إىل تفعيل مشاركتها يف حتقيق األهداف اإلستراتيجية للسياسة           لذلك فإن   
الربامج اليت حتـرص  ، وذلك من خالل جمموعة من اخلارجية للدول حىت تتمكن من أداء رسالتها بصورة أفضل        

على ترسيخ أسلوب التنسيق املستمر وتكامل األداء مع األجهزة واملؤسسات القومية ذات الصلة بالشأن اخلارجي               
ومع املنظمات واالحتادات الشعبية ووصوال إىل فهم مشترك لدور الدبلوماسية الشعبية يف تعزيز الصالت وتطويرها 

وار بني شعوب العامل من أجل خلق مناخ عاملي يسوده السالم واألمـان      بني الشعوب وتعميق ثقافة التواصل واحل     
125.والعدالة وحقوق اإلنسان وألجل تكريس مبدأ توسيع قاعدة املشاركة يف العمل الوطين الشعيب والدويل

تضعها التشكيالت املؤسسية املختلفة اليت ينبثق منـها النـشاط          وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الربامج       
ويف هذا اإلطار ظهرت العديد من املؤسسات الشعبية اليت تسعى إىل وضع برامج ملمارسات الدبلوماسية               الشعيب،
الشعبية، 

إىل وضع جمموعة من الربامج لتعزيـز وتفعيـل الـسياسة            جملس الصداقة الشعبية العاملي   ويذهب  
:اخلارجية من خالل

والثقافات واالرتقاء بالبيئة اإلنـسانية     مثل احلوار بني احلضارات      ،تبين موضوعات ذات طابع عاملي    -1
لرصيد الكبري للعمل الشعيب املتمثل يف      وتوظيف ا وإبراز احملورين االقتصادي والثقايف يف العمل الشعيب        

.املوروث احلضاري والثقايف املشترك

.49صالح أمحد هريدي علي،مرجع سابق ، ص-123
.112عباس موسى مصطفى، مرجع سابق، ص -124
htm.ar.extpol/org.sd-ciPF://http. دور الدبلوماسية الشعبية يف السياسة اخلارجيةجملس الصداقة الشعبية العاملية، -125

02/03/2009.
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توثيق الصلة باجلاليات يف اخلارج والتعامل مع هذا القطاع كمحور أساسي يف إطـار الدبلوماسـية       -2
وذلك بالتنسيق مع السفارات يف اخلارج مما يساعد على تثبيت البعد القومي للدبلوماسـية               ،لشعبيةا

.الشعبية
مع تنمية موارد وإمكانات العمل الشعيب       ،التنسيق بني املنظمات الشعبية يف إطار النشاطات اخلارجية       -3

.مبا يوفر متويال منتظما للنشاط الشعيب
لدولية والشعبية وإنشاء عالقات مع التنظيمات املشاة يف العامل وإنـشاء           متثيل الدولة يف املؤمترات ا    -4

.اجلمعيات مع شعوب العامل ووضع التدابري اليت توجه أداء اجلمعيات وتدعمها
األوضـاع و األحـداث و       إثراء أدبيات العمل الشعيب للبحوث والدراسات وإعدادها حول مغزى        -5

126.معاجلة الرتاعات احمللية واإلقليمية والعامليةملية و املسامهة يف التطورات اإلقليمية و القارية و العا

ودعـم   الدعوة لترشيد السياسة العامة   ي  وجتدر اإلشارة إىل أن الدبلوماسية الشعبية من أهم براجمها ه         
تعمل على وهي إستراتيجية،وضمان فهم اجلماهري األجنبية لسياسة الدولةاملصاحل الوطنية تلبية للواجبات الدولية   

كما حدث يف العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية و العـامل  تنسيق الشؤون اخلارجية يف مجيع أحناء اتمع    
العريب مبا فيها الصراع العريب اإلسرائيلي وإزالة نظام صدام حسني يف العراق، فهي تسعى إىل إنشاء ساحات أوسع  

خالل مواضيع التسامح الديين واحليـاة      مشتركة والتفاعل فيما بينها من       من املصاحل املتبادلة و إىل إنشاء أرضية      
127.األسرية والقيم واالحترام املتبادل، كاحترام الواليات املتحدة األمريكية للمواطنني املقيمني يف العامل العريب

مـاهري  مبعىن صياغة رسائل صادقة وموثـوق ـا إىل اجل          ،تبين املصداقية يف االتصاالت الدولية      -6
الوكاالت يف الواليات املتحدة األمريكية ومكتب      بني   جلنة التنسيق املشتركة  اخلارجية ،كالدور الذي تقوم به      

لتعزيز التركيز على الدبلوماسية الشعبية واالسـتجابة        فغنستانالذي أنشئ خالل الصراع يف أ      االتصاالت العاملية 
يات وتنسيق السياسة اخلارجية واالتصاالت داخل احلكومة       وهذه اإلستراتيجية تساعد على حتديد األولو     هلا،  

128.وتوعية صانعي القرار على أمهية اجلماهري يف اخلارج

تنسيق جهود الدبلوماسية الشعبية ودفعها قدما من خالل إنشاء منظمات ومجعيات فاعلة تقـوم               -7
جمعيات اإلخوة والصداقة اليت متثـل  اهلدف منها توحيد جهودها حتت مضلة شعبية أهلية ك،بتنفيذ أنشطة خمتلفة  

الدائرة –اآللية األوسع انتشارا واليت يبلغ عددها مخسون مجعية تتوزع جغرافيا حتت أربع دوائر هي الدائرة العربية    
والـيت  ،جمالس الصداقة الشعبية العاملية    وهذا يف إطار   الدائرة األوروبية واألمريكية والدائرة اآلسيوية،     –اإلفريقية  

ل على توطيد الصداقة مع اجلماهري اخلارجية، وذلك بترسيخ وتنمية عالقات التعاون والتبادل يف كافـة                تعم

.املرجع نفسه-126
127 - christopher ross , public diplomacy necessary for policy ,says, state’s ross , 21 agust 2003
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=7&paper=1833,26/03/2009.
128 -  ibid.
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ااالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية، لذلك كان هلا الدور الكبري يف تنسيق شؤون الـسياسة               
129.اخلارجية

وعدد اجلهات الفاعلة مـن غـري الـدول    وذلك بعد زيادة أمهية    ،إقامة التحالفات والشراكات   -8
لذلك فإنه البد من ،ومشاركتها الفعالة يف الشؤون الدولية ،واليت أصبحت يف بعض األحيان الناطق الرمسي للدولة  

فهي تأيت بأفكار جديدة وزيادة املوارد لتفعيل اجلهود ،اكات السيما من قبل القطاع اخلاصهذه التحالفات والشر 
مع الس اإلسالمي األمريكي للتفاهم الذي قام بتعيني متحدثني من الـسفراء يف اخلـارج                املبذولة كما حدث  

، والـذي قـام بإنـشاء موقـع تفـاعلي علـى الـشبكة العامليـة بعنـوان                   واحلديث عن حياة املسلمني   
)org.opendialogue.www (    ني مواطين الواليات املتحـدة األمريكيـة       حبيث جيري فيها التفاعل ب

130.ومواطنني من البلدان ذات األقلية املسلمة

تركز عليها الدبلوماسية الشعبية هي االستماع للعامل فضال عن التحـدث   ولعل من أهم الربامج اليت      
، حوار والتفـاهم معه، وذلك لتوفري املزيد من سبل احلوار وتعزيز الصورة النمطية للدولة وااللتزام احلقيقي لل    

وذلك من خالل برامج التبادل الثقايف والتعليمي خاصة يف وقت تسود فيه الفروق الثقافية بني الدول واليت تلعب                  
األمر الذي فتح باب املشاركة يف هذه الربامج       ،املية كاحلرب على اإلرهاب   الدور األكرب يف العديد من القضايا الع      

131.من طرف العديد من اجلهات

درجة مسامهة الدبلوماسية الشعبية يف تنفيذ السياسة اخلارجية للدول اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنوميكن 
ومدى تأثريها عليها ختتلف تبعا لنوعية احلكم وحسب قوة أو ضعف املشاركة السياسية للمواطنني والذي 

132.قط بل يف اخلارج أيضايؤثر يف مسار السياسة اخلارجية للدولة ويف حتديد توجهاا ليس يف الداخل ف

:لذلك فإن ممارسة الدبلوماسية الشعبية من قبل الدول يكون على مستوى منطني
أين متارسها الدولة من جوانب معينة وبوسائل حمدودة ودون أن متتـد تلـك              : منط املمارسة اجلزئية  

.املمارسة إىل املستوى املؤسسي الرمسي الدائم
وبشكل ميتد ليـشمل مـن       ،ارسها بشكل يومي يف عالقاا الدولية     أين مت  :مستوى املمارسة الكلية  

جانبها مؤسسات النشاط الدبلوماسي الرمسي الدائم واملؤقت، هذه املمارسة تتم من خالل التركيز على وسـائل                
ف ولكسب تأييد الرأي العام اخلارجي وشرح بعض القضايا واملسائل اليت ختدم أهدا   ،االتصال اجلماهريي املختلفة  

133.السياسة اخلارجية

129 - ibid.
130 - ron rabin, ,requiem for publice diplomacy, American Quarterly - Volume 57, Number 2,
June 2005, pp. 345-353
131 - christopher ross, op.cit.

،الكويت، دار الشراع للنشر، العالقات الدبلوماسية والقنصلية،، نقال عن عدنان البكري118عباس موسى مصطفى، مرجع سابق، ص -132
1995.

.148شفيق عبد الرزاق السمرائي ، مرجع سابق، ص 11-1
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دور وسائل اإلعالم يف تنفيذ السياسة اخلارجية: املطلب الثاين
تقيم أي وزن أو اعتبار لوسائل اإلعالم، ذلك ألن الدبلوماسـية           املاضي   يف اخلارجية مل تكن السياسة  
ويل يتم فيما بني    لذلك كان التعامل الد   عوب مل تكن تم بالشؤون الدولية،       وألن الش  ،كانت سرية غري مكشوفة   

.املؤسسات الرمسية املمثلة للدول
فصنع القـرار   ،إال أن ذلك ال يعين أن الدولة مل تكن تعتمد على وسائل اإلعالم يف ممارستها الدولية               

السياسي اخلارجي يرتبط مبدى املعلومات املتوفرة لدى صناع القرار اخلارجي عن اجتاهات الشعوب يف الدول              
.قة ذا القرار أو املستهدفة بهاألجنبية ذات العال

لذلك حتاول الدولة من خالل وسائل اإلعالم املتاحة واملالئمة التأثري على الرأي العام األجنيب لكسب               
وذا يـرتبط اإلعـالم   ،تأييده لقضايا معينة، وتبحث الدبلوماسية النشطة عن التأييد غالبا خارج احلدود القومية      

.سياسة اخلارجيةبالدبلوماسية يف تنفيذ ال
أمهيـة  ولعل التطور الكبري واملستمر للمكاتب اإلعالمية للدول املختلفة يف اخلارج يظهر بشكل جلي              

ويف هذا الصدد يعرب الوزير األمريكي      اإلعالم يف خدمة سياسات الدول اخلارجية وخدمة أهدافها الدبلوماسية،          
: خدمة أهداف السياسة اخلارجية األمريكية بقولهعن أمهية الدور اإلعالمي يف "Din Rossck" دين رسك"
134".ال غىن عن اإلعالم للسياسة اخلارجية األمريكية للواليات املتحدة األمريكية"

لذلك جند أن ما حتمله وسائل اإلعالم من حتليل وآراء ملسؤويل وسياسي الدولة، وما تقدمه من عرض                 
عاملي معني تقوم على أساسه سياسته اخلارجية وعالقاتـه     تشكيل رأي  لألحداث الداخلية يف كل بلد يؤدي إىل      

الدولية مع حميطه اإلقليمي والدويل، لذلك يعد اإلعالم من أخطر األسلحة يف حياة األمم واليت برزت أمهيتـه        
، فإذا كانت الدبلوماسية هـي  بعد احلرب العاملية الثانية أين أصبحت الدبلوماسية دبلوماسية علنية يف ممارساا          

اإلعالم أضحى وسيلة فعالة كغريه من الوسائل الـسياسية         فإن   ،إحدى وسائل الدولة لتنفيذ سياساا اخلارجية     
سواء بطريقة رمسية من خالل املكاتب الرمسية التابعة للدولة أو بطريقة غري رمسيـة               135واالقتصادية والعسكرية 

.ة اليت تنشطها التجمعات الشعبيةكاملكاتب األهلي
فإا تبقـى يف    عتمد على اآلليات الرمسية ،    ية باعتبارها أداة لتنفيذ السياسة اخلارجية واليت ت       فالدبلوماس

حاجة إىل وسائل اإلعالم للخروج من الدوائر املغلقة واألجواء األرستقراطية اليت يتحرك فيها الدبلوماسـيون      
مما جيعل التقارير اليت يعدها موظفو  نبية،واليت جتعلهم معزولون عن التيارات الواقعية السائدة يف اتمعات األج         

اجلهاز الدبلوماسي متيل إىل ترديد ما يريد أن يسمعه املسؤول األعلى درجة، وهو األمر الذي يبعد معلومات هذه                  

5احلرمني الشريفني يف القاهرة، ص، وزارة اخلارجية، سفارة خادم اخلطاب السياسي ومناذج اإلقناع اإلعالمياملطريي، مطلق بن سعود-134
الة حممد عبد الكرمي عبد اهللا وبتول عبد الرمحان أبو صاحل، نقوش على ذاكرة اإلعالم والسياسة، مقابلة مع الربوفيسور على حممد مشو، -135

.109، ص 2002، 2، وزارة اخلارجية، اخلرطوم، السودان، العدد سات الدبلوماسيةالسودانية للدرا
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التقارير عن املوضوعية ذلك أن طبيعة عمل الدبلوماسي ال تتيح له االتصال بكل عينات الرأي العام يف البلد الذي                   
136.لذلك فغالبا ال تعرب تقاريره إال عن فئات حمدودة من الرأي العام،يعمل به

لذلك فإن وسائل اإلعالم من صحافة وراديو وتلفزيون تعترب أفضل وسيلة للتعرف على اجتاهـات              
:الرأي العام األجنيب وذلك لسببني رئيسيني

ومية اجلارية يف اتمع الذي     أا تقوم جبمع ونقل ونشر وإذاعة املعلومات واألخبار عن األحداث الي          -1
.تصدر فيه

أكثر تعبريا عن الـرأي  ،أا تقوم بتحليل وتفسري هذه املعلومات واألخبار وغالبا تفسرياا وحتليالا    -2
.وإذا مل تكن تعرب عنه بشكل واضح فإا تشارك يف تكوينه،العام 

ويف تنفيـذ الـسياسة اخلارجيـة       فهي بذلك تعترب الوسيلة األكثر فعالية يف صنع القرار السياسي           
كما حدث يف حرب الفيتنام حيث اسـتطاعت وسـائل اإلعـالم    ،والتعرف على اجتاهات اتمعات األجنبية     

أكثر مما استطاع أن يعرب عنه      عام األمريكي الرافض هلذه احلرب      اجلماهريية األمريكية أن تعرب عن اجتاهات الرأي ال       
137.جلهات الرمسيةالكونغرس أو اإلدارة األمريكية وا

،املكاتب غري الرمسية أو األهلية غري التابعـة لألجهـزة اإلعالميـة   وقد يظهر هذا الدور من خالل  
كاملكاتب الصحفية اليت أصبحت تساهم بدور كبري يف صناعة مادة إعالمية مؤثرة حبكم طبيعة عملها اإلعالمـي             

ة اإلعالمية الدولية من جهة والعمل بـصورة فعالـة   البحت واليت حتاول وضع أجندا وفقا ملا يطرح على الساح 
مما يسمح بتنفيذ سياسة خارجية رشيدة وذلك مـن خـالل   إلنتاج مادة ختدم املصاحل الوطنية من جهة أخرى،         

التعاون بني الصحف احمللية والصحف يف البلدان األخرى، وهذا التعاون ال يتوقف عند حدود التوزيـع بـل    
.فية مما يعزز العالقات الدولية والتعاون الدويلالعملية الصحيتعدى اىل املشاركة يف 

فنمو هذه الصحف وكثرا ونشرها األخبار احمللية والعاملية واليت أصبحت يف متنـاول مجيـع أفـراد                 
وذلك من خالل نقل األنباء ،مبا تتضمنه من توجيه يتفق مع سياسة احلكومة والدولة       التأثري فيهم  أتاح هلا  ،الشعب

كما يتسىن ألفرادهـا وألحزاـا      ،دعايات بلغات خمتلفة بقصد إيصال صوا إىل الشعوب اليت يهمها أمرها          وال
138.إليها والتأثر مبا تنقله إليها من أنباء ومعلوماتومنظماا وهيئاا غري الرمسية اإلستماع

كوسيلة مـن وسـائل   وجتدر اإلشارة إىل دور اإلعالم يف العمليات الدبلوماسية ويف آلية التفاوض        
:تفعيل العالقات الدولية والسياسات اخلارجية وميكن حتديد هذا الدور من خالل النقاط التالية

، 1984، أفريل 1404، العدد الرابع، رجب جملة الدبلوماسيفاروق أبو زيد، دور الرأي العام ووسائل اإلعالم يف صنع السياسة اخلارجية، -136
.43ية السعودية، ص معهد الدراسات الدبلوماسية وزارة اخلارجية، اململكة العرب

.45، 44، 43صاملرجع نفسه، ص -137
.37، ص ، مرجع سابقفوق العادةمسوحي-138
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فقد أكدت الدراسات أن اإلعالم هو املصدر األساسي للقادة السياسيني           :اإلعالم كمصدر للمعلومات  -
يقدم اإلعالم ألطراف التفاوض رؤية ، حيث والدبلوماسيني وكل من هلم صلة بالعملية السياسية يف اتمع

.أولية لألطراف املشاركة
حيث يلعب دورا هاما يف جمال خلق رأي عام مساند أو معارض لقضية يـدور حوهلـا          :اإلعالم كأداة -

139.التفاوض وخلق اجتاهات معارضة أو مؤيدة للقضية حمل التفاوض أو ألحد أطراف التفاوض

عمليات التفاوض تظهر دور وسائل اإلعالم يف حل الرتاعـات           وهذه امليزة من خالل دور اإلعالم يف      
الدولية، فالعاملني يف جمال الدبلوماسية غري الرمسية على قناعة بأن اإلعالم يلعب دوار هامـا يف ختفيـف حـدة                    

اللـذان  "فض الرتاعات "ومركز  " إعالم السالم "الرتاعات ،وذلك من خالل العديد من املراكز لعل أمهها مركز           
والذي يتضمن سلـسلة مـن   "مشروع الوساطة للصحفيني "نيا مشروعا مشتركا يف جنوب إفريقيا حتت اسم         تب

140.ورش العمل تعىن مبهارات فض الرتاعات يف اال الصحفي

جعل اإلعالم اجلماهريي ووسائله املختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة مكتوبة جزءا من            وهذا ما   
، يف إعداد تقارير دقيقة عن الرتاع وعدم املبالغة فيه ووضعه يف قالـب مـثري              عملية فض الرتاعات، إذا جنح      

،هم يف عدم تصعيد الرتاعات وذلك من خالل الدعوة للتعايش وختفيف حدة الرتاعـات             افإتباع ذلك املنهج يس   
الـسالم  ويظهر ذلك يف تقدمي الدراسات والبحوث اليت تساعد على حتليل الرتاعات والتنبؤ ا وتعلـيم ثقافـة                  

األمر الذي يؤدي إىل نشر الوعي      وتدريب بناة السالم من املفاوضني والعاملني يف جمال الدبلوماسية غري الرمسية ،           
ويساعد على حل املشاكل الدولية ووضع إطار للسلم للتعامل الدويل مما ينعكس على سري آليـات تنفيـذ                  

.السياسة اخلارجية
إلعالم يف إطارها الرمسي وغري الرمسي من أجل تنفيذ الـسياسة           ورغم الدور املهم الذي تلعبه وسائل ا      

فإن هناك الوجه اآلخر لوسائل اإلعالم والذي تلعب فيه دور املضلل لـصانع القـرار الـسياسي                 ،اخلارجية  
اخلارجي ،وذلك عندما تقوم بتحريف األحداث واألخبار على النطاق الدويل مما يؤثر على سـري العالقـات                 

الل جعل األكاذيب حتل حمل احلقائق الثابتة وإعطاء بعض األحداث أمهية إعالمية أكثر من حجمها من خالدولية،
مثل قيام اإلعالم اإلسرائيلي بتضخيم أمهية وصول بعض الصواريخ السوفياتية إىل سـوريا، أي عـرض             ،احلقيقي

س من ذلك التزام وسائل اإلعالم    أو العك  ،احلقائق بطريقة تثري الشكوك واملخاوف اليت ليس هلا أساس من الصحة          
141.الصمت إزاء حقائق يفترض أا م قطاعات عريضة من اجلمهور

علها تأخذ منحى آخر بعيـدا عـن        ثر على أهداف السياسة اخلارجية وجت     فكل هذه االعتبارات قد تؤ    
ن ينظـر إىل وسـائل      إال أنه ال جيب على صانع القرار السياسي اخلارجي أ         أولوياا يف حتقيق التعاون الدويل،      

.1994، مقدمة يف علم التفاوض االجتماعي والسياسي،نقال عن وجيه حسن،مطلق بن سعود املطريي، ، مرجع سابق-139
.365، ص مرجع سابق حممد أمحد عبد الغفار، -140
.45يد، مرجع سابق، ص فاروق أبو ز-141
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اإلعالم اجلماهريية باعتبارها مصدرا للتعرف على اجتاهات الرأي العام فحسب، وإمنا أيضا باعتبارها أداة هامة      
.من أدوات تكوين الرأي العام نفسه

الرأي العام كأداة لتنفيذ السياسة اخلارجية: املطلب الثالث
قد بدأت تعطي وزن واعتبار للرأي العـام الـداخلي أو   إن التغريات العاملية اليت ميزت الساحة الدولية  

اخلارجي ،السيما يف ميدان العالقات الدولية والشؤون اخلارجية والتعامل الدبلوماسي، واليت أصبحت تتميز بزيادة    
فانتشار العلم بني خمتلف الطبقات الـشعبية وارتفـاع مـستوى املعيـشة       اهتمام الشعوب بالشؤون الدولية،     

الدول املستعمرة مسح بنمو الرأي العام وزيادة تأثره بفكرة العدالة واملسامهة يف النشاط االجتماعي              واستقالل  
.واملشاركة السياسية والتقدم االقتصادي والتمسك بأهداف السلم

ويعترب الرأي العام أحد املوارد أو الضوابط السياسية اليت يتأثر ا النظام السياسي يف ميدان الـسياسة                 
ويتحدد ذلك طبقا لطبيعة هذا الرأي العام وطبيعة األنشطة املمارسة يف ميدان التعامل ،جية والعالقات الدولية  اخلار

واليت يبـدي هلـا      اخلارجية، الدويل وذلك من خالل آراء األفراد املتعلقة بقضايا حمددة وعامة يف جمال السياسة            
ذلك أن الـرأي    ،ام واالطالع على مضمونه واجتاهاته    اهتمامه واليت تسعى السلطة إىل معرفة درجة هذا االهتم        

142.العام موزع يف شكل أمناط تتغري باستمرار وال ينشأ إال حينما حياول اآلخرون التعرف عليه

وهنا يأيت دور الرأي العام يف حتديد أهداف السياسة اخلارجية واملشاركة فيها والـذي أطلـق عليـه                 
للداللة على االجتاهات أو امليول العامة "املزاج السياسي"صطالح ا" "gabrial almondجابرييل أملوند 

اليت تبديها الفئات الواسعة من الرأي العام يف دولة من الدول جتاه سياسة خارجية معينة يسمح له باملـشاركة يف                    
الرأي ،فمثال طبيعة   ممارساا الدولية وعالقاا الدبلوماسية، مما يؤثر على طبيعة هذه التعامالت بسبب طبيعة هذا              

الرأي العام طيلة القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان يتميز بالعزلة الدبلوماسية وعدم االكتراث مبا جيري 
143.من صراعات سياسية السيما يف الواليات املتحدة األمريكية وصراعات القارة األوروبية

أي العام األمريكي اخلوف والكراهية املوجهة      ففي اخلمسينات من القرن العشرين كان يسيطر على الر        
وكل هذه احلاالت كانت جزءا هاما من ،ضد الشيوعية، ويف بريطانيا كان الرأي العام تسيطر عليه كراهية احلرب

األساس الذي قامت عليه سياسات املهادنة وتقدمي التنازالت ألملانيا النازية وإيطاليا الفاشية من جانب بريطانيـا،                
ساعدت على إقامة عالقات دبلوماسية قائمـة علـى   اأثري نزعة الرأي العام على سري العالقات الدولية أ     فكان ت 

.اجتاهات الرأي العام وشعوره جتاه القضايا السياسية
وملعرفة دور الرأي العام يف تنفيذ أولويات وأهداف السياسة اخلارجية يف إطار الدبلوماسـية غـري                

:ق من دورين أساسيني تقوم على أساسها أنشطة الرأي العامالرمسية البد من االنطال

.241، ص 1998مكتبة النهضة املصرية، الطبعة الثانية، القاهرة ،،حتليل السياسة اخلارجيةحممد السيد سليم، -142
.249ص 2004ش دينوقراط، ، 14املكتب اجلامعي احلديث، ،، األزاربطة، إسكندريةالسياسة بني النمذجة واحملاكاةحممد سعد أو عامود، -143
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سعي صناع القـرار الـسياسي   ويتم ذلك عن طريق     ،توجيه السياسة اخلارجية للدول    :الدور األول 
.جبعل السياسة اخلارجية حتقق أكرب قدر ممكن من توقعات املواطننياخلارجي الكتساب رضا املواطنني

مدى أمهية الرأي العام ومشاركته حلكومات وسياساا اخلارجية لكي تدرك الضغط على ا:الدور الثاين
لتأييد أو رفض سياسة معينة، فهو يضع حدود لكل ما يعتربه مقبوال وحيدد القيمة السياسية اليت تأخذها مـسألة                  ل

كـن  لذلك قد يظهر الرأي العام سهل التحكم فيه من جهة وقد اليكون  سهل من جهة أخرى وال مي                  معينة،  
144.السري ضد التيار الذي يكون فيه

فهو  ،مما يزيد صعوبة قياسه   ،  فصعوبة فهم الرأي العام تنبع من أنه موزع يف شكل أمناط تتغري باستمرار            
وإمنا تسعى األطـراف الرمسيـة إىل   عن إجتاهام بطبيعته ظاهرة سلبية، مبعىن أن األفراد ال يعربون بشكل إجياب       

والذي ينصرف إىل األفراد واجلماعات واليت تعرب عن آرائها يف إطار عام ومنظم غري رمسي التعرف على هذا الرأي 
.،مما يسمح هلا باملشاركة بطريقة غري مباشرة يف تنفيذ أهداف السياسة اخلارجية وتفعيل عالقاا الدبلوماسية

طت بعدا آخر لطبيعـة     وجتدر اإلشارة إىل أن اخلصائص الدميقراطية اليت انعكست على الدبلوماسية أع          
فحلول الدبلوماسية العلنية حمل الدبلوماسية السرية مسحت للرأي        الرأي العام ودوره يف تفعيل التعامل الدويل،        

العام أن يشارك يف تنفيذ السياسة اخلارجية ويطلع عليها، وأدركت احلكومة حينها دور الرأي العام كعامـل                 
الذي ظـل ينمـو نتيجـة       145إطار الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية    ضغط لتأييد سياساا اخلارجية وهذا يف       

:لألسباب التالية
.إدراك الشعب ملفهوم السيادة-1
.إعادة النظر يف العالقة بني احلاكم واحملكوم-2
.أن احلكم يقوم على رضا الشعب وتأييد الرأي العام له-3
ة حمددة ال عالقة هلـا باملـصاحل      أا أهداف وطنية موضوعي   ك طبيعة أهداف السياسة اخلارجية ب     إدرا-4

.الشخصية لرئيس الدولة
بل أصبحت تشاركه أطراف أخـرى  ،مل يعد وضع السياسة اخلارجية وقفا على رئيس الدولة وحده  -5

.أوساط الرأي العام غري الرمسيةمن 
فاعلـة  عل الرأي العام أداة     جيمما   لألحداث الدولية، ازدياد اهتمام الشعب بأعمال احلكومة ومتابعته       -6

146.ومؤثرة يف يد الدبلوماسية تستخدمه للوصول إىل أفضل النتائج

144 - Sébastien Barthe, Frédérick Ggnon, Karine Prémont, les média et la politique étrangère américaine, chaire
Raoul dandurand,en étendes stratégique et diplomatiques de l’UQAM, Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international (MAECI)
Montréal, 9 décembre 2003 , p p 7,8,9.

.241حممد السيد سليم، مرجع سابق، ص -145
.113عباس موسى مصطفى، مرجع سابق، ص -146
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ويظهر تأثري الرأي العام على السياسة اخلارجية والشؤون الدولية يف إطار ثالث مداخل جوهريـة               
:هي

فقد يدفع الرأي العام األطراف الرمسية حنو االهتمام بقـضية           :التأثري يف أجندة السياسة اخلارجية     -1
ومن مث فإن الرأي العام حيدد بشكل معني أجندة السياسة اخلارجيـة،            ،والتأثري يف مدى إدراكه هلذه القضية     معينة  

كما حدث مع الرأي العـام الكنـدي يف          ،أي أنه يساعد على ترتيب أولويات القضايا داخل الدولة وخارجها         
""Biavraبيافرا "ة يف مقاطعة ليهتم بقضية احلركة االنفصاليTrodo"ترودو "الضغط على رئيس الوزراء

.بعد أن أعلن أن القضية ليست هامة بالنسبة له1967بنيجرييا عام 
فقد يلعب دورا هاما يف وضع ضوابط معينة على قدرة      :التأثري يف األطر العامة للسياسة اخلارجية      -2

ملمكنـة أو مـا يـسمى بــ        األطراف الرمسية يف اختيار بدائل معينة ،أي حتديد األطر الرئيسية للخيـارات ا            
Parameter Setting.

واليت يتبناها رجال الدولة يف الشؤون اخلارجية وهذا مـا           :يارات السياسية اخلارجية  التأثري يف خ  -3
فالرأي العام يعمل على منع القائد السياسي من تبين سياسة معينة أكثر من ""Policy Settingيسمى 

طبيعة سري العالقات الدولية يف إطار الدبلوماسية غري الرمسية أو       يعطي طابع مييز   وهذا ،دفعه إىل تبين سياسة بديلة    
147.الدبلوماسية الشعبية

لذلك ميكن القول بأن الضغوط أو التأييد الذي ميارسه الرأي العام يف املواقف اخلارجيـة والعالقـات                
عة النظم وطبيعة الظروف بطريقة غري      الدبلوماسية قد جيعل احلكومات تستجيب بشكل أو بآخر ،وذلك تبعا لطبي          

تشارك ا جهات غري رمسية من الوسائط الشعبية واجلمعيات واالحتادات والنقابات اليت يتـسىن هلـا                رمسية  
.املشاركة يف القضايا السياسية يف إطار دبلوماسية املنظمات غري احلكومية

سياسة اخلارجيةدبلوماسية املنظمات غري احلكومية وأهداف ال: املبحث الثاين
لقد كانت للخصائص الدميقراطية أثر كبري يف تكوين اتمعات وتنظيمها على أسس دميقراطية تسمح              

م احتياجات جمتمعـام  باملشاركة الشعبية يف احلياة السياسية ،فأصبح للمواطنني حق تنظيم جمموعات مستقلة ختد  
هذه اجلمعيات اليت أصبحت تعكس منط جديد مـن  ،اه مم عمل احلكومة أو تضيف إليه أو حىت تتحد        احمللية وتت 

التعامل مع احلياة السياسية، حبيث متارس أنشطتها سواء على الصعيد احمللي أو على الصعيد الدويل من طرف                 
، وذلك يف إطار منظمات غري حكومية واليت أصبحت تشكل جزءا كـبريا  أفراد غري رمسيني مستقلني عن الدولة 

.الدولية والسياسة اخلارجية وحتقيق أولوياا وأهدافهايف ميدان العالقات 
وتشري دبلوماسية املنظمات غري احلكومية يف إطار الدبلوماسية غري الرمسية إىل اجلهود اليت يقـوم ـا                 
األفراد غري الرمسيني من املنظمات غري احلكومية ومنظمات اتمع املدين واملنظمات املتخصصة كاملنظمـات              

نظمات محاية حقوق اإلنسان واألفراد املتخصصني يف إدارة الرتاعات وحل املـشاكل وإحـداث              الدينية وم 

.247، 246، 245حممد السيد سليم، مرجع سابق، ص ص، -147
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لتفعيل آليات تنفيذ السياسات اخلارجية للدول بصورة تسمح هلم بإلغاء منطق القوة             ،التعاون والتفاهم بني األمم   
.واستخدام السلم

حبيـث   ،ثلون اجتاه معني أو دولة معينة     وتنشأ هذه املنظمات مبوجب اتفاقيات خاصة تعقد بني أفراد مي         
وهذا ما يعكس أشـكاهلا      ،تقوم هذه املنظمات بعقد املؤمترات إىل جانب اجلهات الرمسية وحبسب طبيعة عملها           

:وغاياا املختلفة أمهها
مثل إحتاد احلقـوقيني ،املنظمات غري احلكومية اليت تتوىل محاية مصاحل بعض األفراد يف اال الثقايف   -

اخل، واليت تنشأ مبوجب اتفاقيات بني جمموعة من األفراد من          ....العرب واحتاد احملامني واحتاد التربويني العرب     
.عدة دول ذات عالقة باملوضوع

منظمات غري حكومية ذات النفع العام ،واليت تتألف من أفراد تتوىل القيام بأعمـال متـس مجيـع                   -
...ت محاية البيئةالشعوب داخل الدولة وخارجها مثل منظما

.منظمات غري حكومية تتوىل تنظيم الروابط بني الشعوب كمنظمة الصداقة العراقية الفرنسية-
منظمات غري حكومية تتوىل إدارة الرتاعات الدولية وحل الصراعات الداخلية واخلارجية إلحـالل              -

148.السالم بني األمم

اسة اخلارجية من خالل تغيري منظـور العالقـات         وبظهور دور املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ السي       
، لذلك كانـت هـذه   ست عالقات بني النظم  الدولية، الذي البد أن يقوم على أساس عالقات بني الشعوب ولي          

املنظمات غري احلكومية هي األكثر مالئمة لتنفيذ هذه السياسة من خالل استخدام طرق بديلـة إلحـداث                 
ن أجهزة الدبلوماسية غري الرمسية مبا فيها منظمات اتمع املدين واملنظمـات           التعاون الدويل باعتبارها جهاز م    

عمق يف اتمعات احمللية، وأبعد من ذلـك الـشركات املتعـددة            ،ذلك ملا تتمتع به من وجود م      اخل...الدينية
149.ة اخلارجيةاجلنسيات اليت تعترب اجلهاز األكثر فعالية يف قطاع األعمال لتنفيذ أولويات وأهداف السياس

ويظهر ذلك من خالل االستراتيجيات اليت تتبناها هذه املنظمات غري احلكومية يف تنفيـذ أولويـات                
يسمح هلا بتغيري منطق التعامل الدويل يف ميدان العالقات الدوليـة وتـوفري     وأهداف السياسة اخلارجية بشكل     

.لرمسيةوسائل الترابط على املدى الطويل حتت غطاء الدبلوماسية غري ا

إستراتيجية منظمات اتمع املدين يف تنفيذ السياسة اخلارجية : املطلب األول
إن احلديث عن إستراتيجية منظمات اتمع املدين يف تنفيذ الـسياسة اخلارجيـة يف ظـل املمارسـة                  

ة إىل جانـب  جزء متشارك يف عملية تنفيذ الـسياسة اخلارجيـ        الدبلوماسية يعطي هلا األمهية الكربى يف كوا        
.اجلهات احلكومية من خالل التفاعل بينها وبني املنظمات غري احلكومية واملمثلة يف مجعيات اتمع املدين

.98سهيل حسني القتالوي، ، مرجع سابق، ص -148
.293حممد أمحد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -149
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يـشري إىل جمموعـة   لكـي  اتمع املـدين من هذا القرن إحياء ملصطلح فقد شهدت العقود األخرية   
مثل النقابات املهنية والعمالية واحتادات رجـال  ،ةالتنظيمات الطوعية واالختيارية القائمة داخل اتمعات املعاصر  

وبناء على ذلك ظهرت أدوار جديدة منوط ا اتمـع املـدين       ،األعمال واحتادات املزارعني واجلمعيات األهلية    
.السيما املتعلقة بالسياسة اخلارجية واملمارسة الدبلوماسية

ف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية     تنامي دور مؤسسات اتمع املدين يف خمتل      وأصبح بذلك   
وساهم ذلك يف ربط أنشطة هذه املؤسسات       ،والتعليمية والصحية والبيئية من الظواهر البارزة يف العصر احلايل        

سواء على املستوى احمللي أو الدويل واتساع العامل وتعزيز تفاعلها وتسريع استجاباا لألحداث والتطورات ممـا                
ل السياسة اخلارجية واملمارسة الدبلوماسية من خالل تبلور مسار للدبلوماسية غري الرمسيـة             انعكس على جما  

150.سامهت يف تنفيذ العديد من السياسات وبرامج عمل

إن إستراتيجية منظمات اتمع املدين يف تنفيذ السياسة اخلارجية مرهون بطبيعة العالقة بني الدولـة       
عة التعامل مع باقي الدول وتنتج أدوار خمتلفة للمجتمـع املـدين يف تنفيـذ              واتمع املدين، واليت تعكس طبي    

151.خاصة إذا كانت الدولة تتمتع بسلطات متماسكة قادرة على وضع السياسات وتنفيذهاالسياسة اخلارجية

إضفاء الطابع الدميقراطي علـى     وتسعى هذه املنظمات انطالقا من أسسها اليت تقوم عليها إىل حماولة            
ياسة اخلارجية وفتح املشاركات الشعبية للجهات الفاعلة من غري الدول يف املسامهة يف تفعيل التعـامالت               الس

، وبالتايل فتح املمارسات الدبلوماسية اليت تتم عن طريق املشاركة املباشرة للسكان املمثلة يف املنظمات غري        الدولية
أنه مل " Lwid Aksorthyليود أكسوورثي "لصدد يقول ويف هذا ا،احلكومية باعتبارها املنفذ لربامج الدولة

يعد ألحد أن يقول أن املنظمات غري احلكومية هلا أدوار استشارية بسيطة ،بل هي اآلن جزء من الطريقة اليت                  
152.تتخذ ا القرارات وأصبحت تشكل درجة تأثري كبرية على مسائل التنمية والسياسة اخلارجية

ألمم يقاس مبدى ما يتوفر لديها من مجاعات جادة ومتطورة للعمل األهلي وقد أصبح التقدم احلضاري ل
األمثلة هي مـشاركة    ولعل من أهم هذه      ،ومدى تأثريه يف سري العالقات الدولية بني األمم والشعوب         ،التطوعي

سة مجعيات اتمع املدين يف جنوب إفريقيا يف بعثات دبلوماسية حول مسألة السالم ومناقشة شـؤون الـسيا                
كما متكنت إحدى هذه اجلمعيات يف كندا على مدى سنوات من العمل الشاق مـن          ،1996اخلارجية يف سنة    

واليت حضيت بدعم مشاهري الزعماء واملثقفني وأجهزة خطر األلغام األرضية املضادة لألفراداستنهاض العامل ضد  
و 1997الذي أبرم يف عام ""Anwaأنوا حيث مت حترمي إستخدام هذا النوع من األسلحة بعد مؤمتر اإلعالم، 

.1999نفذ يف مارس 

.232، ص 2004ب ط، دار النهضة العربية،،القاهرة، ، الدبلوماسية يف عصر العوملةمد مجعة، أمحد حم-150
اإلسكندرية، ، ، ندوة الرفاهة االجتماعيةفعالية مؤسسات اتمع املدين وتأثريه على بلورة سياسة إنفاق للخدمات االجتماعيةهويدا عديل، -151

.2005مصر،، مركز الوحدة العربية، نوفمرب 
152 - Ruve de la littérature, collection mémoires et thèses électronique ,Le rôle de la société
civile dans le développement de la politique étrangère,.
http://www.archimede.laible .ca/archimede/pdf, 02/03/2009.
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ضرورة املـشاركة يف    وقد عملت العديد من اجلمعيات األخرى يف إطار منظمات اتمع املدين على             
تنفيذ السياسة اخلارجية من خالل عمليات اإلغاثة اإلنسانية وجهود التنبيه النتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال 

.ومواجهة خماطر التلوث البيئيمكافحة األوبئة 
7-6إعالن األلفية الصادرة عن أول قمة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف            ويف هذا الصدد فقد أقر      

بالدور احليوي للدبلوماسية غري الرمسية املتمثلة يف اجلمعيات األهلية اخلريية واملنظمات غـري             2000سبتمرب عام   
بضرورة تطوير ما أمساه بالشراكة الفاعلة معها لتحقيق أهداف السياسات اخلارجية           و ،احلكومية واتمعات املدنية  

وأشار إىل ضرورة الزيادة يف عدد العناصر الفاعلة من اتمع املدين وزيادة حجم الشبكات غري احلكومية                 ،للدول
153.وإحداث التفاعل بني هذه العناصر والعمليات احلكومية لترشيد السياسات اخلارجية

حركات اتمع املدين قد سامهت يف إعادة تعريف آلية احلوار من أجل وضع الـسياسات               لذلك فإن   
وإقامة الشراكة بني الدول والتحالفات، وإعطاء ممارسة جديدة للـسياسة اخلارجيـة وحتويـل اإلجـراءات      

مكانية إنـشاء نظـام متعـدد      فتح اال حول إ   *"أوتاوا"عملية  على  ، فتأثري اتمع املدين     الدبلوماسية الدولية 

األطراف والتسليم بأن اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األسلحة مل                
154.يكن ليتحقق يف ظل الدبلوماسية الرمسية لوال إدماج اتمع املدين يف قضايا السياسة اخلارجية

منظمات اتمع املدين يف مسألة الرتاعـات واحلـروب         ي تلعبه   وجتدر اإلشارة إىل الدور الفعال الذ     
وذلك من خالل جهود الدبلوماسية غري الرمسية املمثلة يف أدوار هذه املنظمات، لتقدمي طرق بديلـة لـصنع                  

، وذلك ملا تتمتع السالم واليت حتتل مكانة طيبة كواحدة من أجهزة الدبلوماسية غري الرمسية والسياسة اخلارجية        
عمق يف اتمعات احمللية، فهي تتمتع بالقدرة على إقامة بنيات أساسية حملية عرب خمتلف مـستويات     ممن وجود    به

تسمح هلم باالخنراط يف مفاوضات على املستوى الدويل تـساهم يف           وتدعم موارد عملية  املصاحلة       واليت  اتمع  
155.تنفيذ السياسة اخلارجية وبالتايل فض الرتاعات

كما حـدث يف  ،الذي مهد خلطوات الحقة يف سبيل فض الرتاعاتال علك تقوم بالدور الف فكانت بذ 
متثلت يف إجراء عدة     1992عام   *"Porma"بورما بعملية مساها  معهد السالم واحلياة   ال حينما قام  الصوم

.233أمحد حممود مجعه، مرجع سابق، ص -153

،هي جانب من االستجابة الدولية للمشكلة اإلنسانية اليت تنجم عن انتشار األلغام املضادة لألفراد على نطاق العاملو هي عملية جتسدت يف معاهدة *

, وتعد املعاهدة إجنازاً متميزاً . ويقتضي أيضاً تدمريها , ألفراد وهي اتفاق دويل حيظر بشكل شامل تطوير وإنتاج وختزين نقل واستخدام األلغام املضادة ل
على فرض حظر شامل على سالح يستخدم على مدى –من خالل القانون الدويل اإلنساين –حيث أن هذه هي املرة األوىل اليت تتفق فيها الدول 

أصبحت متثل خطوة أوىل حامسة يف اهلدف البعيد , حة األلغام املضادة لألفراد بتحديدها معايري دولية واضحة ملكاف, إن معاهدة أوتاوا . واسع النطاق 
.املدى للتعامل مع كارثة األلغام األرضية وختليص العامل من هذه األسلحة املرعبة

154 -, Marie-Anick Maillé, La politique étranger, démocratie et société civile ,revue de la
littérature
 ,université LAVAL http://www.archimede.bibl.ulaval.ca./archimede/files cf439f22.24/03/2009.
 *

.294حممد أمحد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -155
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ها إىل املـستوى    اتصاالت بدء بالكبار على مستوى الفصائل الفرعية مث االتصاالت عرب أعلى مرتبات اتمع ومن             
156.القومي والدويل وتوجت بلقاء بني كبار الفصائل ومتخض عنه انتخاب حكومة ورئيس ألرض الصومال

يف إطار تنفيذ السياسات اخلارجيـة       أعطى ملنظمات اتمع املدين العديد من الصالحيات      وكل هذا   
األمم املتحدة وأصبح التفاعـل     ولعل أهم هذه الصالحيات هي تلك العالقات اليت أصبحت قائمة بينها وبني           

ساري بينها وبني العمليات احلكومية الدولية فقد أصبح يسمح ملمثلي هذه املنظمات مبخاطبة اجللسات العامة               
كما أصبح جملس األمن يسمح هلا باإلدالء بشهادا أمامـه        ،للمؤمترات احلكومية واملشاركة يف حلقات النقاش     

157.وباستشارا بشأن أزمات خاصة

وميكن استخالص إستراتيجية نشاط منظمات اتمع املدين يف تنفيذ السياسة اخلارجية من خـالل              
:النقاط التالية

من خـالل املنـاداة     ،ي حتسني مستوى اتمعات   تنطلق منظمات اتمع املدين من إستراتيجية مهمة ه       -
احلكومات وحماولة إقامة العالقات    باآلراء ومناصرا وحشد االنتباه جتاه قضايا دولية ومراقبة سلوك          

.الدولية واملعايري الضرورية للحكم الراشد
حبيث تسعى إىل دفع عجلة قضية معينة أو جمموعـة مـن             ،تكوين روابط سياسية على املستوى الدويل     -

158.القضايا اليت ختدم مصاحل عملية تفعيل العالقات الدولية

يات وأهداف السياسة اخلارجية يف مجيع ااالت واليت        تساهم يف تنفيذ أولو    وضع برامج حملية ودولية   -
تساهم يف تعزيز مبادئ الدميقراطية من خالل التشجيع على املعايري الدولية والقيام بتحليل السياسات              

.لإلجراءات احلكومية يف الشؤون الدوليةوالعمل كمراقباخلارجية 
البوابة الرئيسية ملنظمات اتمع املدين يف عملية وضع        حماولة نقل املعلومات واملعارف واخلربات اليت تعترب        -

.وهي مسة مالزمة للعالقات الدولية املعاصرة وصياغة السياسة اخلارجية،السياسات املشتركة بني الدول
إستراتيجية ووسيلة فعالة للتأثري على ممارسات الدول واحلفاظ على العالقات استخدام النفوذ اليت تعترب  -

وذلك من خالل التحالف مع مصاحل احلكومات يف اخلارج السيما يف ميدان انتـهاكات              ،  الدبلوماسية
.حقوق اإلنسان

وهي إستراتيجية تقوم ا منظمـات      ،املساءلة واحملاسبة من خالل االلتزام واالمتثال والوعود احلكومية       -
ك فإن وسائل االتصال احلديثة     لذلاتمع املدين ملساءلة احلكومة جتاه االلتزامات السياسية والقانونية،         

.295املرجع نفسه، ص -156
.233، مرجع سابق، ص أمحد حممد مجعه-157
دور املنظمات غري احلكوميةــــــــــــــــ -158

http://usinfo-state.gov/dd/ar-democracy dialogues/ar.NGOS/AR-NGOS-essay-html ,03/03/2009.
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سهلت إىل حد كبري من قدرات املراقبة لدى اتمع املدين مما يعرض مجيع احلكومات للمزيد من الضغط                 
159.وهذه اإلستراتيجية تسمح بضمان وفاء احلكومة بااللتزامات املقترحة،

ميني لتطبيق مشاريع متوهلا احلكومة تعمل منظمات اتمع املدين على تأمني اخلربة للموظفني احملليني واإلقلي-
مبا يسمح هلا بفهم طبيعة العالقات الدولية والتعامل الدبلوماسـي          ،تساهم يف ترشيد السياسة اخلارجية    و

160.،حبيث يسمح هلا باستقطاب اهتمام املؤسسات الدولية واملنظمات احلكومية لدعمها ومساعدا

تنشيط الدور اهلام واإلستراتيجي ملنظمـات اتمـع        ن  وانطالقا من هذه اإلستراتيجية ميكن القول أ      
املدين يف الشؤون الدولية وحتقيق أهداف السياسة اخلارجية يرتبط جوهريا بتوفري مناخ من الدميقراطية واحلكم          

حبيث ميكن يف حال توفري هذا املنـاخ         ،الراشد والشفافية واحترام احلقوق واحلريات العامة واحلريات الدينية       
اح للمشاركة الشعبية يف التصدي ألي تأثري خارجي من خالل هذه املنظمات اليت يتزايد دورهـا بـشكل       بالسم

.يستقطب متويل الرمسيني إىل تنفيذ السياسات اخلارجية للدول
دور املنظمات الدينية يف إطار الدبلوماسية غري الرمسية: املطلب الثاين

الشخصية املتعلقة باألفراد اليت تدفعهم يف بعض األحيان إىل          إن اإلميان بالدين هي مسألة تتعلق باملصاحل      
فالدين يظل يقف خلف دوافع السلوك اإلنـساين، فاإلنـسان          ،  التضحية بأرواحهم من أجل تقوية هذا اإلميان      

يؤمن بدين معني بطبعه وبدون منازع رغم أن شكل وموضوع مشاعره الدينية أو مظهره  قد يأخـذ شـكل           
.آخر

بية العظمى من سكان العامل مبعتقدات دينية حتتل مكانة خاصة يف حياا، ومبا أن النـاس                وتؤمن األغل 
ويف الوقـت  ،يعتربون احلرية الدينية أهم احلقوق قاطبةشكل أساسي يف حيام فإن الكثريونينظرون إىل الدين ك  

ق أو الطبقة أو الفئة اللغوية أو االنتمـاء         نفسه كثريا ما تقود االجتاهات العاملية إىل تداخل بني اهلوية الدينية والعر           
وهذا بطبيعة احلال مرتبط مبسألة احلرية الدينية اليت تظهر من خالل مشاركة األفراد يف تفعيل جهة                 السياسي،

مهمة داخل اتمع املمثلة يف تلك املنظمات الدينية اليت تعكس اإلطار الديين للدول وسياسـاا اخلارجيـة                 
بينها وبني أعمـال    احلوار   والتفاهم ضمن قبول التعاون بني الديانات املختلفة يف العامل وإحياء         إلقامة التعايش   

.احلكومة
إىل اعتبـار   فالربط بني الدين والسياسة قد واكبه تدخل السياسة يف الشؤون الدينية، األمر الذي أدى               

ة والطبقة والتاريخ املشترك، والذي مييز      الدين عنصرا أساسيا يف بناء اهلوية اجلماعية مع كل من العرقية واللغ           
، هذه اجلماعات اليت تسعى إىل ختفيف التوتر السياسي واالجتماعي وحل           داخل اتمع مجاعة عن مجاعة أخرى     

.الرتاعات وفضه وإقامة العالقات الدولية ضمن منطق التعايش

159 - Marie-Anick Maillé, Conditions stratégies et mesure de l'influence de la société civile.
,revue de la littérature ,université LAVAL
http://archimede-bible-ulaval.ca/archimede.files/cf439f22.d34f.4da5-
964b.fcb830840bd4/ch02.html , 09/02/2009.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دور المنظمات غیر الحكومیة، مرجع سابق-160
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منظمات غري احلكومية وبعد أن     فبعد التطورات اليت عرفتها البشرية أصبحت املنظمات الدينية بصفتها        
أصبحت تلعب دورا هاما يف األنشطة اليت تسعى لتحقيـق أهـداف الـسياسة              ختلصت من النفوذ السياسي     

املنظمات غري احلكومية اهتماما متزايدا للمشروعات املشتركة مع        لذلك أعطت وكاالت األمم املتحدة       اخلارجية،
مم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة مؤمترا يف برشلونة حول إسهام          نظمت األ  1994املؤسسات الدينية، ففي عام     

الدين يف ثقافة السالم، والذي خلص إىل ضرورة العفو املتبادل بني اإلنسانية مجعاء ودعوة كل الثقافات الدينيـة                  
161.واملمثلة يف هذه املنظمات إىل التعاون لنشر رسالة السالم

تقدمي مسامهات فعالة وهامة إليصال املساعدات اإلنسانية يف كـثري      وتعمل هذه املنظمات الدينية على      
فهي تعمل مبثابة إطار شراكة مع احلكومات احمللية والوطنية واملنظمات اتمعية واملؤسـسات        من أحناء العامل،    

، مبـا   عااالدينية كالكنائس واملساجد واملؤسسات الثقافية والتعليمية لتلبية االحتياجات امللحة للدول وجمتم          
، وذلك يف   أهداف وبرامج السياسات اخلارجية ومبا يتفق مع أحكام الدين والنظام السياسي للدولة            يتناسب و 

162.إطار األنشطة الدينية من خالل التعليم الديين واالجتماعات الدينية وتقدمي خدمات الرعاية االجتماعية

فربايـر  ، ففـي  نرب للسالم والعـدل مبثابة منية  من املنظمات الدي  ويف هذا الصدد فقد كانت العديد       
وبعث املؤمتر برسالة للسكرتري العـام لألمـم         "املؤمتر الدويل السابع حلوار األديان    "نيودهليانعقد يف    1994

حيث أبدى   ،مالمح الدبلوماسية اجلديدة منها الدبلوماسية غري الرمسية والدبلوماسية الوقائية        املتحدة حدد فيها    
.عدادهم للعمل كوسطاء ومفاوضني يسهلون عملية الوصول إىل حتقيق األهداف وإحالل السالماملؤمترون است

تسعى املنظمات الدينية يف إطار تفعيل العالقات الدولية وتنفيذ السياسات إىل حماولة عـالج              كما  
ض مراكـز   العديد من القضايا احمللية منها والدولية من خالل مبادرات القضاء على العنف ،حيث تقوم بعـ               

اتمعات الصغرية مبعاونة اجلماعات احمللية ببناء عالقات سالم إلاء حالة الفقر الـيت تقـف وراء حـاالت       
1983الذي افتتح ألول مرة يف العامل يف شيكاغو عام           )CWPR(الربملان الدويل لألديان    فقد عمل    ،العنف

يادية دينية وحكومية ذات صلة بقطاعات األعمال على إحياء الذكرى املؤوية و ذلك بدعوم إلنشاء مؤسسات ق     
163.والتعليم واإلعالم، ولتقدمي هبات وخدمات يكون هلا األثر على املدى الطويل يف العامل

وذلك  ،مسألة الالجئني وجتدر اإلشارة إىل األنشطة الدينية اليت تقوم ا هذه املنظمات الدينية يف إطار              
التنظيمية والدينية لتعبئة املوارد من أجـل حقـوق الالجـئني وتقـدمي             إدراج الدين يف األنشطة     من خالل   

املساعدات اليت تشري إىل إمكانيات توسيع دور الدين يف الدعوة لتحقيق أكرب قدر من احلقوق للمواطنني فيما                 
يف مكتب إعادة توطني الالجئني     ل  اوخري مث  ،خيص خدمات اهلجرة واجلنسية يف إطار برامج السياسة اخلارجية        

الذي قام بتقدمي اخلدمات والتمويل الالزم للخدمات املتاحة لالجئني وذلك مبساعدة            الواليات املتحدة األمريكية  

.391المرجع نفسھ، ص -161
162 - Participation by religions organizations in USAIP ,programs  agency for international
development USAID
www.usaid.gov/our_work/global_partnerships/fbci/fbocomments_101304.doc,20/02/2009.

-,a history of the world conference on réligion and peace WCRP,homer ajock-3

.http://www elhassan.org/lcd/org/intl2.html - 42k,20/03/2009..
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املنظمات الكنسية املنظمات العلمانية العرقية اليت ختدم جمموعة معينة من املهاجرين وتبادل املساعدات، كما تلعب 
بـرامج  دورا كيـربا يف تفعيـل  جلنة اإلنقاذ الدولية أو اإلثيوبيـة     العاملية واجلمعيات اخلريية الكاثوليكية مثل    

164.التنمية

ان الديانتني الرئيسيتني يف العامل فقد نشطت يف ظلها العديد من املنظمات وألن املسيحية واإلسالم تعترب
املعاصرة السيما   واليت ركزت على احلوارات الدينية     ،الدينية اليت تدعو إىل ضرورة التعايش وفق معطيات السالم        

.يف حاالت الرتاع وحتقيق أهداف السياسة اخلارجية
واليت تم ،على عقد جتمعات للكنائس املسيحية من خمتلف اتمعاتجملس الكنائس العامليفقد عمل  

جمـال  ومن أمثلة أنشطة ذلك الـس يف     1948وكان ذلك عام     ،مبسائل اجتماعية كالعدل والتعايش واحلوار    
الدولية وساطته يف التوصل إىل إقامة اتصاالت غري رمسية حلل الرتاع يف جنـوب الـسودان والـيت           الشؤون

، ضف إىل ذلـك     1972عام  اتفاقية أديس بابا    خمض عنها التوقيع على     جتسدت يف تلك املؤمترات التداولية ت     
يف خمتلـف    الدينيـة تكوين مجاعات على املستوى احمللي دف ختطي االنقـسامات          مبادرة الس من خالل     

وبالتايل إحداث الترابط بينها السيما يف إطار توطيد العالقات بني املؤسسات الدينيـة مـن                ،اتمعات واألقاليم 
واملـسلمني الـسيخ    البنجاب يف اهلند مع اهلندوس    خمتلف الدول، وخري مثال تلك اموعات اليت أنشأت من          

165.كوسوفو وأندونيسياسرياليون ووعقد مؤمتر لتحقيق املصاحلة يف 

وكل هذا يف إطار تعزيز مبادئ الدبلوماسية املعاصر عن طريق هذه املنظمات غري احلكوميـة الـيت                  
سامهت بشكل فعال يف توطيد العالقات على املستوى الديين، وكان هلا األثر الكـبري يف حتقيـق أولويـات                   

دينية تذهب إىل أبعد من ذلك فهي تسعى لتقدمي         ، لذلك فإن أنشطة املنظمات ال     السياسات اخلارجية لدى الدول   
وإرساء معامل الدميقراطية ومكافحة الفقر وعدم املساواة االجتماعية والدفاع عن القـيم املـشتركة              اخلدمات  

.لإلنسانية لتعزيز عالقاا مع السلطة 
لـيت تـسعى إىل     ا منظمة التضامن املسيحي الربوتستانيت واملنظمات الدينية الكاثوليكية      ولعل أمهها   

مواجهة ايار الدولة واحلماية االجتماعية اإلنسانية واملساعدة اإلمنائية غري الرمسية ،األمر الذي مسح هلا مبنافـسة                
166.القوى الفاعلة الرئيسية من املنظمات غري احلكومية يف جمال الدبلوماسية الدولية

د الفـضاء   ديات احمللية والدولية وتقييـ    لذلك كانت للمنظمات الدينية مسامهة حامسة يف معاجلة التح        
فظهور املنظمات الدينية أعرب عن تعميم شكل من أشكل الدبلوماسية وهي الدبلوماسية السياسي وعالقته بالدين،

الـيت  " Saint-egidio""منظمة ساند إجييديو"غري الرمسية ولعل أحسن مثال يف إطار هذه الدبلوماسية هي           
فقد سامهت بـشكل  ، Leonardo Poffليوناردو بوفا القس الربازيلي واليت نادى1968أنشئت يف 

-,the role of religions organizations in refugee assistance and advocacy,nawyn.ephanie jSt-164

the center for comparative immigration studies،CCIS  university of California  , san diego, April
2005 p p 6,7.
165- homer A Jack , op.cit
166 - Sylvie brunal, religion et humanitaire, http:// www.ac.orleans tours .fr/rdv/histoire
archives/2005.12/03/2009.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


تنوعت أنشطتها بـني     لرمسية داخل الدولة اإليطالية و    الدبلوماسية ا ياسات اخلارجية وملئ الفراغ يف      كبري يف الس  
ة اخلدمات االجتماعية وقضايا السكان واهلجرة ومكافحة األمراض ومحالت حمو األمية ومـساعدات التنميـ          

167.والعمل اإلنساين وإلغاء عقوبة اإلعدام وتعزيز فكرة التضامن بال حدود واحلوار بني احلضارات

وسعت إىل إجياد حلول دائمة للسالم واالستقرار بني الدول على أساس إنشاء شبكة متينة من العالقات                
يف اجلزائر من خالل حماولة     قامت به    وهذا ما  ،الدبلوماسية السيما مع البلدان املهمشة الستعادة القيم الدميقراطية       

يف سبيل إاء العنـف  1991هذه املبادرات اليت بدأا منذ عام    ،1995إقرار خطة السالم يف اجلزائر يف سنة        
وحماولة اجلمع بني اجلهات الفاعلة يف األزمة وقبول التعددية السياسية وحرية الصحافة واحترام القوانني األساسية         

فيها األحزاب كحزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،وكان هذا الدور األساسي الذي قامت به هـذه   اجلزائرية مبا   
أضف إىل ذلك املبادرات اخلاصة بالسالم وفض الرتاعات اليت كانـت          املنظمة يف إطار الدبلوماسية غري الرمسية،     

168.ر تنفيذ أولويات السياسة اخلارجيةمبثابة الصورة العاكسة للدور الفعال الذي تقوم به املنظمات الدينية يف إطا

معظم املنظمات الدينية تسعى إىل حتقيق جمموعة من        وانطالقا من كل هذه األمثلة فإنه ميكن القول أن          
األهداف املشتركة تصب معظمها يف تعزيز حوار األديان وحتقيق معامل الدميقراطية من خالل احلريـة الدينيـة     

، فقد أصبحت هذه املنظمـات مبثابـة        ة لنشر التسامح السياسي بني الدول     والسالم داخل اتمعات السياسي   
القاعدة األساسية للحركات السياسية مبا يسمح بنشر تعاليم التعايش بني األفراد وبني طبقات اتمع الـسياسي                

بآخر يف وكل هذه األنشطة تساهم بشكل أو        ،الداخلي واخلارجي والوقاية من الرتاعات وفضها واألمن السياسي       
.حتديد أولويات وأهداف السياسة اخلارجية ومن خالل دبلوماسية من نوع آخر تسمح بعوملة حقوق اإلنسانية

منظمات حقوق اإلنسان آلية لتنفيذ السياسة اخلارجية: املطلب الثالث
دياد وازتلعب منظمات حقوق اإلنسان دورا هاما يف الدفاع عن احلريات وتطوير الدميقراطية يف العامل            

عدد هذه املنظمات كممثلني دوليني أو منفذين للسياسات اخلارجية هو أحد االجتاهـات األكثـر أمهيـة يف        
.العالقات الدولية
ل منظمات حقوق اإلنسان املنظمات غري احلكومية اليت تم مبجاالت اتمع من التأمني الصحي              وتشم

وتأمني ومحاية احلقوق املدنية والسياسية األساسية، وتبىن هذه         ومحاية البيئة والتعليم وإيصال املساعدات اإلنسانية     
و هذا مسح هلا ،حقوق اإلنسان من خالل وضع املعايري واملراقبة أثناء ممارسااسياسة محاية املنظمات على 

167- Emmanuel dupuy, géopolitique de la diplomatie informelle :l’example de la comunauté de
sab’t-igidio, - Les O.N.G., Géostratégiques n° 16 ,Mai 2007 , p p 155.156..
168-  Mario giro” the community of san’t-igidio and it’s peace making  activities in the
international spectator Romeiai , n:3,juillet-september, 1998,pp 85.86.87.
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وق بتشكيل لغة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف ميثاق األمم املتحدة وحـىت يف اإلعـالن العـاملي حلقـ              
169.اإلنسان

وتلعب منظمات حقوق اإلنسان يف إطار تنفيذ السياسة اخلارجية دورا مهما من خـالل مراقبتـها       
وتوثيقها لالنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان ،ومن خالل املداخالت اليت تقوم ا لدى السلطات املعنية               

وم بدور املراقب احلارس الغيور على حقوق ، دف وضع حد هلذه االنتهاكات، فهي تقولدى الرأي العام الدويل
وذلك من أجل توسيع دائرة احلقوق احملمية ووضع اآلليات القانونية لضماا            ،اتمع وأفراده من تصرفات جائرة    

170.على أرض الواقع ورفع مستوى وعي اتمع للتعامل الدويل

ة غري حكومية ينصب جل مجعيات ومؤسسات خاص وتعرف منظمات حقوق اإلنسان بأا عبارة عن        
لذلك ختتلـف  ،اهتمامها يف تعزيز وتطبيق ومحاية مبادئ حقوق اإلنسان والقيم اإلنسانية املتعارف عليها عامليا 

.أهدافها وإستراتيجياا باختالف اهتماماا وختصصاا وظروف عملها
القة دائمة بينها   مبهمة الدفاع عن حقوق اإلنسان حيتم وجود ع       واضطالع منظمات حقوق اإلنسان     

واليت تعترب عالقة بني املبدأ واملصلحة وبني رؤيـة منظمـات   وبني السلطات واحلكومات الرمسية داخل بلداا،  
حقوق اإلنسان للقانون كجهاز للحماية وبني رؤية الدولة هلذا القانون كأداة للسلطة ، وكل هذا دف تعزيـز                  

.ة يف إدارة الشؤون اخلارجية وتنفيذ األهداف واألولوياتاحلماية القانونية حلقوق اإلنسان واملسامه
وألن تغيري العامل أدى إىل تغيري العديد من اإلستراتيجيات يف السياسات اخلارجية للدول ،فقد أصـبح                

وأصبح االجتاه إىل خدمـة اإلنـسان        ،املواطن حيتل مكانة بارزة يف جمال العالقات الدولية والتعامل الدبلوماسي         
لذلك فإن ظهور وسائل جديـدة هلـذه        الفقر واجلوع والتنمية ومحاية البيئة من األولويات الرئيسية،          ومكافحة

السياسات اخلارجية عن طريق االتصاالت الشخصية اليت تقوم ا منظمات حقوق اإلنسان لتنفيذ أهـدافها               
مشاركة املرأة الذي تعزز من مسح مبشاركة جهات فعالة تقوم بالدور الريادي يف ميدان حقوق اإلنسان السيما 

171.خالل ممارساا يف هذا امليدان

وانطالقا من هذا تظهر أمهية حقوق اإلنسان يف استراتيجيات السياسة اخلارجية والتعامل الدبلوماسـي       
ذلك أن أي دبلوماسية دف إىل محاية املصلحة الوطنية واعتبار حقوق اإلنسان عنصر مهم يف ممارساا                 ،للدول
اإلعالن العـاملي  وكما ينص عليها   ،يف إطار تعزيز الدميقراطية بني الدول وسيادة القانون واحترام اإلنسان          وذلك

أمهية منظمات حقوق اإلنسان ليس فقط يف إطار العالقات بني الـدول  األمر الذي يؤكد على حلقوق اإلنسان  

/ httpcom.comminit.wwwright-human//:دميوقراطيةدور املنظمات غري احلكومية يف تطوير الباري فلونكروت ، - 169
2007، 1952، ، احلوار املتمدن، العدد املنظمات غري احلكومية وحقوق اإلنسانليث زيدان، -170

http://www.alhewar.org/debat /shaw.art asp ?aid=100188.
171- wendelin ettmayer ,le rôle de la diplomatie dans un monde devisé, Y:\ENA-Lettre-DRI-
N°11-2007-07\Sources\Doc\PDF\Sources\discours.doc ,http:// www. www.e-mazarine.fr/ena-
newsletter/11/discours.pdf16/004/2009.
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ول واملهتمة حبماية احلريـات واحلقـوق       وإمنا أيضا على ضرورة االهتمام بتعدد اجلهات الفاعلة من غري الد          
172.والدفاع عنها والذي يعترب هدف من أهداف السياسة اخلارجية

بفرنـسا مـن     "Cncdh"اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان      وقد تعزز هذا من خالل      
واليت ركزت ،ماسيةخالل دراستها لتحليل دور حقوق اإلنسان يف تنفيذ السياسة اخلارجية وتفعيل املمارسة الدبلو

سان تتجـاوز   على بعض األهداف والوسائل واألدوات الالزمة لتعزيز وتطوير ووضع توصيات حلقـوق اإلنـ             
وخلصت إىل اعتبار أن محاية حقوق اإلنسان هي اهلدف         كون اهلدف العملي للدبلوماسية،     االلتزامات الرمسية وت  

األمر الذي يعكس التوافـق      ،فرنسا وإمنا جلميع الدول   الثاين من أهداف السياسة اخلارجية ليس فقط بالنسبة ل        
بني السياسات اخلارجية والسياسات الداخلية من جهة ومدى ضمان احترام حقوق اإلنسان داخـل قطاعـات                

173.السياسة اخلارجية من جهة أخرى

منظمات حقوق اإلنسان تسعى إىل تفعيل ممارساا يف إطـار فـض الرتاعـات              وجتدر اإلشارة إىل    
احلريات واحلقوق، وخلـق رابطـة رمسيـة بـني سياسـات        الل األمن اإلنساين بشكل يسمح باحترام     وإح

،وهي عالقة تنصح ا املراكـز      الدبلوماسية الرمسية وأفكار الدبلوماسية غري الرمسية وتنفيذ السياسة اخلارجية          
الرمسية واليت يعتمد فقط على الدبلوماسية وعليه تظهر احلاجة امللحة إلتباع ج ال،اإلقليمية املهتمة بالسالم الدائم

.تقتصر على القيادات
شعوب اتمعـات حتتـاج إىل   أن "Joseph Montiville"لجوزيف مونتفيوهنا يؤكد 

ومبـا أن    ،تقويتها حىت تتمكن من التحلي بروح التسامح والعفو وتدرك أمهية احلفاظ على حيـاة اإلنـسان               
فإن احلاجة تبدو ماسة إلتباع ج غري ،بني حكومة وأخرى وال تتعامل مع هذه القضاياالدبلوماسية الرمسية تتعامل 

.حكومي متمثل يف منظمات حقوق اإلنسان
وقد أصبحت منظمات حقوق اإلنسان تعترب جزء ال يتجزأ من عملية املشاركة يف النضال من أجـل                 

ومنظمة العفو "ظمات اليت تنشط يف إفريقيا ،وتلك املن"OXFAM"أوكسفام لعل أمهها منظمة ،حتقيق العدالة
واليت عملت على متويلها جهات خارج القارة اإلفريقية وأثبتت جناحها من خالل خلق قدرة على تنفيذ                "الدولية

"نمنظمة وورد فيج  "الشعوب ضف إىل ذلك      االجتماعية ورعاية  السياسات اخلارجية، وكوسيلة لتحقيق العدالة    
"World Fision"ا اخلمسة والستني ووكاومنظمة كاريتاس ال"Caritas"،  ومؤسسة فـورد"

Ford"ال اإلنساين ومحاية حقوق األفراد174.العاملة يف ا

وجتدر اإلشارة إىل أن منظمات حقوق اإلنسان قد اتسعت اهتماماا إىل جماالت التنمية ومكافحة الفقر 
سيما تلك اليت تنشط يف إطار محاية احلقوق الفردية، كمنظمة          والصحة واليت تسعى هذه املنظمات إىل تعزيزها ال         

اليت تعمل على تعليم القانون الدويل اإلنساين يف العديد من البلـدان واالهتمـام              اهلالل األمحر وجلان الصليب     

172- processes asem, les droit de l ‘homme doivent étre au Coeur des debates!
http://, www.fidh.org 6/09.2004 ,16/04/2009.
173 - ibid
humer A jack, A history of the world conferanceon religion and peace . ،نقال عن320املرجع نفسه، ص -  174
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بالصحة العاملية كعنصر أساسي من عناصر حقوق اإلنسان وذلك وفقا لإلستراتيجيات الدولية حلقوق اإلنـسان               
175.بادئه ومعايريهوم

التحديات الصحية العاملية دفع بإطار حقوق اإلنسان بالتحرك حنـو اهتمامـات             فزيادة التركيز على  
) سـارس (السياسة اخلارجية وتفعيل أدوارها جتاه هذه املشاكل الصحية كمرض التنفس احلـاد املكتـسب               

املناعة البشري والتركيز على الفئات الضعيفة وأنفلونزا الطيور واجلهود الدولية املبذولة ملكافحة فريوس نقص     
وذلك من خالل تشخيص وتعزيز فعالية السياسات الصحية احلالية ووضع ـج جديـد ووضـع         ،من السكان 

أولويات للصحة والتعليم واألمن الغذائي مبا حيقق أولويات السياسة اخلارجية يف التعاون بني الـدول ملكافحـة                 
ا كجزء من استراتيجيات ومناقشات السياسة اخلارجية بني الدول الفقرية والبلـدان  املشاكل الصحية واالهتمام    

176.األكثر ثراء

لذلك فإن موضوعات حقوق اإلنسان تؤكد على املسؤولية الفردية يف ترقية احترام حقوق اإلنسان 
البد من إتباعها، بالنسبة للدول األخرى وإيقاف كل ما يؤدي إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان وهي واجبات 

وهذه الواجبات مث ترمجتها يف إعالنات هلا عالقة باملنظمات غري احلكومية واجلماعات العاملة يف جمال حقوق 
.اإلنسان

إعالنا خاصا حول املدافعني عن حقوق "اجلمعية العامة لألمم املتحدة"تبنت1988ففي عام 
وهذا ما ،ية ومحاية حقوق اإلنسان من طرف هذه املنظماتاإلنسان يؤكد على حق األفراد واجلماعات يف ترق

عكس صورة هذه املنظمات بكوا مجاعات تعمل على تذكري الناس بواجبام وحقوقهم واليت تقابلها بالقانون 
177.الدويل حلقوق اإلنسان 

رعيتها من املبادئ وجتدر اإلشارة إىل املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان تستمد ش
القانونية والواعظ األخالقي واملعنوي، وأا تتحرك يف أنشطتها وممارساا من خالل الدعم الذي تتلقاه لتفعيل 

من خالل اإلستراتيجيات اليت تتبناها شأا شأن املنظمات ، واليت تكسبها شرعيتها على أساس املعلومة اليت تقدمها
178.األخرى

تراتيجيات املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان يف عملية وميكن استخالص إس
:تنفيذ السياسة اخلارجية يف النقاط التالية

مراقبة مدى التزام السلطات واجلهات الرمسية باحترام وتطبيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية -1
.ولية إلضفاء درجة عالية من املصداقية يف عملهامعتمدة يف ذلك على الدقة والشم،املتعارف عليها عامليا

175- Mary robinsons, the value of human rights persective in the health and foreign policy,the
éthical globalization intiative, new york city, USA,february, 2007, p 241 .

ibid , p 243.-2

.329،328حممد أمحد عبد الغفار،مرجع سابق، ص ص - 177

. نقال عن331املرجع نفسه، ص -1
Kees epskamp, healing divided societés, in  peoplebuilding peace , eds 1999
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حقوق أو التدخل بشأن انتهاكاتضغوط دبلوماسية على احلكومة من خالل االجتماع ا ممارسة   -2
اللجنة الدولية للـصليب    ا قبل اإلقدام على نشر ما لديها من تقارير حول االنتهاكات، فمثال تربم              اإلنسان وهذ 

لدول تعمل مبوجبها يف أراضي تلك الدولة وحتاول من خالهلا حتسني وضع حقوق اإلنسان           االتفاقيات مع ا   األمحر
خاصة مسائل االعتقال ومعاملة املعتقلني، وعندما حتقق أهدافها تلجأ إىل إصدار بيانات صحفية وبالغات حتذيرية            

179.حول تلك املسائل

األفراد يف ممارسة حرية التعبري تعزيز مبادئ الدميقراطية من العمل على تأسيس الوعي حبق-3
واملشاركة واحترامها وتعزيز قاعدة قوانني ومؤسسات حكومية مسؤولة وقابلة للمسائلة وبالتايل محاية حقوق 

180.األفراد

االلتزام بالقوانني والتصديق على املعاهدات الدولية حلماية حقوق اإلنسان كمسألة إلغاء عقوبة -4
لتزامات يف املمارسة، مع مراعاة توصيات اهليئات الدولية لدعم الوعي العام بشأن حقوق اإلعدام وترمجة هذه اال

.اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
إدماج حقوق اإلنسان يف قطاعات السياسة اخلارجية لضمان احترام حقوق اإلنسان يف إطار -5

رامية لتوفري مكان مركزي حلقوق اإلنسان يف تعزيز هذه القضايا اليت دف إىل دعم جهود األمم املتحدة ال
.هياكلها وأنشطتها وخاصة فيما يتعلق ببناء سيادة القانون

ترمجة مسامهة منظمات حقوق اإلنسان يف تنفيذ السياسة اخلارجية ضمن خطط تنظيمية تنطوي -6
منظمات حقوق اإلنسان ال على وعي مجيع اجلهات املعنية بشيء من التنسيق والكفاءة بشكل جيعل من دبلوماسية

تقتصر فقط على العالقات الدولية بل أيضا تسمح بفتح منظمات أخرى غري حكومية يف جمال حقوق اإلنسان يف 
181.البلدان األخرى

التابع لألمم املتحدة من "الس االقتصادي واالجتماعي"املسامهة يف عمل األجهزة الدولية مثل-7
والعمل على تطوير مبادئ حقوق اإلنسان والقانون ،ليت حظيت ا هذه املنظماتخالل الصفة االستشارية ا

الدويل وإجياد اآلليات املناسبة لوضع هذه املبادئ موضع التنفيذ، وحث حكومات بلداا على التوقيع واملصادقة 
.على االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة حلقوق اإلنسان

دولية بتشكيل وإبقاء جلان تقصي حقائق عند الضرورة إىل الدول اليت تقوم مطالبة املنظمات ال-8
بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، حبيث تصدر هذه اللجان تقريرا حول الوضع دون أن حيدث تغيري على النظام 

.داخل الدولة املعنية، لكنها تساهم يف فضح هذه االنتهاكات واملمارسات غري القانونية

..ليث زيدان ، مرجع سابق-179
.لونكرون ، ، مرجع سابقفباري - 180.

-3 Processus asem , op.cit .
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محالت عاملية حول انتهاكات حمددة للفت انتباه الرأي العام العاملي واتمع الدويل إليها ومطالبته تنظيم -9
182.بالتحرك الفاعل لدى احلكومات املعنية

منظمات حقوق اإلنسان وممارساا وأنشطتها يف معاجلة التحديات احمللية تبقى تومن خالل هذه االستراتيجيا
، إلنسان هي الصورة اليت حتدد النمو االقتصادي والسياسي واالجتماعي لدولة ماوالدولية يف جمال حقوق ا

من خالل عناصر هذه املنظمات وقدرا على التحكم يف تنمية األفراد والسماح مبشاركات واسعة يف احلياة 
هات أخرى السياسية الداخلية واخلارجية تنادي بالدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيز الدميقراطية واستقطاب ج

.  للمشاركة
الشركات املتعددة اجلنسيات آلية لتنفيذ السياسة اخلارجية: املطلب الرابع

واليت تنتج عن عوامـل  ،إن العالقات الدولية هي مزج بني العالقات االقتصادية والعالقات السياسية       
ى التنظيمـي واملـستوى   اقتصادية وسياسية، فالسياسة تساهم بشكل عام يف حتقيق أهداف مجاعية على املـستو    

وهذه السياسات متارس يوميا يف جمال العالقات الدولية وأصبحت عامليـة مـن خـالل أنـشطة                 املؤسسي،  
العاملي وصندوق النقد الدويل والـشركات املتعـددة        املؤسسات االقتصادية كمنظمة التجارة العاملية والبنك     

شروعة والعادلة والسعي للهيمنـة والـسيطرة لتحقيـق         إخل، واليت تسعى لتحقيق ومحاية املصاحل امل      ...اجلنسيات
مصاحلها وذلك باملزج بني العوامل االقتصادية والسياسة خلدمة غرض معني هو حتقيق املصاحل املشتركة للدول على 

.املستوى االقتصادي والسياسي
ئات من مواقع ذات و نظرا ألمهية العامل اإلقتصادي يف جمال العالقات الدولية و ما تتمتع به هذه اهلي             

تأثري كبري على جمرى هذه العالقات فقد أصبح لزاما اإلهتمام ا خاصة فيما يتعلق بالتأثري على العالقات بني دول             
بأـا جمموعـة مـن    و اليت تعرفالشركات  املتعددة اجلنسيات و من بني هذه اهليئات جند        ،و شعوب العامل  

لك و حدات إنتاجية يف     بط و استراتيجية و إدارة موحدة  مت       ما بينها بروا  املؤسسات املختلفة اجلنسيات  متحدة في     
.183دولتني على األقل 

وتلعب الشركات املتعددة اجلنسيات الدور الكبري على الساحة الدولية االقتصادية منها والسياسية ،             
باعتبـار أن   وذلك   ،اساافهي املمثل الوحيد على املسرح الدويل وأصبح دورها يتجاوز دور الدولة يف تنفيذ سي             

العامل االقتصادي هو احملرك األساسي للعالقات الدولية وحمديد أمناط السياسات ووسيلة للتعامل وملواجهـة              
،وذلك بشكل غري مباشر من خالل املؤسسات واهليئات الدولية املتعددة اجلنسيات            التهديدات املوجهة ملصاحلها  

ومتلك أهداف ومصاحل مشتركة وتعمل على الساحة الدولية بتناغم جيعـل            اليت متارس أساليب اقتصادية وسياسية    

.ليث زيدان،  مرجع سابق- 182

2- حممد صبحي التريب، مدخل اىل دراسة الشركات اإلحتكارية متعددة اجلنسيات النفط و التنمية ، بغداد ، ص 26.
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منها شركات مؤثرة على دول العامل املختلفة من خالل التفاوض واحلوار املباشر وغري املباشر وتبـادل املـصاحل                  
184.لتحقيق سياساا املشتركة يف جمال العالقات الدولية

بارة عن منظمات أو مؤسسات وتكتالت اقتـصادية        عوتعرف الشركات املتعددة اجلنسيات بأا      
دولية متعددة اجلنسيات وهي مؤسسات تنشئها وتسيطر عليها الدول الرأمسالية الغنية، حبيث متارس أسلوب              
الضغط االقتصادي والسياسي على الدول والتجمعات الدولية األخرى يف العامل لتحقيق أهدافها ومـصاحلها             

185.على مستوى العالقات الدولية"سيكي يف اقتصاد السوقالنيوكال"عرب فرض النموذج 

و من هنا تظهر مسامهة الشركات املتعددة اجلنسيات يف احلياة السياسية للبلدان اليت متـارس فيهـا                 
صادية و استغالهلا لـصاحل هـذه       رتباطاا مع الكثري من دول العامل مبشاريع اقت       اا االقتصادية الضخمة و ا    نشاط

ذا ما جعلها أداة ضغط فعالة يف التأثري على التوجه السياسي هلذه البلدان و التدخل يف شـؤوا                  ، و ه  دانالبل
الداخلية لكي تضمن مصاحلها  من خالل دعمها للنهج السياسي الذي يوفر هلا إمكانية اإلستمرار يف حتقيـق                  

للوقوف ضد حكومات هـذه  كأن تقوم دول املقر هلذه الشركات بتسخري فروعها يف دول أخرى        .هذه املصاحل   
.الدول يف حاالت اخلالف مع أية دولة منها

و  ،التعاون و التفاهم بني الشركات متعددة اجلنسيات و بني الـدول األم           و هذا يأيت من خالل      
مـن قـدراا و قوـا        ذا تتحول هذه الشركات  اىل واسطة لتنفيذ سياسة  هذه الدولة، و هذا انطالقا من               

تبين مواقـف   ليت متارسها يف كثري من األحيان من خالل ضغوطها على حكومات دوهلا  من أجل                ا اإلقتصادية  
.186معينة يف العالقات الدولية و مبا خيدم مصاحلها ال سيما يف جمال السياسة اخلارجية 

تلعب الشركات املتعددة اجلنسيات دورا متزايد احليوية يف        ويف سياق العالقات االقتصادية الدولية      
إنشاء وحدات  ، وذلك من خالل أنشطتها واهتماماا واليت تسعى إىل          ملية تنفيذ السياسات اخلارجية للدول    ع

خمتلفة عرب العامل واالستثمار داخل هذه الدول بشكل يسمح هلا بالتأثري مباشرة على أنشطة هـذه الـدول،                 
وذلـك بالتعـاون مـع       ،أو خدمات وخصوصا من جانب تبادل املعارف فيما بينها يف إطار إنتاج أو بيع سلع              

دف استغالل املوارد املتاحة وتفعيل أداء األنشطة بشكل متظـافر         تقع يف دول خمتلفة من العامل       املؤسسات اليت   
187.يستفيد منه اجلميع

األعمال التجارية واألنشطة االقتصادية دورا مهما      وتلعب الشركات املتعددة اجلنسيات من خالل       
لسياسة اخلارجية، وهذا يف إطار التعاون مع منظمات غري حكومية أخرى يسمح بتفعيـل              يف حتقيق أولويات ا   

، األمر الذي من شأنه تغـيري طريقـة         العالقات الدبلوماسية ضمن ما يسمى بالدبلوماسية اجلديدة غري الرمسية        

184- NIZAR Kanoua, Samir nassar, The trap of  undebtednass as a style used by groups of
international economic pressure ,atishran university journal for studies and scientific ,research
economic and legal science , vol 28, n 1 ,2006, p 73.

.14، ص 2003/فيفري16، 11998، دمشق، العدد جريدة البعثعبد الناصر ناصر، مالمح الرأمسالية املعوملة وخصائصها، -185
.244،ص 1998،القاهرة، منشورات اجلامعة املفتوحة، الطبعة الرابعة ، ، العالقات السياسية الدوليةعدنان طه الدوري-3

187- Antoine zakhia sefir, les code de conduite des  entreprises multinationales , L.L.M.
international businesse Law, université of Ottawa, p 73.
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،وتقدمي أكرب قـدر     التعامل الدويل حتت غطاء القانون الدويل وإعطاء صفة وكالء لسياسة الدولة هلذه الشركات            
ممكن من املساءلة داخل اتمعات والتركيز على قضايا مثل مكافحة غسل األموال واألوراق املاليـة ومكافحـة         

وكل هذه االهتمامات جعلت الشركات املتعددة اجلنسيات تفضل قواعد موحـدة داخـل            اخل ، ...اإلرهاب
188.ل اليت قد تنشأ بني الدولالدول تسهل عملية التعامل الدويل يف جمال جتنب املشاك

ويظهر دور الشركات املتعددة اجلنسيات من خالل آلية االستثمار املباشـر يف اخلـارج واختـراق         
وهي إستراتيجية تقوم عليها العديد من ،األسواق اخلارجية عن طريق التصدير وإقامة شبكة من املبيعات اخلاصة ا

لية وهذا من خالل التعاون الدويل بني الـشركات عـرب       الدو" OXFAM"وكسفامأ منظمةالشركات مثل   
يفسر التطورات األخرية هلذه الشركات يف إطار العالقات الدولية وامتدادها إىل دول العامل الثالث               والذيالعامل ،   

عـن وعوملة األنشطة الدولية هلذه الشركات يف جمال نشر املعرفة عرب اتمعات الدولية وحتسني كفاءة األسواق                
.طريق االستعانة مبصادر خارجية

، األمر الذي يؤدي وهذا يف إطار التفاعل بينها وبني سياسة احلكومة يف اال االقتصادي والسياسي
إىل منو دور هذه الشركات يف تنفيذ السياسة اخلارجية والتدخل يف احلياة السياسية الذي يزيـد مـن قـدرة        

عيل املنافسة على املـستوى الـدويل يف ضـوء أنـشطة هـذه              احلكومات على إجناز أهدافها من خالل تف      
189.الشركات

الشركات املتعددة اجلنسيات تسعى إىل حماولة النهوض بقواعـد التعامـل           وجتدر اإلشارة إىل أن     
الدويل، من خالل إقامة عالقات دبلوماسية فيما بني الدول قائمة على احلوار والتعايش الدويل وبعيـدة عـن     

ويف تثبيت   ،كل الدولية السيما منها االقتصادية، واملسامهة يف عملية السالم واألمن الدويل          الصراعات واملشا 
يف اوإسـهاما شركة تلمسان الكندية   ، ولعل أهم األمثلة   البنية التحتية اليت تعكس طبيعة السياسات اخلارجية      

يف ) Shell(وشل )Royal Dutshe(وشركة رويال دوتش بعض مناطق استخراج البترول يف السودان، 
يف ) Free port macmoran rio tinto(نيجرييا، وشركة فري بورت مـاكموران ريـو تينتـو    

وهي من بني عدة حاالت اليت ألقت يف كولومبيا،) British Petrolium(أندونيسيا، وبريتيش بتروليم 
املـشاكل والـصراعات    الضوء على التداخل الضروري بني قطاع األعمال ودوره يف السياسة اخلارجية وحـل            

190.الدولية

وباحلديث عن أنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات فإا قد تقوم أحيانا بأعمال ال تعكس النشاطات              
السياسية واالقتصادية وما    ولكن مبا أا تتوسع يف أعماهلا وأنشطتها       ،اليت تقوم ا وال تكون يف صميم اهتماماا       

فإا يف النهاية جتد األسباب اليت متكنها من معاجلة موضوعات تتعلق  غرافية ،   ذلك من آثار اجتماعية وج     سيتبع  

188  - Pell Says, Business: NGO Alliance Marks, "New diplomacy"
http://www.Law.virginia.edu/html/news/spr/pell.htm: February  2006.16/03/2009.
189  - John h dunning, la multinationalisation de l’entreprise , http:// www.univtlse1.fr//lereps
formet/ supportsped/ ecoindustrielle/auteure/duning.html.16/03/2009.

.353حممد أمحد عبد الغفار ، مرجع سابق، ص -190
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ليس رد أا تم بقيمها املعنوية واإلنسانية وإمنا ألن          ،حبقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية والتنمية املستدامة     
غوط وإقامة العالقات الدولية يف     تلك املعاجلات تصب يف اجتاه حتقيق املصاحل التجارية واالستثمارية ورفع الض          

191.إطار تفعيل قضايا السياسة اخلارجية

ويف ظل متغريات العوملة تسعى الشركات املتعددة اجلنسيات إىل ممارسة أنشطتها مبا يتوافق ومتطلبات 
ومبا يسمح بتحقيق أهداف السياسة اخلارجية خاصة عرب مسامهتها يف تغيري جدول األعمـال للدولـة                العوملة  

وذلك جلذب االستثمار األجنيب من خالل التعاون مع منظمات غري حكوميـة أخـرى يف إطـار آليـات                   ،
ومعاجلتها بشكل يسمح هلا بتمثيل أكـرب  دبلوماسية املنظمات غري احلكومية والعمل على حل املشاكل الدولية        

مثلـة يف الـشركات املتعـددة       حصة يف السوق الدولية مما يزيد من منو التحالف بني املنظمات غري احلكومية امل             
192.اجلنسيات وسياسات احلكومة والتعاون فيما بني الدول النامية منها واملتقدمة إلحداث التعايش الدويل

وميكن القول وانطالقا من االعتبارات السابقة فإن مرتكزات الشركات املتعددة اجلنـسيات يف             
:تنفيذ السياسة اخلارجية تظهر يف اآليت

من االقتصادي والسياسي اجلماعي للدول، دف حتقيق االستقرار وحتقيق توازن القـوى   احلفاظ على األ  -1
بني الدول وإحالل السالم الدويل

ملختلفة وتأمني املتطلبـات    احملافظة على هيمنة وسيطرة الدول الرأمسالية املتقدمة على ثروات العامل ا           -2
لة أو ضعفها يربط بني متطلبات اهليمنة اخلارجية وبـني          اجات الالزمة هلذه اهليمنة، ذلك أن قوة الدو       واالحتي

مثل بريطانيا بعد احلرب العاملية الثانية أصبحت كلفة اهليمنة أكـرب مـن حجـم ثرواـا         ،إمكانات الدول 
.ومواردها

يفزيادة قوة الدول السيما الدول الرأمسالية املتقدمة اقتصاديا وسياسيا بشكل مستدام وتوسيع اال اجلغرا-3
هلذه الدول إضافة إىل احتواء األقطاب والقوى االقتصادية والسياسية اجلديدة الناشئة خارج إطار سيطرة               واحليوي

193.الدول املتقدمة

ل احتياجـات اتمـع ضـمن       التشاور مع اخلرباء السياسيني واألكادميني احملليني ومراكز البحث حو         -4
اسية منها واالقتصادية، والتشاور مع الدول اليت جتري فيها أعمال هذه           السياحلياة  الدولية اليت يواجهها    التحديات  

.الشركات كاجلماعات احمللية والسلطات احمللية واإلقليمية واحلكومات
تطوير وإجناز آليات لتمحيص ومراجعة السياسات اخلارجية اليت تعاجل ختفيف حدة املشاكل الدوليـة   -5

.نساين وبيانات األعمال واألنشطة املمارسةكالسياسات اليت تدور حول السلوك اإل
استقطاب وتقدمي النصح للحكومات والتأثري على أعمال وسائل الدولة لتسهيل احلـوار بـني الـدول                 -6

.وحمادثات السالم والقيام بدور املفاوضني من خالل الترويج لدور السالم وترقيته

.354، ص املرجع نفسه-191
192 - Pell- Says, op.cit
193 - Nizar Kanoua, op.cit , pp 77-78.
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وكـاالت  البيئة بالتعاون مع جهات دولية مثل        تصميم مشروعات لتنمية اتمعات ومشروعات حلماية      -7
.اليت تتناسب اختصاصاا مع املشروعات املطروحةالتنمية والبنك الدويل واملنظمات اإلنسانية

ميـة احملليـة والقوميـة      التعرف على أساليب حل املشاكل الدولية والصراعات العالقة ومشروعات التن          -8
194.رى من املنظمات غري احلكوميةاليت قد تقدمها أطراف أخواإلقليمية 

منظمة  الذي أصدرته  كمرشد حقوق اإلنسان اخلاص حبقوق اإلنسان      االلتزام علنا باحترام حقوق اإلنسان     -9
وإعالن حقوق اإلنسان الصادر عن منظمة األمم املتحدة ،لتقتدي به الشركات املتعددة اجلنسيات  العفو الدولية 

.احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةحول احلقوق السياسية واملدنية و
اصة االقتصادية منها دعم البحوث الداخلية واخلارجية خاصة اليت تتعلق مبخاطر املشاكل الدولية خ        -10

من تلـك    سات واملمارسات اليت ميكن أن حتفف     التعرف على السيا   اواليت ميكن من خالهل    ،الدولوآثارها على   
ياسات الدول، وذلك من خالل العمل مع شركات أخرى البتداع سياسات متماثلة            املخاطر اليت قد تواجهها س    

.تعىن مبسائل البيئة وحقوق اإلنسان
ضمن إقامة عالقات دبلوماسية قائمة علـى احلـوار         توفري مهارات العمل لتحقيق عملية السالم الدويل         -11

.خارجية رشيدةوالتشاور، كدعم أسس العالقات العامة وتسهيلها مبا حيقق سياسات
يظهر دور الشركات املتعددة اجلنسيات يف جمال تنفيذ أولويات فانطالقا من هذه املرتكزات 

وأهداف السياسة اخلارجية ضمن آلية الدبلوماسية غري الرمسية والذي أصبح دورا متناميا يعمل على تفعيل 
لعمل بشكل مجاعي حلض الدول الغنية العالقات بني الدول، ويسمح بإصالح مؤسساا الرمسية وحكوماا وا

اليت من أحد على التعامل مع الدول الفقرية مبا خيدم سياسات تنسجم ومصاحل الدول يف ظل منظومة العوملة
مساا هو انتصار العامل االقتصادي داخل دائرة صنع القرار السياسي واالقتصادي للدولة واليت تفرض عليها 

.سياسات اخلارجية وتنفيذها أمام الدول األخرىاختيار وسائل مناسبة لرسم ال
فالشركات املتعددة اجلنسيات تقوم بأنشطة حمددة األهداف تؤثر يف التفاعالت السياسية داخل الدول 

شركة التلفون والتلغراف   تنعكس بشكل ملحوظ على ممارسات السياسة اخلارجية مثل         و،يف الكثري من ااالت   
تقوم بصناعة أجهزة إلكترونية، فبحكم نشاطها يف جمال االتصاالت أقامت الشركة            وهي شركة أمريكية  الدولية

الذي كـان  الرئيس املاركسي اللنيديعالقات قوية مع املخابرات األمريكية واليت حاولت احليولة دون انتخاب     
مهدت له   حيث اللنيديوالذي انتهى بانقالب ضد      فرع الشركة يف شيلي   مييل إىل فرض سيطرة حكومته على       

195.الشركة بتخفيض نشاطها يف الشيلي وإحداث اضطراب اقتصادي ا

يونال أالرتجملة أنترناسوهي دراسة نشرت يف " األعمال والرتاع"نقلت من ورقة قدمت بعنوان مرجع سابق،حممد أمحد عبد الغفار،-194
)International Alert ( 1999يف موضوع حول ملتقى اقده أمري ويلز وجملس األولويات االقتصادية يف أبريف عام.

195 - Kjell arne ringbak, corporation and foreign policy in David baldwin,ed America in an
interdependent world, Hanover , university press of new England 1976, p p 9.13.
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واليت كانت هلا    الشركات البترولية العاملة بالشرق األوسط املسماة باألخوات السبع       وهناك أيضا   
سياساا احملددة يف الشرق األوسط من خالل إتباعها سياسات أساسها إقامة عالقات الـصداقة مـع النخـب                  

.ية العربيةالسياس
من خـالل شـركة   1979وجتدر اإلشارة إىل حالة مهمة جدا من السياسة اخلارجية الكندية سنة       

بنقـل  "joseph clarckجوزيف كـالرك وتدخالا بعد إعالن "Bell Canad"التلفون الكندية 
ا كانت تقـوم    ، فكان رد هذه الشركات قويا خاصة وأ       السفارة الكندية يف إسرائيل من تل أبيب إىل القدس        

بنشاط يف اململكة السعودية فشنت محلة سياسية على مستوى الرأي العام الكندي وجملس الوزراء حذرت فيهـا                 
رئيس الوزراء خبطورة هذه اخلطوة اليت ستؤثر على مصاحلها يف الشرق األوسط وكانت النتيجة هو تراجع رئيس                 

196.الوزراء حتت ضغط هذه الشركات

لوماسية النخبة احلاكمة أداة لتنفيذ السياسة اخلارجيةدب: املبحث الثالث
تطلق السياسة اخلارجية يف مقابل السياسة الداخلية وذلك بناء على االخـتالف يف األدوات ومنـط           
السلطة وطبيعة املدخالت واملصادر املؤثرة يف كل منهما، فالسياسة اخلارجية هي امتداد طبيعي للسياسية الداخلية،    

امسة يف هذا الربط هي املصلحة الوطنية املتضمنة موعة املكونات يف أوهلا األهداف الوطنية والقـيم               والوحدة احل 
ومنط النظام واالعتقادات، وذلك من خالل جمموعة األنشطة املتمثلة يف جمموعة املطالب واحلاجات النابعة مـن                

.ولة لتحقيقها يف البيئة اخلارجيةالبيئة الداخلية، وتسعى الد
ذه األنشطة هي تلك اسدة من طرف جمموعة من األفراد واجلماعات هلم القدرة على التأثري               ه

يف جمريات السياسة اخلارجية وتفعيل طبيعة العالقات الدولية مبا يتماشى واملعايري الدوليـة والـذين ميثلـون                 
197.العناصر الفعالة والنخبة احلاكمة داخل اتمعات املعاصرة

اخل اتمع تلك املتغريات التقليدية للبيئة الداخلية واليت تؤثر بشكل أو بآخر على    ومتثل النخبة د  
البيئة اخلارجية كجماعات املصاحل واألحزاب السياسية وقطاع األعمال املمثل يف القطاع اخلـاص، والـيت               

ارسها بعض القـوى    وذلك من خالل التأثريات اليت مت      ،تتعدى أنشطتها السياسة الداخلية إىل السياسة اخلارجية      
من خالل حماولة كسب اخلربة القومية يف جمال ،االجتماعية يف الدولة على عملية وضع السياسة اخلارجية وتنفيذها
وإقامة العالقات القائمة على االتصال والتعايش التعامل اخلارجي والسعي إىل ترك شعور بالرضا جتاه باقي الدول 

198.ديدة بعيدة عن اجلهات الرمسيةالدويل يسمح مبمارسة دبلوماسية ج

.129، ص ، مرجع سابقحممد السيد سليم-196
نوفمرب -هـ 1428، ذو القعدة 37، العدد جملة الدبلوماسيعامر مصباح، صناعة السياسة اخلارجية التخطيط يف مواجهة الضغوط، -197

.41دية، ص م، معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة اخلارجية، اململكة العربية السعو2008
، ص 1999املكتب اجلامعي احلديث، ، مصر، ، االزاريطة السياسة اخلارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدةعبد الرمحن يوسف بن حارب، -198
62.
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وتعترب النخبة احلاكمة الواجهة األساسية للمتغريات الداخلية من خالل أنشطتها يف توزيـع املـوارد          
والدخول يف اتمع وأثرها يف بلورة اجتاهات معينة إزاء العامل اخلارجي، وذلك باعتمادها على التفسريات غـري                 

ية اليت جتد طريقها إىل بعض الفئات داخل اتمع واليت تتوافق مع التفـسريات              الرمسية لألحداث والوقائع اخلارج   
199.والتوقعات الرمسية مما يسمح بفهم الواقع الدويل بكل متغرياته

عدد من األفراد يف جماالت األعمال املـصرفية والـصناعة واالقتـصاد            وتضم جمموعات النخبة    
والذين ينشطون من خالل جمموعة كبرية من املؤسـسات اخلرييـة    ،  والقانون واألوساط األكادميية واحلكومية     

يعملون على ختطيط السياسات الداخلية واخلارجية يف شكل آراء تعمل علـى دعـم              ،واملنظمات واملفكرين 
ويف هذا الصدد يقـول      احلكومة وسياساا وحتديدها من خالل مجاعات الضغط وأنشطة األحزاب السياسية،         

أن النخبة احلاكمة تعترب مدرسة لرجال الدولة وتقترب من كوا جهـازا  "Josif kraft"جوزيف كرافت 
يف وصفه للنخبة احلاكمة بأا جمموعة من الرجال ينشطون "Right Miler"رايت ميلر تابعا هلا، ويضيف 

القطـاع  بطريقة تؤثر على جمرى األحداث واملواقف الدولية ،واسدة يف األكادميني والسياسيني ومؤسـسات              
200.اخلاص واليت تعترب األكثر نفوذا يف ختطيط السياسة اخلارجية

وذلك من خالل املطالبة بـتغريات       ،وتعكس النخبة احلاكمة أو السياسية أسس ومبادئ الدميقراطية       
خالل حركات التحـرر    تتماشى وتطبيق السياسات الدميقراطية وفق آليات التعامل والسالم الدويل، السيما من            

ت املثقفة والفئات الشعبية ومجاعات املصاحل واألحزاب السياسية ورجال األعمال واليت تلعب الـدور              والفئا
الوطين يف التأثري على جمريات األحداث الدولية والعمل على التأثري يف صياغة قواعد جديدة لعملها وتوسـيع           

201.حركتها لتشمل احليز اخلارجي للدولة

خالل لعب دور الوساطة بـني الـدول        يذ السياسة اخلارجية من     يظهر دور النخبة احلاكمة يف تنف     
وخلق حمادثات غري رمسية بينها جتسد دبلوماسية بعيدة عن األطراف الرمسية ،وذلك من خالل أعمـال غـري          

يقوم ا أطراف وأفـراد بـصفتهم        رمسية تسعى إىل تسهيل حل املشاكل وتبادل األفكار والتعايش بني الدول          
.ممثلني عن جوانب رمسيةصية وليس كالشخ

هذه األنشطة تعمل على تبادل املشاركني والتصورات واالهتمامـات والتركيـز علـى املـصاحل             
واالحتياجات األساسية داخل الدول واملشاركة يف حتليل القضايا الراهنة واملشاركة يف صنع أفكار جديدة حلـل                

ء الثقة عرب خطوط الدول ووضع خطوط االتصال وكشف واليت اهلدف منها هو تعزيز العالقات وبنا،هذه القضايا
وذلك من خالل اجلهات الفاعلة غري الرمسية يف       اخليارات واملصاحل واالحتياجات اليت ميكن أن جتمع بني الدول،          

.35–34ص ص ،1997ب ط ،الكويت، منشورات ذات السالسل،، نظرية السياسة الدولية،إمساعيل صربي مقلد-199
200 - William domhoff, who roules American ? practice hall 1967 , pp 63.71.

، احلركات االجتماعية وتطور احلالة االحتجاجيةمركز البحوث العربية واإلفريقية، -201
www.ararcegypt.org/ admine/ upload/ doc3c/el 20% ,HARAKAT 20%
ALAGTMAYA.doc.13/03/2009.
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القطاع اخلاص واألكادميني ورجال األعمال، والتفاعل فيما بينها إلعطاء دفع لتسيري الـسياسات اخلارجيـة    
202.ر بني الدولوتعزيز احلوا

اتمعات احمللية على التعامل مع القضايا      وجتدر اإلشارة إىل أن النخبة احلاكمة تعمل على مساعدة          
على املستوى الدويل واجلمع بينهم عرب خطوط االتصال ومشاريع األعمال املشتركة واحلوار بينـها وتـوفري             

ن خالل الكيانات غـري الرمسيـة املتمثلـة يف          الفرص للمشاركة يف قضايا السياسة اخلارجية واليت تتجسد م        
من خالل خلق بنية حتتية مؤسسية لبناء الدولة والتأثري          مجاعات املصاحل وحركات التحرر واألحزاب السياسية،     

.على البيئة السياسية الدولية يف شىت ااالت وتعزيز احلوار على الصعيد احمللي واإلقليمي ومنها الدويل
الفاعلة اليت تنشط حتت غطاء النخبة احلاكمة أصبحت أنشطتها تتعدى اإلطـار            لذلك فإن اجلهات    

وذلك من خالل حماولة الكشف عن االجتاهات اجلديدة يف تنفيذ الـسياسة اخلارجيـة               ،احمللي إىل اإلطار الدويل   
.ة احلاكمةووصف التغريات الدولية واإلطالع عليها من خالل اجللسات غري الرمسية يف إطار دبلوماسية النخب

مجاعة الضغط آلية لتنفيذ السياسة اخلارجية: املطلب األول
تعترب مجاعات الضغط أو مجاعات املصاحل من اجلماعات ذات الطابع غري الرمسي غري احلكومي املؤثر               

اسة يف جمال السياسة اخلارجية والعالقات الدولية ،واليت تقوم بأنشطة تنحصر يف حماولة التأثري على عمليـة الـسي    
اخلارجية عن طريق الضغط على السلطتني التشريعية والتنفيذية وشن احلمالت اإلعالمية على مستوى الرأي العام               

203.وحماولة التأثري يف سري العالقات الدولية مبا يتوافق ومتطلبات التعايش الدويل

جمموعة مـن  بأا جمموعة من األفراد جمتمعني يف تنظيم معني على أساس       وتعرف مجاعات الضغط    
قد تكون مشتركة ألجل حتقيق أهداف مشتركة يف إطار قانوين، حبيث تسعى للضغط علـى الدولـة      ،املبادئ

باعتبارها جمموعة كبرية من اجلماعات      واحلكومة ومحلها على تلبية مطالبهم مبا خيدم أهداف السياسة اخلارجية         
عالقات اجتماعية خاصة تفرض على أعضائها منـط  العرقية متثل وجهات النظر السياسية يف طابع طوعي تربطهم         

قد تكون هلم مصاحل يدافعون عنها وقد تكون أهداف يسعون لتحقيقها، حبيث تؤثر              ،معني من السلوك اجلماعي   
وهذا قد جيعل من املمكن أن تكون إحدى        مل مسؤولية احلكم يف نفس الوقت،     على سياسة احلكومة وترفض حت    
علي يف تسيري السياسات اخلارجية والعالقات الدولية للدولة جتاه الدول األخرى هذه اجلماعات هي احلاكم الف    

204.دون أن يظهر ذلك

وتتفاوت أنواع مجاعات الضغط اليت تنخرط يف أنشطة دف إىل التأثري على السياسة اخلارجيـة               
اليت تم بصفة خاصة     حتادات العمال ورجال األعمال واملزارعني    فهناك مجاعات الضغط االقتصادية كإ    ،  وتنفيذها

بقضايا التجارة والتعريفات اجلمركية، ومتيل اجلماعات العرقية إىل االهتمام بالعالقات مع الدول اليت تنتمـي إىل                

202 - Diana chiguse , track 2 citizen diplomacy .http:// www.beyondintractability.org/essay/track
diplomacy , august 2003 .12/03/2009.

متيل، الواليات املتحدة األمريكية، ترمجة حممد بن أمحد مفيت، حممد السيد سليم، اململكة العربية ، جامعةتفسري السياسة اخلارجيةلويد جنسن، -203
.156، ص 1409، 1989السعودية ، عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود، ، الطبعة األوىل، 

.168، ص 1987، ب طالكويت ، الربيعان للنشر، ، أصول النظم السياسية املقارنة، كمال املنويف-204
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وذلـك  أعراقها من خالل بناء أسس للدبلوماسية غري الرمسية تشارك فيها هذه اجلماعات بطريقة غري رمسيـة ،                
أولويات وأهداف السياسة اخلارجية كاالحتاديني العماليني ومجعيات األمم         بالضغط والتأثري على جمريات تنفيذ    

205.املتحدة

ويف إطار بناء عالقات تعاونية ودبلوماسية بني الدول تعد مجاعات الضغط املرتبطة بدول أجنبية من               
السياسة اخلارجية من أهم أشكال مجاعات الضغط املؤثرة يف ميدانخالل الروابط العرقية أو العقائدية املشتركة، 

بني الدول واليت تسهل عملية التأثري املتبـادل        " مجاعات الربط "،وذلك أن تلك اجلماعات تشكل ما نسميه        
،مبعىن هي مجاعات تنشط يف إطار الدبلوماسية غري الرمسية واليت تؤثر من جهة أخرى يف السياسة اخلارجيـة                  

.تتلك اجلماعابشكل يتوافق ومصاحل الدول األجنبية املرتبطة ا
ويف هذا السياق يظهر دور هذه اجلماعات يف األنشطة الدبلوماسية غري الرمسية، فقد تبني من دراسة         

أن هناك عالقات قوية بني قـوة     ،حول السلوك التصوييت يف مخس وعشرين دولة إفريقية أعضاء يف األمم املتحدة           
في بعض احلاالت قد تتخذ قرار فجانب االحتاد السوفيايت،إىل  التنظيمات الشيوعية يف تلك الدول وبني تصويتها،      

السياسة اخلارجية إلرضاء مجاعات الربط الداخلية كما حدث يف حكومة ماليزيا من خالل قرار االعتراف حبكومة 
206.الصني الشعبية لكي حتصل على تأييد املاليزيني الصينيني

وط كوسيلة حلمـل اجلهـات الرمسيـة        مارس الضغ وجتدر اإلشارة إىل أن اجلماعات الضاغطة ت      
ففي اجلانب االقتصادي تعمل على حماولة إجياد فروع وأسواق هلا يف   املسؤولة عن اختاذ قرارات ختدم مصلحتها،     

تعمل من أجل   اليت  اخلارج كاملصارف العاملة فمثال الشركات األمريكية ذات املصاحل االقتصادية واملالية باخلليج            
، فتسعى إىل التأثري على قرارات احلكومة األمريكية جتاه دول اخلليج لتكون أكثـر              مريكاالتقارب بني العرب وأ   

وإقامـة عالقـات    االقتـصادية   مرونة واحتراما هلذه الدول بغية خلق مناخ سياسي حيقق هلا استمرار مصاحلها             
تلعب دورا فعاال يف إحداث كما توجد هناك مجاعات املصاحل العرقية والقومية اليتدبلوماسية ودية بني الدولتني،

.التقارب الدويل العرقي بني الدول
وتعتمد مجاعات الضغط يف إطار قضايا السياسة اخلارجية على تصميم استراتيجيات وتكتيكـات       
لدعم السياسات والشروع يف مبادرات لتعديل القوانني للتعرف على املشاكل وإجياد احللول واملشاركة فيها،              

ن وظائف مجاعات الضغط ختتلف من دولة إىل أخرى ال سيما بني الدول الـصغرية ذات                ويف هذا السياق فإ   
مما جيعلها تتأثر بالواقع     الدميقراطيات الناشئة واليت تسعى فيها مجاعات الضغط إىل جذب انتباه وسائل اإلعالم،           

.األمر الذي يعطيها صيغة دوليةالدويل والعالقات اخلارجية ،
الـشركات  ل املتقدمة تعمل مجاعات الضغط باستراتيجيات خمتلفـة فمـثال        هذا و يف مقابل الدو    

اليت تنشط يف مناطق خمتلفة من العامل فهي حترص على مصاحلها واستثماراا الضخمة الجتاهات سياسة                البترولية
رتعـج هـذه   هذه الدول إزاء الدول األخرى، فأي وسيلة معادية هلذه الدول املنتجة للبترول من املفروض أن ال ت 

.157لويد جنسن، مرجع سابق، ص -205
.159، 158، 157املرجع نفسه، ص ص -206
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ومن هنا يكون هلذه الشركات البترولية مـصلحة        الشركات ألن هذا العداء سينعكس على مصاحلها بالضرر،         
207.مؤكدة يف االحتفاظ بعالقات ودية مع هذه الدول يف إطار دبلوماسية قائمة على حسن التعامل الدويل

ية يف قضايا عديدة من قانون تأثري كبري على جمريات السياسة اخلارجن مجاعات الضغط هلا  إلذلك ف 
التمويل واملساعدات اخلارجية والتجارة واحلد من املشاكل العالقة، كالتعدي على حقوق اإلنسان وانتهاكات             

دورها يف تفسري ،وذلك من أجل تعزيز مصاحل بعض احلكومات األجنبية، وهذا ما جيعلها تلعب األنظمة التجارية
ولية العالقة وممارسة الضغط على الصعيد احمللي والدويل عن طريق اجلمعيـات            اآلثار املترتبة على املشاكل الد    

اليت تنشط فيها وأيضا عن طريق جمموعات املهاجرين اليت هلا الدور األساسي يف تعزيز العالقات بني الـدول                  
اليت تنـشط  واجلمعيات املكسيكية األمريكيةة مثلعن طريق التبادل واحلوار واستغالل التكنولوجيات اجلديد     

اليت تسعى إىل إقامة حتالفات مع مجعيات مماثلة يف          جلمعيات األرمينية واليونانية  يف قضايا اهلجرة واحلدود وأيضا ا     
208.املصاحل واألهداف يف دول أخرى خاصة يف القضايا اليت تتعلق بالتأثري على السياسة اخلارجية

لى قضايا السياسة اخلارجية على العديـد       فإن مجاعات الضغط تعتمد يف تأثريها ع      ويف هذا اإلطار    
ولعل من الوسائل اليت تسمح هلا بالتأثري املباشر وتعزيز فعالية أنشطتها سواء كانت وسائل رمسية أو غري رمسية                  

:أهم هذه الوسائل
من خالل االتـصال     ،تعمل مجاعات الضغط على التأثري بوسائل خمتلفة على سياسة الدولة اخلارجية          -1

مـستخدمة يف ذلـك      ،يق رؤسائها باملسؤولني لتنفيذ آرائها وتدافع عن مصاحلها       شخصيا عن طر  
.الرسائل اخلاصة

مع التأثري علـى     ،استخدام وسائل اإلعالم اليت تؤثر عليها اجلماعات واليت متلكها بشكل غري رمسي           -2
لضاغطة وهذا يدخل يف إستراتيجية اجلماعات ا،وسائل اإلعالم األخرى اليت متلكها شركات دولية      

يف حتقيق أهدافها يف جمال السياسة اخلارجية والعالقات الدولية، والذي يـرتبط مبـدى فعاليـة                
.اجلماعة اليت ترتبط بشكل أو بآخر بإمكانياا املادية

تسعى من خالله إىل استغالل املصاحل اخلاصة علـى  و الذي حماولة التأثري على الرأي العام وسلوكه،       -3
مجاعة مبا حيقق أهدافها يف التأثري على سياسة الدولة اخلارجية كما حيدث مع             حساب املصلحة العامة    

.إخل... الصهيوين واجلماعة الكاثوليكية
التركيز على الفئات االجتماعية املهمشة اليت ترى فيها اجلماعات الضاغطة من أهم الوسائل ألجـل          -4

.الضغط على سياسة الدولة على الصعيد احمللي والدويل

.169ص ،مرجع سابقمهنا،حممد نصر -207
208 - Jacqui  porth, les groups de pression et la politique étrangère, revues électronique de l ‘usia,
volum1, n 9, juillet 1996. http:// www.usinfo.state.gov/ journal/ itps/ 0796/jipf/
FRPOJ09.htm18/03/2009.
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على اعتبار أن إقناعها أو إثارة اهتمامها بفكرة سوف يدفعها إىل            ،الت دعائية إىل اجلماهري   إقامة مح -5
209.التأثري على جهاز صنع القرار فيها يتعلق بالشؤون اخلارجية

فاعتماد مجاعات الضغط على مثل هذه الوسائل جعلها وحدة متكاملة ومستقلة بسياساا تعمل             
ومـؤمتر  احتاد العمال األمريكي، كما حيدث مع آثار مهمة يف التنسيق الدويل   حتت غطاء سياسة الدولة وتنتج    

American federation of labor, Conress of industrialاملنظمـات الـصناعية   
organization رفالربغم من أن االحتاد هو تنظيم يهدف إىل محاية مصاحل العمال األمريكيني إال أنه قد طو ،

متكامال للسياسة اخلارجية أصبح تدرجييا جزء متكامال من برناجمه العام، وتفسري اهتمامه بقـضايا              لنفسه برناجما   
السياسة اخلارجية هو أن مصلحة االحتاد يف تقوية مركزه إزاء الشركات األمريكية الصناعية تتطلب تقوية احتادات           

210.العمال يف الدول األخرى أين تعمل هذه الشركات

،ة اخلارجيةجمال العالقات الدولية والسياس   ائل اليت تنشط فيها مجاعات الضغط يف      ولعل من أهم املس   
مسألة حل الرتاعات وتسوية الصراعات بني الدول، وتعزيز احلوار والتعاون الدويل عن طريق االتصاالت              هي  

الواليات املتحدة  كما حدث يف املناظرة اليت دارت يف         الدبلوماسية غري الرمسية للحد أو التخفيف من الصراع،       
والتخفيف واحلد من الرتاعات الدولية، األمـر        التفاقية الثانية للحد من األسلحة اإلستراتيجية     األمريكية حول ا  

وقد ،شنت محالت إعالمية ضخمةمؤيدة لالتفاقية ومعارضة هلا، حيث     الذي مسح بتكوين مجاعات ضغط ما بني      
زويد اجلماعات املؤيدة  لالتفاقية باملعلومات اليت حتبذ التـصديق       شاركت احلكومة األمريكية يف تلك احلمالت بت      

وذا كانت هذه اجلماعات العنصر الفعال املشارك يف مسألة احلد من األسـلحة والرتاعـات               ،على االتفاقية 
211.الدولية وضرورة إحالل السالم الدويل

د تستغل من طرف الـسياسيني      إال أنه ويف اية املطاف ميكن القول أن هذه اجلماعات الضاغطة ق           
لذلك فإن وجود بعض اجلماعات قد  ،وذلك بغرض حتقيق أهدافهم السياسية     ،"مجاعات الربط "يعرف  ما   السيما

يف طبيعة العالقات بني الدول، فمثال وجود أعداد ضخمة من الصينيني يف بعض دول دث بعض املشاكل السيما حي
لك الدول والصني الشعبية، كذلك فاألقلية اإلسالمية يف اهلند واألقلية          شرقي آسيا يؤدي إىل توتر العالقات بني ت       

اإلسالمية يف الفيليبني تؤرقان احلكومتني اهلندية والفليبينية خوفا من عالقات هاتني األقليتني حبكومات بعض الدول 
ال الدبلوماسـية   وهذا ما جيعل تأثري مجاعات الضغط يقتصر على القضايا الدائمة نـسبيا يف جمـ              اإلسالمية،  

والعالقات الدولية السيما يف حالة األزمات، فهذه اجلماعات ال تستطيع أن تضغط بفاعلية على احلكومة ألن                
، أما معلومات اجلماعة الضاغطة فهي ضئيلة قد جتعل من تأثريهـا تـأثريا ضـئيال    هذه األخرية متلك املعلومات  

ذلك أن تأثري مجاعة معينة قد يلغي تأثري مجاعة أخرى خاصة           ، ضف إىل    القضايا السياسية والعسكرية    وخاصة يف   

.375، ص 1986ب ط ، املكتبة الوطنية،، بغداد،، علم االجتماع السياسيصادق األسود-209
Washington,ca sage, Beverly ailsthe foreign policy  of America labor, Carl Gresham-210

.3 4 5p p,29 1975 series N°,papers
.159لويد جنسن، مرجع سابق، ص -211
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بالنسبة جلماعة املصاحل االقتصادية مما يضعف التأثري النهائي لتلك اجلماعات لذلك كان البد من مشاركة جهات                
.أخرى داخل النخبة تعمل على تعزيز هذا الدور والتأثري يف السياسة اخلارجية

السياسية يف التأثري على السياسة اخلارجيةدور األحزاب : املطلب الثاين
،إن تطور جمتمع ما حيدث من خالل التعقيدات املتنامية للعالقات الداخلية واخلارجية هلذا اتمـع              

واليت توضع يف خدمة احلاجات أو الضروريات األساسية للدول واليت تسعى إىل تسطري منهج يساعد على فهـم                  
وذلك من خالل مشاركة جمموعة من القوى السياسية وإدماجها ضمن          االعتبار،  احلياة السياسية وأخذها بعني     

نطاق التعامل الدويل واملشاركة فيه، واليت أصبحت تؤثر على احلياة السياسية السيما السياسات اخلارجيـة                
ت أو  والتدخل إىل جانب احلكومة للحصول على هذه القرارا        للدول وتتدخل يف صريورة اختاذ القرار السياسي      

.التدخل لتعديل أو تغيري القرار بشكل يكون مقبوال ويؤثر على قضايا السياسة اخلارجية للدول
ومتثل األحزاب السياسية إحدى أكرب هذه القوى السياسية تأثريا على السياسة اخلارجية، فهي متثـل               

تخدمها هذه األحزاب يف املشاركة الطاقة االجتماعية اليت تقوم الدولة بتوظيفها من خالل جمموعة الوسائل اليت تس   
212.يف تنفيذ السياسات اخلارجية للدول

"Francois Gorgwel"فرنـسوا جوجـوال  وتعرف األحزاب السياسية حسب تعريف
ضمن املدرسة الواقعية بأن األحزاب السياسية هي جمموعة منظمة للمشاركة يف احلياة السياسية من خالل السيطرة   

فإن األحزاب السياسية هدفها األول هو التأثري على جمريات        السلطة، ومن هذا التعريف      الكاملة أو املشاركة يف   
السياسة داخل الدولة ومنها خارج الدولة واملشاركة يف تنفيذ أولويات وأهداف السياسة الدولية والـشؤون               

.اخلارجية
ضمن نطاق   ،والذي ميارس نشاطاته  يظهر كشكل من أشكال اجلمعيات اخلاصة       فاحلزب السياسي   

األسس الـيت   الدولة، فهو يعمل يف مناخ من املؤسسات السياسية للدولة وميارس فعال سياسيا يساهم يف إعطاء                
ينبغي الوقوف عليها يف فهم طبيعة السري اخلارجي للسياسة الدولية ويسمح ببلورة سياسة خارجيـة رشـيدة        

.وتبنيها ألساليب دبلوماسية يف التعامل الدويل
السياسية هي مؤسسات أيديولوجية يتفاوت تأثريها يف السياسة اخلارجية وفق تعـددها            فاألحزاب  

فكلما ازدادت األغلبية الربملانية للحزب السياسي ازداد تأثريها علـى           ،ودرجة انضباطها وتبعا هليكلتها ووظائفها    
213.السياسة اخلارجية

ىل املشاركة يف تفعيل العالقات الدولية      إويف إطار الدبلوماسية غري الرمسية تسعى األحزاب السياسية         
أو مع القوى السياسية اليت تنشط من خالل إقامة أسس التعامل الدويل سواء مع احلكومات التابعة للدول األخرى   

وذلك من خالل االتصاالت الشخصية مع هذه النخب املمثلة يف األحزاب السياسي أو مع        داخل هذه الدول،    

/ http:// freemediawatch.org/ mgjalch/ documentنظرية األحزاب السياسيةوف، صالح ني-212
docmajla 12/03/2009.4200605/Arabic/ 6%201 ahzab/html.

.115لويد جنسن، مرجع سابق، ص -213
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أو املمثلني الدبلوماسيني للدول األخرى املقيمني يف تلك الدول ،واملـشاركة يف            أطراف السلك الدبلوماسي    
.وضع جدول أعمال السياسة اخلارجية 

والذي يسمح بتجاوز اال السياسي الضيق من خالل حماولة احلفاظ على العالقات الطيبة فيما بني               
جلهات الرمسية الناشطة يف األعمال الدبلوماسية،      الدول، وإقامة شبكة من العالقات بني األحزاب السياسية وبني ا         

من خالل إحداث اللقاءات غري الرمسية ومناقشة القضايا ذات الصلة اليت حتتاج مصاحل وطنهم إىل التشجيع فيها،                 
214.األمر الذي يعطي متثيال رمزيا لألمهية املعطاة للعالقات مع الدول األخرى

لسياسية يف جمال السياسة اخلارجية والعالقـات الدوليـة         أن تأثري األحزاب ا   وجتدر اإلشارة إىل    
، فدور األحزاب يف النظم التسلطية دورا مهما واليت تتخذ شـكل نظـام           يتفاوت تفاوتا بينا من جمتمع إىل آخر      

ففي االحتاد السوفيايت ومجهورية الصني الشعبية يعترب مركز الفرد يف احلزب الشيوعي أكثر أمهيـة     ،احلزب الواحد 
دوره احلكومي، كذلك يف بعض الدول النامية واليت اختارت نظام احلزب الواحد مثال يف مصر فقد رفـض                   من

الرئيس مجال عبد الناصر إقامة نظام تعدد األحزاب خوفا من أن يؤدي ذلك إىل صراع مستمر بـني األحـزاب                    
امال مؤثرا يف السياسة اخلارجية وسري ويصبح ع،السياسية بتأثري من القوى اخلارجية وتؤثر على االستقرار السياسي

، على اعتبار أن هذه األحزاب تسعى إلحداث التواصل بني الدول فيما يتعلق بقضايا السياسة العالقات الدولية 
215.اخلارجية والشؤون الدولية من خالل حماولة احلوار بني القوى السياسية األخرى

األغلبية الربملانية للحزب السياسي ازداد تـأثريه        اتمعات الدميقراطية فإنه كلما ازدادت    أما يف   
ختضع لتأثري احلزب الليربايل الـدميقراطي،       1951، فالسياسة اخلارجية اليابانية منذ عام       على السياسة اخلارجية  

بينمـا   1960املوقعة مع الواليات املتحدة عـام        معاهدة األمن والذي استطاع أن يفرض التصديق على جتديد        
تأثري األحزاب السياسية يف نظام تعدد األحزاب على الـسياسة          املعارضة غائبة متاما، لذلك فإن       كانت أحزاب 

اخلارجية والعالقات الدولية يكون ظاهرا من خالل ممارسة احلكم وطبيعة سري العالقات الدبلوماسـية بـني                
.الدول

عدد األحزاب أن حتقق قدرا     فقد استطاعت اجلمهورية الفرنسية الرابعة اليت كانت قائمة على نظام ت          
كبريا من االستمرارية يف السياسة اخلارجية وعالقاا مع الدول األخرى لفترة طويلة من حياة اجلمهورية، كمـا                 
كان حلزب العمال الربيطاين دور يف السياسة اخلارجية لربيطانيا من خالل محلته اليت قام ا لرفض انضمام بريطانيا 

الذي قام بتغيري سياسته بعد وصوله إىل السلطة نتيجة خضوعه للضوابط اخلارجيـة الـيت               إىل السوق األوروبية و   
216.حددت االختيارات املتاحة يف جمال السياسة اخلارجية

قد تعكس صورة التنمية احلاصلة داخل الدولة، وذلـك          وجتدر اإلشارة إىل أن األحزاب السياسية     
وحل املشاكل التنموية احمللية أو الدوليـة السـيما التنميـة            من خالل دورها يف حتقيق التنمية داخل الدولة       

543.John Baylis, steve smith, op.cit, P-1

.154لويد جنسن، مرجع سابق، ص -215
.158املرجع نفسه، ص -216
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وذلك من خالل التبشري باأليديولوجيات السياسية اليت تنطلق منها التنمية السياسية وتـوفري الـوعي                السياسية،
وبالتايل استحداث العديد مـن      ،للجماهري باألهداف والقيم والتوجهات السياسية احلاصلة على املستوى الدويل        

البىن الرمسية وغري الرمسية ويئة فرصة املشاركة يف احلياة السياسية بشكل إجيايب وفعال السيما علـى املـستوى                  
217.اخلارجي وإعطاء مظهر التطور السياسي الذي يعكس التفاعل مع التغريات السياسية الدولية

لشعوب يف املـشاركة يف     وذلك من خالل حق ا     ،فاألحزاب السياسية تعكس الطبيعة الدميقراطية للدولة     
األحزاب السياسية هي الفاعلة الوحيدة الـيت       وذلك بدعم من اتمع الدويل على اعتبار أن          ،وضع السياسات 

تستطيع توفري الصورة الدميقراطية للدولة وهذا ما أعطى اهتماما كبريا لسري عمل هـذه األحـزاب علـى                  
يتلقـى   املعهد الدميقراطي الوطين واملعهد اجلهوي الدويل     جند  ، ففي الواليات املتحدة األمريكية      املستوى الدويل 

لتقدمي املساعدة والنصائح لألحزاب الدميقراطية عرب دول العامل ،كما دعم كـال       وكالة التنمية الدولية  الدعم من   
رجية على  املعهدين تنمية هذه األحزاب السيما مشاركتها يف العملية السياسية خاصة يف آليات تنفيذ السياسة اخلا              

.أساس احلوار والتواصل بني األحزاب داخل خمتلف الدول
"west minister"صندوق ويست منستر وقد شهدت دول أخرى جهودا مماثلة بذهلا كل من 

يف أملانيا والـسويد وهولنـدا، وأيـضا      الصناديق املنتسبة إىل األحزاب السياسية    للدميقراطية يف بريطانيا وأيضا     
الدور الـذي تقـوم بـه       وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على         الدولية والصناديق اخلاصة     املؤسسات املالية 

األحزاب السياسية يف تفعيل مشاركة أفراد الشعب يف سياسات الدولة السيما اخلارجية والذي يـسمح هلـا         
218.بنقل صورة التعامل الدويل القائم على احلوار واالتصال الدميقراطي بني الدول

كيات اليت تصدر عنها من لوفاألهم منها هو الس،القيم واألهداف اليت تنادي ا األحزابوأيا تكون   
حيث طريقة معاجلتها للخالفات والرتاعات اخلارجية والدولية ومدى تصرفاا مبسؤولية جتاه القضايا الـسياسية              

ن العبا ذا نفوذا على املستوى      السيما القضايا اخلارجية، هذه السلوكيات اليت تؤثر على مدى جناحها يف أن تكو            
الدويل مثل املشاركة يف دعم واحترام حقوق اإلنسان الذي يعترب عامل مشترك بني الدول للنـهوض باجلانـب                  

، ويظهر ذلك يف حق التجمـع       اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   اإلنساين، وذلك من خالل احلقوق اليت يكلفها        
. واحلوار والتعايش بني الدول

األحزاب السياسية على السياسة اخلارجية يف إطار العالقات الدولية يكون تبعا لطبيعة تلك             فتأثري  
فمثال يف الواليات املتحدة األمريكية يكون تأثريها حمدود تبعا للطبيعة الالمركزية لتلك األحزاب فقيادة               األحزاب

كان يتمتع بأغلبية يف الكوجنرس فـإن       وعلى الرغم من أن احلزب الدميقراطي        ،احلزب تسيطر متاما على األعضاء    

، 2002الطبعة األوىل،معية،دار املعرفة اجلا، اجلزء الثالث،األزاريطة ، التنمية السياسية، دراسة يف االجتماع السياسيالسيد عبد احلليم الزيات، -217
.152ص 

218 - Ivan Doherty, democracy out of balance , civil society can’t replace political parties,
national , democratic Institute for internationale affaire, washington , U S A ? PP 7,8,9.
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الرئيس كارتر كان جيد صعوبة يف احلصول على تأييد الكوجنرس لبعض برامج سياسته اخلارجية، فالعناصر الليربالية 
219.والعناصر احملافظة يف جمال السياسة اخلارجية توجد يف احلزبني اجلمهوري والدميقراطي على السواء

األحزاب السياسية يف جمال السياسة اخلارجية خيتلف بالتأكيـد تبعـا           وظيفة  ويف هذا اإلطار فإن     
لطبيعة األنظمة السياسية املتبناة داخل الدول واليت تأخذ بعني االعتبار طبيعة األنظمة للدول األخرى سـواء                

.األنظمة اليت تتبىن سياسة احلزب الواحد أو نظام التعددية
وظائف األحزاب السياسية "Fill  mackdonald"فيل ماكدونالدويف هذا السياق يلخص 

:من خالل
.احلزب هو أداة لسري العمل احلكومي-
.احلزب يلعب دور وسيط بني احلاكم واحملكوم-
.احلزب كناطق رمسي باسم الرأي العام-
220.احلزب يلعب دور التوعية السياسية للمجتمعات حول القضايا السياسية على املستوى احمللي والدويل-

الوظائف تعطي له صفة املشاركة يف عمليات تنفيذ السياسة اخلارجية على اعتبـار أن              هذه  ولعل  
وهذا ينعكس على قرارات احلكومة فيما يتعلق بقضايا         أهم دور يقوم به هو دور الوسيط بني احلاكم واحملكوم،         

عى إىل بناء تلك العالقات     السياسة اخلارجية والعالقات الدولية واليت تعكس اهتمامات وحاجات الرأي العام وتس          
.األحزاب األخرى داخل باقي الدولمع

وهذا ما يدخل يف إطار ما يسمى بدبلوماسية األحزاب السياسية من خالل املشاركة يف تفعيل سري                
العالقات الدولية بصورة غري رمسية و القضاء على التمييز بني الشعوب وتأمني احلماية واخلدمات للمواطنني داخل           

.لة وخارجها وااللتزام بنبذ العنفالدو
األحزاب السياسية آلية من آليات تعزيز مبدأ الدميقراطية داخل الشعوب مما ينعكس     لذلك كانت   

على آليات تنفيذ السياسات السيما على املستوى الدويل وإدارة مؤسسات احلكم يف الدولة من خالل تقدمي                
، وهذا مـن    حتدد معاملها اخليارات النابعة من داخل الدولة       اقتراحات لسياسات بديلة على املستوى اخلارجي     

خالل األعمال اليت متارسها واألهداف اليت تضعها يف حماولة املشاركة يف تنفيذ أولويـات وأهـداف الـسياسة                  
221اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اخلارجية والتعبري عن إرادة الشعب واليت نادى بأمهيتها

ويف إطار إقامة عالقات بني      ،ذي متارسه األحزاب السياسية يف اال اخلارجي      الدور ال  يفسروهذا  
وذلك من خالل معايري سلوكية أساسية تلتزم األحزاب        ،الدول قائمة على االلتزام واالستقرار الدميقراطي بينها      

.157، مرجع سابق، ص لويد جنسن-219
.، مرجع سابقح نيوف صال-220

221  -NDI, Minimum standards for the démocracy functioning of political parties , national
democratic Institute, 2008, washington ,, USA , p p 2,3,4.
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عم التعامل الدويل مبمارستها على املستوى اخلارجي يف إطار غري رمسي يسمح مبمارسة دبلوماسية غري رمسية تد             
.الرمسي

القطاع اخلاص مرآة عاكسة للسياسة اخلارجية:الثالثاملطلب 
يشكل الثراء االقتصادي أو املادي هدفا هاما من أهداف السياسة اخلارجية للدول، وبصفة أساسـية        

ملعيشي املطلوب ث تكفل هلذا الشعب املستوى ايحب،فإن كل دولة تبحث عن الطريق الذي يسمح هلا بإيواء شعبها
يكون مبثابة بوابة الدخول يف حيز التعامل بني الدول مما خيلق هلا عالقات تعاون فيما بينها والذي يعكس الثـراء                    

.املادي الذي يعترب مؤشر لنفوذ الدولة يف اتمع العاملي ويف جمال العالقات الدولية
قادر، البد أن تفـشل يف حتقيـق        وإن أية سياسة خارجية ال تعتمد على بنيان اقتصادي سليم و          

أهداف الدولة املتمثلة يف إحداث التعاون الدويل يف جمال قطاع األعمال وجمال التعامل الدبلوماسي بني الدول               
،األمر الذي يؤثر على قدرة الدولة يف رفض نفسها بقوة يف جمال العالقات الدولية

وهذا يف   ،ح مرتبط أكثر باالقتصاد واألعمال    فالعمل الدبلوماسي مل يعد سياسيا وإداريا فقط بل أصب        
إطار أهداف الدبلوماسية املتمثلة يف تطوير العالقات بني الدول، حيث أصبح من الـصعب تـصور عالقـات                   

ذلك أنه قد متر العالقات الدبلوماسية      دبلوماسية جيدة بني دولتني إذا مل تكون العالقات االقتصادية جيدة أيضا،            
القتصاد واألعمال واملمثلة يف آلية القطاع اخلاص الذي أصبح له الدور الفعـال يف تنفيـذ        العادية عرب بوابة ا   

أهداف السياسة اخلارجية من خالل تعزيز التعاون الدويل وإقامة عالقات دبلوماسية غري رمسية تـدفع بآليـة                
222.التعايش الدويل إىل األمام

ياسة اخلارجية فهي متارس من طرف أشخاص       وباحلديث عن الدبلوماسية غري الرمسية ودورها يف الس       
القطـاع  "وليس  " القطاع اخلاص "بعبارة أخرى ميارسها أشخاص     ،غري رمسيني وليس من طرف رجال السياسة      

سعيا وراء إجياد حل ملسألة اقتصادية وسياسية إما مباشرة أو لوضعها يف دائرة الضوء توطئـة حللـها،                 " العام
مبا يسمح خبلق آليات رشيدة ،ة القرار السياسي ضمن أهداف السياسة اخلارجية مسامهة بذلك يف إحداث استقاللي 

. لتحديد أولويات هذه السياسة
ويعرف القطاع اخلاص بأنه مفهوم واسع غري حمدود، وهو مفهوم يقوم على املكونات االقتـصادية،        

اصة والفردية والعديد من الشركات وهو ذلك اجلزء من االقتصاد الذي ينتمي إىل األفراد إضافة إىل املؤسسات اخل     
فهي كل الشركات اخلاصة اليت ال ختضع لسيطرة احلكومة واليت أصبحت تنمو لـيس    ذات التمويل األجنيب ،   

فقط من خالل جهودها اخلاصة وإمنا أيضا من خالل عمليات االندماج وإعادة هيكلة الشركات اململوكـة                
223.شاركة يف القرارات السياسية الداخلية وخاصة اخلارجيةللدولة واملؤسسات االجتماعية من خالل امل

.2002ماي 30هـ، 1923ربيع األول 20، اخلميس 8584، العدد جملة الشرق األوسطلويس حيبقة، الدبلوماسية بني الدول واألعمال، -222
8525=issueno&96122=article&6=section?asp.details/com.aawsat.www://http.2009/02/15 ,

223 -Toshiki , kanamori,  The growing role of private sector , asian development bank institute,
September,2004, p p 12,13,14,15.
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أن ذلـك    ،لذلك فإن القطاع اخلاص أصبح له الدور الفعال يف تنمية السياسات اخلارجية للـدول               
العالقات بني الدول تبدأ بتحسني العالقات االقتصادية مث تتبعها السياسية كما حيصل بـني الواليـات املتحـدة                  

األمر الذي يعكس العمل الدبلوماسي احلديث من خالل نشاط القطاع من الصني والفيتنام ،األمريكية وبني كل  
اخلاص، والذي أصبح عمال متجددا ومتنوعا ومرتبطا أكثر باالقتصاد واألعمال، ذلك أن الزيارات الرمسيـة               

األعمال يـساهم يف    السياسية البد أن تدعم بزيارات غري رمسية تتمثل يف حمادثات  اقتصادية يقوم ا رجال                
، لذلك أصبح معظم رؤساء حكومات الدول العربيـة         تفعيل العمل السياسي على املستوى اخلارجي وتطويره        

منها أو الغربية يصطحبون معهم يف زيارام الرمسية جمموعة من رجال األعمال متثل معظم هيئات القطاع اخلاص                 
224.بتفعيل التعاون الدويلواليت تقوم بدورها يف تعزيز احملادثات مبا يسمح 

فمشاركة القطاع اخلاص يف تنفيذ السياسات اخلارجية تساهم يف تفعيل احلوار بني رجال األعمـال               
فبفضل منو القطاع اخلاص يف العامل مل يعد        فيما بينهم مما يساهم يف تعزيز التجارة واالستثمارات املفيدة للدولتني،         

ها السياسات االقتصادية اخلارجية، فاحلوار مع القطاع اخلاص جيـب  ممكنا ألية حكومة معاصرة أن تقرر بنفس    
، كما ال ميكن ألية دولة تنفيـذ سياسـاا          أن يكون يف طليعة قواعد املمارسة االقتصادية العامة للحكومات          

ح فالقطاع اخلاص أصـب   االقتصادية اخلارجية إذا مل حتصل على موافقة القطاع اخلاص وعلى محاسته يف التنفيذ،              
.شريان الدولة يف عالقاا الدبلوماسية بطريقة غري رمسية 

يف عـام    إعالن األلفية الصادر عن أول قمة للجمعية العامة لألمـم املتحـدة           وجتدر اإلشارة إىل    
نوه بالدور احليوي للدبلوماسية الشعبية غري الرمسية املمثلة يف القطاع اخلاص وقطاع األعمال ، م الذي 2000

ير ما يسمى بالشراكة الفاعلة مع هذا القطاع لتحقيق أهداف السياسات اخلارجيـة للـدول              وبضرورة تطو 
إىل ضرورة توسيع هذا القطاع والزيادة يف عناصره مبا يسمح باملشاركة            2002،حيث أشار األمني العام يف سنة       

.له يف جمال العالقات الدوليةالفعالة 
يته يف متويل األنشطة اإلنسانية واإلمنائية للدول بـصفة         ونبه إىل ضرورة اشتراك القطاع اخلاص وأمه      

مبـادرة  عامة واألمم املتحدة بصفة خاصة وذلك دف جعل العوملة أكثر إنصافا واستدامة وفق ضوابط حددا                
ودعا فيها مؤسسات القطاع 1999عام " "Davosمنتدى دافوس اليت أطلقها األمني العام يف  االتفاق العاملي   

االضطالع مبسؤوليتها وإثبات مواطنتها العاملية اجليدة من خالل االلتزام يف أنشطتها بالقواعد املقررة يف     اخلاص إىل 
225.االتفاقيات الدولية كمبادئ منظمة العمل الدولية ومحاية حقوق العمال

يعكس دور القطاع اخلاص يف برامج السياسة اخلارجية من خالل تعاون هـذا  ولعل هذا االهتمام    
اع مع اجلهات الرمسية للدولة يف جمال العالقات الدبلوماسية والتعاون الدويل وإحداث احلوار بني اهليئات               القط

والذي يسعى لتعزيز عالقة مؤسساته مـع اهليئـات         ،   الدبلوماسية وقطاع األعمال املمثل يف القطاع اخلاص      

.، مرجع سابقحيبقةلويس -224
.234، 233أمحد حممد ، مرجع سابق، ص، ص، -225
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قتصاد خارج الدولة واجلهات االقتصادية الدبلوماسية على الصعيد االقتصادي وزيادة الروابط بني فعاليات اال        
.املعنية داخل الدولة 

األمر الذي يعكس دوره يف تعزيز التبادل التجاري واستقطاب االستثمارات اخلارجيـة والتعريـف              
بقدرات وإمكانيات الدولة االقتصادية وتفعيل عالقاا االقتصادية وتعزيز االتفاقيات التجارية واالستثمارية املوقعة            

226.مما يساهم يف حتقيق االندماج باالقتصاد العاملي،ما بني الدول وإبراز صورا املتطورة يف مجيع أحناء العاملفي

دور القطاع اخلاص وقطاع األعمال يف عملية بناء السالم وحل الـصراعات            وجتدر اإلشارة إىل    
إحداث التنمية يف املناطق األكثـر      واملشاكل بني الدول واحلد من الفقر وتوفري اخلدمات االجتماعية للدول و          

مـن  فالذي ميكن أن خيفاحتياجا، وخلق فرص العمل والفرص االقتصادية األخرى وتوفري األمن االقتصادي     
يف إطار منع الصراعات وحلـها بـالطرق     األمم املتحدة حدة الصراعات والرتاعات الدولية، وهذا ما دعت إليه         

لترابط يف السياسات وزيادة حتسني التعاون بني األمم يف اال االقتصادي           من خالل إحداث املزيد من ا     ،السلمية  
.شاكل السالم والتنمية االقتصاديةعلى وجه اخلصوص وذلك بغية الوصول إىل ج تام حلل م

مبشاركة القطاع اخلاص القادر على زيادة مشاريع جديـدة وفـتح فـرص              وهذا ال حيدث إال   
، حبيـث  الدائم واألمن االقتصادي بني الدول من خالل آلية االستثمار األجنيب          االستثمار وتوفري فرص العمل   

يف (PTC)"جملس السالم العاملي  "وهذا ما أكد عليه    ،تعكس مشاركة نشطة وشاملة من طرف هذا القطاع       
ا والبنـك   كون القطاع اخلاص ميكنه احلصول على مكانة بني ممثلني عن األمم املتحدة وخمتلف اهليئات املكونة هل               

الدويل وجمتمع املنظمات غري احلكومية يف صياغة وتنفيذ استراتيجيات دف إىل النجاح يف إحالل السالم ضمن                
.227ج متكامل بني الدول

فقد ساهم يف إحـداث      ،يف عمليات السالم يف العديد من دول العامل       ويظهر تأثري القطاع اخلاص     
استطاع القطاع اخلاص من متكني الدول من االنتقال        حيث   ،قياالتنمية داخل الدول كما حدث يف جنوب إفري       

، األمر الـذي  من نظام الفصل العنصري إىل دولة متعددة األعراف وجتنب احتمال نشوب حرب أهلية دموية        
.ساعد على تفعيل عالقاا بالدول األخرى انطالقا من االستقرار الذي ميزها

خلاص يف موزامبيق ويف قطاع غزة والضفة الغربية ، وذلك من وأيضا ميكن اإلشارة إىل جتربة القطاع ا
هذا بفضل الدور الرئيسي الذي اضطلع به القطاع اخلـاص ،           خل دولة موزامبيق،    خالل االنتعاش االقتصادي دا   

حتول دولـة   ظهر تأثري القطاع اخلاص من خالل       حيث  1992رب األهلية املدمرة يف عام      وذلك بعد انتهاء احل   
ن ثاين أفقر دولة يف العامل إىل بلد نامي ميزه اخنفاض يف التضخم بدرجة كبرية ومعدالت منو بنسبة                  موزامبيق م 

، العدد مجلة الدستورم التنمیة االقتصادیة، ـــــــــــــــــــــــــ أھمیة دور السفارات في ترویج االقتصاد، البعثات الدبلوماسیة تقوم بجھود كبیرة لدع-226
view/com.addustour.www://http=?aspx, archive topic، األردن 1429، 5/10/2003، 145617

economy5% 2003 5%c ,13/02/2009. .
227 - Allan Gerson , peace building sector’s rôle ,the american journal of international law,vol 95,
2001, p 102.
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يف روما يف عـام      اتفاق مشترك للسالم  األمر الذي مسح هلا بتوقيع       ،إضافة إىل زيادة االستثمار األجنيب     %10
228.والتعاون واملشاركة يف السياسات الدميقراطية1992

القضايا السياسية اخلارجية ، تعترب مشاركة نشطة       اخلاص يف أعمال احلكومة ويف      فمسامهة القطاع   
من خالل توفري فرص العمالة والفرص االقتصادية للدولة يف عالقاا مع الدول الصناعية الكربى وبالتايل فهو                

.يعترب قاعدة حمورية لصنع السالم واألمن االقتصادي بني الدول
مال والقطاع اخلاص يف البلدان اليت متزقها الصراعات أصبح يشكل حمورا فمشاركة جمتمع رجال األع  

وذلك من خالل توليد االستثمارات األجنبيـة  ،رئيسيا يف سري سياسات الدولة االقتصادية على املستوى اخلارجي 
الدول وذلك  وهذا ما يعطيه دورا حمفزا يف مساعدة أنشطة صنع السالم بني             ،ودعم العالقات التجارية بني الدول    

انطالقا من قدرته على التعامل مع املشاكل املعقدة اليت تنطوي على عدد ال حيصى من اجلهات الفاعلة من الدول                   
229.وخربا يف سري املفاوضات يف اال االقتصادي وذلك بصورة غري رمسية

طاع اخلاص أدى   ويف هذا الصدد فإن ظاهرة العوملة وآلية النفوذ القوي الذي تتمتع به مؤسسات الق             
تعزيز عالقات الدول النامية الناشئة بالدول الصناعية وهذا بالتنسيق مع املؤسسات الدولية اليت أصبحت              إىل  

فاحملافظة على العالقات اجليدة بني الدول يف اال االقتصادي يتطلـب            حتكم العالقات االقتصادية بني الدول،    
ستوى الوطين أوال مث املستوى الدويل ثانيا، وهذا لتحقيق أهدافها يف           مراجعة دورية للسياسات االقتصادية على امل     

وبطريقة أو بأخرى أصبحت هيئات القطاع اخلـاص         ،فتح األسواق أمام التجارة الدولية واالستثمارات األجنبية      
230.وسياستها جزء ال يتجزأ من السياسة اخلارجية للدول

ات التنمية االقتصادية لدى الدول مما ينعكس على        ومن هنا يظهر دور القطاع اخلاص يف تنفيذ سياس        
فالقطاع اخلـاص  واليت تعترب آلية يعتمد عليها االقتصاد العاملي، ،تعامالا مع الدول األخرى يف اال االقتصادي   

أصبح يساهم يف تسريع عملية النمو وتشجيع استراتيجيات التنمية، وذلك مبـساعدة احلكومـة يف حتديـد                 
ببناء اهلياكل املادية واملوارد البشرية واقتـراح إصـالحات يف   و،وياا ويف يئة بيئة مواتية للتنمية أهدافها وأول 

.السياسات االقتصادية على املستوى اخلارجي وإدماجها ضمن شروط العوملة والسياسة الصناعية
الـة بيئـة    و كل هذا يف إطار تعزيز احلوار بني الدولة وسياستها والقطاع اخلاص وذلـك لكف              

اقتصادية وسياسية مستقرة، ووضع سياسات قائمة على التشاور املنتظم يعكس صورة الدولـة يف اخلـارج                
وتفعيل دور مؤسسات القطاع اخلاص ملعاجلة املشاكل والتحديات العالقة يف مجيـع القطاعـات كالزراعـة                

231.ة يف السياسة اخلارجيةوالصناعة وقطاع اخلدمات وذلك لضمان جناح تنفيذ االستراتيجيات املقترح

228 -  ibid , p 104.
229  -  ibid, p 109.

.لويس حبيقة ، مرجع سابق-230
231 - , Nepal development forum 2002, Policy paper on private sector development, his majesty’s
government of Nepal, ministry of finance , kathmandu , February, 2002 , www.ndf.2002.np/ pdf
,02/03/2009. .
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لذلك فإن مشاركة القطاع اخلاص يف رسم وتنفيذ السياسات أصبح ضروري ذلك أن االسـتقرار               
السياسي يرتكز على االستقرار االقتصادي الذي حيققه قطاع األعمال عرب استثماراته األجنبية فال ميكن لدولة ما                

.تصادية اليت تنعكس على املستوى اخلارجيأن تنعم باالستقرار السياسي إذا ساءت األوضاع االق
تعزيز السالم الدويل العاملي عرب تطوير التجارة الدولية والتبـادل التجـاري             ويظهر ذلك من خالل   

السلعي واخلدمايت بني الدول مبا خيدم املصاحل املشتركة ويقوي مواقف الدول يف املفاوضات التجارية الدولية كما                
فالقوة يف السياسة . ا حيقق أهداف السياسة اخلارجية وتفعيل قوة الدبلوماسية لدى الدولومب،يف أية حمادثات سالم

.تنبع يف أيام العوملة من القوة يف االقتصاد وهذا يعكس طبيعة السياسات اخلارجية لدى الدول
حركات التحرر أداة لتنفيذ السياسة اخلارجية: الرابع املطلب 

رئيسي يف السياسة اخلارجية وذلك حبكم احتكارها وسيطرا علـى          لقد كانت الدولة هي الفاعل ال     
وهي القادرة على العمل اخلارجي وصياغة وتنفيذ السياسة اخلارجية، إال أن توسع دور الدولـة يف         ،مصادر القوة 

اال اخلارجي أدى ا إىل االستعانة بوحدات أخرى جديدة تساهم يف العمل اخلارجي تدخل ضمنها املنظمات               
.غري احلكومية وكل الوحدات غري الرمسية املعروفة واليت سبق ذكرها

وحدات جديدة تـساهم يف تنفيـذ الـسياسة         بيد أن هذا التطور أخذ يف التوسع واستحوذ على          
وأصبح هلا التأثري الكبري يف جمريات السلوك الدويل ويف النسق الـدويل             ،اخلارجية ويف جمال العالقات الدولية    

حركات التحرر اليت أصبحت متتلك و اليت من بينها"Non states actors"" بالالدول"ها حبيث عرب عن
وهي تعترب وحدات دولية غري حكومية وغري رمسية عاملة عرب احلدود           برامج متكاملة للسلوك يف اال العاملي ،      

رجية ضمن أشكال متعـددة  ،واليت أصبحت تساهم يف تنفيذ السياسات اخلا      الدولية ضمن منظور اتمع العاملي    
منها االتصاالت الدبلوماسية واملؤمترات الدولية والتعاون بني الدول ، وذلك دف بلورة سياسة خارجية متكاملة            

232.يف إطار احلوار الدويل ضمن آلية الدبلوماسية غري الرمسية

طقية للقهـر و    فربوز حركات التحرر الوطين على الساحة الدولية و تعاضم نضاهلا جاء كنتيجة من            
تحقيق لالظلم اإلستعماري و العنصري املمارس ضد الشعوب ، االمر الذي قوبل بتصعيد النضال ضد اإلستعمار                

أهدافها يف اإلستقالل و التحرر و تأسيس حركات منظمة تضم خمموعات من األشخاص جيمعهم هدف واحد يف     
اليت شهدها اتمع الدويل من خالل ما أحرزته من          أصبحت تعترب الظاهرة الرئيسية   ، و اليت    إقامة دولة مستقلة  

نتائج لصاحل شعوا و الذي ساعدها على تعزيز مركزها  الدويل باعتبارها النواة للدولة املستقلة و الـسلطة                  
233.الفعالة و الفعلية هلذه الدولة حىت يف ممارساا على املستوى اخلارجي

ت احلركات التحررية تدافع على قيم مفاهيمية حمـددة يف     وحماولة للتكيف مع املتغريات اجلديدة كان     
ر باحليز العام، دف حتقيق املكتسبات لصاحل    حتت الضغط الشعيب والتأث    وذلك ،اال اخلارجي والعالقات الدولية   

بداية من حتقيق املصلحة االجتماعية إىل املشاركة يف صياغة األنظمة والتشريعات يف بنية النظـام إىل                ،الدولة

127حممد السيد سليم، ، مرجع سابق، ص، ص -232
.246عدنان طه الدوري ، ،مرجع سابق، ص -233
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املسامهة يف تنفيذ السياسات اخلارجية مبا يتماشى والتغريات الدولية الراهنة من خالل حماولة التغيري أو مقاومة                
حبيث تكون أهدافها منظمة وحمددة وواسعة قد تأخذ شكل ثوري أو شكل إصالحي حيقق احلوار بـني     تغيري ما،   

234.األمم ضمن عالقات التعامل

كانت دف إىل حتقيق مكتسبات الدولـة يف        احلركات التحررية اليت    ولقد عرف العامل العديد من      
نشر آليات التعامل الدويل مبا يسمح مبمارسة العمل الدبلوماسي والسياسي بالصورة اهلادفة، إىل إقامة عالقات   

من خالل ثورة الطالب يف فرنسا واليت حققت إجنازات       1968، وقد برز ذلك بوضوح يف سنة        طيبة بني الدول  
والذي مسح هلا بتشكيل حركات حتررية رافضة للتمييز االثـين           ،على املستوى احمللي أوال مث على املستوى الدويل       

والعنصري يف الواليات املتحدة األمريكية واهلند وجنوب إفريقيا وذلك من خالل التأثري يف السلطة لـيس عـرب                  
زات ودفع الدولة لتبين تشريعات وإجراءات تعـزز       التفاعل مع السياسة ولكن عن طريق حتقيق املكتسبات واإلجنا        

235.من مكانتها على املستوى الدويل

انتشرت العديد من احلركات التحررية بالعامل وأصبحت هلا قوة تأثري ونفوذ مجـاهريي        لذلك فقد   
مـة  وقد تعزز هذا الدور على ضوء ايار املنظو        ،واسع ال يستطيع صناع القرار السياسي داخل الدول جتاهله        

االشتراكية وتفكك االحتاد السوفيايت وزيادة استفراد وهيمنة الواليات املتحدة األمريكية يف إطار سيادة األحادية              
وهذا ما مسح باحلديث عما      ،وتعزيز املفاهيم القائمة على السوق واملنافسة الرحبية وآليات التعاون واحلوار الدويل          

236وطين واليت أصبحت تؤثر يف السياسة الدولية بشكل واضحيسمى بالسياسة اخلارجية حلركات التحرر ال

الفرنـسي  أن تنهيا الوجود االستعماري  جبهتا التحرير الوطين اجلزائرية والفيتنامية    فقد استطاعت   
وذلك بفضل اجنازاا وأنشطتها املكثفة الرامية إىل دفع الـدول إىل            ،على التوايل  اجلزائر والفيتنام يف   واألمريكي

على املستوى اخلارجية ويف صناعة وتنفيذ سياساا اخلارجية ، من خالل دخول هذه احلركات التحررية                التحرك
وقد تعدت أنشطة هذه احلركات إىل العالقـات االقتـصادية          يف شبكة من العالقات السياسية والدبلوماسية ،        

لوماسي يف إطار برنامج عمـل  والعسكرية مع الدول وذلك ابتداء من حضور املفاوضات وتبادل التمثيل الدب     
.حمدد جتاه الوحدات الدولية األخرى وبالذات جتاه تلك الوحدات ذات العالقة دف التحرر

وكل هذه التحركات واالجنازات أدت إىل تصاعد دور هذه احلركات على املستوى الدويل ،كمـا               
دافوس لتحركات الشعبية ضد مؤمتر     حدث من خالل املظاهرات املعادية للحرب على العراق وأفغنستان وأيضا ا          

كبورتــوالبجريي الــيت تعقــد ســنويا يف واملــؤمترات االجتماعيــة العامليــة "Davos"االقتــصادي 
"Kportwalygiri"وكاراكاس"Karakas" وبومباي"Bombay" ونريويب"Nairobi"

، ص 2006، ب طمكتبة مدبويل للطباعة والنشر والتوزيع،، ، القاهرة، مصر ، احلركات االجتماعية يف العامل العريبخليلعبد احملسن عزة -234
27.
.234، ص 2004، اجلزء الثاين، الكويت، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الطبعة الثانية، من احلداثة إىل العوملةروبريتس تيموتز، -235
، ص 2004ب ط ،مكتبة مدبويل للتوزيع والنشر،القاهرة ، ، املنظمات الشعبية يف العاملمناهضة العوملة حركة ار، مسري أمني وفرانسوا أوت-236

285.
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من قبل الدولـة لتحقيـق   األمر الذي زاد من عدد هذه احلركات يف إطار يرمي إىل الضغط باجتاه سن تشريعات         
أولوياا وأهدافها على املستوى اخلارجي

اليت كانت تصوغ سياستها     منظمة التحرير الفلسطيين  وميكن اإلشارة إىل أهم هذه املنظمات وهي        
، وقد حددت برناجما للعمل لتحقيـق أهـدافها         الس الفلسطيين واللجنة التنفيذية للمنظمة    اخلارجية يف إطار    

اتفاقية دخلت يف شبكة من التفاعالت مع القوى اإلقليمية والعاملية ذات الصلة بالقضية ، حيث وقعت                الرئيسية و 
237.باعتبارها وحدة دولية متميزة1993مع إسرائيل سنة " "Osloأوسلو

ونظرا ألمهية دور هذه احلركة فقد تشكلت بعض اهليئات املتخصصة يف إطـار حركـة التحريـر                 
واليت كانت عبارة عن ة التحرر الوطين الفلسطيين على ضوء الثورة الفلسطينية املعاصرة،          الفلسطيين كعنوان حلرك  

وسيلة للمشاركة يف املؤمترات الدولية حبيث تنظم حتت عناوين اجتماعية حمددة ودف نشر القضية الوطنيـة        
لك انطالقا من أولويـة     ، وذ يف األوساط العاملية ودف جلب التعاطف الدويل والشعيب مع القضية الفلسطينية          

واملشاركة بالندوات واللقاءات واملؤمترات العاملية بصورة البعد التحرري والسياسي والوطين عرب االنتشار بالعامل    
تسمح هلا باملشاركة يف املفاوضات الدبلوماسية بطريقة غري رمسية واليت تعكس فيها املوقف الداخلي يف احملافل                

238.الدولية

أن دور احلركات التحررية يف جمال السياسة اخلارجية من خالل األنشطة اليت            ىل  وجتدر اإلشارة إ  
تقوم ا، هي اليت حتدد مدى فعالية دورها واليت تنعكس من خالل الدعم اخلارجي هلا واالعتراف من قبـل                   

حالة احلركات من خالل أندونيسياكما حدث يف ،الذي يعترب مفتاح النجاح لنضاهلا،القوى اخلارجية بفاعليتها
، واليت حضيت بالدعم اخلارجي على املستوى اإلقليمي واملستوى الدويل السيما من            االنفصالية داخل أندونيسيا  

، وذلك يف رابطة جنوب شرق آسيا وجزر احمليط اهلادي والواليات املتحدة األمريكية وأستراليا وإفريقيا     طرف  
عنه ظهور مصادر جديدة متعاطفة، األمر الذي مجع بني أبعاد           وهذا ما أسفر   ،إطار عملية تدويل الصراع العرقي    

السياسة الداخلية والسياسية اخلارجية واليت شجعت على تدويل هذه احلركات بني الديناميات احمللية داخل الدولة               
239.والديناميات اخلارجية اليت حتكمها الظروف الدولية

الداخلية والسياسة اخلارجية السيما يف ظل      آلية للربط بني السياسة     لذلك كانت حركات التحرر     
التغريات الراهنة اليت ميزت السياسة الدولية واليت تطغى عليها ظاهرة العوملة والدميقراطية واأليـديولوجيات              

ضف إىل ذلك واقع العالقات بني الدول من صراعات ونزاعات وتعايش وحوار وما يعتريهـا مـن                  العنصرية،
والتحديات اجلارية على الساحة الدولية، كل هذا مسح حلركات التحـرر بـالتعريف             انتهاكات حلقوق اإلنسان    

237-  Mohamed Selim , the survival of non state actore the forgien Policy of the Palestine
libération organisation in bahgat korany and a dessouki, the forgien polices of arab states ,
boulder westview press, 1991 ,http://www.passia.org/seminars/96/appendix.htm 16/02/2009.

لفلسطینیة بتكوین التیار الثالثدور المنظمات األھلیة والحركات امحسن أبو رمضان، -238
Home.bizeit.edu/ cds arabic/ research/ 2006/ papers/4 doc.22/02/2009
239 - baiq wardhani, external support for libération mouvements in acsh and Papua, combos
anu,edu,au / spicial/ proj/assa biennial conference/ 2004/ wardhani b ,assaa 2004/ pdf, p p.6.7.8.
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بدورها الذي ال ينحصر فقط يف العمل املسلح والعسكري ولكنه يتعدى إىل حماولة إجياد وسائل حل الرتاعـات،                 
.األمر الذي مسح هلم بتدويل قضاياهم

يها الدولة يف حلها ملـشاكلها علـى      فحركات التحرر أصبحت من اآلليات اهلامة اليت تعتمد عل        
املستوى الدويل ويف مسائل السياسة اخلارجية السيما يف جمال العالقات الدوليـة ويف مفاوضـات الـسالم                 

مبا يف ذلك أفراد املقاومة اليت تسعى إىل حتويـل     باعتبارها أطراف فاعلة موجهة إىل جمموعة واسعة من اجلماهري        
املؤمتر الوطين من ذلك حركات التحرر اليت كانت ممثلة يف      ،الم من منظور دويل   اتفاقيات الس الصراعات وتنفيذ   

وأيـضا  "Liberation tigers of Tamil Eelam"من خالل جبهة منور لتحرير تاميل إيـالم  
واليت كانت هلا الدور الرئيسي يف عمليـات التفـاوض ويف            "URNG"االحتاد الثوري الوطين الغواتيمايل     

التفاوض ويف إحداث السالم، وذلك من خالل آلياا يف الضغط على احلكومة بـضرورة احلـوار    مرحلة ما بعد    
وتعبئة الدعم الدويل وضرورة املشاركة يف مرحلة ما قبل التفاوض يف حالة صراع وإجراء حمادثات مـن أجـل                   

240.احملادثات وغريها من تدابري بناء الثقة

دعم مسائل السياسة اخلارجية ويتمثل ذلك من خالل        ويف هذا اإلطار تظهر دور هذه احلركات يف         
الدول هلذه احلركات السيما يف جمال احلفاظ على العالقات الدبلوماسية اليت قد تؤدي  اىل أزمـات دوليـة                   

و قـد  واليت حتدث خاصة داخل الدول اليت تنشط فيها جمموعات عرقية أو دينية تكون مهيمنة داخل الدولة            
حني تتخذ موقف عدائي من جمموعات عرقية داخل هذه الدول ،مما يؤثر على سري هـذه        تتعدى إىل دول جماورة   

لذلك فإنه ميكـن  ،العالقات و يعطي طابع الصراعات والسعي إىل إحالل السالم بني هذه الدول يف نفس الوقت        
تميز خبـصائص  أن حركات التحرر متثل وحدة من الوحدات الدولية يف أمناط سياستها اخلارجية واليت ت  القول  

.ختتلف عن اخلصائص اليت متيز السياسة اخلارجية للدول
كمشكلة شرعيتها أمام شعبها، ضـف إىل        ،إال أن هذه احلركات التحررية تواجه مشكالت خاصة ا        

ومن مث فإن املؤثرات اليت تتفاعل      ذلك مشكلة افتقارها إىل قاعدة إقليمية مشروعة للعمل العسكري والسياسي،           
الداخلية السياسة اخلارجية حلركات التحرر الوطين ختتلف عن تلك املتغريات اليت تؤثر يف السياسة               يف صياغة 

، لكن هذا ال ينفي أن حركات التحرر الوطين هي وحدات سياسية خارجية خاصة يف جمـال العالقـات                  للدول
241.الدولية وإحداث احلوار بني األعراق يف سبيل بناء السالم واألمن الدوليني

األهداف الرئيسة حلركات التحرر الوطين يف القـضاء علـى الـسيطرة و إحـراز         هنا تظهر    و
اإلستقالل الوطين و القضاء على الظلم و تثبيت حق الشعوب يف تقرير مصريها و اقامة دوهلا القومية املستقلة        

اإلجتماعي و اإلقتصادي يرتكز حمتواها األساسي يف التطورو هذا ما جعلها تدخل مرحلة نضالية جديدة  ،سياسيا

240 -  Veronique dudouet, negotiating conflicts settlements , lessons hearnt   and challenges,
roundtable meeting report, 7.8 march 2008, schwanenwder, Berlin, germany,p p 5,6,7.

.131حممد السيد سليم، مرجع سابق، ص -241
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و حتقيق التنمية  الواسعة و رفع مستوى حياة اجلماهري  الشعبية املعيشية و الثقافية و حتقيق الدميوقراطية بأوسـع                    
معانيها  السيما يف عالقات  الدول فيما بينها 

فزا وكل هذا وفق متطلبات العمل الدميقراطي والذي أصبح شائعا على الساحة الدولية وأصبح حـا              
للصراع العرقي داخل اتمعات وخارجها، وذلك مبمارسة هذا العمل على املستوى الدويل من خالل مواجهـة                
التحديات الدولية والدميقراطية وخاصة ضمن مبدأ السيادة واليت تعترب حجر الزاوية للنظام الدويل يف عالقته فيمـا    

ولية فاعلة يف خلق احللول للصراعات بني الدول        وهنا كانت حركات التحرر باعتبارها أطراف د      بني الدول،   
242.السيما فيما بني تلك الدول اليت تعيش حالة عدم التجانس على املستوى الداخلي واخلارجي

الدور الريادي للحركات التحررية هو إصالح األوضاع السياسية داخل الدولـة أوال مث             ويبقى  
ي دميقراطي سليم ينعكس على عمليات السياسة اخلارجية من         خارجها ثانيا من خالل املطالبة بتبين نظام سياس       
، وذلك من خالل مواجهة األزمات منها الذاتية واملوضوعية واليت جهة دون التدخالت اخلارجية من جهة أخرى     

.تعكس قوة تأثريها على جمرى األحداث على املستوى الدويل
بدور مهم وهو تعبئة الشارع العريب وهذا ما حدث مع حركات التحرر العريب اليت أصبحت تضطلع          

األمر الذي جعلها تـسمى     وإخراجه يف مظاهرات سلمية صاخبة ضد املمارسات األمريكية واحملتل اإلسرائيلي،           
بقوى التغيري تبعا للدور التفاعلي مع األحداث الراهنة واليت سامهت يف النضال الوطين التحرري وسـخرت                

، وذلـك   العربية على املستوى الدويل والتصدي للمخططات األمريكية      غضب الشارع العريب خلدمة القضايا      
وفق طاقاا وإمكانياا وخاصة يف ظل ما يسمى بالتضامن العريب الذي حيكم عالقات الدول بعـضها بـبعض                  

243.ويسعى إىل بناء نظام عريب قادر على مواجهة التحديات اليت تواجه الدول يف عالقاا ويف سياستها اخلارجية

ومن خالل ما سبق، ميكن القول أن السياسة اخلارجية ميكن دراستها من خالل وحدة دولية هـي                 
هلا الدور يف صياغة وتنفيذ وحتمل نتائج تنفيذ السياسة اخلارجية خاصة مـن منظـور               حركات التحرر واليت    

لى السياسة اخلارجيـة أوال، مث      الظاهرة الدولية املتمثلة يف اتمع العاملي ، واليت تعطيها القدرة على التأثري ع            
وبالتايل اتساع نطاق أنشطة حركات التحرر يف جمال العالقـات الدوليـة             التأثري على الوحدات األخرى ثانيا،    

.والسياسة اخلارجية

242 - biaq wardhani , op.cit.p 10
.11، ص 2008أفريل 4الصادر عددال، جملة العربأين؟ إىل... عدنان بكرية، قوى التحرر العريب-243
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حتليل :فصل الثالثال
الدبلوماسية غري الرمسية يف تنفيذ 

السياسة اخلارجية األمريكية
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ددات املفاهيمية للسياسة اخلارجية األمريكية احمل-املبحث األول

لقد أصبحت الواليات املتحدة األمريكية يف فجر األلفية اجلديدة تتمتع بتفوق مل تشهده من قبل أية                
، ....إمرباطورية، فمن صناعة األسلحة إىل تنظيم العمل ومن العلوم التكنولوجية و التعليم العايل إىل الثقافة الشعبية

فاملوقع الذي شغلته الواليـات املتحـدة   . أعطى هلا احلق يف ممارسة سلطة ال مثيل هلا يف كل أحناء العامل      كل هذا   
املكون الذي ال غىن عنه يف حتقيق االستقرار الدويل، فقـد      األمريكية يف العقد األخري من القرن العشرين جعلها         

ذي جعلها جزءا ال يتجزأ من عملية الـسالم         توسطت يف الرتاعات و يف بقع االضطراب الرئيسية إىل احلد ال          
داخل هذه البقع، وذلك من خالل دور الوسيط الذي كانت تلعبه فاعتربت بذلك نفسها مصدر املؤسـسات   

.الدميقراطية يف كل أحناء العامل والضامن هلا
الذي يسري التطورات انطالقا من هذا فقد اعترب الكثريون أن الواليات املتحدة األمريكية مبثابة احلكم األساسي

احمللية يف كل أحناء العامل، األمر الذي جعلهم يتصرفون كما لو كان لدى أمريكا احلل الدميقراطي املالئـم لكـل      
جمتمع مهما اختلفت اخلصائص الثقافية والتارخيية هلذه اتمعات ،وهذا ينعكس من خالل إستراتيجية سياسـتها               

.ذي يدفع إىل حتديد آليات وأهداف السياسة اخلارجية األمريكيةاخلارجية اليت تترجم هذا التفوق ال
فالسياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية هي بالدرجة األوىل سياسة              

ة الدولة  رأمسالية بأهدافها النهائية، وهذا مؤداه أن املصلحة القومية هي تعزيز أسس النظام الرأمسايل والذي ميثل قو               
وأمنها وتفعيل عالقاا مع باقي الدول، وهذه املصلحة القومية هلا مضمونا حسيا متغريا تبعا لتغيري تصور الـنظم                  

وهذا يتوقف على كفاءة األجهزة السياسية والدبلوماسية والدعائية داخل الدولـة           ،  السياسية للعامل اخلارجي  
جية األمريكية سواء كانت جهات رمسية أو غري رمسية واليت          وأمهيتها القصوى يف حتقيق أهداف السياسة اخلار      

وذلك من خالل تأثريها على آليـات        أصبحت من عوامل قوة السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية،        
واليت أصبحت تعكس أسس وفلسفة السياسة اخلارجية األمريكية يف جمال العالقات الدوليـة              ،السياسة اخلارجية 

مبا يتماشى واالستقرار السياسي وكفاءة األجهزة الدبلوماسية، والـيت أصـبح       ،الدبلوماسي بني الدول  والتعامل  
النظام السياسي للواليات املتحدة األمريكية حباجة إليها يف بناء القوة القومية وحتقيق األهداف واألولويات وحتقيق               

الدول اخلارجية وتفعيل عالقاا بطابع التعاون واحلوار       الوحدة القومية والتجانس يف اجتاهات الرأي العام ملواجهة         
.الدويل

وملا كانت أهداف السياسة اخلارجية األمريكية تعكس القيم واملصاحل األساسية للوحدة الدولية مـن        
فقد سعت إىل التعبري عن هذه األهداف من خالل األطراف ،خالل األوضاع اليت تود أن حتققها يف البيئة اخلارجية

ألشخاص املخولون سواء كانوا رمسيني أو غري رمسيني ،الذين يقومون بتنفيذ هذه السياسة اخلارجية من خـالل      وا
أداة الدبلوماسية، والذين أصبح هلم دور أساسي يف حتديد أهداف الدولة ومضامني تلك األهداف من خالل التزام         

وحماولة السعي إىل إرساء منط معني من        ،ول األخرى الواليات املتحدة األمريكية مبجموعة من االلتزامات جتاه الد       
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العالقات بني الدول قائمة على احلوار الشعيب بني دول العامل والذي من شأنه تأمني مصاحل الواليـات املتحـدة                   
244.األمريكية يف حد ذاا

فالسلوك الدبلوماسي للواليات املتحدة األمريكية سواء كان رمسيا أو غري رمسي أصـبح يعتـرب               
إحدى أهم املؤشرات اهلامة لسلوك سياستها اخلارجية والذي خيتلف حسب طبيعة الفواعل املشاركة يف تعزيز               

من خالل حماولة حتقيق األمن والتعاون ونشر معـامل الدميقراطيـة داخـل الـشعوب           ،عالقاا مع باقي الدول   
اية حقوق اإلنسان والتخلـي عـن الـدوافع    واالعتراف باملصاحل األمنية املشتركة بني الدول يف جمال التنمية ومح 

.العدوانية
قد أصبح يتماشى وفق التغريات الراهنة اليت ،لسياسة اخلارجية األمريكيةلالسلوك الدبلوماسي   إال أن 

السيما بعـد أحـداث   ووفق الواقع األمريكي من جهة اخرى ، ،من جهة ميزت السياسة الدولية والنظام الدويل    
سرعت سري االجتاهات اليت بدأت يف عالقات الواليات املتحدة األمريكية مع باقي             واليت 2001ديسمرب  11

الدول، واليت شكلت حتديا رئيسيا لألمن داخل الواليات املتحدة األمريكية أدى اىل تبين بعـدا إسـتراتيجيا                 
مـن خـالل     والذي ترجم  جدبدا يف جمال التعاون األمين ومحاية حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب الدويل،          

سياستها اخلارجية يف التركيز على املصلحة الوطنية مبا يتماشى ومرتكزات وأهداف السياسة اخلارجية ، ووضـع                
إستراتيجية دبلوماسية طويلة املدى قائمة على التطلعات الدميقراطية جلميع الدول حبيث تندمج مع التحدي الـذي   

.يواجه النظام الدويل
اف السياسة اخلارجية األمريكيةحمددات وأهد: املطلب األول

على اعتبار أن السياسة اخلارجية ألي دولة تتمثل يف العمل على إجياد التوازن بني االلتزام اخلـارجي              
فإن السياسة اخلارجية األمريكية تسعى دائما إىل حماولة لصياغة         هلذه الدول والقوة اليت تلزم لتنفيذ هذا االلتزام،         

واألولويات واآلليات، األمر الذي يعطي معادلة توفيقية بني جمموعة االلتزامات           شاملة على مستوى األهداف   
السيما يف ظل التوجهات الكربى     ،  اخلارجية ومجلة من إمكانات القوة األمريكية الالزمة لتنفيذ هذه االلتزامات         

.للسياسة اخلارجية األمريكية حتت غطاء التغريات الدولية ومنظومة العالقات الدولية
فهي إذن تشكل ،وملا كانت مجيع السياسات اخلارجية للدول على اختالفها ترتبط بأطر مذهبية معينة

يف الغالب خلفية حتركاا يف اال الدويل وتساهم مع جمموعة أخرى من العوامل يف رسم حـدود أدوارهـا يف                
وهنا فقـد متخـضت      ،ل دولة وختتلف هذه األطر املذهبية باختالف معطيات وخصوصيات ك       ،السياسة الدولية 

اخلصوصيات اليت نسبتها الواليات املتحدة األمريكية لنفسها على مدى تارخيها على مـوقفني متناقـضني جتـاه               
:السياسة اخلارجية 

أن أمريكا ستستخدم قيمها على أحسن وجه عرب تطبيقها الدميقراطية يف عقر دارها وعلـى               أوهلما  
.قي البشريةلتغدو عندئذ منارة لباأكمل وجه 

.41مرجع سابق، ص ، حممد السيد سليم-244
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245.وثانيهما أن القيم األمريكية تفرض على البالد التزامات نشرها حول العامل

و يف ظـل هـذه      ،االنعزالية وااللتزام العاملي   فلقد كانت السياسة اخلارجية األمريكية متذبذبة بني      
ات إعادة حتديد مسؤولياا التوجهات كان على أمريكا أن تعيد النظر يف اجتاهاا السياسية، وكان من أهم األولوي

يف العامل اجلديد وإعادة صياغة سياستها اخلارجية والقيام مبهمتها األساسية يف حتقيق مصري الواليـات املتحـدة                 
سـواء  ،األمريكية وإتباع سياسات توسعية يف نفس الوقت السيما يف جمال العالقات الدولية وعالقات التعـاون            

.سياسيةكانت اقتصادية أو اجتماعية أو 
اليت كانت ختيم على سياسة أمريكا اخلارجية حىت مطلع       الرتعة االنعزالية  وجتدر اإلشارة إىل أن تلك    

ملصلحة الوطنية األمريكية اليت ا على اكان هلا انعكاس،القرن املاضي، السيما يف السنوات األوىل إلنشاء اجلمهورية    
املناورة بـني  ومن مبدأ توازن القوى األوريبدة يف ذلك من  مستفي ،تدعو إىل حتصني استقالل هذه األمة احلديثة      

، وقد جنت هذه الدولة آنذاك تبوؤها جانب احليـاد  بريطانيا وفرنسا لتعضيد استقالل أمريكا وتوسيع حدودها 
246.املبكر منفعة كأداة عظيمة للتفاوض

،قرارات السياسية الدولية  هذه األوضاع جعلت من الواليات املتحدة األمريكية اليوم احملرك األكرب لل          
حيث تشكلت الشخصية األمريكية من عدد من االستثناءات والتناقضات السياسية، واليت شكلت بدورها مزيج               

كاحلرية املسماة باالستثنائية واألحادية وحـىت االنعزاليـة،        املبادئ والتقاليد السياسية بشقيها القدمي واحلديث       
،كذلك حفـل عهـدها      والتوسعية املسماة باملصري املبني يف عهدها القدمي      ،والنظام األمريكي أو مبدأ مونرو    
الـيت  *تلك التقاليد احملركة للسياسة اخلارجية األمريكية كاالمربيالية املتقدمة         السياسي احلديث بعدد آخر من      

خلارجية األمريكية ليشكال أهم وأخطر امتدادات للسياسة ا      ،تداخل تارخيها مع التوسعية األمريكية يف العهد القدمي       
الليربالية العاملية ومبدأ االحتواء أي ملبدأ ويلسونواليت تعكس األسباب الرئيسية للوضع الراهن واملعامل األساسية      

247.وتقليد إصالح العامل

وكل هذه االعتبارات تعترب من أهم مبادئ السياسة اخلارجية األمريكية واليت أصبحت مبثابة األدوات          
القـوة العامليـة   الذي يعطي للواليات املتحدة األمريكية ميزة،القرار السياسي اخلارجي احلديثاليت حترك صانع  

واالمربيالية " االمربيالية األمريكية "عهد الثقافة الصناعية األمريكية و    اليت تلت احلرب األهلية من خالل        الكربى

األهلية للنشر ،، ترمجة مالك فاضل البديري، األردن، عمان الدبلوماسية من القرن السابع عشر حىت بداية احلرب الباردة،هنري كسنجر-245
.12، ص 1995والتوزيع، الطبعة األوىل، 

.91، ص نفسهرجع امل-246
هي تلك املرحلة املتقدمة من الرأمسالية و هي مرحلة التنافس التجاري و اإلقتصادي و مبدأ السعر و الربح و اليت اتسمت  بتجمع الشركات الوطنية *

وتكوين الشركات املتعددة اجلنسيات و العمالقة يف كارتالتو ظهور اإلحتكارات العامليةو خروج الشركات العمالقة من النطاق الوطين اىل العاملي
و اليت أصبحت ذريعة يف يد الواليات املتحدة األمريكية لرفع 2001سبتمرب11العابرة للقارات، و لإلشارة فإن هذه اإلمربيالية قد تعززت بعد أحداث 

".من ليس معنا فهو ضدنا"شعارها اجلديد 
أفريل 29، 2266، العدد جملة احلوار املتمدن، ثرها على صناعة القرار السياسي اخلارجيالثقافة السياسية وأ، حممد بن سعيد الفطيسي-247

2008
Htt://www.ahewar.org/debat/show.art-asp?aid-1329 , 14/11/2008.
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اليات املتحدة األمريكية وحكوماا تصنع قراراا      اليت كانت املقدمة املنطقية حلياة األمة، فأصبحت الو        "التقدمية
وذلك دف السيطرة   السياسية اخلارجية من خالل ثقافة سياسية تسعى للهيمنة الداخلية أوال مث اخلارجية ثانيا،              

على عقلية الرأي العام احمللي والعاملي من خالل صناعة العديد من القرارات الـسياسية احلديثـة كمحاربـة          
غزو العراق حاليا وسياسية حماسبة اجلمهورية العربية السورية واحتـواء اجلمهوريـة اإلسـالمية              اإلرهاب و 

.األمر الذي شكل هيكلية اهلوية األمريكية وممارساا القومية احلديثةاإليرانية،
وهذه االعتبارات اليت طرحتها السياسة اخلارجية األمريكية بشقيها القدمي واحلديث جعل من السياسة    
اخلارجية األمريكية القومية امتدادا لنظرة األمريكيني ومنها تسويغ األسطورة كعملية تثقيفيـة لتربيـر املـساعي                

248.التوسعية االمربيالية لسياسات الواليات املتحدة األمريكية اخلارجية اليوم

للسياسة اخلارجية وانطالقا من هذه النظرة التارخيية اليت كانت مبثابة الطريق األول للصياغات احلديثة        
السياسة اخلارجية األمريكيـة  األمريكية اليت ميزا اليوم وفق متطلبات الوضع الراهن للتغريات الدولية، أصبحت      

، حيث أصبحت من بني أولويات      حتظى باهتمام عاملي كبري بفعل الدور الريادي يف العامل ما بعد احلرب الباردة            
يف حتقيق املصلحة القومية األمريكية، وكذا تعزيز النفوذ األمريكي عرب مناطق النظام األمريكي احلاكم نظرا لدورها 

العامل، فأصبح صانع القرار يف الواليات املتحدة األمريكية ال ميكنه جتاهل العوامل املؤثرة يف الـسياسة اخلارجيـة           
249.سواء كانت داخلية أو خارجية رمسية أو غري رمسية

كي قد انعكس على السياسة اخلارجية األمريكية، حبيث تؤثر عالقـة           لذلك فإن تنوع اتمع األمري    
فالـسياسة  املواطن األمريكي بالسياسة اخلارجية املمارسة بانعكاساا االقتصادية على وضعه املعيـشي كفـرد،      

ليت تتمتع  اخلارجية األمريكية تتميز بفاعليتها وتأثريها على الساحة العاملية نظرا للقوة العسكرية واالقتصادية ا            
واحتواء مؤسساا املعنية على أعداد وفرية من أصحاب العقول املبدعة والقادرة على إجياد احللول               ا هذه الدولة  

250.للمشكالت اليت تواجه الواليات املتحدة األمريكية يف نطاق انتشارها

يف احتياجاـا  وكل هذه املقاربات أعطت للسياسة اخلارجية األمريكية بعدا مغايرا جعلها تتوسـع            
مجعت بني األهداف الداخلية     السيما يف ظل التغريات اليت مست الساحة الدولية خاصة بعد فترة احلرب الباردة            ،

Stanely"سانلي هوفمان ويف هذا الصدد يقول واخلارجية وذلك دف تفعيل السياسة اخلارجية األمريكية 
hoffman""ون فعالة ومعقولـة  أن السياسة اخلارجية األمريكية لكي تكdecent and effectise

، ومن هذه القضايا احلاجة إىل العودة  "انعكاساا على السياسة اخلارجية    علىجيب أن ال تغفل القضايا الداخلية       
إىل حكم القانون ومحاية احلريات املدنية ووضع حد جلهود التهرب من التزامات القانون الدويل من أجل حماربـة          

خالل فترة   من الدميقراطيني واجلمهوريني  جة لالنفصال بشكل جذري عن السياسة اخلارجية لكل         اإلرهاب واحلا 

.املرجع نفسه-248
، 2008، خريف 135، العدد جملة شؤون عربية، السياسة اخلارجية األمريكية بني مدرستني احملافظية اجلديدة والواقعية،عادل عارف مرشد-249

.9األردن، ص
.10املرجع نفسه، ص-250
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االمربياليـة  إىل  " Multilateralisions"التعدديـة   ما بعد احلرب الباردة وهي الـيت تذبـذبت مـن            
"Imperailising"             لقـوة  واالفتراض أن العامل سوف يستفيد فقط من التفوق األمريكي واعتباره عـامال ل

251.وشرط ألمن العامل ورخائه وهو االفتراض الذي يعترب من بني أهداف وأولويات السياسة اخلارجية األمريكية

وقد ركزت الواليات املتحدة اإلمريكية على األهداف احلقيقيـة الرئيـسية للـسياسة اخلارجيـة              
السابق جورج بوش و إمنا تعـود إىل  وهي من القضايا املستقرة و اليت مل تبدأ مع  الرئيس           كموضوع الدميقراطية 

، وعلى هذا من املهم أن منيز بني التجليات اليت قد تتغري دون أن نتـصور أن                 ويلسون ومبادئه األربعة عشر   أيام  
هذا اهلدف سوف خيتفي ،لذلك فإن الواليات املتحدة األمريكية يف قضية الدميقراطية ال ينحصر تطبيقها يف دولـة   

سياسة جتاه العامل تدخل ضمن أهداف السياسة اخلارجية األمريكية من خالل اإلصـالح             هي  دون غريها وإمنا    
252.والدميقراطية

ويف هذا الصدد فقد عملت اإلدارة األمريكية على حماولة تكييف البيئة اخلارجية األمريكية ومؤسساا 
كلينتـون  جية، وقد أكد الـرئيس      للتماشي مع التغريات الراهنة وفقا للتوجهات اجلديدة يف جمال السياسة اخلار          

clinton     على أنـه  1993سبتمرب 27أثناء فترة رئاسته يف خطاب ألقاه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف
:تركز على ثالث ركائز هيالبد للجهود األمريكية أن 

.مريكيةرفع مقام األمن االقتصادي األمريكي لكي يكون هدفا أوليا يف السياسة اخلارجية األ-1
احلفاظ على التفوق يف القوة العسكرية مع تكييف القوات األمريكية لتصبح مالئمة للتعامـل مـع                 -2

.التحديات األمنية اجلديدة
وحريـة األسـواق يف     دعم انتـشار الدميقراطيـة      تنظيم السياسة اخلارجية األمريكية حول حمور        -3

253.اخلارج

مستشار وكيل وزارة اخلارجية األمريكية للشؤون chrisstofer rossكريستوفر روسوقد أكد 
النمو االقتصادي والتفوق العـسكري ودعـم   على هذه الركائز الثالثة ذلك أن الدبلوماسية للشرق األوسط

وهي ركائز تدعم بعضها البعض وتترجم أهداف       الدميقراطية ستكون ركائز سياستنا اخلارجية يف عهدها اجلديد       
:وميكن اإلشارة إليها من خالل ما يليرجية األمريكية وحمددات السياسة اخلا

ألن ذلك هو الشرط األساسي لتأمني عاملية الدور األمريكـي،      ،دعم مكانة االقتصاد السيما التنافسية     -
وهو التوجـه األساسـي يف الـسياسة         ألن أمريكا القوية يف الداخل هو أساس أمريكا القوية يف اخلارج          ذلك  

ة  من خالل إعطاء لالقتصاد األمريكي األولوية األوىل وهذا ما أكده املـسؤولون يف البيـت                 اخلارجية األمريكي 
:لثالثة أوجه أساسية هياألبيض من خالل حتديدهم 

.123، ص 2008، 1429عامل الكتب، الطبعة األوىل، ،، القاهرة،نظرات يف العالقات الدولية، السيد أمني شليب-251
.138، 137املرجع نفسه، ص ص -252
، وكالة اإلعالم األمريكية، الواليات املتحدة األمريكية، جملة اال، "اخلارجية األمريكيةوزير اخلارجية يتحدث عن ركائز السياسة"وثيقة -253

.1993فيفري /، جانفي263، 262واشنطن، العدد 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


.البحث عن سياسات اقتصادية دولية تؤمن اتساع السوق عن طريق تعميق الليربالية على املستوى العاملي-1
.تزام بقواعد التجارة احلرة واجلهوية املفتوحةة قوية مع اإلبناء فضاءات اقتصادية إقليمي-2
االستفادة من واقع تفوق الواليات املتحدة األمريكية اجليوستراتيجي الراهن باجتاه الـضغط علـى القـوى                 -3

254.االقتصادية الدولية لتكييف سياستها اخلارجية مع احتياجات االقتصاد األمريكي

اش االقتصادي الذي تعرفه جمموعات كبرية من الدول النامية ويف منـاطق            تدعيم االنتع اىل  وهذا يهدف   
خمتلفة من العامل واالستفادة منه سيكون من أبرز اهتمامات الواليات املتحدة األمريكية يف سياسـتها اخلارجيـة                 

مصلحة الواليات املتحدة أنه من جاء الورونس سومار" Lawrence Summer"ففي تقرير األمريكية 
وأن يزيد اتساع أسواقها كما أنه من مصلحتها أن ختتـار  مريكية أن تعرف الدول األخرى النمو االقتصادي األ

الشركات األجنبية االستثمار يف الواليات املتحدة األمريكية ألن من شأن ذلك توفري مناصـب شـغل جديـدة                
يع جيب أن يكـون هـدفا أساسـيا    حتقيق ازدهار اقتصادي عاملي يتقامسه اجلملألمريكيني، لذلك فهو يرى أن  

:وذلك لألسباب التالية255للسياسة اخلارجية األمريكية
انتعاش االقتصاد العاملي هو انتعاش االقتصاد األمريكي ألنه يعين توسيع األسواق أمام املنـتجني األمـريكيني          -1

.واألجنبيني
فمن جنوب تربز نتيجة التدهور االقتصادياالنتعاش االقتصادي أحد وسائل احلد من خماطر الرتاعات اليت قد      -2

فاملصلحة األمريكية تقتضي حتقيق االنتعاش االقتصادي كوسيلة حلفظ        إفريقيا إىل فلسطني ومن روسيا إىل روندا        
.السالم

حتقيق االنتعاش االقتصادي يساعد يف إجناح عملية االنتقال إىل الدميقراطية اليت يشهدها معظم دول العـامل،                 -3
256.احملافظة على البيئة وقضايا أخرى يف جمال السياسة اخلارجيةؤدي إىل املشاركة يف وهذا ي

من خالل التركيز على هذا اهلدف باعتباره األولوية الرئيسية          آلية عوملة الدميقراطية  وهذا باالعتماد على    
سيما بعد اية احلرب الباردة     يف السياسة اخلارجية األمريكية والذي اتسم بالتوسع املتزايد وأصبح أكثر تسارعا ال           

من خالل تدعيم هذا االجتاه املتنامي يف كافة أحناء العامل ليس فقط ألا كانت وال تزال متثل النموذج األول عامليا              
:للدميقراطية ولكن ألن مصلحة السياسة اخلارجية األمريكية تستدعي ذلك وهذا لألسباب التالية

كلما أصبحت البيئة الدولية أكثر توافقا مع الواليات املتحدة          كلما كان العامل أكثر دميقراطية    -
.األمريكية

فالدميقراطيـة هـي قـوة       ،كلما كان العامل أكثر دميقراطية كلما كانت فرص السالم أكرب         -
.لالستقرار ألا توفر الوسائل السلمية ملعاجلة اخلالفات والرتاعات بني الدول

.املرجع نفسه254
255 - Lawrence Summer, Prospérité partagée et nouvel ordre economique mondial.,p980.
256 - ibid P 985.
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ة سيمكن الواليات املتحدة األمريكية من كسب تأييـد         أن لعب دور احملامي على الدميقراطي     -
مـورتن مربـرن    املاليني من الناس يف اخلارج لسياستها يف العامل، وهـذا كمـا يقـول               

"Morton Marprin" من خالل تصدير أهم أركـان النمـوذج الغـريب    ذلكيتم
257.للدميقراطية

يف برناجمـه  كلينتون رئيس األسبق وقد أخذ الدعم األمريكي للدميقراطية أشكاال أخرى وقد وضع ال       
بـااللتزام حنـو الدميقراطيـة      يف القـسم املعنـون       جـاءت  جمموعة من األشكال وهي اجتاهـات خمتلفـة       

"Engagement for Democracy:"
إعادة النظر يف برامج املساعدات األمريكية اخلارجية بشكل يؤكد وعود الواليـات املتحـدة               -1

.مبساعدة األنظمة الدميقراطية
اليت تستهدفها جمموعة كبرية من الدول التحول الدميقراطيمد جمهودات أكرب ملساعدة عمليات -2

.من خالل تقدمي املساعدة الضرورية يف عملية بناء مؤسسات سياسية واقتصادية حرة
.دعم الدول الدميقراطية اليت يتعرض أمنها للتهديد ويف مقدمتها إسرائيل-3
للضغط على احلكومـات الـيت تـرفض         واملساعي الدبلوماسية القتصادية  استعمال الوسائل ا   -4

.اختبارات شعوا
لكل شعوب   وشرح القيم الدميقراطية  استغالل القدرات اإلعالمية للواليات املتحدة األمريكية        -5

               ا على إرساء االستقرار وكسب ثقـة شـعوا يف  العامل وتشجيع األمريكيني لالستثمار يف دول أخرى ملساعد
258.مصداقية التحول حنو الدميقراطية

وباحلديث عن االقتصاد وتكريس الدميقراطية كمحاور أساسية ألهداف وحمددات السياسة اخلارجية           
هدف احلفاظ على درجة التفـوق األمريكـي يف اـال           األمريكية السيما يف فترة ما بعد احلرب الباردة فإن          

از آخر ألهداف وحمددات السياسة اخلارجية األمريكية وهو ال يقـل    العسكري واالستراتيجي ميثل حمور ارتك    
.أمهية على احملاور األخرى يف سياسة خارجية تسعى إىل احلفاظ على دور قيادي منفرد 

فالتقدم األمريكي على باقي القوى الدولية هو تفوقها الواضح يف هذا اال فهي دائما تسعى إىل تكريس 
وستراتيجي من خالل إستراتيجية مبنية على إعادة هيكلة القوة األمريكية ملواجهة التحديات التفوق العسكري واجلي

259.وحتديث شبكة التحالفات األمريكية مع القوى الدميقراطية وانتهاج سياسة مد اجلسور مع الدولاجلديدة 

ع حتديات أمنية فالواليات املتحدة األمريكية تسعى للحفاظ على دفاع قوي لتكييف قواا للتعامل م
ورثت ،يف السبعينات واستمرت إىل غاية اليومالرئيس كارترفنتيجة جلهود بدأت يف عهد  ،جديدة وقدمية

اال العسكري للواليات املتحدة األمريكية الواليات املتحدة األمريكية أفضل قوة مقاتلة يف العامل لذلك كان 

257 - Mortin H halprin ,Guaranteing democracy, foreign policy magazing,summer 1993 ,p 106.
258 - Ipid, P 108.

.، مرجع سابق"وزير اخلارجية اجلديد يتحدث عن ركائز السياسة اخلارجية األمريكية "،وثيقة-259
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السيما السياسات األمنية وقد مسح هذا القطاع ،األمريكيةإحدى أهم الركائز األساسية للسياسة اخلارجية
للواليات املتحدة األمريكية باالحتفاظ بقوا وتفوقها التكنولوجي والتصدي جلميع التهديدات اليت ميكن أن 
فاظ حيملها املستقبل، فاإلستراتيجية األمريكية دف إىل تعزيز قوا العسكرية ملواجهة التحديات اجلديدة مع احل

وذلك من خالل االجتاه حنو ختفيض نفقاا ،على التفوق األمريكي يف هذا اال يف إطار سياستها اخلارجية
وعوملة الدميقراطية كأهداف وركائز أساسية يف السياسة اخلارجية العسكرية وحتويلها إىل عملية تفعيل االقتصاد 

260.األمريكية

رتر إىل كلينتون إىل عهد إدارة بوش األوىل والثانيـة         من عهد كا  وقد استمرت هذه اإلستراتيجية     
النمط الربمجاين إىل النموذج األيديولوجي أو النظرة األحاديـة         واليت حتولت فيها السياسة اخلارجية األمريكية من        

ة يف واملعونات اخلارجية وهذه االستمرارياإلرهاب والضربات اإلسباقية ، ويف هذا اإلطار عوجلت قضايا مثل للعامل
.النمط األيديولوجي ترجع يف بعض القضايا إىل إدارات سابقة

فقد كانت إدارة الرئيس األسبق كارتر هي اليت ركزت على قضية حقوق اإلنسان ويف قضية منـع                
والذي أصبح اليوم قضية رئيسية لبوش وإن كانت بأسـاليب           أصدر قانون منع االنتشار   االنتشار كان هو الذي     

وكانت مبثابة األساليب الرمسية يف حتقيـق الـسلم واألمـن    اف السياسة اخلارجية األمريكية خمتلفة تعكس أهد  
261.واحلوار الدويل السيما يف جمال العالقات الدولية والدبلوماسية كأداة فعالة للسياسة اخلارجية األمريكية

سبتمرب11توجهات السياسة اخلارجية والدبلوماسية األمريكية بعد أحداث : املطلب الثالث
واليت ضربت نيويورك وواشنطن من األحداث اليت ألقـت          2001أيلول   11لقد كانت أحداث    

بضالهلا على العامل بأسره وعلى مجيع األصعدة السياسية واألمنية، فكان له األثر البالغ على الواليـات املتحـدة                  
معرفة املتسبب يف ذلك مث البحث  عن         األمريكية واليت كانت الطرف املتضرر األول، األمر الذي جعلها تفكر يف          

وهذا ما انعكس على اإلستراتيجية األمريكية جتاه        مساندة السترجاع هيبتها وثقتها بالنفس واستقرار األوضاع،      
العامل يف عالقاا الدولية من جهة وعلى السياسة اخلارجية من جهة أخرى، فكانت مرحلة جديدة يف تـاريخ                  

.لواليات املتحدة األمريكية وعربت عن جوهر العقيدة اإلستراتيجية األمريكيةالنظام العاملي بالنسبة ل
ية ومباشرة على إدارة الواليات املتحدة      من أيلول حدثت تغريات جذر     11هجمات  فبعد حدوث   

حيث أصبحت السياسة اخلارجية األمريكية حتكم مبنظور واقعي برغمايت حيـث  األمريكية لسياستها اخلارجية،  
خاصة بعد ى سطح السياسة اخلارجية األمريكية استخدام القوة واحلرب حلماية األمن القومي األمريكيطفا عل

إىل ديدات من قبل العبني غري فاعلني علـى خريطـة الـسياسة       -باعتبارها القوة األعظم يف العامل    -تعرضها  
لى اإلرهاب حيث مشلت هذه القـضية       سياسة احلرب العاملية ع   الدولية، فأطلقت اإلدارة األمريكية على إثرها       

.برامج السياسة اخلارجية األمريكية

260  -  Mark  clark, "the future of foreign and defence policy", Department of Political Science
and National Security Studies Program, California State University, San Bernardino, California,
USA, p 184.

.132مرجع سابق، ص ،السيد أمني شليب-261
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فقد استغلت الواليات املتحدة األمريكية هذه اهلجمات لتنفيذ إستراتيجيتها الدولية ووضفت معهـا    
ما يسمح هلا بضرب كل من له عالقـة باإلرهـاب            )1373(قرار جملس األمن    التعاطف الدويل يف استصدار     

قوى إرهابية ودول ترعى اإلرهاب ودول       سياستها اخلارجية جتاه اخلصوم يف ثالث فئات هي        وحددت أهداف 
فتحـددت بـذلك     ،ووضعت بذلك العامل أمام خيارين إما مع أمريكا وإما مع اإلرهاب           اإلرهاب، حتافظ على 

262.عالقات الواليات املتحدة األمريكية مع دول العامل

د إستراتيجي عكس واقع نظرية األمن القومي األمريكي،        لذلك فقد شكلت هذه األحداث أخطر حت      
حيث شهدت تطور إستراتيجيات نفوذ كونية تقوم أساسا على احتمال الصدام مع فعاليات دولية القتسام العامل                

األمر الذي شكل حدا فاصال وحمورا هاما يف دول العامل وأصبح هناك حالة من الصراع ما                بعيدا عن أراضيها،    
، ويف هذا الصدد بـادرت الواليـات        املمثل يف الواليات املتحدة األمريكية وبني العرب واملسلمني       بني الغرب   

املتحدة األمريكية بتطوير سياسات وإستراتيجيات مدعومة بسياسة خارجية متشددة ضد أي طرف دويل أو جمتمع   
وتدعيم عالقاا مع باقي الـدول،  حماولة بذلك حتقيق تطلعات كونية لتربير توسعها يف اخلارج، ويف تعزيز           ،حملي

فاحتلت كان يف إطار سياستها اخلارجية إتباع سياسة احلرب لتأكيد سياستها اخلارجية املعلنة حملاربة اإلرهاب،و
وهذا توازيا   2003مث احتلت العراق يف      2001أفغانستان بعد أشهر قليلة من أحداث احلادي عشر من سبتمرب           

263.متارسها الواليات املتحدة األمريكيةمع السياسات الكونية اليت

ومن هذا املنطلق كانت إلدارة بوش نظرية واضحة يف السياسة اخلارجية األمريكية عقب أحـداث               
وردت خالصتها يف ورقة من إحدى وثالثني صفحة يتبناها حزب سياسي متكن             ، وقد 2001من سبتمرب    11

ويتوىل تنفيذها جنود أمريكيني ودبلوماسيون وممثلون   )النواب والشيوخ (من السيطرة على جملسي الكونغرس      
، وأصبحت بذلك احلرب على اإلرهاب مبثابة املبدأ التنظيمي الذي جيمع بني الرتوع      جتاريون على امتداد املعمورة   

إىل التفوق العسكري وبني تأمني مزيد من النفط األجنيب إلرساء توجه يؤدي إىل إحكام السيطرة على العامل مـن    
.ل خيار احللول العسكرية يف جمال السياسة اخلارجية والعالقات الدولية خال

فهي تتفق مع نزعة انفراديـة أحاديـة         ،لذلك كانت السياسة العسكرية ال تعترف إال حبدود ضئيلة        
اجلانب ما جعل إدارة بوش متضي قدما يف كسب عقول الشعوب يف الداخل واخلارج من خالل محلة ثقافية ،مع                   

رار يف تأمني األسواق اخلارجية لفائدة أعمال التجار والصناعة األمريكية، وذلك عرب التمويالت اهلادفة وعرب االستم
وقواعد الليربالية اجلديدة ذات الصلة حبرية التجارة واقتصاد السوق فيمـا بـني دول العـامل                تطبيق مبادئ   

264.بأسره

، العدد الصادر يفجملة فلسطينيات، حلادي عشر أيلول، السياسة اخلارجية األمريكية جتاه سوريا بعد أحداث امنال أمحد إبراهيم دغالوي-262
.141، ص 23/8/2007
من رمضان 11، العدد الصادر يوم اخلميس جملة االستقاللأحداث احلادي عشر من سبتمرب خديعة أم ذريعة،حمرر الشؤون الدولية،-263

.9، ص 2008سبتمرب 1429/11
.2/10/2006، قراءات العرب، االثنني والسياسة األمريكية أحادية اجلانبرحلة القوة،ستيفن ستوريز برس-جون فيفر-264

www.alarab.co-uk/previouspage.larab%20Daily2006/10/10-02/P08.pdf 02/03/2009.
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سبتمرب تركز علـى العقيـدة       11ديدة بعد   فقد كانت إستراتيجية السياسة اخلارجية األمريكية اجل      
العسكرية بالدرجة األوىل ،وذلك أن كون الكارثة كشفت العديد من احلقائق كانت متوازية يف زمحة القـضايا                 

منها األزمة اليت يواجهها الغرب يف عقيدته العسكرية واإلسـتراتيجية بعـد زوال اخلطـر                ،واألحداث الساخنة 
ود النظرية األمنية التقليدية يف حفظ االستقرار السياسي للواليـات املتحـدة        الشيوعي، ضف إىل ذلك مدى صم     

.افس خارج إطار السيطرة األمريكيةاألمريكية يف مقابل القلق من نشوء نظام اقتصادي من
فالواليـات املتحـدة    تركز على اجلوانب االقتصادية،   وهذا ما جعل من اإلستراتيجية اجلديدة أن        

وا من احلروب ومن مبيعات السالح ومن االتفاقيات العسكرية، فاحلروب عند صانع القرار             األمريكية تستمد ق  
وهذا ما جعل العقيدة العسكرية تقف وراء العظمـة          ،األمريكي هي احملرك الفعال لكثري من األنشطة االقتصادية       

265.األمريكية

ألمهية يف أشـكال وآليـات   سبتمرب قد شكلت قفزة نوعية بالغة ا11وجتدر اإلشارة إىل أن أحداث    
التعامل بني الدول حتت غطاء احلوار والتعاون، فقد تسببت يف إعادة تشكيل السياسات اخلارجية للعديـد مـن                  

وال سـيما منـها    ،مبا يتضمنه ذلك من إعادة تعريف دور أدوات هاته السياسات          ،الدول السيما الدول الكربى   
حبيث تسعى مبساعدة   األمريكية هدفا رئيسيا للسياسة اخلارجية      وضعت الواليات املتحدة    العسكرية، ومن ذلك    

وتعترب هذه هي املرة األوىل منذ  مكافحة اإلرهاب ومعاقبة الدول اليت ترعاه     العديد من الدول حملاولة حتقيقه وهو       
كيز لـسياساا   اية احلرب الباردة اليت تضع فيها الواليات املتحدة األمريكية لنفسها هدفا حمددا يكون حمور التر              

األمر الذي أتاح جلورج بوش فرصة فريدة خلوض سباق مضمار السياسة اخلارجية وانتهاج سياسة              اخلارجية،  
جديدة يف إطار آليات التعامل الدبلوماسي والعالقات الدولية ودعوة الشعب األمريكي إىل االلتفاف حـول               

266.العامل

سبتمرب هو 11بلوماسية األمريكية يف فترة ما بعد       لذلك كان اهلدف الرئيسي للسياسة اخلارجية والد      
وذا يـدعم    ،إدراج بلدان ومنظمات أخرى يف الترتيبات اليت ستدعم عاملا يتماشى مع املصاحل والقيم األمريكية             

وأن هذا التعاون الدويل وضرورة إدماج شركاء جدد يف جهود           ،السالم والرخاء والعدل على أوسع نطاق ممكن      
إلرهاب من شأنه املساعدة يف التصدي لألخطار عرب القومية مثل اإلرهاب الدويل وانتشار أسـلحة               احلرب على ا  
267.الدمار الشامل

على مستوى العالقات الدولية وآليـة الدبلوماسـية         2001سبتمرب   11وإن اجلديد بعد أحداث     
لى حساب دميقراطية العالقـات  نكريس أمريكا قطبا أحاديا يف ميزان القوى الدولية ع والتعامل بني الدول هو     

.29، ص 2002، سبتمرب 283، لبنان، مركز الدراسات الوحدة العربية، العدد جملة املستقبل العريبت إستراتيجية،حتديا،إمساعيل الشطي-265
، القاهرة، مؤسسة األهرام، العدد جملة السياسة الدوليةاإلرهاب اجلديد الشكل الرئيسي للصراع يف الساحة الدولية،، أمحد إبراهيم حممود-266
.50، جانفي، ص 147
، 284، بريوت لبنان، مركز دراسات لوحدة العربية ، العدد جملة  املستقبل العريب، مأزق إمربيالية ،إدارة املناطق اجلاحمة ،مايكل هديسون -267

..39، ص 2002سبتمرب 
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فكانت النتيجة هي ميش األمم املتحـدة  الدولية اليت كانت تتجلى إىل حد ما ضمن إطار هيئة األمم املتحدة،        
إذ جتاوزا أمريكا على حنو شبه كلي يف احلرب على اإلرهاب وهذا ما جعل هذه احلرب غري حمددة                 ،ومؤسساا

إلسالمية منتشرة يف عدد كبري من دول العامل، ويف هذا الصدد اعتـرب أن الـدين                باعتبار أن العدو أي األصولية ا     
اإلسالمي أصبح مؤثرا يف العالقات الدولية كما حدث مع احلرب العراقية واإليرانية وصار له انبعاث يف دراسـة                  

268.العالقات بني الدول

منية على احلسابات   طغت احلسابات األ   ويف غضون هذه األوضاع من خالل احلرب على اإلرهاب        
حبيث لن يكون وزراء اخلارجية وسفراءهم الالعبني الوحيدين علـى سـاحة            ،الدبلوماسية يف العالقات الدولية   

السيما املتخصصة يف األمن والـسالم      ،العالقات الدولية بل سيشاركهم يف ذلك أجهزة أخرى رمسية وغري رمسية          
.مستوى العالقات الدولية والدبلوماسيةالدويل، حيث أصبحت الغلبة هلذه األجهزة على 

وملا كان االعتماد على القوة العسكرية يف التعامل مع قضايا السياسة اخلارجية والعالقات الدولية فقد 
تزايد وتعمق احلوار حول استخدام القوة العسكرية يف اال الدبلوماسي، وقد جرى التـذكري بالتـشابه بـني                  

سبتمرب وغلبة الطابع األيديولوجي عليها وبني فترة سابقة         11مريكية بعد أحداث    توجهات السياسة اخلارجية األ   
، حيث كانت إدارته وقوى احملـافظني اجلـدد         1988-1980برئاسة الرئيس األمريكي رونالد ريغان يف ستة        

نذاك ورفض  يؤمنون بالقوة وجعلوها أساس تعاملهم يف جمال العالقات الدولية كما حدث مع االحتاد السوفيايت آ              
اعترب أن القوة هي شرط الزم للدبلوماسية وفعاليتـها ووجـوب أن            التفاوض معهم إال من موقع القوة حيث        

.يكون هناك تزاوج بني القوة والدبلوماسية
فإذا كان احلوار األمريكي حول استخدام القوة العسكرية خالل إدارة ريغان قـد حـرك الطـابع                 

11فإن احلوار يف فترة ما بعـد أحـداث       ،القوة العسكرية يف عالقاا الدولية     األيديولوجي واعتمادها على بناء   
وأساسا بفعل قرار احلرب على العـراق        أطلق مفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية مثل الضربات االستباقية       سبتمرب قد 

أن أخري له مـن     ونتائجها اليت وصفت بالكارثية ،وبيد أن هذه اخلربة كانت وراء ما خلص إليه بوش يف تصريح                 
269.على القائد األعلى للقوات املسلحة أن يستنفذ كل الوسائل الدبلوماسية قبل اللجوء إىل القوة املسلحة

سبتمرب وبعد تغلغل هذه احلقائق السابقة الـذكر يف وعـي العـامل              11لذلك فإن و بعد أحداث      
متدد اإلرهاب، فالـدميقراطيات الغربيـة      الدميقراطي، واجه العامل يف أمريكا شعبا موحدا مصمما على استئصال           

        ا للـهجوم وميكـن         أصبحت تدرك أن اهلجوم على الواليات املتحدة األمريكية يظهر أيضا قابلية تعرض جمتمعا
واليت اتضح من خالهلا أن الدول الرئيسية يف أوربا تفضل االتصال املباشـر             الدبلوماسية االئتالفية   احلديث على   

سيط الذي تلعبه مؤسسات أوربا املوحدة فإذا أرادت أوربا أال تصبح مهمـشة جيـب أن                بواشنطن على دور الو   
.يكون للعودة إىل دبلوماسية التحالف األولوية على التشديد على متيز أوربا على الواليات املتحدة األمريكية

.41املرجع نفسه ، ص-268
.131، 129مرجع سابق، ص ص ، السيد أمني شليب-269
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وليـة األكثـر   ويف مسألة اإلرهاب تراجعت املؤسسات األوربية إىل املركز الثاين أمام العالقات الد          
أن  تقليدية بني دول مشال األطلسي ويف أول رد فعل على اهلجوم على الواليات املتحدة أدرك الزعماء األوربيون                

نفوذهم يف اإلستراتيجية والدبلوماسية يتوقف على التعاون مع واشنطن أكثر بكثري من حتـدي الـسياسات                
270.أنتجتها إدارة بوشوتلك مهمة سهلتها دبلوماسية االئتالف اليت،األمريكية

سبتمرب تأثريا بليغا يف السياسة اخلارجيـة والدبلوماسـية          11لقد كانت التقلبات املفاجئة ألحداث      
األمريكية نتجت عنها حتوالت طارئة يف مسار العالقات الدولية اليت تقيمها الواليات املتحدة األمريكية وأملـت                

اج دبلوماسية مرنة وحماولة عدم الوقوع يف مطبات وفـضائح دوليـة            عليها اختاذ احلذر يف التحرك الدويل، وانته      
وهذا ما حدث مع املواقف األمريكية      والتراجع عن متابعة سياسة القوة والضغط جتاه اخلصوم ولو بصفة مؤقتة،            

يف سوريا وإيران ومشال كوريا حيث كان هناك حراك ديبلوماسي أمريكي خمتلف عما كان عليه قبل أحداث                 
.271مرب، وكان مبثابة تفعيل ملحوظ للدبلوماسية األمريكيةسبت11

بوجود أدى إىل توسيع نطاق هدف الدبلوماسية األمريكية بنفس نطاق تواجدها يف العامل       كل هذا و
مركزا دبلوماسيا يف سائر أحناء العامل ومؤسـسات  250دولة وأكثر من 180عالقات دبلوماسية مع حوايل    

، تقوم بالتعاطي مع دول أخرى ملعاجلة قضايا عديدة         منها حتت إشراف األمم املتحدة     متعددة األطراف، العديد  
الرئيس بوش تتراوح بني حفظ السالم وحقوق اإلنسان إىل اإلغاثة اإلنسانية والتجارة، ويف هذا الصدد فقد صرح 

تدعيم منو احلركـات    أن هدف سياسة الواليات املتحدة األمريكية هي أن تسعى إىل           "يف خطاب تنصيبه الثاين     
واملؤسسات الدميقراطية يف كل بلد، وذلك دف إاء الطغيان يف عاملنا يف اية املطاف، وذا التكليف فـإن      
الواليات املتحدة األمريكية تواجه حتديات هائلة هي شبيهة بالتحـديات الـسابقة يف العمـل الدبلوماسـي                

272.والعالقات الدولية

استخدام القوة العسكرية يف جمال الدبلوماسية والعالقات الدولية فقـد           وفضال عن جلوء الرئيس يف    
Miadle east partnerchip"كمبادرة الشراكة الشرق أوسطية "إدارته إىل دعم إصالحات سعت 

initiation"   دف تنسيق وإدارة جدول األعمال اإلصالحي للحكومة األمريكيـة يف            2002عام وذلك ،
ياسة والتعليم وقضايا املرأة، وعمليا سعت املبـادرة إىل تـشجيع التجـارة واسـتقطاب               جماالت االقتصاد والس  

وتعزيز حكم القانون واتمع املدين ودور اجلهات غـري الرمسيـة والتـصدي             االستثمارات األجنبية املباشرة    
ية للتنمية الدولية   الوكالة األمريك وكان ذلك برعاية     للتحديات اليت تواجه الشعوب السيما يف الدول العربية،       

.296مرجع سابق، ص ، هنري كسنجر-270
، حنن والسياسة اخلارجية األمريكية، جان كورد-271

71=Itemid&1967=id&view=task&content_com=option?php.index/ar/com.kurdnas://http
,15/03/2009 pdf ,22/02/2009.

، 11، وزارة اخلارجية األمريكية ، الد جملة السياسة اخلارجية األمريكية، 21،  السياسة اخلارجية األمريكية يف القرن برامج اإلعالم اخلارجي-272
.3، ص 2006، أيلول سبتمرب 3العدد 
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"United states agency for international developement " لكن مقتضيات السياسة
إدمـاج جهـات   سبتمرب من خالل 11اخلارجية األمريكية زادت من أمهية الكثري من تلك الربامج بعد أحداث            

العمل مع منظمات   ، كان   يةمبادرة الشراكة الشرق أوسط   لذلك كان السبب الرئيسي لنشوء       أخرى غري رمسية  
273.غري حكومية حملية مستقلة وجمموعات اتمع املدين واجلهات من غري احلكومات

بدبلوماسية القرن احلادي   سبتمرب و اليت مسيت      11وهذا ما ميز الدبلوماسية األمريكية بعد أحداث        
الدبلوماسية ميقراطية ضمن مصطلح    بناء وإدامة الدول الد    على و ذلك من خالل العمل مع اآلخرين       ،والعشرون

خالل تعزيـز احلكـم     من   ، وذلك كونداليزا رايس من خالل التصرحيات األخرية لوزيرة اخلارجية        *التحويلية

الصاحل واليت تليب احتياجات شعوا وتتصرف بصورة مسؤولة أمام النظام الدويل والشعيب واستعمال القـوة               
ين على حتسني حيام وحتويل مستقبلهم إىل األفضل والترويج للحرية يف الدبلوماسية األمريكية ملساعدة اآلخر   

.كل ركن من أركان العامل
وهذا أكيد خيتلف من منطقة إىل أخرى من خالل تفاصيل السياسة اخلارجية األمريكية اليت تؤكد أن               

وهي تـصدير الـدعوة      ،عاملهناك خيطا جامعا يربط مجيع اجلهود الدبلوماسية للواليات املتحدة األمريكية يف ال           
274.للحرية واحترام األفراد وااللتزام بفرصة توفري حياة أفضل جلميع الناس يف كل العامل

سبتمرب على دراسة العوائق اليت تقف حجر       11فقد عملت الواليات املتحدة األمريكية بعد أحداث        
ل العالقات الدولية والدبلوماسية بـصفة  متويل املنظمات غري احلكومية واليت تلعب دورا هاما يف جما عثرة أمام   
من خالل معاجلة هذه الصعوبات مع تدقيق شامل وفرض شروط صارمة للحيلولة دون متويل منظمات            غري رمسية 

وحماولة ختصيص موارد كبرية للتنمية االقتصادية والقضايا النسائية والتعلـيم          غري حكومية قد تدعم اإلرهاب      
.واتمع املدين 

ى اعتبار أن أهم أداة بالنسبة للسياسة اخلارجية األمريكية يف جمال الدبلوماسية والعالقات             و ذلك عل  
، حلوار املباشر مع الدول من خالل هذه اآلليات وذلك لتعزيز الدميقراطية داخل كل دول العـامل         الدولية هي ا  

يع العالقات التجارية وتعزيـز     والذي سينعكس عنه عالقات وثيقة مع الواليات املتحدة األمريكية من خالل توس           
275.الروابط العسكرية والدعم الدبلوماسي

سبتمرب بتـصريح  11مباشرة بعد أحداث جورج بوشويف هذا الصدد فقد أبدى الرئيس األمريكي    
إنين مندهش من وجود هذه الدرجة من سوء التفاهم         "جاء فيه    2001أكتوبر   14مؤمتر صحفي يف    يف إطار   

يناير 26ارجية، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، ، تقرير جملس العالقات اخل، دعما للدميقراطية العربية ملاذا وكيفتقرير فريق عمل مستقل-273
.58ص ، 2005

و وتعرف بدبلوماسية الرأي العام، و هي تعين نقل وحتويل الفعل السياسي الدبلوماسي االمريكي من املكاتب والغرف املغلقة "الدبلوماسية التحويلية"* 
ى األحداث وتأسيس التواصل املباشر بني الدبلوماسيني االمريكيني واملواطنني وذلك حتت شعارات اىل شوارع الدول املستهدفة قصد التأثري املباشر عل

.كالدميقراطية وحقوق االنسان وحرية الرأي والتعبري]) 15([براقة 
.2جملة السياسة اخلارجية األمريكية، مرجع سابق، ص -274

.63جملس العالقات اخلارجية، مرجع سابق، ص -275
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فأنا شأين شأن معظم األمريكيني ال استطيع تصديق هذا ألنين أعلـم             ،ن هناك من يكرهنا   بشأن بلدنا لدرجة أ   
.*"أننا أناس طيبون

11فقد كانت هذه املقولة هي جتسيد للتحوالت اليت واجهتها الدبلوماسية األمريكية بعد أحـداث       
يري الطريقة اليت تعمل ا وزراة اخلارجية       سبتمرب واليت دفعتها إىل تبين سياسة أكثر فاعلية يف تعزيز دبلوماسيتها وتغ           

لبناء ودعم الدول اليت تنعم بالدميقراطية واحلكم الراشد والـيت          ،كالعمل مع العديد من الشركاء حول العامل        
.ستستجيب حلاجات شعبها وتتصرف مبسؤولية يف النظام العاملي

لدبلوماسية من نـوع آخـر   برنامج حيوي وواسعذه اجلهود هو فكانت من األجزاء األساسية هل  
مسيت بالدبلوماسية الشعبية كآلية تسعى لتعزيز املصلحة القومية واألمن القومي للواليات املتحدة األمريكيـة              
عن طريق التفاهم واإلطالع والتأثري على الشعوب األجنبية وتعميق احلوار بني املواطنني واملؤسسات األمريكية  

276.ونظرائهم يف اخلارج

11عل إستراتيجية السياسة اخلارجية والدبلوماسية األمريكية تأخذ بعدا آخر بعد أحداث        وهذا ما ج  
سبتمرب وتنشط على جمال أوسع طويل املدى انطالقا من كون أن النشاط الدبلوماسي األمريكي املكثف سيساهم                

اعتبار أنه سيكون هـذا     إىل الوصول إىل حتديد أدق األهداف واألولويات للسياسة اخلارجية األمريكية، وذلك ب           
عامل مساعد لكل التقدم الذي سيطر يف عملية السالم واحلوار والتعاون بني الدول             النشاط الدبلوماسي مبثابة  

جتسيد دبلوماسية من نوع آخر بطريقة غري رمسية يكون هلـا           وذلك باشتراك أطراف من غري الدول تساهم يف         
ة اخلارجية األمريكية وإعطاء صورة أمريكا يف رغبتـها بوضـع   الدور الكبري يف تعزيز وتفعيل أهداف السياس   

.آليات التعامل الدويل والتعايش بني الشعوب حتت غطاء الدميقراطية ودعم احلريات املدنية لشعوب العامل

يف تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكيةالشعبيةدور الدبلوماسية : املبحث الثاين
القيم واملصاحل األساسية للوحدة الدولية مـن خـالل          األمريكيةداف السياسة اخلارجية    أهتعكس  

فقد سعت إىل التعبري عن هذه األهداف من خـالل األطـراف             ،األوضاع اليت تود أن حتققها يف البيئة اخلارجية       
واألشخاص املخولون سواء كانوا رمسيني أو غري رمسيني ،الذين يقومون بتنفيذ هذه السياسة اخلارجية من خـالل      

داة الدبلوماسية، والذين أصبح هلم دور أساسي يف حتديد أهداف الدولة ومضامني تلك األهداف من خالل التزام         أ
وحماولة السعي إىل إرساء منط معني من        ،الواليات املتحدة األمريكية مبجموعة من االلتزامات جتاه الدول األخرى        

*"i am amazed that  there is such misunderstanding of what our country is abou that people
would hate us .i like americans , i just can't belive it, because i know how good we are"; George

,2001october,w Bush press conference
7-20011011/10/2001/releases/news/gov.whitehouse.www://http10accessed april(war-status# pdf

2005),02/05/2009.
.5جملس السياسة اخلارجية األمريكية، مرجع سابق، ص -276

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


لعامل والذي من شأنه تأمني مصاحل الواليـات املتحـدة          العالقات بني الدول قائمة على احلوار الشعيب بني دول ا         
.األمريكية يف حد ذاا

و ملا كانت الدبلوماسية الشعبية األداة الرئيسية لتحقيق هذه األهداف، فهي تسعى دائما اىل حماولـة           
هذا النوع   فهم توجهات السياسة اخلارجية األمريكية مبا يتناسب و أولوياا األساسية، و ذلك من خالل و سائل               

من الدبلوماسية، و اليت تنشط ضمن طابع غري رمسي يعكس ممارسة دبلوماسية جتسدها وسائل اإلعالم و الـرأي                  
اخل......العام و مراكز البحث 

أهداف الدبلوماسية الشعبية األمريكية وأبعادها: املطلب األول
سبتمرب يف إدارة سياستها     11إن اإلستراتيجية اليت اتبعتها الواليات املتحدة األمريكية عقب أحداث          

برجنـسكي وريتـشارد   اخلارجية أدى إىل نقاش واسع أداره عدد من اخلـرباء واحملللـني األمـريكيني مثـل              
اإلستراتيجية حيث اعتربوا أن اإلدارة ذه" "stiven woltوستيفن والت " "richared hassهاس

وأا ذا النـهج قـد   "America alone"السيما يف جمال العالقات الدولية جعلها تقف مبفردها يف العامل 
ختلت عن األسس اليت دارت عليها اإلدارات األمريكية املتعاقبة منذ اية احلرب العاملية الثانية من تشكيل حتالفات              

ن اإلدارة األمريكية وخاصة بعد احلرب الباردة قد بدأت تتراجع عن هذا            والعمل من خالهلا وقياداا، والواضح أ     
بعد توليها لكونداليزا رايسوكان أول تصريح ،النهج وتتجه إىل العمل والتعاون مع حلفائها الدوليني واإلقليميني

."أن هذا وقت الدبلوماسية، مبعىن أنه وقت احلوار والتعاون"وزارة اخلارجية 
يرة اخلارجية اجلديدة  آنذاك برحلة أوربية أعقبها زيارة للرئيس األمريكـي يف يوليـو          فقد قامت وز  

داعية إىل التعاون ونسيان     ،حيث خاطب الشركاء األوربيني بلهجة جديدة بعيدة عن اإلمالء والغطرسة          2004
.277الفجوة اليت أحدثتها اخلالفات على املستوى الدويل واإلقليمي

تسعى إىل بذل الكثري من اجلهود من        املتحدة األمريكية من بني الدول اليت     من هنا كانت الواليات     
أجل تسوية سياستها وحتسني صورا أمام العامل اخلارجي، وذلك السيما بعد أن وجدت نفـسها يف موقـف                  

ولكن من جهة أخرى فهي عدوة لشعبها وأيقنت الواليات املتحـدة            صديقة للعديد من الدول خاصة العربية،     
وإمنا أشخاص بال عنوان وغري قـابلني        ،مريكية أن أعداءها ليسوا دوال هلا جيوش يعلنون حربا وميكن ردعهم          األ

.للردع
تقدمي نفسها للعامـة باعتبارهـا       ومن هنا بدأت الواليات املتحدة األمريكية يف االجتهاد من أجل         

ومراكـز وهيئـات تؤسـس       فهناك أموال طائلة ترصد وعقول وطاقات كبرية توظف        ،صديقة وليست عدوة  
وهذا أكيد يتطلب تـبين سياسـة       وسياسات وبرامج تصمم كلها دف حتقيق األهداف والتحسني لصورا،          

دبلوماسية رشيدة تسمح مبخاطبة هذه الشعوب مباشرة عن طريق تشكيالت غري رمسية موجودة يف نـسيج                
.ر الرمسي اخلاص باحلكوماتاتمع واليت تعرب عن قطاعات حيوية فيها وذلك بعيدا عن اإلطا

.212مرجع سابق، ص ، السيد أمني شليب-277
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و ذلك يف إطار ما هي دبلوماسية تتصل بالشعوب    ت الدبلوماسية األمريكية    و انطالقا من هذا أصبح    
بالدبلوماسية الشعبية واليت تشمل كل اجلوانب واألنشطة اليت تنخرط فيها اخلارجية األمريكية فيما بني           يسمى

مريكية على الصعيد الرمسي وغري الرمسي مبا يف ذلك جوانـب           الدول، وذلك دف رعاية املصاحل القومية األ      
.اإلعالم والفن والدعم التنموي والتبادل العلمي والثقافة والندوات احلوارية

أوال دعم املـصاحل    : بأمرين متكاملني مها  وقد ربط هذا النوع من الدبلوماسية يف الفكر األمريكي          
ملتحدة األمريكية وتفكيك سوء الفهم الذي قد ينـشأ يف الـدول            األمريكية، وثانيا حتسني صورة الواليات ا     

، واتمعات املختلفة جراء اإلصرار على حتقيق أمريكا ملصاحلها يف العامل وحزمها وصرامتها يف إجنـاز ذلـك               
رة حتسني الصوواملالحظ يف الوقت الراهن هو تكريس الدبلوماسية الشعبية معظم مقدراا لتحقيق األمر الثاين أي        

دائرة القوة الناعمة أي ، ذلك أن اهلدف األول وهو تعزيز املصاحل القومية يبدو أنه انتقل من   وتفكيك سوء الفهم  
278.اخلارجية األمريكية إىل دائرة العسكرية الفجة أي البنتاغون

أن إال،وجتدر اإلشارة إىل أن الدبلوماسية الشعبية األمريكية ترجع إىل فترات ما قبل احلرب البـاردة      
سبتمرب مسح بتفعيل وتعزيز دور الدبلوماسـية الـشعبية          11التغريات اليت مست الساحة الدولية السيما أحداث        

بشكل أكرب مما كانت عليه من قبل، فقد كانت الواليات املتحدة األمريكية هي السباقة هلذا النوع من الدبلوماسية 
" foreign information service "خلارجية فرانكلني روزفلت خدمة املعلومات اوذلك حينما أنشأ 

واليت كانت عبارة عن جمموعة من األخبار املؤيدة للواليات املتحدة األمريكية يف كل من أوربـا          1942يف سنة   
مث "voice america"بصوت أمريكا وهو ما يعرف اآلن ،وآسيا وذلك للتصدي للدعاية اليابانية واألملانية

الـيت  " compagn of truth"إعالن محلة احلقيقة من خالل "Truman"نتروماالرئيس بعده جاء 
وكالـة  وكان بعـد ذلـك تأسـيس    ،هدفت إىل تعريض الشيوعيني إىل األفكار والقيم الغربية حملاربة الشيوعية       

وكان اهلدف الرئيسي هو فهم ". N.S information agency" "N.S.I.A"االستعالمات األمريكية 
279.رجي والتأثري فيهالرأي العام اخلا

األمريكية واملالحظ أنه بعد احلرب الباردة اندجمت وكالة االستعالمات األمريكية يف وزارة اخلارجية             
لعبت الدبلوماسية الشعبية األمريكية دورا كبريا يف فوز الواليات املتحدة األمريكية            ،حيث1999وكان ذلك يف    

قامت الواليات املتحدة األمريكيـة بتفكيـك       بعد أن   اد السوفيايت ،  واملعسكر الغريب يف احلرب الباردة على اإلحت      
ومتثل ذلك يف حل وكالة االستعالمات األمريكية وضم اختصاصاا          ،أدوات احلرب الباردة خاصة اإلعالمية منها     

280.إىل اخلارجية األمريكية

.2004يناير 22تدجني أو تنوير شعوب املنطقة؟ موقع جريدة الشرق القطرية، " الدبلوماسية األمريكية الشعبية"، روبخالد احل-278
http://www.al-sharq.com/site/topics-asp pdf 20/02/2008.
279 - The battle for hearts and minde ,the us public diplomacy efforts in the midle east .
http:// eqgle.american edu/am 3428/information war/ index, pdf  14/12/2008

ملف مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، القاهرة، ، هل متكنت الدبلوماسية العامة من إصالح الصورة األمريكية،السمان أمحد-280
.99، ص 2005األهرام اإلستراتيجي، سبتمرب 
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طبيعـة دور  سبتمرب على الواليـات املتحـدة األمريكيـة و      11وجتدر اإلشارة أنه ومنذ هجمات      
حيث رأت الواليات املتحدة األمريكية ضـرورة إعـادة         ،الدبلوماسية الشعبية تزايد بقوة أكرب مما كانت عليه       

التفكري يف عالقاا وأنشطتها الدبلوماسية، ليس فقط يف إعادة استثمار الدبلوماسية الرمسية وإمنـا أيـضا يف                 
اولة تعزيز املصلحة الوطنية وحتقيق األهـداف اإلسـتراتيجية   وحمدراسة البعد العام للحكومة يف العامل اخلارجي،     

281.وذلك مبشاركة قطاعات الرأي العام العاملي لتلك األهداف اإلستراتيجية وتطويرها،للشؤون الدولية

أدركت الواليات املتحدة األمريكية أكثر أمهية الدبلوماسية الشعبية يف حتقيق سياستها           لذلك فقد   
سبتمرب واحلروب على العراق ومجلة احلرب على اإلرهـاب الـيت تبنتـها    11عد أحداث اخلارجية السيما ب 

فقد أدركت أنه إذا أرادوا أن يقتنع العامل بشكل عام والعامل اإلسالمي بشكل خاص  الواليات املتحدة األمريكية،  
.اسيفإن عليهم تغيري طبيعة عملهم الدبلوماحلرب على اإلرهاب ليست حربا ضد اإلسالمبأن 

فالواليات املتحدة األمريكية قد أدركت أن مثة خلال واضحا يف صورا لـدى العـامل العـريب                  
واإلسالمي، وهو األمر الذي أثر بصورة كبرية على سياستها اخلارجية وأهدافها يف العامل العريب بـشكل سـليب                  

حقيقة واقعة جيب التعامل معها حبـرص      لذلك كان على الواليات املتحدة األمريكية أن تتعامل مع األمر على أنه             
أمريكية -وظهرت أمهية القوة الناعمة يف حتقيق األمن وقد ظهر ذلك بشكل واضح يف احلرب األجنلو              شديد،  

،كما على العراق واليت أظهرت استطالعات الرأي تدنيا هائال يف شعبية الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا         
ها يف الدول اإلسالمية اليت طبقا للرؤية األمريكية والربيطانية حتتاج إىل دعمها مـن              وصلت شعبية أمريكا إىل أدنا    

282.أجل املساعدة يف تعقب اإلرهابيني واألموال امللوثة واألسلحة اخلطرية

ومن هنا ميكن حصر أهداف الدبلوماسية الشعبية االمريكية لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية فيمـا             
:يلي
بـاألمن الوقـائي     فهي تلعب طبقا ملفهوم الواليات املتحدة األمريكية دورا فيما يعرف          :نيةاألهداف األم  -1
"preventice security "  حيث أنه بسبب عصر العوملة وتطوير وسائل االتصال أصبح هناك صـعوبة يف

غري عسكرية  احلفاظ على أمن الدول باستخدام وسائل تقليدية، لذلك فإن مفهوم األمن قد تطور ليشمل عناصر                
أصبحت دبلوماسية اإلقناع القائمة على االتصال باجلماهري       وبذلك   ،كالعناصر االجتماعية والثقافية واالتصالية   

من أهم خطوط الدفاع األولية اليت ميكن أن تركز عليها اإلستراتيجية األمنية األمريكية وذلـك التـسامها                 
283.بالسهولة والرخص

281 - Christopher Ross, public diplomacy comes of age, the Washington quarterly, spring 2002, P
75.

2004ترمجة إبراهيم حممد علي، القوة الناعمة والكفاح ضد اإلرهاب،، جزيف ناي-282
www.project-syndicate.org/commentry/nye.arabic pdf 20/03/2009

، ورقة حبثية مقدمة إىل ندوة الدبلوماسية العامة التحليل والفعالية: الدبلوماسية الشعبية األمريكية جتاه الشرق األوسط،معتز باهللا عبد الفتاح-283
.9، ص 2006مايو 18العريب، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، برنامج حوار احلضارات، األمريكية جتاه العامل
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أن احلرب ضد اإلرهاب ليست صراعا ""joseph nyeجوزيف نايويف هذا الصدد يقول 
بل هي حرب أهلية داخل احلضارة اإلسالمية بـني املتطـرفني           -اإلسالم يف مواجهة الغرب   -بني احلضارات   

، فالقضية هنا ليست ما تعتقده الواليات املتحدة األمريكية جتاه احلرب           "الذين يستخدمون العنف وبني املعتدلني    
وهذا هو هدف الدبلوماسـية الـشعبية يف حماولـة إقنـاع     ،ما يعتقده الطرف اآلخر أيضا على اإلرهاب ولكن  

احلكومات والشعوب بأن احلرب على اإلرهاب واإلرهابيني ليست تسمية أكثر شعبية للحرب علـى اإلسـالم                
284.واملسلمني

واليات املتحـدة   ويف هذا السياق قدم أحد اخلرباء يف جمال الدبلوماسية الشعبية طرحا حول عالقة ال             
أنه على الواليات املتحدة األمريكية  أن تعمل يف عامل من الدول            "حيث قال   األمريكية بالعامل العريب واإلسالمي     

، ودعا البعض إىل صياغة سياسة خارجية جديدة جتاه العامل اإلسالمي حبيث تكون موجهة حنو اجلماهري                "املستقلة
ن الواليات املتحدة األمريكية ال ميكن أن تكون هلا عالقات مـع العـامل              أل ،املسلمة وليس حنو الدول اإلسالمية    

اإلسالمي فقط باحلفاظ على عالقات ثنائية مع الدول اإلسالمية واألنظمة اإلسالمية اليت هي دائما على خالف مع 
285.شعوا

الـشؤون  كيلة وزارة اخلارجية للدبلوماسية العامـة و وز كارين هيوويف هذا الصدد فقد أوضحت    
معامل املبادرات اليت أطلقتها خالل األشهر األوىل من توليها منصبها واصفة إياها بأـا               2006العامة يف مارس    

."أسس طويلة االمد لشن السالم واألمن"جهد لوضع
وقد أوضحت وكيلة الوزراء العناصر اجلوهرية واإلستراتيجية واألهداف األولية للدبلوماسية العامـة       

جيب أن تقدم الدبلوماسية األمريكية الشعبية للشعوب األخرى صورة إجيابية من           ،حيث ذكرت أنه     األمريكية
، وأضافت أن   االحترام للجميع هو  األول حبيلة أفضل حبيث تكون متأصلة يف احلرية واألمن والعدالة والغرض            

قاط حماوالم يف تـصوير     عزل وميش املتطرفني من خالل إس     هذا النوع من الدبلوماسية جيب أن يعمل على         
وذكرت أن جتارب املسلمني األمـريكيني سـتكون        ،  األمر أنه نزاع بني الواليات املتحدة األمريكية واإلسالم       

حبيث ستنطلق هذه اموعات إىل مجيع أحناء العامل لنشر هذه الرسالة وللتـشجيع            ،عنصرا أساسيا يف ذلك اجلهد    
وقـد   ،القيم املشتركة بني الشعب األمريكي وشعوب الثقافات املختلفـة        على احلوار وتعزيز الشعور باملصاحل و     

286.خلصت إىل أن هذه األهداف تتجاوز احلرب على اإلرهاب فاهلدف هو مواصلة احلوار واإلصغاء للشعوب

وذلك من خالل عزم الواليـات املتحـدة       ،واليت ال ميكن فصلها عن األهداف األمنية       :األهداف السياسية  -2
ذلـك أن    ،ية على عملية اإلصالح السياسي السيما داخل الدول العربية وخاصة منطقة الشرق األوسط            األمريك

غياب هذا اإلصالح هو السبب يف ظهور اإلرهاب، فالتحول الدميقراطي هو من املكونات الرئيسية اليت تدخل يف                 

.زيف ناي، مرجع سابقوج-284
10معتز باهللا عبد الفتاح، مرجع سابق، ص -285

، مكتب برامج اإلعالم اخلارجي إىل تغيري جذريكارين هيوز توضح اخلطوط العريضة ملبادرات الدبلوماسية العامة وتتعهد بإتباع ج يؤدي -286
.2006مارس NSINFO ،31بوزارة اخلارجية األمريكية 

http///NSINFO.state.gov/or/Archive/2005/NOV/14.408838html.15/02/2009.
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وهذا إذا بقيت السياسة اخلارجيـة      ،ةإطار السياسة اخلارجية األمريكية والذي ميثل حتوال جوهريا يف تلك السياس          
األمريكية توازن بصورة تقليدية بني صيانة مصاحلها احليوية وضمان استقرار النظم الصديقة من ناحية وبني مطلب      

.الدميقراطية وحقوق اإلنسان من ناحية أخرى
مصلحة وطنية إحدى أبرز أدوات مكافحة اإلرهاب باعتباره ميثل    التحول الدميقراطي فبعد دخول عنصر    

إشاعة قناعة عامة على الساحة الدوليـة  للواليات املتحدة األمريكية، فقد جنحت الواليات املتحدة األمريكية يف       
وذلك باعتبـاره هـدفا      ،بأن احلكم الرشيد والتحول الدميقراطي أصبح مطلبا رئيسيا ال جيوز التساهل بشأنه           

وأيضا باعتباره أداة رئيسية لقطع جذور اإلرهـاب         ،نفسهالتمكني شعوب العامل من املشاركة يف حكم نفسها ب        
287.سبتمرب يف الواليات املتحدة األمريكية11واحليلولة دون تكرار هجمات 

ومن هذا املنطلق عرفت الواليات املتحدة األمريكية أن األوضاع السياسية هي املسؤولة عن إنتـاج               
نشر الدميقراطية يف الـبالد العربيـة        السياسي حىت أصبح  لذلك فالبد من تغيري األوضاع يف جانبها         ،اإلرهاب

، وهذا ما دفع بالواليات املتحدة األمريكية       واإلسالمية هي أحد األهداف املعلنة للدبلوماسية الشعبية األمريكية       
بالشروع يف إتباع سياسة نشطة لتحقيق أهدافها ذا اخلصوص، فراحت متارس ضغوط وانتقادات علنية من أجل                

وزادت مـن نـسبة   كما بدأت يف متويل عدد من الربامج ذات الصلة باإلصـالح    ،وع يف إصالح سياسي   الشر
288.املساعدات املوجهة للمنظمات غري احلكومية واجلهات غري الرمسية

فباإلضافة إىل األهداف األمنية والسياسية تسعى الواليات املتحدة األمريكية من           :األهداف الثقافية والعلمية   -3
أهداف الدبلوماسية الشعبية إىل حتقيق أهداف أخرى تعترب ذات أمهية كربى لتعزيز دور الدبلوماسية الشعبية        خالل

مستشار الشؤون اإلعالمية والثقافية بسفارة " "hiter mahouniهيرت ماهوين األمريكية، فقد أكد السيد 
مريكية تسعى لتحقيق العديد مـن األهـداف        الدبلوماسية الشعبية األ   الواليات املتحدة األمريكية بالقاهرة أن    

وليس األمنية والسياسية فقط، فقد أضاف األهداف الثقافية والعلمية مؤكدا بذلك على أمهية احملور الثقـايف                
289.للدبلوماسية الشعبية يف حتقيق احلوار الثقايف بني الشعوب

،ات والوعي بـالقيم املـشتركة     وكل ذلك من خالل برامج التبادل الثقايف لتعزيز التفاهم بني الثقاف          
املـنح الدراسـية   وأيضا من خالل نشاطات اللجنة االستشارية للدبلوماسية الشعبية األمريكية    وذلك يف إطار  

،حماولة منها إلحداث التواصل بني الشباب وبرامج التبادالت التعليمية الدولية وبرامج الشراكة من أجل التعلم   
اللجنة االقتصادية إلفريقيـا   ية وباقي الدول األخرى ،ضف إىل ذلك ما تقوم به           داخل الواليات املتحدة األمريك   

من خالل فتح بوابات علـى       بأنشطة وبرامج التبادل الثقايف   واليت متوهلا الواليات املتحدة األمريكية واليت تقوم        
الذي يقـدم   "FOLBRITE"برنامج فولربايت   شبكة األنترنت، وتدير هذه اللجنة العديد من الربامج مثل          

2005ية واإلستراتيجية باألهرام، ، مركز الدراسات السياسالشرق األوسط يف إستراتيجية إدارة جورش بوش،التقرير اإلستراتيجي العريب-287
http//www.acpse.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1.rarb84.htm12/02/2009.

.12معتز باهللا عبد الفتاح، مرجع سابق، ص -288
.14املرجع نفسه، ص -289
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الذي جيمـع مـن     " Humfree"مهفري  منحا لطالب الدراسات العليا والباحثني واملختصني وأيضا برنامج         
املستوى املتوسط املختصني من البلدان النامية وتكوينهم ملدة سنة يف الواليات املتحدة األمريكية، وأيـضا هنـاك         

ملختصني داخل الواليات املتحدة األمريكية للتشاور مـع        الذي جيمع بني كل املهنيني وا     الزيارات الدولية   برنامج  
290.نظرائهم

وكل هذه الربامج اليت تتبناها الواليات املتحدة األمريكية ال تستهدف الربح، وقد وصل األمـر إىل              
ل تبين الواليات املتحدة األمريكية لسياسة دعم املعاهد اليت تعتين بالبحوث األمريكية والشراكة معها، وذلك مثـ               

والذي يقدم الدعم للدراسات باللغة اإلجنليزية، وذلك لتدريس الشباب احملـرومني يف             الرابطة األمريكية التركية  
دف تعزيز التواصل بني الثقافات وفتح الفرص التعليمية ومتكني الـشباب مـن          الدول ذات األغلبية املسلمة     

.املشاركة يف االقتصاد العاملي والسياسة الدولية
عملية التبادل الثقايف بني الـدول  خاللإلشارة إىل أن سياسة الواليات املتحدة األمريكية منوجتدر ا 

أن التحدي األكرب الـذي يواجـه الواليـات     تسعى إىل انفتاح اتمع األمريكي على كافة الثقافات وتوضح        ،
رن الواحـد والعـشرين     املتحدة األمريكية هو حماولة استقطاب األجانب من خالل إستراتيجية التعليم للقـ           

إستراتيجية وزارة اخلارجية حول التعليم يف الواليات املتحـدة       ،وأيضا  باستخدام التكنولوجيا لتدريس التعليم     
وهي تسعى لتقدمي املشورة املوضوعية      "إذا أردت الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية      "حتت اسم    األمريكية

حيـث ختتـصر هـذه    ،يني حول الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكيـة    والعملية إىل الطالب والباحثني الدول    
ألف طالب دويل من كافة أحناء العـامل    500اإلستراتيجية يف أربعة كتب تتعرض من خالهلا لألسباب اليت جتعل           

291.يتابعون دراستهم يف الواليات املتحدة األمريكية

كية تعرف جبودة براجمها وهيئات التدريس فيها، من  فالكليات التعليمية داخل الواليات املتحدة األمري     
فكون الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية هي ،خالل تقدمي خيارات عديدة من املؤسسات واهليئات األكادميية     

توفر االستثمار للمستقبل، فوجود جماالت واسعة من األقساط الدراسية والتكاليف املعيشية املختلفة واملساعدات             
الية من طرف الكليات واملنظمات التعليمية جعل من الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية أمرا ممكنا بالنـسبة   امل

عملية التواصل الثقايف بني األمم حيقق األهداف الرئيسية اليت تسعى إليهـا  األمر الذي جيعل من   ،آلالف الطلبة 
.رةالدبلوماسية الشعبية األمريكية وحتقق أبعادها املسط

خالل الوسائل واملؤسسات التابعة هلذا النوع من       وتتحدد أبعاد الدبلوماسية الشعبية األمريكية من       
الدبلوماسية وذلك على املستوى اإلستراتيجي الذي يوجه أهداف السياسة اخلارجية األمريكية والذي يعىن به              

التابع لـس   تصاالت اإلستراتيجية مركز اال والذي أدرج فيما بعد إىل       )*OGC(مكتب االتصاالت العاملية    
.اللجنة االستشارية للدبلوماسية الشعبيةاألمن القومي ،كذلك من خالل 

290 - Marina botes, the public diplomacy of the united states of america in the war on terror,
submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of master of diplomatic studies
, faculty of humanities départment of political science ,university of prétoria ,february 2007 p51.
291 - Marina Botes,op.cit, P 22.
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بوضع خطـة إسـتراتيجية   ) USAID(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   ويف هذا الصدد قامت     
ا لتحـسني صـورة أمريكـا       وهذ ،لتنسيق اجلهود بني هذه اهليئات وذلك خللق عامل أكثر أمنا وأكثر دميقراطية           

حماسبة احلكومة والفريق االستـشاري     ومكتب  جملس العالقات اخلارجية    وذلك مبشاركة    ،وملكافحة اإلرهاب 
292.املعين بالدبلوماسية الشعبية للعامل العريب واإلسالمي وباقي الدول األخرى

قسيمها إىل ثالث أبعـاد     توجدير بالذكر أن الدبلوماسية الشعبية للواليات املتحدة األمريكية ميكن          
وذلك متاشيا مع أهدافها ووسائلها يف حتقيق أولويات السياسة ""joseph nyeوزيف ناي جحسب رئيسية

:اخلارجية األمريكية
Daily"باالتـصال اليـومي باجلمـاهري    للدبلوماسية الشعبية هو ذلك املتعلق البعد األول-

communication"    وذلك من   ،الدائم لعملية تقدمي املعلومات بصورة سريعة      واليت تعىن ضرورة االستعداد
ـدف االتـصال املباشـر       خالل أنشطة السفارات األمريكية يف إطار ندواا ومقابالا وزياراا وتصرحياا         

.باجلماهري
ويف هذا الصدد فقد متّ مطالبة السفراء املسؤولني عن الشؤون العامة بالسفارات األمريكية باإلكثار              
من األحاديث والتصرحيات العلنية حول املوضوعات اليت متثل أمهية يف الدول واملناطق اليت تكون فيهـا بعثـام                  

إلحداث احلوار املباشر بني الدول من خالل اإليضاح والتفسري لألهداف الـيت تـسعى              الدبلوماسية، وذلك   
293.الواليات املتحدة األمريكية لتحقيقها من وراء هذه اإلستراتيجية

حوار يشمل اإلنصات يف هذا الصدد أن الدبلوماسية الشعبية األمريكية هي كارين هيوزوقد أكدت
، مشرية بذلك إىل جولة اإلنصات اليت قامت ا يف الشرق األوسط ومناطق       أو االستماع بقدر ما يشمل احلديث     

لني يف الفرع التنفيذي للحكومة كما أشارت إىل طلب الرئيس بوش بأن يقوم أعضاء وزارته وكبار املسؤو ،أخرى
294.األمريكية بالتواصل مع اجلماهري داخل الدول األخرى وحثت أعضاء الكونغرس بفعل الشيء نفسه

Strategy"االتصال اإلسـتراتيجي  لدبلوماسية الشعبية األمريكية فهو البعـد الثـانـي-
communication "        االتساق واالنسجام بني الرسـائل      حبيث يعمل هذا البعد على حماولة حتقيق نوع من

تكون أشبه حبمـالت الدعايـة   املختلفة اليت تبثها جهات خمتلفة حتت مسمى الدبلوماسية الشعبية ولعل يف ذلك            
295.اإلعالنية أو السياسية

يف هذا الصدد أن دور السفارات ال يقتصر على االتـصال           " "mahoutiالسيد ماهويت ويذكر  
، وذلك من خالل املعلومات اليت تعـدها علـى   مبا يسمى باالتصال اإلستراتيجي ضا  اليومي فقط وإمنا يرتبط أي    

292-  ibid, P P 46, 47.
293 - Nye Joseph, "public diplomacy in the 21st centry the globalist, may 10th 2004 excerpted
from Joseph Nye's , "soft power the means to success in world politics".
http://www.theglobaliste.com/ d b web/print story id aspx? Story=)) 20/02/2009.

.مرجع سابقمبادرات الدبلوماسية الشعبية األمريكية،كارين هيوز، -294
295 - Joseph Nye, op.cit.
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حبيث تقوم باختيار هؤالء     ،شبكة األنترنت ووسائل اإلعالم وإعداد العديد من الربامج التبادلية يف شىت املستويات           
ت املتحـدة  برنامج التبـادل القـضائي بـني مـصر و الواليـا     الذين سوف يشاركون يف تلك الربامج مثل    

296.األمريكية

لدبلوماسية الشعبية األمريكية هو بنـاء وتطـوير عالقـات طويلـة املـدى               البعـد الثـالث  -
"Relationships Building" مع أفراد ومؤسسات عن طريق دورات التدريب واملؤمترات، األمرالذي

والـذي  " املفـاهيمي "اجلانب يهحمتوى الدبلوماسية الشعبية األمريكية واليت جتمع بني ثالث جوانب     يعكس
يهدف للتعريف بالقيم السياسية بشكل جمرد أي يتعرض للمفاهيم العامة اليت ميكن أن تطبق يف أي جمتمع وليست                  

والـذي   اجلانب املعلومـايت  والثاين هو    الدميقراطية ومبادئ احلكم الرشيد   خاصة باتمع األمريكي وحده مثل      
جانـب  من حيث قيمه واجنازاته ومشاكله وهويته، أما اجلانب الثالث هـو             يهدف للتعريف باتمع األمريكي   

297.والذي يقدم الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها منوذجا جيب أن حيتذى به يف دول العامل األخرىمنوذجي

يات فإن الوال  ،وانطالقا من هذه األهداف اليت تعكس األبعاد الرئيسية للدبلوماسية الشعبية األمريكية          
دف تعزيز دور وذلك  ،املتحدة األمريكية تسعى إىل حتسني سبل خماطبة احلكومة األمريكية للجماهري يف اخلارج           

الدبلوماسية الشعبية األمريكية يف حتقيق أهداف وأولويات السياسة اخلارجية األمريكية بصورة تـسمح هلـا               
آليات الدميقراطية واملـشاركة الـشعبية يف احلـوار         باحملافظة على مكانتها باعتباره النموذج األنسب لعوملة        

.والتعاون الدويل على أكمل وجه
بزيادة التمويل لربامج حمددة أثبتت أـا تثمـر النتـائج            كارين هيوز  ويف هذا الصدد فقد تعهدت    

ا متت إضافة   وأزيارات املواطنني املتبادلة من بني أجنع أدوات الدبلوماسية الشعبية           املرجوة، وقالت إن برنامج   
وكانت النتيجة هي ازديـاد متويـل        ،2006وإعادة توزيع املوارد لتسيري منو هذه الربامج، وكان ذلك يف سنة            

.2007مليون دوالر إضافية للسنة املالية 38مليون دوالر ومتّ إضافة 70الربامج التبادلية مببلغ 
املواطنني غري احلكوميني احملترفني يف جمال وقد أكدت وكيلة الوزراء أن هناك فريقا للرد السريع يزود           

الدبلوماسية الشعبية باملواد اليت حيتاجوا للرد على املعلومات املضللة، وقد متّ إنشاء حماور إقليمية تـوفر وجـود             
ظهور ممثلي الواليات املتحدة األمريكية يف وسائل        ناطقني رمسيني يف األماكن األساسية وما زاد األمر فاعلية هو         

اإلعالم السيما العربية منها وهذا ما مسح للسفراء والدبلوماسيني بالتعاطي مباشرة مع اجلمـاهري األجنبيـة                
األمر الذي يعكس دور هذه األطراف يف جمال الدبلوماسية الشعبية من أجل حتقيق           ،  مبساعدة اجلهات غري الرمسية   

واليت أصبحت مـن     ،  ر واالتصال املباشر باجلماهري   أهداف وأولويات السياسة اخلارجية األمريكية يف تعزيز احلوا       
املعايري األساسية املعتمدة للترقية على مستوى السلك اخلارجي خاصة فيما يتعلق بدور وسائل اإلعالم و الـرأي                 

.العام يف تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية وفق مستويات عالية

.12معتز باهللا عبد الفتاح، مرجع سابق، ص -296
.14املرجع نفسه، ص -297
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والسياسة اخلارجية األمريكيةاألجهزة اإلعالمية والرأي العام : املطلب الثاين
يعترب اإلعالم يف الواليات املتحدة األمريكية قوة هامة التأثري يف كل من جوهر الـسياسة القوميـة                 
والعملية اليت تصاغ ا ،السيما يف جمال السياسات اخلارجية، ذلك أن تأثري وسائل اإلعالم كظـاهرة مـستقلة                  

وذلك من خالل الطريقة اليت تسري ا هـذه          ،يف جمال اإلعالم الدويل    أمريكية شهد العديد من التغريات العميقة     
األجهزة اإلعالمية واملنظمات اإلخبارية أعماهلا على املستوى الدويل، والذي كان أكثر بروزا يف عالقة وسـائل                

.اإلعالم بالنظام األمريكي وعالقة كل منهما باحلكومات الوطنية يف أحناء العامل 
سائل اإلعالمية األمريكية تعترب بصورة متزايدة يف اخلارج منوذجا حتـاول بـاقي             حيث أصبحت الو  

فكانت بذلك وسائل اإلعالم األمريكية ظاهرة قد برزت يف  الدول حماكاته للتغلب على القيود املفروضة عليهم،        
.السنوات األخرية كعامل هام يتجاوز احلدود القومية مبحض إرادا

اق صناعة القرار السياسي اخلارجي كعامل حمدد يف        مريكي بالرأي العام يف سي    عالم األ فقد ارتبط اإل  
وبذلك أصـبح اإلعـالم احملـور       ،اختاذ القرارات، إذ يشارك يف العملية السياسية بصفة مباشرة أو غري مباشرة           

298.الرئيسي يف صناعة القرار السياسي

ارت منذ البداية استقالل األجهزة اإلعالمية ومن املتعارف عليه أن الواليات املتحدة األمريكية قد اخت    
عن اهليئة الدستورية، وهذا ما انعكس على مستوى املمارسة من خالل ارتباط الوسـائل اإلعالميـة األمريكيـة     

وذلك مبا يتماشى والتغريات الدولية اليت ميـزت الـساحة الدوليـة يف              ،بتوجهات السياسة اخلارجية األمريكية   
.خالل زيادة االهتمام باألوضاع الدولية من طرف هذه املؤسسات اإلعالميةالسنوات األخرية،من 

ارتباط اإلعالم بالنظام السياسي األمريكي ارتباطا وثيقا مسح بدخول العمليـة           كل هذا أدى إىل     
اإلعالمية يف عملية اختاذ القرار األمريكي بصورة غري رمسية جعل منها الطرف الداعم للحكومـة يف جمـال                  

حبيث تناقش القضايا اخلارجية يف إطار مرجعي مقبول جعل من صانع القـرار يف الواليـات               ،سة اخلارجية السيا
واليت أصبحت فيه املتحدة األمريكية يتوخى احلذر يف تعامله مع وسائل اإلعالم السيما يف جمال العالقات الدولية ،

املتحدة األمريكية يف تفسري طبيعة عالقاا مع       وسائل اإلعالم الوسيط الرابط بني الدول تعتمد عليه الواليات          
باقي الدول من خالل االتصال املباشر باجلماهري والشعوب، مستخدمة يف ذلك اإلعالم كآلية لتعزيز احلـوار              

299.الدويل 

من هذا املنطلق فقد كانت وسائل اإلعالم األمريكية وسيلة لإلبالغ عن الشؤون اخلارجية وشرح              و
،احلكومات األخرى من خالل حماولتها إجياد سبل جديدة لتكرار رسائل أساسـية للجمـاهري             سياستها إىل قادة    

وذلك عن طريق وسائل اإلعالم الوطنية وغري الوطنية، واستغالل مجيع قنوات االتصال من بثّ إذاعي وتلفزيوين                

ة العاملية، ، اجلمعية املصرية للنشر واملعرفة والثقاف، القاهرة،فى غنيمترمجة حممد مصط،وسائل اإلعالم والسياسة اخلارجيةسيمون سرفايت، -298
.27، ص ، ب ط2001

.30املرجع نفسه، ص -1
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ارجية األمريكية أصبحت تثبت دعمها للسياسة اخلومنشورات ومطبوعات وصحافة وقنوات، هذه الوسائل اليت  
300.من خالل األنشطة واملمارسات اإلعالمية اليت تقوم ا على املستوى الدويل

ويف هذا السياق فقد كانت القضايا اخلارجية تعاجل على أساس طبيعة الصورة اليت تـنعكس داخـل        
األبـيض  مدير اتصاالت البيـت "Dived Jirjin"ديفيد جريجن الرأي العام الداخلي واخلارجي وقد ذكر 

بأن ما يهم يف الغالب هو كيف سوف تدار السياسة وكيف ستبدو الصورة وهل              ":فورد ورجيان خالل إداريت   
سترسل اإلشارات الصحيحة وإذا كان اجلمهور سوف يتأثر بسرعة استجابة احلكومة، وليس ما إذا كانـت                

األمريكي مبمارساته وأنشطته الـيت     وذا يكون اإلعالم     ،301"السياسة تعزز مصاحل أمريكا على املدى الطويل      
تشاهد يف كل أحناء العامل يشكل مهزة وصل لنظام اتصاالت متكامل بصورة متزايدة تستطيع أن تؤثر على طبيعة                  

.العالقات بني الدول وعلى مسرية األحداث الدولية
حت وسائلها وأصب،فقد أصبحت وسائل اإلعالم األمريكية هي من أكثر وسائل اإلعالم يف العامل قوة

، أدوات جبارة يف تشكيل الرأي العام ويف املشاركة يف العملية الـسياسية           من نشر وبث إذاعي وتلفزيوين هي       
باهلمـسات  تسمح هلا ببناء صورة أمريكية تسعى إىل حتقيقها على املستوى اخلارجي والعمل كآلية فيما يـسمى       

.ق األوسط ، السيما يف قضايا الشرwispers diplomacyالدبلوماسية 
واجلدير بالذكر أن وسائل اإلعالم األمريكية قد انتقلت إىل املشاركة يف صنع األخبـار ويف حتديـد       

اال الرئيسي للمفاوضات الدوليـة   األمر  الذي جعل منها  ،األجندة للدوائر املختلفة يف جمال العالقات الدولية      
ها للتغطيات اإلعالمية املتوازنة والعادلة حول الكثري مـن         مبساعدة الرأي العام وتقدمي   وتوجيه السياسة اخلارجية    

302.القضايا اخلارجية

واجلدير بالذكر أن وسائل اإلعالم األمريكية هي وسيلة اتصال مع الدول األجنبية وأداة للتفـاوض               
ة مع باقي تستخدم مبثابة رسائل سريعمعها بالدرجة األوىل، السيما يف مراحل األزمات اليت مرت ا ،فقد كانت 

، وذلك مـن خـالل سياسـة اهلمـس     الدول األخرى يف حالة تعطيل القنوات الدبلوماسية التقليدية الرمسية       
كما حدث أثناء حصار الطلبة اإليرانيني للسفارة األمريكية يف " Whispers of diplomacy"الدبلوماسي 

واليات املتحدة األمريكية واحد مـن      طهران واحتجاز من فيها من األمريكيني كرهائن، حيث شهدت خالهلا ال          
ووزير خارجيته "Karter"كارتر أطول املسلسالت الدبلوماسية يف تاريخ اإلعالم األمريكي، فقد كان الرئيس 

يستمع إليهما يف طهران ليس عن طريق األساليب الرمسيـة          يتحدثان إىل أي شخص ميكن أن      "Vance"فانس  
303.ولكن من خالل وسائل اإلعالم

300 - Christopher Ross, , op.cit..
.32سيمون سريفايت، مرجع سابق، ص -301
.71، ص 2000، أكتوبر 260لعدد ، ا28السنة ،جملة املستقبل العريباإلعالم األمريكي والعرب،إدموند غريب، -302

303 - Patricia Karl ,in the meddle east the media and US foreign policy, Edmund ghareeb (ed)
split vision , Washington, the American Arab affaire council, p 285.
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ذا املقام فإن سياسة أمريكا يف جمال العالقات الدبلوماسية السيما يف حاالت انقطاع العالقات              ويف ه 
تعتمد بالدرجة األوىل على وسائل  اإلعالم مثل ما حدث مـع العـراق يف           ،الدبلوماسية بينها وبني بعض الدول    

لعراقي واألمريكي وسائل اإلعالم السيما فأثناء انقطاع عالقاا مع العراق استخدم الرئيسان ا،حرب اخلليج الثانية
يف إيصال رسائل إىل الشعبني األمريكي والعراقي هذا من جهة، ومـن جهـة أخـرى فقـد               "CNN"شبكة  

) فيدال كاسترو (رسالة حتذيرية إىل القيادة الكوبية      استخدمت أيضا اإلدارة األمريكية وسائل اإلعالم يف إيصال         
"Fidal Kastro "وأن ذلك ،إىل الواليات املتحدة األمريكيةح للكوريني باهلجرة املتدفقةحتذرها من السما

304.سوف يواجه بأعمال صارمة من طرف السياسة األمريكية

ولقد حصل تركيز إعالمي شديد على السياسة اخلارجية األمريكية يف جمال العالقات الدولية السيما              
وولـستريت   ريكية حملاربة اإلرهاب، فقد قامت صحيفة     سبتمرب وسياسة الواليات املتحدة األم     11بعد أحداث   

"Wall Street " بتنفيذ غارات جوية علـى  بتقدمي قائمة أهداف حمددة مطالبة الواليات املتحدة األمريكية
على اعتبار أا قد تكون على عالقـة         معسكرات اإلرهاب يف كل من سوريا، ليبيا، السودان واجلزائر ومصر         

وصـحيفة  " New York Times"نيويـورك تـاميز   هذا إضافة إىل صحيفة ،2001بأحداث سبتمرب 
واللتان كانتا حبكم موقعها ومركزمهـا يف الواليـات   " The Washington Post"الواشنطن بوست 

املتحدة األمريكية تلعب دورا كبريا من خالل التقاطها لألخبار املتسربة من قبل العناصـر يف اإلدارة األمريكيـة،        
305.أثري على تفكري وقرارات صانعي السياسة األمريكية اخلارجيةوذلك بالت

فيفـري  24يف " Washington Post"الواشـنطن بوسـت   ويف هذا السياق فقد نشرت 
و صناع القرار يف البيت األبيض األمريكي أن شن هجوم ضد العراق أمر البنتاغوننقال عن مسؤولني يف2002

تصبح الواليات املتحدة األمريكية جاهزة إلطالق هجوم منسق قد حيقق           مستحيل قبل ستة أشهر على األقل كي      
األهداف املنشودة وهي تدمري أسلحة الدمار الشامل يف العراق واإلطاحة بنظام صدام حسني، وهذا ما متّ بالفعل                 

عند توتر "New York Times"نيويورك تاميز ونفس األمر عندما قامت جريدة 2003يف شهر مارس 
حيث قالت يف افتتاحيتـها أن      " بتسامح اململكة مع اإلرهاب   "قات األمريكية السعودية و انتقدت ما امسته      العال

وعلـى   إنشاء منظمة بن الدن اإلرهابيـة     األموال والرجال السعوديني الذين قدموا مبوافقة الرياض سامهت يف          
306.استمرارها

بل تعدى تعزيز العالقات بني الدول       ومل تكن وسائل اإلعالم األمريكية مقتصرة فقط على الصحف        
، فقد سعت الواليات املتحدة     وحتقيق أهداف السياسة اخلارجية األمريكية إىل وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية         

304 - Davis R. 1996, the press and American politices, the new mediator, new jersy, prettier Hall,
P 317.

.24، بريوت، دار الرشد، الطبعة األوىل، ص من حيكم أمريكا فعال؟ السيطرة اخلفية لليهود دراسة يف اإلعالم الغريب واألمريكيحيي العريطي، -305
، 107مركز الدراسات اإلستراتيجية، العدد ، بريوت،جملة شؤون األوسط، 11/09/2001السياسة اخلارجية األمريكية بعد هيثم مزاحم،-306

.183، 182، 181، ص ص 2002صيف 
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األمريكية إىل حماولة الترويج لسياستها جتاه الدول األخرى السيما الدول العربية ومنطقة الشرق األوسط ،وذلك               
.الرأي العام األمريكي عما جيري خاصة يف العراق وفلسطني وإيران وكسب تأييدهدف توجيه أنظار 

برناجما تلفزيونيا باللغة الفارسية     قناة صوت أمريكا  ففي جويلية بدأت احلكومة األمريكية تبث عرب        
رجـال  موجها إىل إيران من جانب إدارة بوش لتشجيع املعارضني اإليرانيني على تصعيد نشاطام ضد حكومة                

وهذا الربنامج متّ بثّه من واشنطن عرب األقمار الصناعية لتحاشي عمليات التشويش الـيت متارسـها علـى     ،الدين
307.احملطات التقليدية

وتعزز األمر أكثر من خالل العديد من الوسائل املسموعة واملرئية، حيث قامت الواليات املتحـدة               
واليت تقدم موجز األخبار كل نـصف سـاعة   2002يف "Radio Sawa"إذاعة سوا األمريكية بإطالق 

يتضمن أحدث األخبار عن السياسة األمريكية وتطورات منطقة الشرق األوسط وبقية دول العـامل، حيـث ال                 
يستغرق املوجز أكثر من بضع دقائق تعود بعدها اإلذاعة إىل املوسيقى الغربية، حيث كانت تشغل هذه املوسيقى                  

الباقية من   %15سال بينما حتتل األخبار املنتقاة اليت ختدم السياسة األمريكية نسبة           من إمجايل اإلر   %85نسبة  
.ساعات اإلرسال

من اخلدمات الدولية األمريكية اليت يشرف عليها وميوهلا جملس أمنـاء           وتعد إذاعة سوا واحدة   
قد بدأت إرساهلا برعايـة     مليون دوالر، وعلى الرغم من أا        35، حيث رصد هلا     اإلذاعات الدولية األمريكية  

فإنه سرعان ما ختلت واشنطن عن صوت أمريكا لصاحل إذاعة سـوا اجلديـدة               "صوت أمريكا "الشقيقة الكربى   
308.عاما30لكسب الشباب العريب الذي تقل أعمارهم عن 

ت ونتيجة لوجود قناعة يمنة اإلعالم املرئي األمريكي على باقي دول العامل خاصة العامل العـريب قامـ                
وذلـك يف  2004يف فرباير " AL HURRA"بإطالق قناة احلرة التلفزيونية الواليات املتحدة األمريكية 

وبثها لرسائل مضادة للتوجهات األمريكية، حيث حـصلت    "كاجلزيرة"إطار أوضاع متيزت بتفوق قنوات عربية       
سي ألخبار املشاهدين وذلـك يف      من املشاركني يف استفتاء حول املصدر الرئي      2,3%قناة احلرة بعد بثها على      

حصلت عليها قناة اجلزيرة، ووصلت االعتمادات األمريكية إلذاعة سوا وقناة احلرة اإلخباريـة يف            52%مقابل  
309.مليون دوالر أمريكي89إىل 2006

.11، ص 2003جويلية 5، 1584، اجلزائر، العدد جريدة الرأي، أمريكا تثب برناجما تلفزيونيا للتحريض على إيران،وكاالت-307
.سوا...... حسام عبد احلميد، السياسة األمريكية على أنغام البوب -1

http:// www.islamonline.net/arabic/arts/2002/12/article10/html13/02/2009.
وتؤثر احملطة يف الرأي العام األمريكي بصورة كبرية نتيجة تغطيتها لكافة . أهم احملطات اإلخبارية على شبكة الكيبل يف الواليات املتحدة األمريكيةهي *

-توصف سي.. هذا باإلضافة إىل نقل حي جللسات جملسي الكونغرس. دوات ذات الطبيعة السياسيةاملداوالت والنقاشات، واملؤمترات السياسية والن
وخالل السنوات اخلمس .سبان بأكثر احملطات مصداقية يف الواليات املتحدة من أعضاء احلزبني اجلمهوريني والدميقراطيني باإلضافة إىل املستقلني

.ال من مشاهديها للمشاركة يف براجمهاألف اتص46خصية واستقبلت ألف ش12سبان تستضيف -والعشرين استطاعت سي
309 - Sharp Jermy.M , The middle East television network, an overview, "CRS" report for
congress,2005,february,p 5.
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وجتدر اإلشارة إىل أن راديو سوا قد أبرزت جناح يف اجتذاب املستمعني عرب الدول العربيـة ومنطقـة                 
ألوسط من خالل اجتذاب الشباب العريب إىل نشرات األخبار، ويف هذا السياق فقد ذكـرت جريـدة                 الشرق ا 
أن إذاعة سوا هي عبارة عن مزج بني املوسيقى واألخبار، وهي " Washington Post"بوست واشنطن 

ل العربيـة   ، كما تعترب قناة احلرة وسيلة لالتصال بالـدو        "بذلك أفضل وسيلة للوصول إىل اجلمهور املستهدف      
شرح إستراتيجية الواليات املتحدة األمريكية يف سياسـتها اجتـاه          وخاصة ذات األغلبية اإلسالمية من خالل       

310.اإلرهاب وذلك دف توسيع دائرة االتصاالت اخلارجية على مستوى مجاهري العرب واملسلمني

تنشر رسـالتها حـول     ة كي   فالواليات املتحدة األمريكية قد استغلت هذه املساحة اإلعالمية اجلديد        
خاصة وأن هذه الوسائل تقوم بوظائف خمتلفة اجتاه مجاهري خمتلفة، فراديو سوا هو موجـه                ،واحلريةالدميقراطية

حصريا حنو الشباب العريب، وإذاعة صوت أمريكا تؤمن األخبار واملعلومات عن الواليات املتحـدة األمريكيـة                
حت هذه الوسائل جزء من إستراتيجية الواليات املتحدة األمريكية يف حيث أصب،جلمهور أوسع نطاق يضم النخبة

من خالل التشديد على املسائل اإلصالحية ،إضافة إىل األخبار واملعلومات عن الواليات الدبلوماسية الشعبيةجمال 
حلـرة، وذلـك   املتحدة األمريكية وحماول تأييد اإلصالح خاصة من خالل األنشطة واملمارسات اإلعالمية لقناة ا      

األمريكية اليت تقوم ببث بـرامج عـن   "* C-SPAN" "سي سبان"شبكة دف تعزيز براجمها لتصبح كربامج     
311.الكونغرس والربملان والتجمعات والنقاشات السياسيةاحلكومة األمريكية وممارساا مبا فيها جلسات 

فيها إىل وسائل اإلعـالم إليـصال       فاألزمات اليت مرت ا الواليات املتحدة األمريكية واليت جلأت          
هي من دون شك تعكس دور اإلعالم األمريكي يف جمال العالقـات            رسائلها إىل حكومة ورأي الطرف اآلخر       

من خالل نقل ما ال تريد       ،الدولية ويف مساعدة اإلدارة األمريكية ويف التأثري على السياسة اخلارجية بعدة سبل           
الدبلوماسية الرمسية بلهجتها اهلندسـية     وماسية، ذلك أن أحد األسباب هو أن        احلكومة إرساله عرب احلقائق الدبل    

املهذبة قد فقدت بعض فعاليتها وبرزت دبلوماسية غري رمسية تتضمن جزء علين وجزء دعائي حيث طـورت                 
312.هذه الدبلوماسية أسس جديدة للتواصل بني احلكومات والشعوب من خالل هذه االجهزة

اولة التأثري على اجتاهات الرأي العام بطريقة مباشرة تسمح بنقل الصورة علـى             واهلدف من ذلك هو حم    
، والوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هو وسائل اإلعالم  مستوى الرأي العام الداخلي ومنها على املستوى اخلارجي،         

ة الوحيدة أن السياسة اخلارجي" "Bell Klinton" "بيل كلينتون"ويف هذا السياق فقد ذكر الرئيس السابق 
ويتم ذلك مبساندة وسائل اإلعالم الـيت  ،"اليت ميكن أن يكتب هلا البقاء هي تلك اليت تتمتع مبساندة الرأي العام    

313تلعب دورها كآلية لتوجيه هذا الرأي،

310 - Ibid, P 7.8.
.56، ص مرجع سابق ، ، دعما للدميقراطية العربية ملاذا وكيفتقرير فريق عمل مستقل-311
.202، ص 2002، بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة األوىل، نوفمرب الوطن العريب يف السياسة األمريكيةإدموند غريب، -312

.106،108،109، ص ص، 2001الطبعة األوىل، ، القاهرة، مكتبة الشروق، األمريكي التائه يف الشرق األوسطعاطف الغمري، -313
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وذلك كما حدث خالل احلرب على العراق حيث قام اإلعالم األمريكي بدور كبري، من خالل قيـام                  
قنايت فوكس نيـوز    الدعاية األمريكيني بتثبيت الكامريات التلفزيونية والتابعة أساسا إىل          بعض العسكريني وخرباء  

"Fox News "سي أن أن"و" "CNN" فوق ظهور الدبابات وذلك لتظليل الرأي العام األمريكي الذي كان
314.غالبيته ضد احلرب على العراق

وعي وإيقاظ للرأي العام كونه يلعب دورا        أداةوهذا ما يقودنا إىل احلديث أن اإلعالم األمريكي هو          
أنه لـو   " "Jiverson"جيفرسون  ، ويف هذا السياق فقد ذكر الرئيس        متميزا يف السياسة اخلارجية األمريكية    

وذلك لكونه احملور األساسـي يف       "خري بني حكومة من دون صحافة وصحافة من دون حكومة لفضل األوىل           
ووظائف للرأي العام وإيصال آراء معظم املشاركني يف اللعبـة الـسياسية        تشكيل السياسة والقيام بعدة خدمات      

315.وكونه املرآة اليت تعكس لكل العب ما يعمل له ويفكر فيه

تداخل معقد بني اإلعالم    األمر الذي يسمح للواليات املتحدة األمريكية باختاذ التدابري الالزمة من خالل            
ظمات غري احلكومية ونقابات العمال ومراكز األحباث واملنظمـات       وعدد كبري من األطراف غري الرمسية كاملن      

واليت يكون فيها اإلعالم أداة ملناقشة وجهات النظر املختلفة تسمح باختاذ القرارات السـيما يف جمـال                  الدينية،
.القضايا اخلارجية

ارجية ذلك أن   لذلك جند أن اإلعالم األمريكي يلعب دور الوسيط بني احلكومات يف جمال السياسة اخل             
وزارة اخلارجية تطرح وجهات نظرها ملناقشتها من خالل وسائل اإلعالم لتعبئة الدعم لسياساا وبراجمها عنـدما     

بأن تكون أداة لتحقيق أهداف وأولويات السياسة اخلارجية حتتاج لدعم يف الكونغرس ، وهذا ما أعطى هلا احلق    
سية بصورة غري رمسية تدخل يف إطـار الدبلوماسـية الـشعبية            السيما يف جمال التفاوض والعالقات الدبلوما     

.األمريكية ووسائلها
:والسياسة اخلارجية األمريكية" Think Tank"مراكز الفكر والرأي -املطلب الثالث

تعرف مراكز الفكر والرأي بأا مراكز للتحليالت حول املسائل العامة واهلامة، وهي تعمل يف شـكل        
حبثية سياسية حتت مضلة تثقيف وتنوير اتمع املدين بشكل عام وتقدمي النصيحة لصناع              منظمة تقوم بأنشطة  
، حيث تتجسد يف اجلامعات واملعاهد املنظمة دف إجراء حبوث مركزة ومثقفة تقدم احللول     القرار بشكل خاص  

.لدوليةواملقترحات للمشاكل بصورة عامة وخاصة يف اال السياسي واإلستراتيجي والعالقات ا
هي من املنظمات اليت دف إىل نـشر الثقافـة   " Think Tank"فمراكز الفكر أو ما يعرف بـ 

أصبحت هذه املراكز واحدة من املرتكزات   واملعرفة وخدمة األطراف الرمسية احلكومية بصورة غري رمسية، حيث          
لمية اليت تقوم ـا مـن األحبـاث         األساسية إلنتاج املعرفة والتفكري العام يف الدولة من خالل النشاطات الع          

إىل درجة أصبحت مهمة مراكز التفكري ليست فقط تقـدمي     ،  واملؤمترات واإلصدارات واملنشورات اليت تنشرها    
دراسات أكادميية حتليلية نقدية لكنها أصبحت تتناول مشكلة معينة بصورة مباشرة، وتقدم للمختصني وصـناع               

.09، ص 2003سبتمرب 30، اجلزائر، العدد الصادر يف جريدة اليوم،"والسلطة الفاعلة..... السلطة الرابعة"حممد بوغرار، -314
.203، مرجع سابق ، صإدموند غريب-315
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أن خيتار أفضلها أو قد يقدم بديال واحدا البد من االعتماد عليه من قبـل                القرار السياسي يف الدولة بدائل ميكن     
.السيما يف جمال السياسة اخلارجية والعالقات الدولية وهنا يظهر دور وأمهية هذه املراكزاجلهة املعنية 

اسعة وقد أعطت الواليات املتحدة األمريكية هلذه املراكز األمهية الكربى ،حيث أصبحت تتمتع مبكانة و 
وتصنف هذه املراكز يف الواليات املتحدة األمريكية من خالل عـدة معـايري            يف السياسة اخلارجية األمريكية،     

وذلك من حيث استقالليتها أو تبعيتها إىل األجهزة احلكومية أو إىل أحد اجلهات غري الرمسية كاملؤسسات وأيضا                 
ذلك أن هنـاك مـن    ختصصها أو جماالت اهتماماا   كما تصنف هذه املراكز من حيث       تبعيتها إىل اجلامعات ،     

وهناك مراكز  املراكز اليت تتخصص يف اهتمام معني بينما تتخصص مراكز أخرى يف اهتمامات متنوعة ومتعددة،               
ومراكز أخرى تم بالشؤون احمللية والسياسات الوطنيـة         تم بالسياسة اخلارجية والعالقات والشؤون الدولية     

316.تمعواحمللية يف ا

من أهم املؤسسات اليت تلعب دورا بارز األمهية " Think Tank"مؤسسات الفكر والرأي وتعترب 
يف صياغة السياسة اخلارجية األمريكية ،فقد كانت هذه املؤسسات واليت تعترب مبثابة مراكز حبثية مستقلة غري رمسية        

ن لكون مؤسسات الفكر والرأي تقـوم مبعظـم   ولك. بصياغة التعاطي األمريكي مع العامل لفترة تقارب مائة عام    
مهامها مبعزل عن أضواء وسائل اإلعالم فهذا جيعلها حتظى باهتمام يقل عما حتظى به املؤسسات األخرى للسياسة  
اخلارجية األمريكية السيما اجلهات غري الرمسية مثل التنافس بني مجاعات املصاحل واملناورات بني األحزاب السياسية 

317.غري احلكوميةواملنظمات

األمريكية أصبحت تسد فراغا يف غاية األمهية ) Think tank(مراكز الفكر وجتدر اإلشارة إىل أن 
بني العامل األكادميي من جهة وبني عامل صناع السياسة اخلارجية األمريكية من جهة أخرى، ذلك أن دافع األحباث    

ت النظرية واملنهجية الغامضة اليت ال متت إال بـصلة بعيـدة   يف اجلامعات األمريكية يكون يف أحيان كثرية النقاشا    
فنجد الرمسيون أنفسهم عاجزين عن سد مطالـب        للمعضالت السياسية والقضايا اخلارجية، أما يف احلكومات        

صنع السياسة اخلارجية بسبب كثرة مشاغلهم، وذلك يدفعهم إىل االبتعاد قليال عن بعض القضايا الـسياسية             
.يف املسار األوسع للسياسة اخلارجية األمريكيةإلعادة النظر 

هو سد الفجوة بـني عـامل     ومن هنا فإن أوىل املسامهات اليت حتظى ا مراكز الفكر والرأي األمريكي             
ذلك أن هذه املؤسسات هي حركة تستهدف االحتراف يف العمل احلكـومي ودفـع عجلـة              األفكار والعمل، 

318.زويد الرمسيني احلكوميني بالنصائح السياسية غري املتحيزةتاملصلحة اخلاصة والعامة عن طريق 

.117، ص 1999ط، ، األردن، منشورات الكرمل، ب صنع السياسة األمريكية والعربحممد عبد العزيز ربيع، -316
، العدد الصادر يف جريدة املؤمتروالسياسة اخلارجية األمريكية،) Think Tanks(مؤسسات الفكر والرأي عمرو عبد العاطي، -317

.9ص.2008.07.01
318-  Richard Haas, Think Tanks and US Foreign Policy : a policy maker’s perspective, in US Foreign Policy
Agenda, The role of Think Tanks in US Foreign Policy, United States Department of State, n°3, November 2002,
p.5
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ويظهر دور مراكز التفكري يف صناعة السياسة اخلارجية األمريكية من خـالل النقـاط األساسـية     
:التالية

حبيث تسعى إىل تغيري الطريقة الـيت        ،توليد أفكار وخيارات مبتكرة يف السياسة اخلارجية األمريكية        -1
عو السياسة اخلارجية إىل العامل واإلستجابة هلا ، واليت ميكن من خالهلا إحداث التغـيري يف املـصاحل                  ينظر ا صان  

القومية األمريكية وفهمها والتأثري يف أولويات وأهداف السياسة اخلارجية األمريكية ورسم برامج عمل الـسياسة              
معهد ذا كما حدث من خالل التقرير الذي أعده اخلارجية والشؤون الدولية، السيما يف جمال العالقات الدولية وه

International peace Carnegie"االقتصاديات الدولية ومؤسسة كارنيجي للسالم الـدويل  
endowment for " الذي وضع موضع التنفيذ لتحقيق جملس أمن اقتصاديوالذي اقترح من خالله إنشاء

.السالم الدويل
أسـباب  مقاال حتت عنوان " foreign affaire conncil"الشؤون اخلارجية كما نشر جملس 

جـورج كينـان  والذي كتبه الدبلوماسي األمريكي "foreign affaire"التصرفات السوفيتية يف جملة 
"Jorge kinan"    والذي تناول طبيعة العالقات األمريكية السوفيتية وذلك من خـالل إقامـة األسـس

الواليات املتحدة األمريكية مع االحتاد السوفيايت، فضال عن الدراسات الـيت       الفكرية لسياسة االحتواء اليت اتبعتها      
) Strategie and International studies(مركز الدراسات اإلسـتراتيجية والدوليـة   قام ا 
واليت أسهمت مجيعها يف النقاش الدائر حول Institution brookings"" هربتيج وبروكينجرومعهد 

، وهـذا  2001سـبتمرب  11ناسبة ملواجهة التهديد اإلرهايب يف الداخل واخلارج بعد أحداث     اإلستراتيجيات امل 
دف حتسني صورة أمريكا وحتديد أهدافها اإلستراتيجية املتمثلة أساسا يف مواجهة اإلرهاب وحتسني عالقاا              

319.الدولية

ن طريـق رعايتـها     سد هوة االختالف وذلك من خالل لعب دور هام يف السياسة اخلارجية عـ              -2
معهد الـسالم   للحوارات احلساسة وتأمني وساطة فريق ثالث بني األطراف املتنازعة، ويف هذا الصدد فقد سهل               

مفاوضـات غـري رمسيـة يف جمـال         لفترة طويلة كجزء من املهمة املعهودة إليه من قبل الكونغرس            األمريكي
مريكية على أعمال الوساطة يف اخلالفات املستمرة ويف       الدبلوماسية غري الرمسية، كما درب اجلهات الرمسية األ       

.تدبر أمر الرتاعات وحلها
عند استضافة سلسلة من االجتماعات يف واشنطن مجعت بني القادة       مؤسسة كارنيجي وهذا ما قامت به     

حلكـم  السياسيني ورجال الدين ورجال األعمال وممثلي العمال يف جنوب إفريقيا ،وذلك بسبب املعارضة لنظام ا              
حيث متكنت مـن إقامـة أول   ،العنصري يف املنفى وبني أعضاء يف الكونغرس ومسؤولني يف احلكومة األمريكية        

مركز الدراسات اإلستراتيجية ، ضف إىل ذلك فقد متكن حوار و إجياد أول تفاهم حول مستقبل جنوب إفريقيا

9عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص-319
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وسالفيا الـسابقة ومـد اجلـسور بـني         يوغمن إطالق مشاريع لتحسني العالقات االثنية بني سكان          والدولية
320.العلمانية يف إسرائيل وتسهيل احلوار اليوناين التركي-االنقسامات الدينية

إن مل يكن هناك إمجـاع  ،توفري مكان للنقاش على مستوى رفيع من خالل حماولة التوصل إىل تفاهم مشترك      -3
ميكن ألي مبادرة كربى يف السياسة اخلارجية من         حول خيارات السياسة اخلارجية يف جمال العالقات الدولية، وال        

.االستمرار ما مل تتمتع بقاعدة من التأييد احلاسم يف أوساط مجاعة املهتمني بالسياسة اخلارجية
للرمسيني األمريكيني منابر تـستخدم إلعـالن        مؤسسات الفكر والرأي  وتوفر النشاطات اليت تنظمها     

حلالية ووضع االختيارات ملعرفة ردود األفعال على األفكار اجلديدة، أما بالنسبة املبادرات اجلديدة وشرح السياسة ا
لألشخاص األجنبية الزائرة فإن فرص املثول أما مجهور مؤسسات الفكر والرأي البارزين تؤمن الوصول إىل أكثـر   

. القطاعات تأثريا يف مؤسسة السياسة اخلارجية األمريكية
Center for strategie"الدراسات السياسية واإلسـتراتيجية  مركز فقد قام يف هذا الصدد 

studies CSIS international"   بتغيري حسابات الواليات املتحدة األمريكية يف اعتمادهـا علـى
حيث أشارت الدراسة إىل أن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة العاملية جعلت دول             ،مصادر الطاقة يف الشرق األوسط    

ية تتمتع بوفرة يف دخلها القومي والذي يسمح باستثمار أجزاء كبرية من هـذا الـدخل يف                 شرق األوسط البترول  
معهد واشنطن لدراسات   والذي سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج ،ويف نفس السياق فقد اصدر            ،استخراج موارد الطاقة  

دراسة حول إستراتيجية "Washington institute for Ncar East policy"الشرق األدىن 
321.األمن، اإلصالح والسالمواليات املتحدة األمريكية يف الشرق األوسط واليت تتلخص يف ال

وقد اصدر تقريره مع فترة وصول إدارة جديدة للبيت األبيض ليكون مبثابة دليل هلـا يف سياسـتها يف                   
يكيـة يف الـشرق     وقد تناول أيضا التحديات اليت تواجه سياسة الواليات املتحدة األمر         . منطقة الشرق األوسط  

حبيث تعتمد عليه اإلدارة األمريكية يف      األوسط يف هذه الفترة، والذي كان مبثابة البديل الذي يضعه هذا املعهد،             
.حتديد توجهاا السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية يف منطقة الشرق األوسط

وخاصـة مـع     ،يكية والسياسة اخلارجية  إشراك املواطن األمريكي يف إستراتيجية الدبلوماسية األمر       -4
تسارع وترية العوملة وضرورة التواصل مع اجلمهور حتت ظل اندماج العامل ببعضه البعض، وهلذا أصبح للمـواطن    
العادي حصة متنامية يف السياسة اخلارجية األمريكية وعالقاا مع العامل سواء كانت تتعلـق بتـأمني األسـواق               

افحة األمراض املعدية أو بتأمني سالمة املواطن األمريكي يف اخلارج أو تأمني احلمايـة           اخلارجية للصادرات أو مبك   
.ضد تسلل اإلرهاب

320 - Richard Hass, O Pcit.,p7.
/ كانون الثاين9، ، االثنني 2005مركز األحباث ثينكس تانكس ودورها يف صنع السياسة األمريكية حيال العرب يف,شبكة النبأ املعلوماتية-321

1426http://www.annabaa.org/nbanews/53/197/htmذي احلجة 20068
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الـيت   مبادرة الترابط العاملي  1999يف عام   " ASSIN"مؤسسة آسني   ففي هذا الصدد فقد أطلقت      
ه بصورة أكثر فعالية    دف إىل بذل جهود على مدى عشر سنوات إلعالم اجلمهور بصورة أفضل ولتحفيز تأييد             
322.ألنواع االلتزامات األمريكية الدولية اليت تتالءم مع عامل مترابط بكل أجزائه بعضها على بعض

بدراسة حول بدايـة  " Conncil of foreign relation"جملس العالقات اخلارجية كما قام 
نظرة اتمع اإلسالمي جتاه الواليات من خالل إعطاء     جديدة وإستراتيجية جديدة حلوار بناء مع العامل اإلسالمي       

2005323وقد أجريت الدراسة يف مصر واملغرب وأندونيسيا، وذلك يف سنة ،املتحدة األمريكية

وقد سجلت هذه الدراسة جمموعة من النتائج حتددت أساسا يف أن مشاعر الرأي العام جتـاه الواليـات              
وذلك وبداية احلرب ضد اإلرهاب، 2001سبتمرب 11ث  املتحدة األمريكية يف هذه البلدان قد تدنت بعد أحدا        

أن استمرار الدعم األمريكي إلسرائيل يعد أحد العناصر األساسية املكونة لإلحـساس العـام باالزدواجيـة                
األمريكية داخل الوطن العريب وأحد األسباب املهمة لتدهور صورة الواليات املتحـدة األمريكيـة بالعـامل                

.اإلسالمي
مبثابة مصنع لألفكار اليت تعتمـد عليهـا   ارة إىل أن مؤسسات الفكر والرأي األمريكية هي       وجتدر اإلش 

اإلدارة األمريكية يف حتديد مواقفها على املستوى الدويل وتسمح هلا بترتيب األولويات واألهداف بالتأثري على     
.ي الدول الرأي العام الداخلي واخلارجي من خالل حماولة فهم طبيعة الرأي العام يف باق

واليت تستهدف التأثري بشكل خاص " Foundiction Heritage"مؤسسة التراث وهذا ما تقوم به 
على توجهات الرأي العام وخلق ظروف موضوعية تسمح للسياسة اخلارجية األمريكية بتنسيق أهدافها وأولوياا              

ي العام مث حماولة نشر هذا التوجه علـى     توجيه الرأ وفق متطلبات الرأي العام العاملي، فهذه املؤسسة تعمل على          
مستشار املؤسسة للشؤون الدوليـة  " Jifri Jhons"جيفري جونز ويف هذا الصدد يقول املستوى اخلارجي

200بأن مؤسسة التراث تقود جهود عاملية لتطوير برنامج عملي دويل مشترك من خالل عالقات تعاون بني "
اب سياسية ومراكـز تفكـري وأسـاتذة اجلامعـات ومؤسـسات            منظمة وجمموعة أجنبية مبا يف ذلك أحز      

وقد اتبع هذا التوجه إنشاء االحتاد الدميقراطي العاملي حتت قيـادة املؤسـسة يهـدف إىل رسـم                  324،"إعالمية
.إستراتيجيات عمل خاصة يف جمال السياسة اخلارجية

يت كانت ومازالت تنشط يف جمال      وميكن اإلشارة إىل أهم مراكز الفكر يف الواليات املتحدة األمريكية وال          
السياسة اخلارجية والعالقات الدولية من خالل برامج عمل دف إىل وضع احملددات األساسية لتوجهات الواليات 

واليت حتـاول تقـدمي   " RAND"مؤسسة راند  املتحدة األمريكية اجتاه العامل وباألخص جتاه العامل العريب وهي          
رس فيها التغريات الدولية الراهنة السيما التحديات اليت تواجه العامل العريب           نشر تقارير تد  توصيات من خالل    

322 - Richard Hass, Pcit ,p5
.شبكة النبأ املعلوماتية، مرجع سابق-323
، "ذج لدراسة الواليات املتحدة األمريكيةأمنو"ودورها يف التأثري على صنع السياسة اخلارجية " Think tank"مراكز الفكر : هزاز صابر أمني-324

.مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجية، العدد الرابع
http://www.fcdrs.com/magazin/402.html.14/03/2009.
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بدراسة واليت توصي من خالهلا بإقامة دولة فلسطينية ناجحة حيث عاجلت التوصيات             2005قامت يف سنة     فقد
325.مسألة خلق هيكل ناجح وقابل للتطبيق عمليا للدولة الفلسطينية

تعىن مبجال الدفاع من خالل     املؤسسات غري الرمسية املستقلة اليت       من" RAND"راند  وتعترب مؤسسة   
دراساا الرائدة يف حتليل األنظمة ونظرية وضع اخلطط احلربية ملواجهة مجيع الظروف احملتملـة واملـساومة                

ألمريكية ،حبيث ،وبالتايل التأثري يف صياغة وحتليل السياسة اإلستراتيجية واخلارجية للواليات املتحدة ا اإلستراتيجية
تسمح لصناع القرار اخلارجي بتعزيز توجهام اخلارجية وحتديد طبيعة الوضع اإلستراتيجي اليت تسعى الواليـات          

.خلق عالقات دبلوماسية ذات بعد يتسم باحلوار والسالم والتعاون الدويلاملتحدة األمريكية إىل فهمه من أجل 
        ا مراكز الفكر والرأي األمريكيـة السـيما يف جمـال           وعموما ميكن حصر أهم اخلدمات اليت تقوم

:العالقات الدولية والسياسة اخلارجية فيما يلي
.تقييم السياسات السابقة ووضعها يف إطارها التارخيي والسياسي السليم-1
ا يتعلـق  حتديد اآلثار البعيدة املدى للسياسات املتبعة جتاه الدول سواء كانت الدول الصديقة أو العدوة فيمـ     -2

.مبصاحل أمريكا ومكانتها الدولية وعالقاا الدبلوماسية
.تقدمي املشورة والنصح ألجهزة مؤسسات الدولة بناء على طلب تلك األجهزة-3
خالل عقد الندوات واملـؤمترات ونـشر       التأثري يف الرأي العام اخلارجي ويف صناع السياسة اخلارجية من            -4

.ات معينة أو نقدها أو لترويج أفكار جديدةالكتب والدراسات وتربير سياس
القيام بإجراء االتصاالت السرية مع جهات أجنبية حلساب احلكومة األمريكية وحماولة جس النبض قبل طرح                -5

326.بعض املبادرات السياسية أثناء إجراء املفاوضات

ورة خاصة ودور األفكـار     وانطالقا من هذا فإنه ميكن القول أن دور وتأثري هذه املراكز يف أمريكا بص             
ال تقتصر على اتمع والدولة يف الواليـات         ،والنظريات اليت ينتجها مثقفو ومفكرو الواليات املتحدة األمريكية       

ميتد ليشمل كل العامل يف الوقت الراهن، وذلك دف تفسري الـسياسات األمريكيـة              املتحدة األمريكية وإمنا    
اهنة وتقدمي إطار عمل منوذجي لرؤية عاملية جتاه السياسة العاملية يكون ذا     والكونية السيما يف ظل األوضاع الر     

.قيمة بالنسبة للدارسني ومفيدا لصانع السياسة اخلارجية
وجتدر اإلشارة إىل أن معظم هذه املؤسسات تستمد وجودها واستمراريتها من التربعات اليت تتدفق يف               

مراكز ومستودعات الفكر و نـشاطها الفكـري        الحظ أن   معظمها من الشركات الكربى ،لذلك فإنه من امل       
، وجيتهد يف تلقني اجلمهور ا وتعميق إميانه        والبحثي يستند إىل أسس وقواعد األيديولوجية الرأمسالية األمريكية       

بقدسيتها ،إال أا تشهد يف نطاق هذه املهمة حوارا فعاال واختالفات واضحة، ذلك أن نقاشات السياسات على                 

.مرجع سابق،املعلوماتية شبكة النبأ -325
.هزار صابر أمني، مرجع سابق-326
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ستوى اخلارجي داخل مراكز الفكر يقوي هذه السياسات من حيث أن وجهات النظر يتم تبادهلا بكل حريـة،             امل
327.مما يعطي طابع التعاون واحلوار فيما بني هذه املراكز واليت تنعكس على طبيعة هذه السياسات

الفكـر  ولذلك ميكن القول أن هذه املؤسسات هي أهم مصدر من مصادر املعلومات والتحلـيالت و              
ما جعل الواليات املتحدة األمريكية تسعى للبحث عـن أطـراف   واملعرفة يف الواليات املتحدة األمريكية وهذا  

جديدة واالستعانة خبرباا واملتواجدة خارج أطر الدولة الرمسية السيما يف اـال الدبلوماسـي والعالقـات                
.تالدولية وذلك بصورة غري رمسية تنشط يف ظلها هذه املؤسسا

وهذا يعين أن هذه املبادرات غري الرمسية رغم أا تشكل مشاريع حساسة لكنها تنطوي على إمكانيات            
السيما يف جمال إقامة التعاون واحلوار والسالم واملصاحلة يف املناطق امليالة للرتاع واملنـاطق الـيت مزقتـها     ،كبرية

أو كبديل هلا، حيث يكـون الوجـود الرمسـي           وذلك إما كوا مكملة جلهود السياسات األمريكية      احلروب،
األمريكي مستحيال، وبالتايل بإمكاا أن ختدم زوايا العامل واتمع الدويل يف العديد من ااالت، وذلك من أجل                 

328.مساندة دول العامل السيما يف جمال التنمية

":USAID"الوكالة األمريكية للتنمية وحتسني صورة أمريكا -املطلب الرابع
تسعى اإلدارة األمريكية من خالل اجلهود املبذولة اليت تقوم ا إىل حماولة فهم طبيعة وعي الرأي العام                 
العاملي من خالل جعله يتفاعل مع دعوات السياسة األمريكية يف إصالح العامل وترسيخ قيم الدميقراطية وإحداث                

على املستوى الدويل، األمر الذي جعل صناع        وذلك دف حتسني صورة أمريكا    التنمية على كل املستويات،     
القرار السياسي يف اإلدارة األمريكية حياولون التفكري اجلدي يف مستقبل مشاريع اإلصالح والتغيري والتنمية يف        

329.وهذا متاشيا مع إعادة التفكري يف طبيعة العالقات مع هذه الشعوب،مناطق خمتلفة من العامل

ل مجلة املساعدات اليت تقدمها الواليات املتحدة األمريكية لدول العامل          وتتجسد هذه السياسة من خال    
السيما منها الدول النامية والدول الفقرية، وذلك من خالل الطلبات اليت تقدم بصورة مبتكرة نشاطات تتوافق مع        

واليت من شـأا دعـم   ،الدميقراطية واحلكم الرشيد والتنمية الشاملةإستراتيجية الواليات املتحدة األمريكية يف   
املبادرات اهلادفة لتعزيز مشاركة املواطنني يف احلياة العامة وإجياد مناخ يسهل التعاون بـني حكومـة متجاوبـة                  

.ومواطنني واعني يساعد على حتسني اخلدمات القانونية ومحاية حقوق اإلنسان وترسيخ تقاليد املساءلة
إحدى األطراف املعنية مبجال التنمية الدولية يف        "USAID"الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   وتعترب  

النشاطات اليت تسعى إىل حتقيقها مبا يتماشى والـسياسة اخلارجيـة   الواليات املتحدة األمريكية من خالل مجلة    

، واألمانة العامة جلامعة الدول 2002، خريف 111العدد جملة شؤون عربية،ألمريكية ودورها يف صنع القرار،البنية السياسية اخالد عبد اهللا، -327
.36العربية، ص 

3- richard hass, op.cit, p5.
التعاون مع مؤسسة جامعة مريالند ب،دات للسالم والتنمية ا، عن كرسي أنور الس2008تقرير استطالع الرأي العام العريب لسنة خالد خاجي، -329

.3، ص 2008ماي، 21الزغيب الدولية، مركز اجلزيرة للدراسات، 
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، وذلك لدورها اهلام يف جمال التنمية واملـساعدات         األمريكية من أجل حتسني صورا بالنسبة لباقي دول العامل        
" Healary Klinton"هيالري كلينتون ارجية، ويف هذا السياق فقد أكدت وزيرة اخلارجية األمريكية اخل

على أمهية هذه الوكالة يف تعزيز إستراتيجية الواليات املتحدة األمريكية وهذا ما جيعل عملها إحدى األولويـات،         
330.تعزيز األمن القومي األمريكيحيث أكدت أن التنمية إىل جانب الدفاع والدبلوماسية تساهم أيضا يف

والـيت تـستلم   غري حكومية مـستقلة هي وكالة "USAID"فالوكالة األمريكية للتنمية الدولية    
حيث تقوم هذه الوكالة بدعم التنمية االقتصادية الناجحة علـى           وزارة اخلارجية األمريكية  التوجيه واإلرشاد من    

النمو االقتصادي يف جمـال     ،وذلك عن طريق دعم      ية األمريكية وتطوير مشاريع السياسة اخلارج   املدى الطويل   
حيث تعمل يف تعاون وثيق مع اجلمعيات     الزراعة والتجارة والدميقراطية ومنع الرتاعات واملساعدات اإلنسانية،      

خرى اخلاصة اليت تقوم بالعمل التطوعي واملنظمات احمللية والشركات األمريكية والوكاالت الدولية واحلكومات األ
331.والوكاالت األمريكية احلكومية األخرى

يف أوربا   نظام إعادة اإلعمار  إىل خطة    "USAID"الوكالة األمريكية للتنمية الدولية      ويعود تاريخ 
، وقـد وقـع   "Truman"ترومانبعد احلرب العاملية الثانية واملرحلة الرابعة لربنامج إدارة الرئيس األمريكي 

على نشاطات املساعدات اخلارجية من خالل القانون وإنـشاء          1961يف عام   جون كيندي  الرئيس األمريكي 
من قبل أمر تنفيذي ،حيث أصبحت بذلك الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة             الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   

ن ااعـة   وكالة أمريكية رئيسية لتوزيع املساعدات إىل البلدان واالنتعاش بعد الكوارث يف حماولة للحد مـ              
.وإشراك اإلصالحات الدميقراطية

حيث كان تركيزها األساسي على جهود مساعدات التنمية االجتماعية واالقتصادية والتحـرر مـن              
األعمال السياسية واالقتصادية اليت مست املنظمات السابقة، فقد قامت هذه الوكالة بتوحيد جهود املـساعدات               

دات التقنية واالقتصادية لوكالة التعاون الدولية ونشاطات القروض لتمويـل          األمريكية املوجودة وعمليات املساع   
لربنامج النفط قروض التنمية ووظائف العملة احمللية ملصرف االسترياد والتصدير ونشاطات توزيع الفائض الزراعي         

يا والـشرق األدىن    ، وذلك من خالل مكاتبها املتواجدة يف مجيع أحناء العامل يف آسـ            مقابل الغذاء لقسم الزراعة   
332.وأمريكا الالتينية واملنطقة الكاريبية وأوربا وأوراسيا

فهي تلعب وجتدر اإلشارة أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومن خالل برامج املساعدات االقتصادية 
ثمار الوكالة  ،حيث أن است  دورا فعاال يف رفع مستوى اهتمامات السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية            

فقد أصبح يأخذ التطـوير     ،يف البلدان النامية جيعلها تقدم الفوائد على املدى الطويل ألمريكا والشعب األمريكي           

.2009جانفي 25، ، األحد جملة احلريةكلينتون تتعهد بزيادة برامج املساعدات اخلارجية األمريكية، ،لسان التجمع الدستوري الدميقراطي - 330
http://www.alhorria.info.In/?id=389.article=27870 16/03/2009.
2- Center for International Private Enterprise REFORMToolkit , Combating Corruption: A Private Sector
Approach, March 2008. http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-CorruptionToolkit0308.pdf24>01>2009.
332 - Report of center for international private enterprise, fifteenth street N W. swite 400 1155,
Washington. Dc 2005 USA. P 16.
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، وهذا مـا يعـزز      مكانه اآلن يف الدفاع والدبلوماسية كأحد املكونات األساسية للسياسة اخلارجية األمريكية          
.لية وإحداث احلوار بني الشعوب يف جمال التنميةبرامج التعاون الدويل يف جمال العالقات الدو

أداة قيمة للـسياسة اخلارجيـة      فهذه املساعدات اخلارجية اليت تقدمها الوكالة األمريكية للتنمية هي          
، من حيث تعزيز املصاحل األمنية األمريكية ومصاحلها االقتصادية ،ذلك أن الترابط واالعتماد املتبادل بني         األمريكية
أن الواليات املتحدة األمريكية ستواصل تأثرياا االقتصادية والسياسية يف مناطق أخرى من العـامل              األمم يعين 

.وبصورة متزايدة يف جمال القضايا االقتصادية اليت يمن على جدول األعمال الدويل
تصادية وهي بذلك تسعى لتغيري العامل لكي يصبح أكثر حتضرا من خالل حل املشاكل االجتماعية واالق

، واهلدف من ذلـك هـو   وضع حد للفقر وتعزيز برامج التنمية املستدامةاليت تعاين منها الشعوب يف العامل من   
حتسني تنسيق املساعدات اخلارجية بني العديد من أنشطة وكاالت حكومة الواليـات املتحـدة           التشجيع على   

.الدولية واحلوار بني األمم يف جمال التنميةاألمريكية وممارسة األعمال التجارية وبالتايل تعزيز العالقات
New"امليثاق اجلديد للتنميـة  من خالل جورج بوشويف هذا الصدد فقد أعلن الرئيس األمريكي 

Compact for developement " مكافحة الفقر هي واجب أخالقـي  من خالل برامج التنمية أن
، ت املتحدة األمريكية يف جمـال العالقـات الدوليـة         والبد من جعله من أولويات السياسة اخلارجية للواليا       

حيـث  ،وملواجهة هذا التحدي فقد اقترح الرئيس زيادة املساءلة على الدول الغنية والدول الفقرية على حد سواء         
ربط اإلسهامات األكرب من الدول املتقدمة مبسؤوليات أكرب من الدول الفقرية، وأعلن الرئيس أن الواليات املتحدة      

مليارات 5مما أسفر عن وجود ،خالل السنوات القادمة50%ريكية ستزيد املساعدة اإلمنائية األساسية بنسبة األم
دوالر زيادة سنوية أكثر من املستويات احلالية وستودع هذه األموال اإلضافية حلساب حتدي األلفية اجلديدة الذي           

333.قتصادياا ومستويااسيمول املبادرات اخلاصة مبساعدة الدول النامية وحتسني ا

فإا تلعب دورا حيويـا يف      وإضافة إىل دور الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف جمال مكافحة الفقر            
،و يظهر ذلك    جمال تعزيز األمن القومي األمريكي من خالل احلرب على اإلرهاب وتعزيز السالم واالستقرار            

يف حاالت الطـوارئ وتعزيـز       ان وتوفري املساعدات اإلنسانية   النمو االقتصادي ومحاية صحة اإلنس    يف تفعيل   
وبناء عامل أكثـر أمانـا      الدميقراطية يف الدول النامية من أجل حتسني حياة املاليني من البشر يف مجيع أحناء العامل                

.وازدهارا
ت املتحدة  ويف إطار التحديات اليت أصبحت تواجه الواليات املتحدة األمريكية والعامل جعل من الواليا            

وقد احتضنت يف هذا السياق مخسة أهـداف أساسـية تـسعى الوكالـة      األمريكية تعيد تقييم شامل للتنمية،      
:األمريكية للتنمية الدولية إىل حتقيقها

والـيت  " Supporting transformational devlopement"التنمية التحويلية دعم -
مريكي يف الداخل واخلارج، حيث تقـوم الوكالـة         يكون هلا الصلة مبكافحة اإلرهاب وتعزيز األمن األ       

333 -  About USAID, USAID history, this is usaid,USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE,
http://www. Usqid.gov. pdf ,24/03/2009.
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تغيريات أساسية يف مؤسسات احلكم وتقدمي اخلدمات يف الصحة والتعليم والنمو االقتصادي           بتدعيم  
ببناء عالقات تعاون بني الواليات املتحدة األمريكيـة وبـاقي          من أجل بناء قدرات خاصة م يسمح        

334.لبشريةالدول يف جمال حقوق اإلنسان والتنمية ا

من خالل حماولتـها  " Streng thening fragile states"مساعدة الدول اهلشة والفقرية -
سبتمرب كشفت 11لتحقيق تقدم وتنمية شاملة هلذه الدول، حيث صرح رئيس األمن القومي أن أحداث 

هذه الدول على العديد من املخاطر، فالدول الضعيفة ميكن أن تشكل خطرا كبريا على مصاحلتها الوطنية،
واليت تعاين من الفقر وضعف املؤسسات والفساد واليت ميكن أن تكون سببا يف جعل هذه الدول عرضة                  

2".لشبكات اإلرهاب وعصابات املخدرات داخل حدودها وخارجها

فعدم قيام الدول مثل أفغانستان ولبنان والبوسنة والصومال وليبرييا مل تقتصر آثارها على املستوى 
فإن الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة  بل كانت هلا آثار أبعد من ذلك خارج حدودها لذلك     الداخلي  

.2001سبتمرب 11تتعامل مع هذه الدول اهلشة حسب النتائج املترتبة على أحداث 
Supporting US geostrategie"دعم املصاحل اإلسـتراتيجية اجلغرافيـة األمريكيـة    -

interests "   تبار أن املساعدات اخلارجية اليت تقدمها الوكالـة هـي أداة قويـة             وذلك من خالل اع
للحفاظ على مستوى الدول احلليفة لسياسة الواليات املتحدة األمريكية يف الوقت الذي حتاول فيه كسب 
معاركها اخلاصة مبحاربة اإلرهاب، فمهام الواليات املتحدة األمريكية أصبح أوسع نطاقا وأكثر تطلبا من             

ب والء بعض القادة الرئيسيني، فمثال من املهم جدا إبقاء باكستان متحالفة مع الواليات املتحدة جمرد كس
األمريكية يف احلرب على اإلرهاب ويف املقابل جيب عليها مساعدا على التحرك حنو أن تـصبح أكثـر      

.استقرارا وازدهارا والوصول إىل اتمع الدميقراطي
واملتمثلة " Addressing trabsnational problems"دود معاجلة املشاكل العابرة للح-

كاملشاكل الصحية العاملية   يف القضايا العاملية واليت تعتمد على اجلهد اجلماعي والتعاون فيما بني البلدان             
يف مكافحة اإليدز واألمراض املعدية وإقامة اتفاقيات التجارة الدولية ومكافحة األنشطة اإلجراميـة            

بـدور  ، حيث تقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة         واالجتار بالبشر واملخدرات  وال  مثل غسيل األم  
335.قيادي يف هذه املسائل من خالل التصدي للمشاكل الكبرية اليت  يء للخطر وعدم االستقرار

فالواليات املتحدة األمريكية " Providing Himanitarian Relef"تقدمي اإلغاثة اإلنسانية -
ما الرائدة يف جمال املساعدات اإلنسانية واإلغاثة من الكوارث، ومـن أكـرب املـسامهني يف                كانت دائ 

املساعدات الغذائية اليت ساعدت على مكافحة اجلوع وااعة يف خمتلف أحناء العامل والذي اعتربته واجب    
ستفيدين من هـذه   فالوكالة األمريكية للتنمية الدولية قد عملت على جعل امل        أخالقي ال ميكن تغيريه،     

334 - U.S foreign aid, meeting the challenge of the twenty first century, Bureau for Policy and
Program Coordination , U.S.Agency for International Development, January 2004 Washington.
D.C. USAID, p11.
335 - ibid,p13..
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وهلذا األمـر    املساعدات على اإلدراك بأن هذه املساعدات هي من طرف الواليات املتحدة األمريكية           
أمهية يف مناطق من العامل خاصة الدول اليت تعرضت ملعاداة الواليـات املتحـدة األمريكيـة وللداعيـة           

336.اإلرهابية

سياسة التنمية املستدامة من   يت تواجه العامل تعترب     وجتدر اإلشارة إىل أنه يف إطار التحديات اجلديدة ال        
وذلك من خالل مساعدة الدول على       األولويات الرئيسية ألهداف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،      

وهـي   أربع عناصر أساسية للتنمية املستدامة    رفع قدرا على حتسني نوعية احلياة فيها ،حيث حددت          
، النمـو االقتـصادي العـريض القاعـدة     "Population and health"الصحة والسكان 

"Broad-based economie"  محاية البيئـة ،"environmential protection" ،
، وهذا يف إطار برامج املساعدات اإلمنائية وتعبئتها "Building democracy"البناء الدميقراطي 

ليت متر مبرحلة انتقالية خاصـة يف أوقـات         وفقا لظروف البلد االقتصادية سواء كانت البلدان النامية أو ا         
1991األزمات، مثل ما حدث مع بلدان أوربا الشرقية والدميقراطيات الناشئة يف أوربا وآسيا يف سـنة         

.337

كما لعبت الوكالة االمريكية دورا قياديا يف ختطيط وتنفيذ برامج مشروع املياه يف مايل واليت اعتـربت                 
، وهذا  2005ول على قانون اللجان العسكرية للمساعدة يف السنة املالية          دولة مؤهلة للحص   16واحدة من   

ما جعل كل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة اخلارجية األمريكية تضعان بيانان مشتركا حـول               
يجية واليت ركزت فيها على املضي قدما يف إسترات2009إىل غاية 2004اخلطة اإلستراتيجية للسنة املالية  

إلنـشاء حـساب   األمن القومي األمريكي و اتضح ذلك من خالل إعالن الرئيس األمريكي جورج بـوش   
لـدعم  "Millonmum chalange account" "MCA"2002التحدي األلفي يف مارس 

338.وزارة جديدة للتنمية العاملية

15بتخصص حوايل   كما تضمنت اخلطة إستراتيجية اإلغاثة من مرض اإليدز ملدى مخس سنوات وذلك             -
مليار دوالر هلذه املبادرة يف حتويل كل اجلهود العاملية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية ،وذلك مـن                 

7مليون شخص مصاب بفريوس نقص املناعة ومنـع         2خالل توفري األدوية املضادة للفريوسات حلوايل       
املتأثرين ذا املرض ودعم القدرات ماليني حالة عدوى جديدة ورعاية عشر مليون شخص من املصابني و   

يف النظام الصحي يف إفريقيا ومنطقة البحر الكارييب وآسيا، وذلك بتخصيص جزء من امليزانية لتحقيـق                
مليـار دوالر مـن     13,3أهدافها يف تقدمي مساعدات اقتصادية وإنسانية ،حيث خصـصت حـوايل            

336 - ibid
337 - ibid
338 - USIAD Primer, what we do and how we do it, US, agency for international development
1300 Pennsylvania avenue NW, Washington, DC 20523-1000. P7.
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اإلعمار خاصة يف العراق وبلدان أخرى      تستهدف مشاريع اإلغاثة وإعادة     2004املساعدات يف سنة    
339من العامل

هي سياسة تعكس    سياسة إعادة اإلعمار داخل الدول    فالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومن خالل       
كأداة من أدوات السياسة اخلارجية واألمن القـومي        مبادئ هي أساسية لنجاح املعونات اخلارجية اليت تقدمها         

النمو ، واليت دف إىل حتقيق أهداف التنمية مبا فيها          مكون أساسي للسياسة اخلارجية   األمريكي والدبلوماسية ك  
والنجاح يف التحول االجتماعي وذلك للوصول إىل حتقيـق الـشراكة         االقتصادي والدميقراطية واحلكم الراشد   

.والتعاون بشكل وثيق مع احلكومات واتمعات 
مسية كاملنظمات غري احلكومية ومنظمـات اتمـع        الربط بني جهات أخرى غري ر     كما تعمل على    

املدين واجلامعات وتكييفها مع الظروف املتغرية وحتقيق أقصى قدر من الكفاءة للوصول إىل أولويات وأهداف               
.السياسة اخلارجية

لذلك فقد كانت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أداة لتوجيه برامج الـسياسة اخلارجيـة يف جمـال                 
قات الدولية يف سياق التنمية ، من خالل وصفها للتحديات األساسية اليت ميزت املتغريات الدولية وتقـدمي                 العال

واهلدف األساسي هو التواصل بني الشعوب الذي يعترب مـن          مبادئ توجيهية حمددة للتصدي هلذه التحديات،       
.أولويات الوكالة من جهة ومن أولويات السياسة األمريكية من جهة أخرى

ويف هذا السياق ميكن حتديد جمموعة واسعة من السياسات الرئيسية للوكالة األمريكية للتنميـة يف               
:إطار سياسات التنمية وتقدمي املساعدات اخلارجية لتعزيز العالقات الدولية

وحبث "Conflict mitigation and management"ختفيف حدة الصراعات وإدارا -
مل كإطار للسياسة العامة واملبادئ التوجيهية للتخفيف من الـصراعات          مشكلة تنامي الصراع حبيث تع    

.العنيفة
يف " Assistance to internally displaced persons"تقدمي املساعدة للمتشردين -

مناطق خمتلفة من العامل واستخدام ج متكامل للحد من التكاليف البشرية وتشريد السكان وحتقيق التنمية 
.طويلة األجل

Guidance on the definition and use of the"وجيهات لتحديد برامج الصحة ت-
health programs"   من خالل منح املوظفني والشركاء من األطراف األخرى املعنيـة بـربامج

الصحة توجيهات شاملة حول طبيعة استخدام األموال املخصصة هلذا القطاع ووضع إجراءات لتقـدمي              
.خدام املؤشرات املناسبة لتقييم النتائج على مستوى العالقات بني الشعوببرامج أخرى جديدة واست

Core strategies discuss"مناقــشة إســتراتيجيات أساســية لتحــديات التنميــة -
developmebt "           مع حتديد األهداف والتوجهات واألولويات اليت توجه برامج الوكالة األمريكيـة

339 -  ibid P9.
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نمية على املستوى اخلارجي ، مثل إستراتيجية زيادة قدرة املزارعني          للتنمية ووضع إستراتيجيات تتعلق بالت    
وحتسني التنمية االجتماعية واالقتصادية وتعزيز العلوم التكنولوجية والصناعات الريفية من أجل التجارة 

.واالبتكار وتفعيل التدريب والتوعية اإلنسانية والبحوث التكثيفية
Building trade capacity"لعامل النامي والدول املتخلفة بناء القدرات التجارية السيما يف ا-

in the developing world " من خالل التأكيد على املشاركة يف املفاوضات التجارية وتنفيذ
340.االتفاقيات التجارية واالستجابة للفرص االقتصادية والتجارية

The traficking in persons"إستراتيجية منع التجـارة بالبـشر ومحايـة الـضحايا     -
strategy " التجارة بالبشر وإصالح وتنفيذ قوانني منع"antitrafficking low " مع العمل

على تعزيز جهود تنموية أخرى مثل تعليم البنات وإقامة العدل وتقدمي املـساعدات لالجـئني بـصورة           
.مباشرة

فحة الفـساد يف  وحماولة إدماج أهداف وأنشطة مكا" the anticorruption"مكافحة الفساد -
.برامج الوكالة من خالل زيادة االستقرار وحتسني األمن وتشجيع اإلصالح وتطوير القدرة املؤسسية

وذلك من خالل التزام الوكالة األمريكيـة  " the education strategy"إستراتيجية التعليم -
العاملة والتعليم العايل يف مناطق للتنمية الدولية بتعزيز تكافؤ فرص احلصول على التعليم اجليد وتنمية القوة   

341.خمتلفة من العامل

ومن خالل هذه اإلستراتيجية فإنه جتدر اإلشارة إىل أن الوكالة األمريكية للتنميـة الدوليـة يف إطـار            
سياستها يف تعزيز تبادل األفكار بني اخلرباء ،فهي تسعى لتوفري أسس لصياغة سياسات تركز على التنمية البشرية                 

ة الشاملة يف مواجهة حتديات التغريات الدولية من خالل تعزيز احلرية واألمن الدويل واقتراح إصـالحات                والتنمي
ومبادئ توجيهية لتقدمي مساعدات أكثر فعالية لشعوب العامل السيما يف البلدان النامية والـدول ذات األغلبيـة                 

.اإلسالمية 
مثل تعزيز التعليم يف العـامل اإلسـالمي         ،دولمن خالل ممارسة األعمال اخلريية داخل هذه ال       و هذا   

وإشراك اتمع املدين اإلسالمي لتنمية الدميقراطيـة       وتقدمي املساعدات لقطاع اإلعالم يف أفغانستان وأدونيسيا        
والتعددية وبرامج املساعدات املقدمة للقوات املسلحة األنغولية وتوفري التمويل هلا، وتقدمي القروض الدولية يف  

.الكوارث وغريها من برامج املساعداتحاالت
إال أن هذه املساعدات قد تقدم يف مناطق دون أخرى وذلك حسب طبيعة االحتياجات داخل هـذه                 
املناطق، فقد متنع الوكالة عن تقدمي املساعدات لبعض البلدان السيما تلك اليت تدعم اإلرهاب الدويل أو تلك اليت                  

إلنسان املعترف ا دوليا أو تلك اليت عليها متأخرات يف تسديد القروض إىل             عرفت بانتهاكاا اجلسيمة حلقوق ا    
الواليات املتحدة األمريكية أو تلك اليت أنتخب رئيسا للحكومة مث أطيح يف انقالب عـسكري وغريهـا مـن                   

340 -  ibid,. P12.
341 - About USAID.,op.cit.
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حتـت  كيد  االعتبارات اليت ميكن أن متس صورة الواليات املتحدة األمريكية وسياستها جتاه شعوب العامل وهذا أ              
342.غطاء جمموعة من األحكام اليت متنع وحتد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من تقدمي مساعدات خارجية

لذلك ميكن القول أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية رغم تعدد اهتماماا وأنشطتها فهـي ـدف                
عامل أكثر أمنـا    زيز إستراتيجياا اليت أساسها خلق      بالدرجة األوىل وبالتنسيق مع وزارة اخلارجية األمريكية إىل تع        

، "a more secure, democratic and prosperous world"ودميقراطيـة وازدهـار   
برامج االزدهار االقتصادي والقدرة على املسامهة الفعالة يف حتقيق أهداف السياسة اخلارجية األمريكية من خالل          

لصحة والدميقراطية واحلكم الراشد وإدارة الصراعات والرتاعات الدولية        والبيئة والتعليم واألسرة والعمل وا    
وذلك خللق التعاون بني الشعوب وتوحيد األهداف الدولية يف حتقيق الـسالم واألمـن   ومحاية حقوق اإلنسان ، 

.يةالدويل وذلك بالتنسيق مع العديد من اجلهات اليت تعمل على حتقيق أولويات السياسة اخلارجية األمريك
فالوكالة األمريكية تسعى للتنمية الدولية لتقدمي الدعم هلا وتنمية قدراا ومتكنها من إجناز مـشاريع               

تلك اجلهات الفاعلة غـري الرمسيـة       تنمي مشاركة الشعوب يف حتقيق األهداف الدولية واليت تتجسد أساسا يف            
ات الدميقراطية ودعـم احلـوار بـني        كاملنظمات غري احلكومية ،وذلك دف رفع مستوى الوعي باملمارس        

الشعوب وبني األديان وتعزيز التسامح واحترام احلريات واليت تعكس طبيعة العالقات بني الشعوب والواجب             
.إقامتها

:النخبة احلاكمة أداة دبلوماسية يف السياسة اخلارجية األمريكية: املبحث الثالث
رمسي أصبح يعتـرب إحـدى أهـم        الية غري   فالسلوك الدبلوماسي للواليات املتحدة األمريك    

والذي خيتلف حسب طبيعة الفواعل املشاركة يف تعزيز عالقاا مع ،املؤشرات اهلامة لسلوك سياستها اخلارجية
من خالل حماولة حتقيق األمن والتعاون ونشر معامل الدميقراطية داخل الشعوب واالعتراف باملصاحل              ،باقي الدول 

.الدول يف جمال التنمية ومحاية حقوق اإلنسان والتخلي عن الدوافع العدوانيةاألمنية املشتركة بني
قد أصبح يتماشى وفق الـتغريات       ،لسياسة اخلارجية األمريكية  لغري الرمسي    السلوك الدبلوماسي ف

ي و الـذ  ووفق الواقع األمريكي من جهة اخـرى         ،من جهة الراهنة اليت ميزت السياسة الدولية والنظام الدويل      
دا يف و اليت أعطت بعدا إستراتيجيا جديـ    ،أصبحت تلعب فيه النخبة احلاكمة  دورا هاما يف تعزيز احلوار العاملي           

ممارسـاا  والذي ترجم مـن خـالل       جمال التعاون األمين ومحاية حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب الدويل،        
ومرتكزات وأهداف السياسة اخلارجية ، ووضع       التركيز على املصلحة الوطنية مبا يتماشى     الدبلوماسية، من خالل    

إستراتيجية دبلوماسية طويلة املدى قائمة على التطلعات الدميقراطية جلميع الدول حبيث تندمج مع التحدي الـذي   
.يواجه النظام الدويل

342 - USAID Pruner, what we do and how we do it- op.cit- P15.
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:املنظمات غري احلكومية آلية لتنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية-املطلب األول
الواليات املتحدة األمريكية حتاول من خالل سياستها اخلارجية الترويج لصورة إجيابية       عرفنا سابقا أن  

الدولة املدافعة عن حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلكم الرشيد يف العـامل           عن هذه السياسة، وذلك باعتبارها      
ة واحترام حقوق اإلنـسان  ، و ذلك من خالل حث العديد من الدول على ضرورة االلتزام مببادئ الدميقراطي      أمجع

.إخل... وتشجيع السياسات االقتصادية وحماربة الفساد واحلد من انتشار األسلحة النووية
لـدعم وتعزيـز    و هذااألمر الذي يتطلب جهودا أكرب من طرف الواليات املتحـدة األمريكيـة              

اليت تسمح للسياسة األمريكية     الدميقراطية والسالم واحلوار بني الشعوب وخلق العديد من الوسائل االتصالية         
بتحقيق أهدافها على املدى الطويل من خالل التعاون مع اجلهات غري الرمسية اليت أضحت الفاعل األساسي يف    
دعم سياسة الواليات املتحدة األمريكية اخلارجية واسدة أساسا يف منظمات اتمع املدين واملنظمات غـري               

343.كرب للمصداقية األمريكية يف قدرا على صناعة عامل قابل للنمو والتطوراليت تعترب الداعم األاحلكومية

ويف إطار الدبلوماسية غري الرمسية أو دبلوماسية املنظمات غري احلكومية تلعب هذه األخرية دورا كبريا 
بعكس مصاحل   داخل الواليات املتحدة األمريكية السيما يف حل املشاكل الدولية العالقة وذلك بطريقة تسمح هلا             

فهي تسعى دائما إىل دعم هذه األطراف غري الرمسية وذلك دف تعزيز أهدافها على مـستوى عالقاـا             ص      
.بالعامل 

املتحدة األمريكية إىل االستعانة بأنشطة املنظمات غري احلكومية يف العديـد   وهذا ما دفع الواليات     
الذي يصنف نفسه كمدافع أول عن الـشعوب وعـن     اسي  من القضايا الدولية تلعب من خالهلا الدور الدبلوم       

مصاحل الواليات املتحدة األمريكية من خالل حماولة زرع الثقة على املستوى احمللي مث علـى املـستوى الـدويل                   
كخطوة أولية للبدء يف عملية التدخل يف مساندة الواليات املتحدة األمريكية لتعزيز سياستها وحتسني صورا جتاه                

اليت تعترب نقطة البداية إلجراء عملية احلوار املفتوح واملستدام بني الواليات املتحدة األمريكية والعامل مـن                العامل و 
.جهة وإحداث احلوار بني الشعوب كسياسة إستراتيجية تدخل ضمن أولويات السياسة اخلارجية األمريكية

ري احلكومية  من أجـل تعزيـز        لذلك فالواليات املتحدة األمريكية تسعى إىل دعم هذه املنظمات غ         
منظمة كـارينجي  جهودها املبذولة يف جمال العالقات الدولية والسياسية اخلارجية واليت حتتاج إىل هذا الدعم مثل       

"KARINGI "ومؤسسة فورد   اليت تتخذ من نيويورك مقرا هلا،        للتعاون"FORD"  ،   ومنظمة هيوليـت
"HIOLIT"    ومنظمة ماكنايت ،"MAKNIGHT" مكارتر   ، ومنظمة"Mkartr "  ومعهد الواليات

فبدون دعم الواليات املتحدة األمريكية هلذه املنظمات        ،"SORSS"املتحدة األمريكية للسالم، ومنظمة سورس      
344.ما كان جلهودها أن تتم

مركـز كـارتر   ولعل من أهم املنظمات غري احلكومية اليت تنشط يف جمال بناء السالم الدويل جنـد    
بقضايا البناء الدميقراطي واحلكـم الرشـيد وحقـوق         إىل جانب العمل من أجل السالم        والذي عىن  للسالم

.18، مرجع سابق، ص ز عبد الفتاح معت-343
.304مرجع السابق ، ص حممد أمحد عبد الغفار ، -344
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انضم إليها بعض القيادات من دول العامل       " INN"شبكة دولية للتفاوض    ، فقد عمل املركز على إنشاء       اإلنسان
ت واملنظمات وذلك لبحث األوضاع اليت تستدعي حتليلها ،حيث يقوم املركز بإجراء مشاورات مع بعض احلكوما

345.احلكومية وحىت غري احلكومية كما جيري مشاورات مع البيت األبيض واإلدارة األمريكية

رئيس مجهورية كوريا الدميقراطية كيم ايلسونغفقد قام املركز مبحادثات مع الرئيس الكوري السابق   
الشمالية النووي مقابـل     م والذي متخض عنه موافقة الرئيس الكوري على جتميد برنامج كوريا          1994يف سنة   

استعادة احلوار مع الواليات املتحدة األمريكية، كما قام املركز جبهود كبرية يف الوساطة بني القادة العسكريني يف                 
وقد صاحب كارتر   " ARSTID"آرستيد  وحثهم على مغادرة اجلزيرة وإعادة السلطة للرئيس املنتخب          هاييت

ورئيس هيئة األركـان املـشتركة   " SAM NON" "سام نون"كي يف مهمته عضو من جملس الشيوخ األمري
وقد ات هذه الوسـاطة ثـالث   " KOLAN PAWAL"كولن باول السابق ووزير اخلارجية السابق 

بني االنتقاليني والسلطة الشرعية يف املنفى، ويف إفريقيا فقد تـدخل املركـز              جزيرة هاييت سنوات من األزمة يف     
روانـدا  أخرى تنشط داخل الواليات املتحدة األمريكية يف مسألة كـل مـن              ةمنظمات غري حكومي  مبساعدة  
وبالتعاون مع بعض القادة األفارقة، حيث متكن املركز من خالل هذه املبادرات من ملء الفراغ الكائن                 وبورندي

يف إطـار    يف النظام الدويل حيث مل حتقق الدبلوماسية التقليدية جناحا ملحوظا حيث كان ينشط موظفو املركـز               
346.الدبلوماسية غري الرمسية بطاقات غري رمسية

املنظمات غري احلكومية يف الواليات املتحدة األمريكيـة أصـبحت مبثابـة    وجتدر اإلشارة إىل أن   
، ذلـك أن    جورجيا وأكرانيا خري مثال عن ذلك األحداث األخرية يف        و،الذراع اجلديد للدبلوماسية األمريكية   

هدفها الوحيد هو تغيري اتمعات حيث كانت تشرف على هذه األحداث سواء بصورة              املنظمات غري احلكومية  
.مباشرة أو غري مباشرة وذلك بتمويل من واشنطن واليت كانت تلعب دورا متناميا يف سبيل حل املشاكل العالقة 

وكان ذلك ،اعتبار املنظمات غري احلكومية أطرافا البد من دجمها يف جهاز الدولةوهذا ما أدى إىل    
، مث باحملافظني اجلـدد حيث استولت على فكر ما يسمون     2001السلطة يف عام     جورج بوش بعد تويل الرئيس    

وكاالت التابعـة للواليـات املتحـدة       أخذت مكانتها داخل الواليات املتحدة األمريكية وداخل العديد من ال         
ارجية األمريكية وجماالت الزراعة والتجـارة      األمريكية اليت تدعم النمو االقتصادي طويل األجل للسياسة اخل        

347.والصحة والدميقراطية واملساعدات اإلنسانية

وباحلديث عن السياسة اخلارجية األمريكية فهي نتاج عملية التنمية املعقدة اليت أصبحت هلا قوة قادرة    
حدة األمريكية هي نتيجة ثالثية بني      على التأثري يف سري العالقات الدولية، ذلك أن السياسة اليت تتبعها الواليات املت            

التفاعل الكبري بني الدولة وهـذه  وذلك من خالل ،الوزارات واملنظمات غري احلكوميةجلان الكونغرس وخمتلف   

.307املرجع نفسه ، ص   -345

.338املرجع نفسه، ص -346

347 - La CIA visage humain, les ONG, nouveau bras de la diplomatie US.
http://www.Voltairement.org/article.15885.PDF  02/01/2009.
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أصبحت غاية  كوا  املنظمات غري احلكومية واالعتراف مبركزية هذه املنظمات يف احلياة السياسية األمريكية            
ايد الذي متارسه يف اال الدبلوماسي مما أعطـى هلـا دورا متزايـدا يف الـشؤون                 معقدة ،نظرا للتأثري املتز   

348.الدولية

املنظمـات  وتنشط اليوم يف الواليات املتحدة األمريكية العديد من املنظمات غري احلكومية بني تلك              
، ولعل عمال التجاريةالثقافية واملنظمات البيئية ومنظمات اخلدمات االجتماعية واجلمعيات املهنية ورابطات األ   

أهم هذه املنظمات تلك املنظمات اليت تنشط يف اال االقتصادي نظرا للدور الذي تلعبه هذه األخرية يف السياسة                  
اخلارجية األمريكية، ذلك أن اهتمام الواليات املتحدة األمريكية بالقضايا اإلستراتيجية يـرتبط ارتباطـا وثيقـا                

مح هلا بتخطي األزمات االقتصادية وتعزيز عالقاا مع الدول الكربى األخرى كأوربا   مبصاحلها االقتصادية اليت تس   
.واليابان والصني وروسيا وهي بذلك تصل إىل دعم دورها املتزايد يف اجلهود

ومع تنامي دور املنظمات غري احلكومية داخل الواليات املتحدة األمريكية بدأت حتظى هذه اجلهات          
قبل اإلدارة األمريكية ملا تقدمه من مساعدات يف جماالت عديدة تسعى الواليـات املتحـدة                باألمهية الكربى من  

ويف عملية جمال العالقات الدولية والدبلوماسية غري الرمسية،األمريكية إىل تطويرها على املدى الطويل السيما يف 
تكون فيهـا الواليـات   بطرق سلمية  تعزيز مبادئ الدميقراطية وبناء السالم الدويل وفض الرتاعات بني الشعوب         

349.املتحدة األمريكية الطرف األول يف عملية فض الرتاعات ومحاية حقوق اإلنسان

و هذا قد استدعى باحلكومات األمريكية طلب املساعدة من طرف هذه املنظمات غري احلكوميـة               
يت نشبت بني الالجـئني الـذين   بشأن الرتاعات احمللية ال)*OAS(منظمة الدول األمريكية وهذا ما حدث مع    

منظمـة الـدول   والذين مل يغادروها خالل فترة احلرب حيـث تقـدمت      غواتيماالعادوا وأولئك املقيمني يف     
األمريكية بطلب املساعدة من عدد من املنظمات غري احلكومية يف ثالث مناطق مت اختيارها بعناية وطلب من                 

حيث مت تدريب هؤالء على الوساطة بواسطة مساعدة         ،احملليني موظفي منظمة الدول األمريكية حتديد السكان     
ن املشاركون وحدات حملية لدرء الرتاعات وقامت كل وحدة جبمع أطـراف            كو وثالث منظمات غري حكومية     

350.الرتاع وأمدم بعناصر حل املشكلة وساعدم يف التوصل حللول مقبولة ملشاكلهم الفردية

املنظمات غري احلكومية داخل الواليات املتحدة األمريكيـة  ىل القول أن   ولعل هذه احلادثة تقودنا إ    
إضافة إىل أا دف إىل تفعيل السياسة األمريكية يف جمال حقوق اإلنسان والبناء الدميقراطي إال أن اهلـدف                  

تقوم  األساسي قبل كل شيء هو فض الرتاعات وإحالل السالم الدويل عن طريق املفاوضات غري الرمسية اليت               

348 - Steven Ekovich, les ONG et la politique étrangère des états unis , Géostratégiques n° 16,
p71.
www.strategicsinternational.com/16_06.pdf 02/01/.2009.

ibid-349

. للخالفاتسلميةوتسويةتسعى لتأمني دفاع ذايت مجاعي، وتعاون إقليمي، . إطار األمم املتحدةمنظمة إقليمية يفهي و. بلدا أمريكيا35هيئة تضم *
القانون الدويل، والعدالة االجتماعية، والتعاون االقتصادي، واملساواة بني مجيعاموتتضمن أمهية احتر. ويورد ميثاق املنظمة املبادئ املرشدة للجماعة

.هذه البلدانكما ينص امليثاق على أن أي عدوان ضد أي بلد أمريكي يعترب عدوانا ضد مجيع. الشعوب
.297حممد أمحد عبد الغفار،مرجع سابق، ص - 350
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Inter(،وهنا يقودنـا احلـديث عـن جمموعـة احلـواريني األمـريكيني       ا من أجل احلوار بني الشعوب
American Dialogue( منظمة الدول األمريكية واليت ترتبط بعالقة وثيقة مع)OAS(  واليت تعقـد

ت اهلامة اخلاصـة بتنميـة   ندوات يف سبيل تقوية وتعزيز سياسات املنظمة يف إطار برامج تتعلق بدراسة املوضوعا            
السياسات وعقد دورات بني الباحثني والرمسيني العاملني يف مؤسسات السياسة اخلارجية يف دول املنظمة الدولية              

351

اتفاق التجارة احلرة اليت كانت فيه املنظمات وميكن اإلشارة يف هذا السياق اىل ما حدث من خالل 
ىل وضع اإلجراءات املعجلة للتفاوض التجاري أثناء األزمـة املاليـة         والذي أدى إ   غري احلكومية الطرف الفعال،   

مع الواليات املتحدة األمريكية قد عـززت مـن خـالل     االحتاد األوريب   اآلسيوية، ضف إىل ذلك فإن عالقات       
واليت أصبحت عبارة عن إطار للتعاون       "TAbd"باحلوار التجاري   الروابط االقتصادية وذلك يف إطار ما يسمى        

األعمال التجارية واالقتصادية فضال عن رابطات أصحاب العمل باعتبارها منظمات غري حكومية واليت هلا دور يف  
هدفها األساسي هو تعزيز التجارة واالستثمار عرب احملـيط         يف وضع مقترحات لسياسة جتارية مشتركة، حيث        

القتصادية تؤثر بشكل مباشر علـى      األطلسي عن طريق إزالة خمتلف احلواجز التنظيمية، ذلك أن العالقات ا          
ما حدث من خالل العقوبات االقتصادية اليت اختذا الواليات املتحدة األمريكية ضد مثل،العالقات اإلستراتيجية

كوبا وإيران وليبيا يف إطار االتفاقيات اليت تضمنت جمموعة من اجلـزاءات أشـرفت عليهـا املنظمـات غـري                  
352.احلكومية

أن املنظمات غري احلكومية يف الواليات املتحدة األمريكية على اختالف أنواعهـا        وجتدر اإلشارة إىل  
اهلدف الرئيسي للسياسة األمريكية من خالل قضية محاية حقـوق اإلنـسان والبنـاء              كلها تسعى إىل حتقيق     

ر مركـز كـارت   وذلك من خالل أنشطة العديد من هذه األطراف والتنسيق بينها كما حدث بني               الدميقراطي،
) IMTD(ومعهد حتليل الرتاعات وفضها التابع جلامعة جورج ماسون ومعهد الدبلوماسية املتعددة املسارات  

، من خالل عقد عدد من ورشات العمل مع الفصائل املتحاربة يف ليبرييا، حيث ركزت بـرامج هـذه             بواشنطن
:املنظمات حول حقوق اإلنسان والعمل من خالل عدة مستويات

يتضمن تدخل هذه املنظمات يف حاالت التعذيب واالضطهاد حبيث تلتقـي هـذه      :املستوى األول 
املنظمات بقادة احلكومات املعنية وأن تبعث خبطابات هلم، وتتخذ بذلك قرارات للقيام بإجراء معني باالعتماد على 

Human Rights"هيومـان راتـيس وانـش    ما متدهم ا منظمات غري حكومية أخـرى كمنظمـة   
whache "ا معهم حتقق النجاحات املطلوبةاليت بتعاو.

وذلك من خالل تقدمي املساعدة الفنية لباقي الدول فيما يتعلق بـضمانات حقـوق       :املستوى الثاين 
وذلك بعقد ورشات عمل يف العديد من املناطق من أجل وضع تشريعات حلقوق اإلنسان وعقد العديد                 ،اإلنسان

Human Rights(الرقابـة علـى حقـوق اإلنـسان     نظـام من االجتماعات من أجـل إدخـال   

.303املرجع نفسه، ص -351
352 - Steven Ekovich,op.cit.
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ombudsman (               حيث عملت هذه املنظمات يف هذا اإلطار إىل جانب احلكومة االثيوبية من أجل تـضمني
.حقوق اإلنسان يف نصوص الدستور االثيويب

مركز كارتر للـسالم كما عملت هذه املنظمات غري احلكومية يف الواليات املتحدة األمريكية السيما    
للمؤمتر الـدويل حلقـوق اإلنـسان       على دعم جهود األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان وتقدمي املقترحات            

)WCHR(               دف تطوير مسألة كما دعم مسألة تعيني مندوب سامي حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،وذلك،
ـدف  واملنظمات غري احلكومية ،    حقوق اإلنسان ومحايتها على املستوى الدويل وتعزيز التعاون بني قادة الدول            

إتاحة الفرص لكل املنظمات غري احلكومية ليكون هلا دور أكرب يف السياسات األمريكية ومبادراا مبا يف ذلك                 
.توفري مشاركتها يف املؤمترات وتقدمي املقترحات يف جمال السياسة اخلارجية

إلنسان جاءت نتيجة املبادرات الـسياسية      فسياسة املنظمات غري احلكومية األمريكية يف محاية حقوق ا        
الدبلوماسية اليت تطلقها هذه املنظمات ،إضافة إىل العمل املباشر الذي يهدف إىل محاية هذه احلقوق على املـدى               
الطويل، واليت ترجع أنشطتها إىل مبادرات سابقة السيما جهودها من أجل حتقيق حضر شامل علـى التجـارب       

.ار تعزيز حقوق اإلنسان وذلك من خالل عملها مباشرة مع اإلستراتيجيات الدبلوماسيةالنووية وهذا أكيد يف إط
حمادثات التجارب الثالثية األطراف بني الواليات املتحـدة األمريكيـة وبريطانيـا         فقد سامهت يف    

يت ال "Grinisse"غرينيسولعل أهم هذه املنظمات غري احلكومية منظمة         1981يف سنة    واالحتاد السوفيايت 
أوجدت طرق عمل وصورا درامية لدعم ضغطها السياسي وذلك بالتعاون مع منظمة الفيزيائيني الدوليني للحؤول        
دون احلرب النووية واليت أنشأها فيزيائيون أمريكيون واليت كان هلا دور بارز يف مسألة وقف التجارب النووية ويف  

353.مسألة جتربة السالم األمريكية

ع عن املوارد الطبيعية كمنظمة غري حكومية يف الواليات املتحدة األمريكيـة           لس الدفا كما كان   
دورا بارزا يف هذا اال، من خالل تطوير مبادرات مشتركة جديدة ملراقبة التجارب النووية، حيث عملت عـن               

ملراجعـة  لوضع اإلستراتيجيات الدبلوماسية لفرض الضغوط عرب املؤمتر الرابع      كثب مع العديد من احلكومات      
م والدعوة إىل مؤمتر تعديل الستكشاف إمكانية حتويـل   1990وذلك يف سنة     معاهدة احلد من انتشار األسلحة    

من خالل تقدمي األفكار وتأمني الدعم واملعلومات معاهدة حظر التجارب النووية اجلزئية إىل معاهدة حظر شامل
موعدا لتحقيق معاهدة حظر التجارب      1999رب  ،وهذا ما حدث من خالل حتديد الكونغرس األمريكي يف سبتم         

.النووية الشاملة 
وقد كان الكونغرس وبفضل اإلستراتيجيات اليت اعتمدا املنظمات غري احلكومية املوجودة يف واشنطن         

، ضف إىل ذلك فقـد     جورج بوش أشهر رغم معارضة الرئيس السابق       9قد فرض التوقف األمريكي األويل ملدة       
ري احلكومية دورا هاما يف إقناع إدارة كلينتون بتحمل الضغط الشديد من احلكومـة الربيطانيـة   أدت املنظمات غ 

والبنتاغون لعدم جتديد فترة التوقف ،حيث ركزت معظم املنظمات غري احلكومية األمريكية على بعض النقاط غري              

، 2005دار الساقي، مركز البايطني للترمجة، الطبعة األوىل، ،،، بريوت، لبنانالقوة الثالثة املؤسسات العاملية عرب احلدود القوميةآن فلوريين، -353
.72ص 
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وذا أدرجت معظـم    ،متويل إضايف الواقية يف حظر التجارب السيما برامج خمتربات تعزيز املخزون اليت ستتلقى            
354.املنظمات غري احلكومية معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة على جدول أعماهلا

مبثابـة  ويف هذا السياق ميكن القول أن املنظمات غري احلكومية يف الواليات املتحدة األمريكية تعتـرب                
طية ودرء الرتاعات وتطوير احلكم الرشيد وذلـك        جتديد يف جمال محاية حقوق اإلنسان والتنمية وبناء الدميقرا        

من خالل اإلستراتيجيات الدبلوماسية اليت تنتهجها يف إطار تنفيذ أهداف وأولويـات الـسياسة اخلارجيـة                
األمر الذي أكسبها مصداقية وتأثري كبريين على باقي الدول السيما تلك الـيت تـسعى إىل عوملـة                   األمريكية،

واليت نشط فيها العديد من املنظمـات غـري احلكوميـة            *هايييتلطويل كما حدث يف     الدميقراطية على املدى ا   
واحتاد النقابات األمريكية وجلنة ) Human Rights whach(هيومن رايتس واتش األمريكية من منظمة 

للتقـدم   ومنظمات مساعدة املهاجرين اهلايتيني ومنظمة اهلايتيني واألمريكيني املتحدين       احملامني حلقوق اإلنسان    
.355إخل...ومكتب واشنطن حول هايييت

وكلها تنشط يف إطار مسألة الالجئني وإحياء الدميقراطية يف املنطقة، لذلك فإن كل هذه املنظمات غري                
تطوير إرشادات لسياسة أمريكية بديلة تصب ضـمن أهـداف الـسياسة            احلكومية كان هلا الدور البارز يف       
سسات الدميقراطية الضعيفة عرب العامل، واحلد من انتهاكات حقوق اإلنسان          اخلارجية األمريكية ومساعدة املؤ   

، وذلك بـالتركيز علـى   ووضع خطط تنموية لتنمية العديد من املناطق إلقامة أفضل العالقات مع باقي الدول  
غريات مبتغريات  وهذا أكيد يتطلب من السياسة األمريكية ربط هذه املت         ملنظمة الدول األمريكية  املعايري الدميقراطية   

أخرى هلا الدور البارز يف التأثري عى قراراا على مستوى العالقات الدولية واإلستراتيجيات الدبلوماسية السـيما              
األطراف الدينية اليت أصبحت حتدد التوجهات األساسية للسياسة اخلارجية األمريكية ضمن ما يسمى بالبعد الديين        

.والعقائدي
:الديين والسياسة اخلارجية األمريكيةالبعد -املطلب الثاين

على الرغم من تبين النظام السياسي األمريكي ملبدأ الفصل بني الدين والدولة إال أن املالحظ أن الدين         
الرتعة القويـة ألفـراد اتمـع       لعب ومازال يلعب دورا هاما يف السياسة األمريكية، ويظهر ذلك من خالل             

ية الكنائس واملنظمات الدينية ملا هلذه اجلهات مـن دور يف جمـال الـسياسة               األمريكي إىل االنتماء إىل عضو    

.75، 74، 73املرجع نفسه، ص ص -354
ابات حرة و عادلة يف تارخيها ،كان من املتوقع فوز مارك  بايزن و حتت وطأة الضغط الدويل أجريت هايييت أول انتخ1990يف  خريف العام * 

التكنوقراطي الليربايل، لكن الفائز باألغلبية كان الكاهن الشعيب جان برتران أرستيد ،لكن يف األشهر األخرية اليت سبقت اإلنتخابات كان  هذا األخري 
ييت يف العقد املاضي من خالل تشكيل العديد من املنظمات الشعبية اليت سعت اىل  دعم قد حتول اىل منارة  مضيئة  لظاهرة كانت تتطور يف أحناء هاي

.مصاحل اتمعات اهلايتية على املستوى القومي، بيد أن أرستيد شعر مبا متثله تلك الصحوة الشعبية ، و اليت أدت اىل إنقالب  ضده 

مث انتشرت . القرن السادس عشر والسابع عشر امليالديني يف إجنلتراماعية ظهرت خاللأو التطهريون أعضاء حركة دينية نصرانية اجتالبيوريتان*

األبرشيني أو املستقلني : وتفرعت منها طوائف مثلاملتحدة األمريكية، حيث كان هلا تأثري على املؤسسات االجتماعية والسياسية والدينية،يف الواليات

.واملوحدين
.344جع سابق، ص حممد أمحد عبد الغفار، مر-355
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، لذلك فإن الدين أصبح يلعب دورا حموريا يف سياسات اإلدارة األمريكية من خالل بعث احلماس لدى                 اخلارجية
كية وحركات إلغاء مرورا بالثورة األمري  "املطهرين"*بالبيورينانالناشطني السياسيني طوال التاريخ األمريكي بدءا     

.الرق والنضال من أجل احلقوق املدنية
النظـام  ولقد كان الدين عامال فاعال يف تأسيس القيم وترسيخ القواعد األساسية اليت قـام عليهـا              

مـن   يلعبه الدين اليوم يف السياسة اخلارجية األمريكية حتكمه عدة اعتبارات         السياسي األمريكي، فالدور الذي     
ة املؤسسات واملنظمات غري الرمسية اليت تنشط يف املسائل الدينية واليت أصبحت تتمتع بدرجة عالية              تزايد قو : أمهها

من التنظيم و أصبحت بإمكاا توفري التسهيالت املادية وتسخري الوسائل املناسبة واملالئمة لتحقيق أهداف السياسة 
ية ترتب عليه حتول الكنائس ورجال الـدين إىل  تزايد دور الدين يف جمال السياسة اخلارج     اخلارجية، لذلك فإن    

جهات غري رمسية قادرة على التأثري بفاعلية ومقدرة يف عملية تنفيذ أهداف وأولويات السياسة اخلارجيـة يف                 
356.جمال العالقات الدولية

وهذا ما دفع باإلدارات األمريكية املتالحقة إىل استخدام احلس الديين ومصطلحاته لتحقيق أهـدافها      
األمر الذي يفسر طبيعة العالقة بني الدين والسياسة اخلارجية يف الواليات املتحدة األمريكية واليت يبدو التـرابط                 ،

بينهما ليس قاصرا على الشعارات والعبارات الدينية اليت استخدمتها اإلدارة األمريكية فقط فهي مازالت مستمرة               
يف حماولة إعطاء طابع احلوار بني الشعوب وتعزيز عالقاـا  و،يف ذلك حىت أثناء حديثها عن حرا ضد اإلرهاب       

الدولية بصورة غري رمسية تنشط من خالهلا اجلهات واألطراف الدينية وهذا مع تنامي دورها يف جمـال الـسياسة           
.اخلارجية األمريكية

خـذها  ويتضح تأثري الدين على السياسة اخلارجية األمريكية من خالل العديد من املواقـف الـيت تت               
أن "يوسف احلسن الواليات املتحدة األمريكية السيما فيما يتعلق مبنطقة الشرق األوسط ،ويف هذا الصدد يقول              

، وقد أدى هذا اخللط إىل      357"املوقف األمريكي من إسرائيل هو منوذج واضح ومميز الختالط الدين بالسياسة          
البيانات والتـصرحيات الـيت يلقيهـا القـادة     االنفعالية الدينية الباطنية اليت تدخل يف صلب    وجود نوع من    

تستقي من العهد القدمي من التوراة الذي يدور يف          رموز خطابية فقد درجوا عل استخدام      السياسيون والزعماء، 
.غالبيته حول تاريخ إسرائيل ومستقبلها

األخالقـي  -ومن هنا فإن التفسري ملا يردده السياسيون األمريكيون بوجه خاص حول االلتـزام األديب     
بدعم إسرائيل والذي ال يستعمل ألية دولة صديقة أخرى للواليات املتحدة األمريكية سوى إسرائيل، لذلك فإن                 

، مركز الدراسات للوحدة العربية، مطابع أهرام التجارية، جملة السياسة الدولية، دور الدين يف السياسة اخلارجية األمريكيةعصام عبد الشايف،-356
.131، ص 153، العدد 38مصر، الد 

، 2451، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، ص ب كيةاليمني املسيحي وتأثريه على السياسة األمري،الغامديمجعانبنعبداهللا-357
4، ص 11451الرياض 

هي جمموعة من الرموز يستخدمها  السياسيني األمريكيني و بعض العامة بشكل دائم اهلدف منها هو سد الفجوة بني االني الديين و السياسي يف * 
اليهودي املشترك، إسرائيل -التراث املسيحي " البالد يف جذورها هي ديانة توراتيةو و من هذه الرموز اتمع األمريكي و حماولة التأكيد أن ديانة هذه

.اخل.......و أرض امليعاد

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عند السياسيني األمريكيني وبعض العامـة  "* Rhetorwal Symbols"الرموز الدينية اخلطابية استخدام 
لفجوة بني االني الديين والـسياسي يف اإلدارة        وسد ا يهدف إىل القفز على احلائط الفاصل بني الدين والدولة          

.األمريكية
من العامل آخذة يف االعتبار الشأن       أخرى تعامل السياسة األمريكية مع دول     يفوجتدر اإلشارة إىل كيف   

يف  القيادات املسيحية غري األرثوذوكـسية    الديين، ففي الزيارات األخرية لروسيا وأوربا كانت هناك مقابلة مع           
يف طريـق  بالبابا يوحنا بولس الثاينمث 2002ماي 17: يف ضوء توصية من جلنة احلريات الدينية بتاريخ   روسيا

عودته ،وقد كانت هذه اللقاءات ذات أمهية قصوى ملا دار فيها من نقاشات واليت تناولت قضايا وموضـوعات                  
358.ضفاء الطابع الديينتصب يف خطط أمريكا اإلستراتيجية لدعم ما هو اقتصادي وعسكري من خالل إ

دور الكنيسة يف احلياة    وللحديث عن دور الدين يف السياسة اخلارجية األمريكية البد من احلديث عن             
،واليت جتد نفسها أكثر انطالقا يف املشاركة يف تنفيذ السياسات داخـل اإلدارة األمريكيـة،           السياسية األمريكية   

تخدمها املنظمات األخرى غري الرمسية للتأثري على السياسات        أا تستخدم األساليب والوسائل اليت تس     حيث  
من خالل مواقفها واستخدام وسـائل       العامة واجتاهات القوى الصانعة للقرار يف السياسة اخلارجية األمريكية        

.استطالع الرأي ذات التأثري الكبري يف مسار القضايا اخلارجية والعالقات الدولية
العدل والسالم يف مؤمتر مدير قسم "Berian hihar"بريان هيهرالقس ويف هذا الصدد يقول 

ليـست  "حول الكنائس األمريكية والشرق األوسط م خالل ندوة    30/04/1986: يف الكاثوليك األمريكي 
الكنائس جمرد مؤسسات رئيسية يف الواليات املتحدة األمريكية بل هي مؤسسات إعالمية أيضا وهي ليـست       

رها يأيت يف تشكيل وتعبئة مجهور من األنصار امللتزمني واملهتمني مبـسائل الـسياسية              أحزابا سياسية لكن دو   
، وهذه الكنائس أصبحت الطرف الرئيسي يف عمليـة         "اخلارجية وعالقات الواليات املتحدة األمريكية الدولية     

لواليات املتحدة األمريكية واليت متثل أوىل صالت االكنيسة الربوتستانيةصناعة السياسة اخلارجية األمريكية ومنها 
واليت تركز اهتماماا على وسائل العدالة والسالم يف العامل مـن           بدول املشرق العريب خاصة سوريا وفلسطني،       

كممثل وحيـد   منظمة التحرير الفلسطينية   يؤيد ، ولعل أهم مواقفها مشاركتها يف إصدار بيان       وجهة نظر دينية  
359.ملفاوضات واحملادثات الدبلوماسية بطريقة غري رمسيةللشعب الفلسطيين وأن هلا دورا يف ا

الكنيسة الكاثوليكية هي األخرى هلا الدور البارز يف السياسة اخلارجية األمريكية      ضف إىل ذلك فإن     
American Bishops"مـؤمتر الرهبـان األمـريكيني    وذلك من خالل املنظمات التابعة هلـا مثـل   

Conference "والذي يركز على مسألة االعتراف الفاتيكان السياسيةاللتزام مبواقف الذي كان حيافظ على ا
، كما يوجد هنـاك مـؤمتر   حبق تقرير املصري للشعوب ومشاركتهم يف املفاوضات الدبلوماسية بطريقة مباشرة      

برنامج حوار احلضارات، كلية ، ، جامعة القاهرة اليمني الديين األمريكي، املسرية من التأثري القاعدي إىل املشاركة يف السلطةمسري مرقس، -358
.30، ص 2002القتصاد والعلوم السياسية، ، ا

، بريوت، لبنان الصهيوين دراسة يف احلركة املسيحية األصولية األمريكية-البعد الديين يف السياسة األمريكية جتاه الصراع العريبيوسف احلسن، -359
.55، 54، 53، ص ص 1990، مركز دراسات الوحدة العربية، ، الطبعة األوىل، فرباير 
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باعتبارها رابطة تم ) National Catholic Welfare Conference(رفاهية الكاثوليك الوطين 
360.يف العاملمبسائل الالجئني

ولعل أهم موقف للكنيسة الكاثوليكية يف جمال السياسة اخلارجية هي تلك الرسالة اليت وقعها أكثر من                
م، حيث طالبت 1984عشرين نائبا كاثوليكي يف جملس النواب األمريكي واليت سلمها للبابا ممثلون عنهم يف عام       

وماسي معها كآلية من آليات املشاركة يف قـرارات الواليـات   الفاتيكان باالعتراف بإسرائيل وتبدل التمثيل الدبل 
املتحدة األمريكية يف جمال السياسة اخلارجية والعالقات الدولية على اعتبار أن الوسائل اليت تعتمدها هي وسـائل                 

.قائمة على ضرورة إحالل السالم بني الدول
تعزيز احلرية الدينية وذلك مـن خـالل   وجتدر اإلشارة إىل أن الواليات املتحدة األمريكية تسعى إىل       

املرتبطة واملتخصصة يف برامج املعونة الدولية ومـساعدة  توسيع اجلهات غري الرمسية اليت تنشط يف اال الديين،     
الضحايا يف مناطق خمتلفة من العامل، وذلك من خالل تطوير املبادرات اخلريية لدعم املبادرات القائمة على أساس                 

نظرا ألمهيتها تناقش أمام الكونغرس والذي يتكفل بدعم أنشطتها األمر الذي أعطاها طابعا دوليـا               الدين، واليت   
اليت تعمل خارج    املؤسسات اخلريية الكاثوليكية واملنظمات اللوثرية والطوائف اإلجنيلية األمريكية       خاصة تلك   

التبشري املالئكي والتنميـة الالهوتيـة       بربامج دمج الواليات املتحدة األمريكية واليت ترتبط أنشطتها مبا يسمى         
361.إخل...والهوت التحرير

و يظهر ذلك  من خالل مشاركاا الفعالة يف املشاريع اإلمنائية يف العديد من الدول مع أخـذ الـدين     
لديين جانبا أساسيا يف عمليات التنمية مع تقدمي الدعم من خالل تعزيز احلرية الدينية و ممارسة العبادات والتعليم ا                 

وهذا ما أعطى هلذه املنظمات الوزن املركـزي    . بني مناطق كثرية من العامل     احلوار بني األديان  يف إطار ما يسمى     
.من خالل اعتمادها على أنشطتها ذات الطابع الديينالوكالة األمريكية للتنمية الدوليةواملؤثر خاصة داخل 

ارجية األمريكية أصدرت الواليات املتحدة األمريكية      ويف إطار تعزيز البعد الديين ودوره يف السياسة اخل        
أعطت من خالله وزارة اخلارجية األمريكيـة بعثـة        والذي   1998أكتوبر   27تشريعا بشأن احلرية الدينية يف      

وعينت يف هذا اإلطار سفريا لـذلك هـو          ،متخصصة للتحقق من احترام احلرية الدينية يف كل دولة من العامل          
،، وهي أكرب املنظمات غري احلكومية اإلجنليليةمنظمة الرؤية العامليةرئيس " Robert Seiple"روبرت سبل 

حيث ظلت هذه املنظمة تنشط يف هذا اإلطار ملدة عام، فكانت هي املسؤولة علـى اإلشـراف علـى عمـل                     
يـات  األمر الذي سهل عمل سـفارات الوال       ،الدبلوماسيني وتقدمي توصيات إىل الرئيس والكونغرس األمريكي      

املتحدة األمريكية عرب العامل، ويف االتصال والتبادل على كافة املستويات بني مجيع األديان يف العامل وجذب العديد     

.60املرجع نفسه، ص -360
361 - Dominique Decherf, les états au secours des "droit de l'homme, Religieux, fellaw au weather
head, center for international affairs (CFIA) de l'université Harvard,
www.credho.org/biblio/nouv11.htm -683 k 02/01/2009.
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وتعزيز أنشطتهم مما يقدم تدعيما كبريا للدبلوماسية من رجال الدين من البطاركة واألساقفة للعمل يف هذا اال  
362.األمريكية وسياستها جتاه شعوب العامل

من أهم الكنـائس  باحلركة املسيحية األصوليةاليت تشكل غالبية ما يسمى  طوائف الربتستانت وتعترب  
الربوتـستانت  األمريكية تأثريا على السياسة اخلارجية وذلك لكوا كنيـسة الطبقـة العليـا أو مـا يـسمى               

يف ،حيث حرصت هذه الطوائـف )white Anglo Saxon Protestant(األجنلوساكسون البيض 
السنوات األخرية على بذل مزيد من النشاط لالخنراط يف املشاركة يف القضايا الدولية  أسست مكاتـب هلـا يف                
العاصمة األمريكية قريبا من مراكز صنع القرار، وزودت هذه املكاتب مبختصني اقتصاديني وسياسيني ورجال دين        

3.ممارسة أدوار نشطة يف ختفيف التوتر الدويللذلك كانت مؤمتراا هي أكثر اهتماما بالقضايا الدولية و

وفيما يلي أهم املنظمات الدينية غري الرمسية اليت تنشط يف إطار تنفيذ أهداف الـسياسة اخلارجيـة           
:األمريكية على املدى الطويل واليت متتد أنشطتها خارج الواليات املتحدة األمريكية

" Jerry Folioll"جريي فولويـل  كنيسة املرئية بقيادة التابعة لقيادات المنظمة األغلبية األخالقية
وذلك من خالل فروعها يف الواليات املتحدة األمريكية واليت تتناول قضايا اجتماعية ختص شعوب العامل     

ومواقف السياسة اخلارجية ومسائل الالجـئني واإلغاثـة        كقضية اإلجهاض وقضايا حقوق اإلنسان      
حتقيق كوا تعمل كمنظمة سياسية شاملة تسلك طرق عديدة من أجل            ، وتربز أمهية املنظمة يف    الدولية

363. .أهداف السياسة اخلارجية مبا يف ذلك ختفيف الرتاعات والتوتر بني الشعوب

غـوردون  بقيـادة  ) Christian Broadeasting Network(منظمة اإلذاعة املسيحية -
أجل تعزيز صورة الواليات    اليت تنشط من     واليت تعترب من أهم املنظمات والشبكات الدينية       روبرتسون

واليت أصبحت شبكة واسعة من احملطات تغطي الواليات املتحدة األمريكية  املتحدة األمريكية عرب العامل،   
.دولة أجنبية60إضافة إىل أنشطتها عرب حوال 

الغذائية الـيت    ولعل من أهم املواقف اليت قامت ا هذه املنظمة هي املساعدات املتمثلة يف املواد             
قدمتها لسكان جنوب لبنان بعد الغزو الذي تعرضت له من طرف إسرائيل كما ساعدت يف إعادة بناء                 
املنازل املتهدمة بفعل الغزو وأسعفت جرحى مبا متلكه من سيارات وإسعاف وطائرات صغرية معلنة أا               

ت للسكان منشوراا ونسخ من     قدم، ويف املقابل وللترويج لرباجمها      مجاعة سعد حداد  تعمل يف نطاق    
364.التوراة وهذا يف إطار سياستها احلوارية بني الشعوب واألديان

وهي منظمة دينيـة غـري    ) Religious Round Table(منظمة املائدة املستديرة الدينية 
" Jerry Folwell"جريي فولويل حكومية أسسها عدد من القيادات املسيحية األصولية والسياسية من أمثال 

362 - ibid,
57احلسن، مرجع سابق ، ص يوسف  -3

.100املرجع نفسه، ص -363
.120املرجع نفسه، ص ، -364
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وهدف هذه املنظمة الدينية هو تنظيم القيادات بني القيادات السياسية يف ،"Pohle Wirich"وبول ويريش 
، وقـد كانـت   مبعىن حماولة تفسري العالقة بني الدين والـسياسة      العامل وإعداد ندوات لتعليم املدنيني السياسة،       

وهذا لبحث قضايا السياسة اخلارجيـة  احلكومة الندوات اليت تعقدها حتضرها قيادات سياسية ودينية وممثلني عن   
.وإستراتيجية الواليات املتحدة األمريكية يف العامل

هـذه  ) The American Christian Trust(منظمة املصرف املسيحي األمريكـي  
تنشط من أجل التـأثري علـى اإلدارة األمريكيـة يف         -إضافة إىل سياستها من أجل إسرائيل     -املنظمة اليت تنشط    

ياستها جتاه دول العامل ،وذلك من خالل عالقاا العميقة باإلدارة األمريكية والقوات املسلحة األمريكية ،فهي               س
أهم املنظمات الدينية األمريكية تأثريا على السياسة اخلارجية يف جمال العالقات الدولية بـني              بذلك تكون من    

365.الواليات املتحدة األمريكية وباقي الدول

تشكل صـلب   سياق فإنه ميكن القول أن هذه املنظمات الدينية على اختالف توجهاا أصبحت             ويف هذا ال  
اإلدارة األمريكية اجلديدة من خالل تطلعاا باهليمنة والتوسيع لالنفراد بالقرار الدويل يف جمال الـسياسة               

وجيه قرارات الكـونغرس    ، األمر الذي أدى إىل تعاون هذه املنظمات فيما بينها من خالل حماولة ت             اخلارجية
األمريكي ومراقبة ومناقشة مسائل املساعدات اخلارجية ملصلحة دعم املناطق الفقرية من دول العامل الثالـث،               

اليمني املسيحي مـع الـيمني   ، وحتالف احلركة املسيحية األصولية واحلركة الصهيونية   وهذا ما حدث بني     
السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكيـة وذلـك يف       واستغالل هذه القوة املشتركة يف تشكيل       اجلديد  

وتشجيع اتفاقية التجارة احلرة لشمايل األمم املتحدة وصندوق النقد الدويلالعديد من املواقف كاهلجوم على 
.أمريكا وقضايا خارجية أخرى

نظر إىل اإلجهاض على إىل الدول واملنظمات اليت تصندوق النقد الدويلولعل أمهها القيام بإيقاف متويل
جعل احلرية الدينية إحدى أولويات السياسة اخلارجيـة        أنه وسيلة لتنظيم األسرة واحلد من النسل وحماولة         

366.األمريكية

11لذلك فأن العامل الديين قد برز بقوة يف السياسة األمريكية ويف عالقاا الدولية بعد أحـداث                 
سالم املمثل يف العامل العريب والغرب املتمثـل يف الواليـات املتحـدة         سبتمرب، واليت أثارت جدال حول عالقة اإل      

واشتد احلديث عـن     ،واليت أدت إىل تغيري السياسة األمريكية والغربية جتاه العامل العريب واإلسالمي          ،األمريكية
الـدين يف   ، األمر الذي أدى إىل تزايد دور        و الصراع الفكري والديين بني الغرب واإلسالم      صراع احلضارات 

السياسة اخلارجية األمريكية وبروز دور العديد من األطراف الدينية التابعة للواليات املتحدة األمريكية يف تعزيـز                
أهداف السياسة اخلارجية األمريكية من خالل نشر الدميقراطية وحماربة اإلرهاب يف مناطق عديدة مـن العـامل،                 

.السيما حرا على العراق وأفغانستان 

.137املرجع نفسه، ص -365
، ص ص 2001مكتبة الشروق، الطبعة الثانية، ، القاهرة،املسيح اليهود واية العامل، املسيحية السياسية واألصولية يف أمريكارضا هالل، -366
226 ،230.
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أن صعود اليمني الديين هو أحد األسباب الـيت أدت  "جت قرينهذا السياق يقول الدكتور  ويف  
إىل احلرب على العراق فهناك مجاعات دينية تزدهر وتقترب من دوائر السلطة يف الواليات املتحدة األمريكية                

367."للتأثري على اختاذ القرار يف السياسة األمريكية

ياسة األمريكية جتاه العامل العريب له أبعاد دينية وحضارية يف املقـام األول             لذلك فإن التفسري الديين للس    
،بفعل اجلهات الدينية يف هذه السياسة وخاصة تزامنا مع احلرب على العـراق والتهديـدات إليـران وسـوريا        

ت اإلسالم  ما يسمى حبركا  والضغوطات األمريكية على مجيع دول العامل اإلسالمي وانتهاج سياسات عدائية جتاه            
وكثرة احلديث على ضرورة    وحماولة فرض رؤى ثقافية جديدة على املسلمني من خالل براجمها الدينية             السياسي

عوملة الدميقراطية واحتواء   ،وذلك كسياسة تنتهجها أمريكا يف إطار       تدعيم ما يسمى باإلسالم املدين أو الليربايل        
ون له دور يف تفسري طبيعـة عالقاـا مـع دول العـامل              العامل على أساس انتهاج سياسة ذات بعد ديين يك        

2.وإستراتيجياا داخل هذه الدول

األبعاد األساسية اليت حركت    وميكن القول أن البعد الديين داخل الواليات املتحدة األمريكية هو أحد            
غري رمسية ضمن ما     الدبلوماسية والسياسة اخلارجية األمريكية يف تعاملها مع عدة قضايا دولية ،وذلك بصورة           

لذا ال جيب التقليل من أمهية البعد وإنكاره يف تفسري دوره ضمن هذا النوع من                يسمى بالدبلوماسية غري الرمسية،   
مما يعطي له األفضلية يف العديـد مـن         الدبلوماسية ،فتأثري البعد الديين حاضر بقوة يف اإلدارة األمريكية احلالية           

.العامليحتركاا وسياستها على الصعيد
فهذه العوامل أكيد تستهدف الضغط على السلطة الرمسية بقصد التأثري عليها يف عملية صنع القرارات               

فالسياسة األمريكية تـسمح      ،السياسية، وبذلك كانت السياسة اخلارجية جماال خصبا لنشاطاا واليت ختضع هلا          
قرار السياسي اخلارجي والضغط عليه السيما قوى الضغط        للعديد من القوى للتأثري على النتيجة النهائية لتوجيه ال        

اليت أصبحت الطرف األساسي يف توجيه السياسة اخلارجية األمريكية من خالل عملها الدبلوماسـي              األخرى  
.غري الرمسي

:اللوبيات وعملها الدبلوماسي يف السياسة اخلارجية األمريكية-املطلب الثالث
يف الواليات املتحدة األمريكية من مميزات احلياة السياسية       باللوبيات  رف  تعترب مجاعات الضغط أو ما يع     

األمريكية، فالرأي العام األمريكي ال يستنكر وجودها بل يتقبلها كحقيقة واقعية تتطلبها احلياة الدميقراطية الـيت                
اغطة تعرب عـن أفـراد   لذلك كانت هذه اجلماعات الضتتوافق وسياسة الواليات املتحدة األمريكية جتاه العامل،   

تعكس اإلئتالف الواسع بني األفراد واملنظمات اليت تعمل بنشاط لتشكيل السياسة اخلارجيـة األمريكيـة يف           

.166، ص 2003، أفريل 152، العدد جملة السياسة الدوليةحول األزمة العرقاية وتداعياا الدولية واإلقليمية، جت قرين، -367
.170املرجع نفسه، ص -2
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وفروع احلكومـة املختلفـة     ) اللويب(، ويظهر ذلك يف العالقة املتبادلة واملعقدة بني ناشطي مجاعات الدعم            العامل
.دبلوماسياملسؤولة عن السياسة اخلارجية والعمل ال

ومن املعروف أن القرار األمريكي على املستوى اخلارجي إمنا يتخذ حتت تأثري مجاعات الضغط الـيت                 
تتميز ا الواليات املتحدة األمريكية، حيث ختتص كل شرحية من السكان يف أمريكا واملقسمني حسب األعراف                

غري مباشر بدوائر صنع القـرار األمريكـي        واألصول والديانات جبماعات ضغط خاصة ترتبط ارتباطا مباشرا أو          
وتؤثر عليه بطرق خملتفة لتحقيق مصاحلها من خالل االتصال باجلهات الرمسية وغري الرمسية اليت تعمل يف جمـال                   

.السياسة اخلارجية
ويستخدمون العديد من الوسائل وينشط أفراد اللويب أو مجاعات الضغط يف عملهم ضمن قيود النظام           

إىل أولئك املسؤولني عن السياسة اخلارجية األمريكية جتاه العامل والتأثري فيهم بتبين سياسات             لكسب الوصول   
ومجاعات الضغط تسعى  وكل من ناشطي اللويب احملترفني املتمركزين يف واشنطن          مالئمة جلداول أعماهلم املعنية،   

ووجهات نظر سياسية تكون بوجه عام للتأثري يف السياسة اخلارجية وذلك لكوا متثل خليطا من مجاعات إثنية        
جمـال  الذي جيعل تأثري هذه اجلماعات ظـاهرا أكثـر يف            منظمات طوعية غري رمسية تقوم بعملها غري الرمسي       

368.السياسة اخلارجية األمريكية السيما يف تعزيز سياساا جتاه العامل

ية والعـسكرية وخاصـة     وملا كان مفهوم األمن القومي األمريكي يرتكز على األبعـاد االقتـصاد           
الدبلوماسية كمعطيات إستراتيجية وثابتة تعكس مصاحل وأهداف جمموعة من القوى الرئيسية هم أصحاب املـال             
والبنوك وأرباب الصناعات ،فإن الواليات املتحدة األمريكية تركز على هذا النوع من األفراد اللذين ينتمون إىل ما    

توجيه القرارات اخلارجية وخصوصا العسكرية والتـأثري       ور الكبري يف    الذي أصبح له الد    بلويب السالح يسمى  
.املباشر على قرارات احلكومة األمريكية
أن القرار الـسياسي اخلـارجي   "يقول " Right Milz"رايت ميلز ويف هذا السياق يتحدث 

سياسـية   حيث تفسر عدة قـرارات     ،"األمريكي هو نتاج حتالف خنبة عسكرية وأصحاب الصناعات الكربى        
حتالف اللويب الصناعي والتكنولوجي واإلدارة األمريكيةأمريكية على أساس صفقات عسكرية واقتصادية يربمها     

مع دول أجنبية يف إطار تعزيز عالقاا مع هذه الدول يف جمال الصناعة العسكرية وذلك بصورة غري رمسية والـيت                
369.اف السياسة اخلارجية األمريكيةشركات غري حكومية هدفها األول حتقيق أهدتتجسد يف 

تأثري اللوبيات يف الواليات املتحدة األمريكية تأثريا واسعا ميس أولويـات الـسياسة             وهذا ما جيعل    
اخلارجية األمريكية على اعتبار أن هدف الواليات املتحدة األمريكية هو حماولة اهليمنة اعتمادا على سياساا               

ذلك أن هـدف    واليت ميكن تعزيزها من خالل مساندة هذه اجلهات غري الرمسية ،          ،اإلستراتيجية جتاه دول العامل   
.السياسة اخلارجية األمريكية هو الوصول إىل صورة البلد املهيمن واملساعد يف الوقت ذاته

368 - Jeffrey H. Brrbaum, the lobbyist: how influence peddlers cet their way in Washington, (New
 york times Books, 1992, P 13.

.13، ص 132، العدد ، جريردة السفريعز الدين قطوش، الوجود األمريكي يف اخلليج من احلماية إىل اهليمنة، اخلليج أكرب سوق للسالح-369
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فالواليات املتحدة األمريكية ومتاشيا مع التغريات اليت تعترب فيها الطرف األساسي السيما قضية الشرق             
التأثري الذي يعمل على اللويب الصهيوين ،فإنه يظهر دور تلك الكتلة املتراصة واملتشعبة الفروع اسد يف            األوسط

على مجيع دوائر احلكم يف الواليات املتحدة األمريكية وبالدرجة األوىل واشنطن ،ابتداء من البيت األبـيض                 
ة أساليب والذي يركز على قضية أساسية هـي        مستخدما يف ذلك عد    والتأثري على السياسة اخلارجية األمريكية    

كسب دعم الواليات املتحدة األمريكية إلسرائيل والتغلغل يف اإلدارة األمريكية وتنسيق جهوده مع مجاعات مؤيدة 
370.للصهيونية متمركزة يف الواليات املتحدة األمريكية

تأثري يف السياسة اخلارجيـة     عدة قوى أساسية لل   وجتدر اإلشارة إىل أن اللويب اليهودي يعتمد على         
األمريكية كاجلاليات اليهودية املختلفة واجلماعات املؤيدة إلسرائيل باإلضافة إىل احملافظني اجلدد وشخصيات            

،لذلك فإن اللويب الصهيوين هو مبثابة القوة اليت تعتمد عليه إسـرائيل يف       عديدة متغلغلة داخل اإلدارة األمريكية    
وأيضا يف الدفاع عن السياسة اإلسرائيلية يف احملافل الدولية بدعم من الواليات املتحـدة               التصدي للمصاحل العربية  

.371.األمريكية نتيجة التأثري املباشر على سياساا اخلارجية األمريكية من خالل أجهزته
يف  تشكل قلـب اللـويب    أو اللجنة األمريكية اإلسرائيلية اليت       "AIPK"منظمة إيباك   لعل أمهها   

واليت استطاعت بفضل مكانتها تعزيز التعاون بني أمريكا وإسرائيل وجعله سياسـة رمسيـة ودائمـة      ،نغرسالكو
،وجعلت من إسرائيل يف نظر كل األمريكيني رصيدا إستراتيجيا وحليفا وشريكا يف محاية املصاحل املـشتركة يف                 

عزيز العالقات بني الواليات املتحـدة      الشرق األوسط، لذلك كان هلذه املنظمة الكثري من اإلسهامات يف سبيل ت           
أن هذه املنظمة بدأت من سياسة ملء الفراغ وهذا الفراغ هو " Ben Ami"األمريكية وإسرائيل حيث يقول 

372."داعم قوى لتأكيد الدبلوماسية األمريكية يف رغبتها يف تسوية الرتاع يف الشرق األوسط

املنظمات الرئيسية اليت تنشط داخل اللويب       هناك العدد من   "AIPAK"منظمة إيباك   و إضافة إىل    
واليت يدرها متعصبون والذي دعم بصفة       "CPMJO"كمؤمتر رؤساء املنظمات اليهودية الرئيسية      الصهيوين  

جملس الشعب اليهودي األمريكي   ، ضف إىل ذلك     عملية أوسلو للسالم  عامة السياسات التوسعية اإلسرائيلية يف      
لصوت اليهودي  ل تنازالت للفلسطينيني ،كما أن هناك جمموعات أخرى مثل ا         الذي ينشط من خالل دعمه لعم     

والذي يؤيد بقوة هذه اخلطوات السلمية ولكن رغم هذه الفروقات إال أا مجيعها تؤيد دعـم            األمريكي للسالم 
ألمريكية وتوجيهها الواليات املتحدة األمريكية إلسرائيل من خالل إستراتيجياا يف التأثري على السياسة اخلارجية ا           

373.لصاحلها

..15املرجع نفسه ، ص -370
371 - Janice J. Terry, US foreign policy in the middle east, the role of lobbies and special interest
groups copyrighted Material،.(Brief Article)(Book Review) .
http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-148972041.html13/03/2009.
372 - Susan Taylor, Martin, New Israel loddy advocates diplomacy over force, times senior
correspondent in print, Sunday, June 29, 2008.
http://www.tampabay.com/news/articls.649954.ece 13/02/2009.
373 - John Mearsheimer, the Israel lobby and US foreign policy, department of political science,
university of Chicago, March, 2006, RW p06, 011,P 6.
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ذلك أن هذه املنظمات     ،مجاعات اللويب تتمتع بقنوات مباشرة مع البيت األبيض       لذلك فقد كانت    
أصبحت ترتب اجتماعات مع الرئيس وغريه من املسؤولني من أجل  تـشكيل الـسياسة               اليهودية األمريكية   

جلنة ة يف ااالت السياسية واالجتماعية لعل أمهها وأصبحت ناشط. اخلارجية يف العامل العريب على وجه اخلصوص
واليت تعد لويب حمترف يف واشنطن، واليت تنشط يف سبيل تعزيـز دعـم               األمريكية-الشؤون العامة اإلسرائيلية  

374.الواليات املتحدة األمريكية إلسرائيل وحتسني عالقاا معها

ق اتصاالت مباشرة وسفارات يف واشـنطن  عن طريويف مقابل اللويب اليهودي ينشط اللويب العريب    
للتأثري يف السياسة اخلارجية األمريكية من خالل محالت دعائية للتأثري على السياسيني األمريكيني ويف إستراتيجياا    

وتعمل على تنسيق جهودهـا والعمـل       جتاه العامل السيما العامل العريب، فقد أصبحت دول عربية ناشطي لويب            
، وذلك من خالل مجلة من أصـحاب  وماسية للتأثري يف قرارات الواليات املتحدة األمريكية   بشكل مرافق للدبل  

األعمال خاصة الذين هلم مصاحل يف العامل العريب وموظفوا السلك اخلارجي املتقاعدون الذين يعملون على التأثري                
اتـصاالت مـع صـداقات    السيما قضية الشرق األوسط مستخدمني يف ذلك  ،يف سياسات تتعلق بالعامل العريب    

شخصية لتأمني الوصول إىل صانعي السياسة اخلارجية األمريكية والعمل معها دوء خلف الكواليس ونادرا مـا                
375.حتاول حشد رأي عام أو إطالق محالت دعائية رئيسية ختص قضايا خارجية

انيون وأتـراك   اللوبيات العربية استطاعت تعبئة عرب أمريكيون وإير      وجتدر اإلشارة إىل أن هذه      
،األمر الـذي دفـع     ويونان صفوفهم بدرجات خمتلفة من النجاح، نتيجة األوضاع اليت تعيشها البالد العربية             

منظمات ملكافحة األفكار املسبقة املعادية للعرب وذلك للضغط على         العديد من العرب األمريكيني إىل تأسيس       
وبذلك تكون قد قامت بعملها الدبلوماسي يف إطـار غـري   ،واشنطن لتبين سياسات أكثر ودا جتاه العامل العريب   

رمسي وتغيري السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية، واهلدف من ذلك هو مواجهة العداء الثقايف املتـراكم      
.جتاه العرب واملسلمني

أمريكيـون   واملالحظ أن اللويب العريب يقضي وقتا طويال وجهدا كبريا يف إعالن أمركتهم، أي أم             
األمر الذي جعل اتصاالت احلكومة األمريكية بالعرب األمريكيني         ،ووالئهم حلكومة الواليات املتحدة األمريكية    

يف إطار تعامل سياسة خارجية وليس سياسة داخلية، إال أن اللويب العريب أصبح أكثر نشاطا يف التسعينات السيما                  
أكرب إىل البيت األبيض ومكاتب حكومية أخرى يساهم بشكل          حيث أحرز وصوال   ،يف قضايا السياسة اخلارجية   

أو بآخر يف تغيري سياسة الواليات املتحدة األمريكية ويف مواجهة الضغط املستمر من جانب اللـويب اليهـودي                   
376.وشعور العداء جتاه العرب واملسلمني

، العدد 23، السنة جملة املستقبل العريب، ، دور مجاعات الضغط يف تشكيل سياسات الواليات املتحدة األمريكية يف الشرق األوسطجانيس تريي-374
.12، 11، 10، ص ص 2000، نوفمرب 261
.20املرجع نفسه، ص -375
.22املرجع نفسه، ص -376
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جية األمريكية فإن الظاهر ونفوذمها على السياسة اخلار  اللويب اليهودي واللويب العريب   وباحلديث عن   
أن كالمها ينشطان إىل جانب لوبيات أخرى أصبح هلا تأثري كبري يف اختاذ القرار داخل اإلدارة األمريكية، حيـث                   

رزت مؤخرا على الساحة السياسية األمريكية العديد من منظمات اللويب واليت تضم مهاجرين موجـودين               ب
رس العمل الدبلوماسي بشكل يسمح هلـا باملـشاركة يف اختـاذ      داخل األراضي األمريكية واليت أصبحت متا     

.القرارات يف السياسة اخلارجية األمريكية لصاحل بلداا واليت تعمل بالتنسيق معها
إخل، كلها  ... فاللويب اليوناين واللويب الكردي واللويب الصيين واللويب األرميين واللويب الروسي         

بلداا داخل الواليات املتحدة األمريكية، وذلك عن طريق ممارسـة النفـوذ   لوبيات تعمل من أجل تعزيز مصاحل     
والتأثري على األجهزة الرمسية األمريكية وبالذات وزارة اخلارجية األمريكية وقراراا وأجهزة املعونة األمريكية اليت              

نظمات غـري احلكوميـة     إضافة إىل العمل بالتنسيق مع امل     تعمل على حتسني صورة أمريكا داخل هذه البلدان،         
األمريكية على اعتبار أن هذه األجهزة هي األخرى تعمل بطريقة غـري رمسيـة السـيما يف جمـال العمـل                   

377.الدبلوماسي

أهداف مشتركة تتمثل يف التأثري يف السياسة اخلارجية        ونظرا لقوة هذه اللوبيات وسعيها إىل حتقيق        
كل حتالف من أجل تعزيز نشاطها على مستوى العالقات بني          فقد أصبحت هذه اللوبيات تعمل يف ش       ،األمريكية

التحالف الذي مجع اللويب اإلسرائيلي واللويب اليوناين واللويب الكردي واللويب األرمـيين الدول كما حدث يف   
الذي أصدره جملس النواب األمريكي بعد أن عجـز  قانون املذحبة األرمينيةوالذي برزت أوىل اجتاهاته من خالل    

األمر الـذي أدى إىل تعزيـز العالقـات        ويب األرميين على التأثري يف السياسة األمريكية إلصدار هذا القانون           الل
األمريكية مما أعطى بعدا آخر لطبيعة عمل اللوبيات يف جمال السياسة اخلارجية والعالقات الدوليـة               -األرمينية

378.داخل الساحة السياسية األمريكية

سبتمرب كانت مبثابة الفرصة اليت مسحت هلذه اللوبيـات بزيـادة        11داث  وجتدر اإلشارة إىل أن أح    
وهذا األمر يتوقـف    ،نشاطها وتعزيز سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف مكافحة اإلرهاب ونشر الدميقراطية          

الذي لعبته هذه ، ولعل الدور الكبري على سياستها جتاه العامل العريب وإعادة تلميع صورة أمريكا جتاه هذه املنطقة           
على اعتبار أن مصاحل الواليات املتحدة األمريكية متمكرزة         اللويب اليهودي اللوبيات هو ذلك الدور الذي قام به        

يف منطقة الشرق األوسط والذي أصبح يستخدم من طرف السياسة األمريكية كعباءة لتغطية اعتداءات أمريكيـة                
و هذا مسح هلا بإحداث تغيريات منظومية يف سياستها جتـاه           بية،    اقتصادية وعسكرية وسياسية داخل البالد العر     

العامل وإعادة ترتيب عالقاا مع الدول حبيث يسمح هلا بالظهور كقوة عظيمة وحيدة وكمشارك يف عامل متعدد  
.األقطاب

قصة حتالف اللوبيات يف الواليات املتحدة األمريكيةقسم الدراسات والترجمة،،الجملموقع-377
http://Kurdnas.com/ar/index.php?option=com.content&task=view&id=481&ltenid=5703/03/200
9.

.املرجع نفسه-378
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فاللويب اليهودي كان يقيم إىل وقت قريب عالقات وثيقة مع األحزاب داخل الواليـات املتحـدة                
ريكية يف عملية التأثري يف السياسة اخلارجية األمريكية ملا هلذه األخرية من دور فعال يف الـسياسة اخلارجيـة                   األم

األمريكية ،واليت أصبحت تشغل وظائف هامة يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي األمريكي ،ذلك أن الكثري                
ألمريكية هي أعضاء داخل احلزبني األمـريكيني       من أعضاء اللوبيات ومجاعات الضغط داخل الواليات املتحدة ا        

واليت حتاول ترمجة سياستها داخل هذه األحزاب يف تفعيل دورها يف جمال السياسة اخلارجية والعمل الدبلوماسي                 
.بصورة غري حكومية تسعى إىل تلميع صورة أمريكا جتاه العامل

:ة اخلارجية األمريكيةاألحزاب السياسية أداة دبلوماسية يف السياس-املطلب الرابع
نشأت األحزاب السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية واقعيا بعيدا عن الدستور بـل أن فكـرة                
األحزاب كانت بعيدة وقت قيام الدولة الفدرالية ،ذلك ألا قد تؤثر على تكوين األمة داخليا وحىت خارجيا، غري         

نطاق الدستور بسرعة كبرية وأصبحت بذلك حقيقة سياسية         أن ذلك مل مينع من نشأة األحزاب وتطورها خارج        
واقعية تلعب دورا هاما يف احلياة السياسية األمريكية على املستوى الداخلي واخلارجي من خالل تنظيم هذه احلياة                

حدة سياسة عوملة الدميقراطية اليت تسعى الواليات املت      والقيام بوظائف مرتبطة بشروط تكوين اتمع انطالقا من         
.األمريكية إىل نقلها للشعوب

ويسيطر على الساحة السياسية األمريكية حزبان نشيطان يتنافسان فيما بينهما ،إال أن كـثريا مـا                
يقترب بينهما هذا التنافس من نظم احلزب الواحد ذلك ألنه أحد احلزبني يكون يف بعض الفترات شديد السيطرة                  

أخرى فإن ما جيب ذكره أن األحزاب يف الواليات املتحدة األمريكيـة             بفوزه بنسبة أكرب يف االقتراع، ومن جهة      
بل يعيش هذين احلزبني أحيانا يف حالة سباق دائم          احلزب الدميقراطي أو احلزب اجلمهوري    ليست حتت سيطرة    

اىل جانب هيئات أخرى تنشط داخل الواليات املتحدة األمريكية بصفة غري رمسية يف تنظـيم احليـاة الـسياسية            
السيما يف قضايا السياسة اخلارجية اليت أصبحت إىل جانب األحزاب السياسية أطرافا تتمتع مبكانتها            األمريكية  

.يف السياسة اخلارجية األمريكية
على التنافس احلقيقي حبيث يكونان متـساويان يف العـدد    احلزبان الدميقراطي واجلمهوري  ويعتمد  

س درجة متساوية يف التأثري على قرارات الكونغرس وفق إيديولوجية الكلي للشيوخ ونواب الكونغرس والذي يعك    
حمددة وبرنامج مسطر يسمح هلذه األحزاب بلعب دور كبري يف حتضري ويئة السياسة األمريكية وتعزيز وظائفها يف 

سياسة وتوسيع نطاق نشاطاا يف املشاركة يف قـضايا الـ         االنتقال من املستوى الداخلي إىل املستوى اخلارجي        
لذلك كان هذا التنافس بني احلزبني ميزة أساسية خيتص ا           ،اخلارجية والعمل كأداة لتنفيذ أهدافها وأولوياا     

379.النظام السياسي األمريكي

وترجع أنشطة األحزاب السياسية يف جمال السياسة اخلارجية األمريكية إىل فترات سابقة يف تـاريخ               
والذي كان ينتمي إىل " Jimmy Carter"جيمي كارتر ا يف فترى حكم الواليات املتحدة األمريكية السيم

379 - Jean Pier lassal, les parties politiques aux Etats-Unis, Presse universitaire de France, 2ème

édition, Novembre 1996, P 12.
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والذي متيزت فترة حكمه بأحداث سياسية خارجية لعب فيها احلزب اجلمهوري دورا كـبريا         احلزب اجلمهوري 
مشاركته يف مفاوضات نزع الـسالح مـع        م وأيضا   1978بني مصر وإسرائيل سنة      "كامب ديفيد "كاتفاقية  

حيث كان احلزب اجلمهوري طرفا      1979تراكية وقضية الرهائن األمريكان يف طهران سنة        اجلمهوريات االش 
380.رئيسيا يف املفاوضات آنذاك

تأثري األحزاب يف الواليات املتحدة األمريكية يظهر من خالل الدور الـذي   وجتدر اإلشارة إىل أن     
واليت تظهر بأشكال    ،لسياسي اخلارجي تلعبه على مستوى املؤسسات السياسية يف سياق عملية صناعة القرار ا          

ومضامني خمتلفة عن األدوار اليت يقوم ا يف السياسة الداخلية على املستوى االنتخايب والشعيب ،حيث يرتع سلوك     
احلزب ضمن هذا السياق إىل حتويل املطالب إىل مشاكل سياسية تتركز حوهلا القضايا العالقة على املستوى الدويل      

.نسيق أدوار صناع القراروذلك من خالل ت
متكن من مترير مشروعني هامني رغم هيمنة الدميقراطيني على جملـس   الرئيس بوش ففي فترة حكم    

لكن هاتني احلـالتني  1992باتفاق نافتا والقانون املايل سنة   الشيوخ والنواب وأعضاء الكونغرس، ويتعلق ذلك       
األمريكية يف قرارات الكونغرس مقابل الدور القيـادي        بقدر ما حتمالن من مؤشرات على ضعف تأثري األحزاب          

دور حزيب يف التفاوض من أجل التوصل لتسوية للرئيس األمريكي فإا ال ختلو يف احلقيقة من معطيات تدل على 
الـذي  1992خالل مؤمتر يف سـنة  " Robert Norton" "روبرت نورتن"كما يرى ذلك وحل وسط

حيث كـان موقـف احلـزب    )قمة األرض(قضية البيئة عاصمة الربازيلية حول   عقدته منظمة األمم املتحدة بال    
3.اجلمهوري معارضا ملوقف إدارة بوش يف هذه القضية اليت يعتربها أحد اهتماماته

لذلك فإن القضايا اخلالفية بني احلزبني تظهر يف ميادين السياسة اخلارجية وميكن مالحظتها مـن       
قرارات الواليات املتحدة األمريكية إزاء مفاوضات الشرق األوسط والصراع         خالل االستمرارية اليت طبعت     

.العريب
فمنذ بدء القرن العشرين ميكن حتديد االختالفات احلزبية يف الواليات املتحدة األمريكيـة يف شـأن                

ميقراطيون ، ذلك أن اجلمهوريني كانوا اسـتعماريني والـد  فرق بني الصقور واحلمائمالسياسة اخلارجية على أا  
كانوا مقاومني لالستعمارية، بعد ذلك أصبح اجلمهوريون متمايزين نسبيا بإزاء الدميقراطيني الـذين هـم أكثـر       
اهتماما بالقضايا الدولية، فمثال بعد حرب الفيتنام أصبح الدميقراطيون محـائم لكـن يف التـسعينات وخبـالف            

م إىل  2002مل، ومرة أخرى مال اجلمهوريـون ومنـذ         اجلمهوريني دفعوا إىل تدخل عسكري أكرب يف أحناء العا        
الصقر املفترس والدميقراطيون إىل محامة السالم الدويل، ومن جهة أخرى أصبح اجلمهوريون يسعون للحـصول               

381.على موافقة دولية متعددة األطراف ألنشطتهم على املستوى اخلارجي

.303، ص 3، اجلزء2املؤسسة العربية للدراسات، ، الطبعة،، بريوت موسوعة السياسةعبد الوهاب الكبايل، -380
3- jean Pier lassal, op.cit , p 14.

، السنة جريدة القدس العربيةوالشرق األوسط،، مستقبل املنطقة متعلق إىل حد كبري وية الرئيس املقبل مرشحو الرئاسة األمريكية روين بريت-381
.9هـ، ص 1429ربيع الثاين، 16أبريل، 22، الثالثاء 5873التاسعة عشر، العدد 
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، يرى احلزب اجلمهـور أن الغـزو        م2003وباحلديث عن مواقف احلزبني بالنسبة لغزو العراق يف         
ما يسمى مبباديء تقرير بيكر وهاملتون الذي قامت به         عدل، حيث انتقد السلوك األمريكي بعد ذلك وعارض         

، حيث كان تـشكيل     جلنة من احلزبني اجلمهوريني والدميقراطيني بتكليف من الرئيس األمريكي جورج بوش          
ل إستراتيجية التعامل مع األزمة اليت أصبحت أكرب أزمـة تواجـه            اللجنة يعين أا جلنة حزبية متثل توصيات حو       

.الواليات املتحدة األمريكية منذ احلرب الفيتنامية
لذلك ظلت األنظار طوال األشهر الستة اليت استغرقها عمل اللجنة معلقة على ما سوف تنتهي إليه                

.هذه األزمة مببادرة من حتالف احلزبنيوما سوف توصي به بشكل يضمن يف النهاية خروجا أمريكيا مشرفا من 
التوصيات اليت خرج ا التقرير هو دعوته لتشكيل اموعة الدولية لدعم العراق            فكان من أهم    

، وهذا ما يعـين أن      خاصة يف جانبها اإلقليمي الذي يتضمن دول اجلوار باإلضافة إىل القوى الدولية األخرى            
تستطيع توفري حل للوضع يف العراق ،كما أعطى أدوارا للمنظمات اإلقليمية الواليات املتحدة األمريكية وحدها ال

فضال عن األمم املتحدة واهلدف هو الوصول إىل حل للوضـع يف             منظمة املؤمتر اإلسالمي واجلامعة العربية    مثل  
ـ العراق و تسوية الصراع العريب  اإلسرائيلي وأزمة اخلليج، وأيضا جلوء احلزب الـدميقراطي ل               د برونكـر   معه

"Bronkar"                املعروف مبيوله للحزب الدميقراطي، حيث أجنز له دراسة حول تسوية أزمة الـشرق األوسـط
382.معاهدات كمعاهدة كامب ديفيد بني مصر وإسرائيلاعتمدا وزارة اخلارجية والرئاسة كأرضية إلبرام 

ألمريكية ونتائجها تظهـر    االنتخابات اليت جترى داخل الواليات املتحدة ا      وجتدر اإلشارة إىل أن     
بشكل واضح يف شكل مؤشرات تنعكس على السياسة اخلارجية األمريكية وخاصة يف جمال العالقات الدولية               

حيث ختتلف سياسة احلزبني حول هذه القضايا كل وحسب اجتاهاته،           واألوضاع اليت تشهدها الساحة الدولية،    
فلسطني واألحداث اليت مست العامل واليت للواليات املتحدة ويظهر ذلك أكثر يف قضايا الشرق األوسط والعراق و  

.األمريكية مصلحة فيها
فالنظام األمريكي هو نظام رئاسي ورغم أن الكونغرس ميارس دورا رقابيا ويستطيع احلـد وتقييـد                

، مهـوري أن السياسة اخلارجية تظل امتيازا أصيال للحزبني سواء كان الدميقراطي أو اجل           مبادرات اإلدارة، إال    
فمثال بالنسبة لقضايا الشرق األوسط والعراق وفلسطني وإيران فهناك توافق يف قضية نشر الدميقراطية ومركزيـة                
قضية العراق بالنسبة للحزبني واإلدارة األمريكية وحماولة البحث عن خمرج مشرف منها، أما القضية الفلـسطينية                

مة التقليدية اليت حتكمهما وهـو أن الـصراع الفلـسطيين           فقد انطلق احلزبان الدميقراطي واجلمهوري من احلك      
اإلسرائيلي هو مستنقع وأن على أطرافه أن تأخذ زمام املبادرة لتحقيق حل على هذه اجلبهة، أما بالنسبة لقـضية                   
نشر الدميقراطية فإن مواقف احلزبني تصب كلها يف حماولة التمسك أكثر ودفعها علـى املـستوى الـدويل                  

.أولويات السياسة اخلارجية األمريكيةواعتبارها من 

،239،240، ص ص، 1998، 1مركز الدراسات العربية األوريب، الطبعة القاهرة ،،صناعة القرار السياسي األمريكيمنصف سليمي، -382
241.
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و هذا ما يفسر التركيز أكثر على االستقرار والتعاون مع الدول، ويف املقابل كان التركيز على قضية                 
اإلرهاب باعتبارها قضية مشتركة بني احلزبني حيث أن اهلاجس األمين أصبح يشكل هـاجس حقيقـي لـدى                  

حلزبني الدميقراطي واجلمهوري يف حقل السياسة اخلارجية رغـم         فهذه املواقف تعكس اجتاهات ا    األمريكيني،  
383.اختالف اجتاهاما على املستوى الداخلي السيما داخل اإلدارة األمريكية

ظهرت توجهات احلزبني من خالل عملها الدبلوماسي يف قضية الربنامج النووي           من جهة أخرى    
التعامل مع القضية عن طريق الدبلوماسية يف حـني         اإليراين، حيث ذهب احلزب اجلمهوري إىل التأكيد على         

، لكن املالحـظ أن هنـاك       ذهب الدميقراطيون إىل تأييد موقف اإلدارة عن طريق التفاوض املباشر مع طهران           
مواقف توافق بني احلزبني يف إمكان استعمال القوة كوا آخر خيار، إال أن احلزب الدميقراطي يذهب يف اـال                   

الدعوة إىل مفاوضات مباشرة ترمي إىل اتفاق عدم هجوم مع إيران عوض التخلي عـن القـدرة         الدبلوماسي إىل   
384.الذرية وذلك لكون إيران متثل حتد أكثر من كوا ديدا

سبتمرب كان التغيري واضحا على مستوى وظائف األحزاب السياسية األمريكية،           11فعقب أحداث   
سـبتمرب ،اـم    11رهاب ومسؤوليات التصدي وتوقـع هجمـات        ففي اادالت بني احلزبني حول قضية اإل      

م بأن  2000الدميقراطيون اجلمهوريني بأم مل ينصتوا إىل حتذيرام عند عملية انتقال السلطة بعد انتخابات عام               
قضية اإلرهاب هي أهم ما سوف تواجههم، ذلك أن اإلرهاب هو حمور سياسة وتفكري إدارة بوش سابقا، وهـو          

.د نظرا للعامل وطبيعة عالقاا مع باقي احلكوماتالذي حيد
الذي مجعت   "حمور الشر "ولقد كان لدور احلزبني يف قضية اإلرهاب دورا رئيسيا يف صياغة مفهوم             

، ويف غضون هذه األحداث ارتبط إدارة بوش بفكر وتأثري جمموعـة      العراق وإيران وكوريا الشمالية   فيه كل من    
واليت اعتمـدت  " Bush doctrine"بنظرية بوش كانت وراء صياغة ما كان يعرف احملافظني اجلدد واليت 

".*Preemptive war"احلرب االستباقية العمل املتفرد وإشاعة الدميقراطية واعتماد 
الذي يعد من دعاة تيار احملافظني اجلدد إىل أن األوضاع احلاليـة             فوكوباماويف هذا السياق ذهب     

أن الواليات املتحدة األمريكية يف حاجة إىل إعـادة     "تيجية األمن اجلديد، حيث يقول      أصبحت متثل مركز إسترا   
والتحول إىل  " Demititarization"صياغة مفاهيم سياساا أوهلا هي احلاجة إىل نزع الطابع العسكري           

ء وجيـب إضـفا  "أشكال أخرى من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية كاألحزاب وعقول الشعوب عرب العـامل      
يظهر تأثري تيار احملافظني اجلدد إىل جانب احلزبني اجلمهوري         الشرعية يف تعامالا مع البلدان األخرى، ومن هنا         

والدميقراطي يف مراكز صنع القرار يف اإلدارة األمريكية وممارساا على األسـاس الفكـري واأليـديولوجي     
385.والسياسات العملية

.180، مرجع سابق، ص نظرات يف العالقات الدولية، السيد أمني شليب-383
.9روين بريت، مرجع سابق، ص -384

* Preemptive war (or a preemptive strike) is waged in an attempt to repel or defeat a perceived
inevitable offensive orinvasionor to gain a strategic advantage in an impending war before that,

Preemptive war is often confused with the term.threat materializespreventive warWhile the.
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سية داخل الواليات املتحدة األمريكية كآليات أساسية يف تسيري ويف هذا السياق تعمل األحزاب السيا
اإلدارة األمريكية لسياستها جتاه العامل، حيث تظل هذه األحزاب تستمر يف سياستها للتأثري على اإلدارة األمريكية                

زايد النقـاش   األمر الذي دفع بت    ،سواء كان يف توافق أو اختالف يف مواقفها جتاه أخطر قضايا السياسة اخلارجية            
وفوز احلزب الـدميقراطي     2008حول السياسة اخلارجية بني احلزبني وخاصة مع االنتخابات الرئاسية األخرية           

الذي قدم مرشحه باراك أوباما أثناء محالته االنتخابية رؤيته للسياسة اخلارجية األمريكية وأدواا ومفاهيمهـا            
ة احلزب الدميقراطي والبدائل اليت قـدمها للـسياسة اخلارجيـة           لعالقة أمريكا مع العامل، وبالتايل إعطاء رؤي      

والذي طرح مسألة جتديد القيادة األمريكية يف العامل وضرورة التأكيـدات األمنيـة والعالقـات               ،األمريكية
وذلك من خالل النظر إىل الدبلوماسية الـسابقة         ،الدبلوماسية وإعطاء بعد آخر لطبيعة الدبلوماسية األمريكية      

ما الدبلوماسية الشعبية األمريكية واإلستراتيجيات املستقبلية إلعادة تنشيط هذا النوع من الدبلوماسية الـيت              السي
No"بـالالدول دف إىل تغيري العقول واألفكار لكسب السالم الدويل عن طريق تلك اجلهات اليت تعـرف  

state " واألحزاب السياسية والنخبة احلاكمةكاجلماعات الضاغطة واملنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم.
:تقييم الدبلوماسية غري الرمسية يف تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية-املبحث الرابع

لقد سبق الذكر أن الواليات املتحدة األمريكية تعاين مشكلة خطرية يف صورا اخلارجية ولقد تدهور  
وكثريون يف أحناء العامل يرون يف الواليات املتحدة         ،صورة خطرية الرأي العاملي بشأن الواليات املتحدة األمريكية ب      

األمريكية بلد مهيمن ومسيطر على العامل وهذه التوجهات جنم عنها مشاعر متفاقمة موجهة ضد الواليات املتحدة 
أمريكـا  ذلك أن أكرب التحديات اليت تواجهها الواليات املتحدة األمريكية يف العامل هي إدراك أن               األمريكية،  

، وكل هـذه  رغم أا تسعى إىل نشر وعوملة الثقافة الدميقراطية إال أا يف آن واحد تدعم نظما غري دميقراطية              
.التصورات هي مصدر توتر للعامل من جهة وعداء ألمريكا يهدد أمنها ويشل فاعلية دبلوماسيتها من جهة أخرى

يت أصبحت تقود سياستها اخلارجية ،فتحويـل       فالواليات املتحدة األمريكية تواجه هذه التحديات ال      
العراق إىل مكان أفضل وأكثر أمانا ولعب دور يف أفغانستان وحماربة الشر العاملي لإلرهاب ومواجهة خماطر جتدد                 
الصراع يف شبه اجلزيرة الكورية كلها ليست معارك ميكن الفوز فيها بالقوة العسكرية وحدها، فهي حتتـاج إىل                  

.اغبني عند كل خطوة لكي تواجه هذه التحدياتشركاء أقوياء ور
خلـق  فبعد أن كانت تركز على الدبلوماسية التقليدية بني دولة وأخرى فقد توجب عليها أيـضا                

وذلـك  دبلوماسية غري رمسية قادرة على تعزيز احلوار والتعاون الدويل وقادرة على كسب العقول والقلوب،          
ل مع هذه اجلهات بصورة مباشرة عـن مـصادر القطـاع اخلـاص           من خالل األطراف غري الرمسية والتعام     

،دف تعزيز أهداف السياسة اخلارجية األمريكية       واملنظمات غري احلكومية ومجاعات الضغط ووسائل اإلعالم      
بدور الدبلوماسية غري الرمسية أو الدبلوماسية العامة األمريكية يف تنفيذ أهـداف وأولويـات              ضمن ما يسمى    

latter is generally considered to violateinternational lawand to fall short of the requirements of,
at warjus.tified or justifiablepreemptive wars are more often argued to be jus,

.174، 173، 172السيد أمني شليب، مرجع سابق، ص، ص ، -385
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،وذلك من خالل اإلجنازات اليت حققتها للوصول إىل حتسني صورة أمريكا جتاه دول العامل فما     ارجيةالسياسة اخل 
تقييم هذا الدور وما مدى فعاليته؟

:مدى حتقيق الدبلوماسية الشعبية ألولويات السياسة اخلارجية األمريكية-املطلب األول
ة األمريكية صورة ألنشطة التشكيالت غـري       لقد كانت الدبلوماسية غري الرمسية يف الواليات املتحد       

واليت تتواجد يف نسيج اتمع وتعرب عن قطاعات حيوية فيه ... الرمسية من أحزاب ومجاعات ضغط ووسائل إعالم    
دف رعاية املصاحل القومية األمريكية على األصعدة الرمسيـة          ،تنخرط فيها اخلارجية األمريكية فيما وراء البحار      

وحتسني صورة الواليات املتحدة األمريكية أو تفكيك سوء الفهم الذي قـد ينـشأ يف الـدول                 وغري الرمسية   
واتمعات املختلفة جراء اإلصرار على حتقيق أمريكا ملصاحلها يف العامل وحزمها وصرامتها يف إجناز ذلك عـن   

.طريق هذا النوع من الدبلوماسية
هو تكريس معظم مقدراا لتحقيق هدف حتسني  ن  واملالحظ على هذه الدبلوماسية يف الوقت الراه      

صورة أمريكا وتفكيك سوء الفهم وذلك ألن الواليات املتحدة األمريكية أدركت اخللل يف صـورا لـدى               
386.العامل، وهو األمر الذي قد يؤثر بصورة كبرية على سياساا اخلارجية وأهدافها يف العامل

مريكية يف العامل يف أعقاب هجمات سبتمرب واليت كان هلـا           ومع تصاعد العداء للواليات املتحدة األ     
خصصت الواليات املتحدة األمريكية حوايل ألف مليون دوالر جلهـود          األثر يف العالقات األمريكية مع العامل       

، ولكن بعد عامني من الربامج واملشروعات اليت ـدف إىل  "Public diplomacy"الدبلوماسية الشعبية 
ب عرب هذا النوع من الدبلوماسية أظهرت استطالعات متعاقبة لقياس شعبية الواليات املتحدة      كسب عقول الشعو  

تواصل اهلبوط إىل مستويات مل يسبق هلا مثيل بـشكل نبـة اإلدارة    األمريكية يف العامل خاصة يف العامل العريب،        
لدى شعوب العـامل وصـلت إىل        األمريكية والكونغرس إىل أن املشاعر املعادية للواليات املتحدة األمريكية        

.مستويات باتت دد أمن أمريكا
يف جملس النواب األمريكـي برئاسـة   اللجنة الفرعية لتخصص االعتماداتوهنا سرعان ما طلبت   

" Kolan pawel"كولن بـاول  من وزير اخلارجية " Frank walf"فرانك وولف النائب اجلمهوري 
ماسية الشعبية وتقدمي توصيات اة احتواء تنامي املـشاعر املعاديـة     تشكيل فريق استشاري لتقييم جهود الدبلو     

387.للواليات املتحدة األمريكية يف العامل

خالل العامني املاضيني بـل     ) الشعبية(يتعلق جبهود الدبلوماسية غري الرمسية      وتذهب احلقائق فيما    
يت ميزا تلك الفترة اىل إخفاق يف حتقيق        وحىت منذ االنفراج الذي أعقب احلرب الباردة واألحداث الدولية ال         

وحسب تقريـر الفريـق     -،ذلك أن الواليات املتحدة األمريكية      بعض األهداف املتعلقة بقضايا دولية عالقة       

ة، جامعة القاهرة، ، برنامج حوار احلضارات، كلية االقتصاد والعلوم السياسيالدبلوماسية العامة األمريكية جتاه العامل العريبنادية حممود مصطفى، -386
.21، ص 2007اجليزة، مصر، 

هل تصلح الدبلوماسية العامة ما أفسده بن الدن واحملافظون اجلدد، محمد ماضي-387
15/12/2008.http://www.swissinfo.ch/ara/front.html!sitesect=105sid=4338302
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تفتقر إىل القدرات الالزمة يف األنشطة اليت تقوم ا اجلهات غري      -االستشاري حول جهود الدبلوماسية الشعبية      
طر األمين وتعزيز عالقات الواليات املتحدة األمريكية بالعامل، وهذا األمر أكيد نابع من عـدم               الرمسية ملواجهة اخل  

.االستقرار السياسي واحلرمان من الفرص االقتصادية وشيوع التطرف  خاصة يف العامل العريب
أن قصور جهود الدبلوماسـية     " Jirjian"جريجيان  ويف هذا السياق ذكر رئيس اللجنة السفري        

لشعبية األمريكية يف العامل أتاح لبعض املناطق املتطرفة بتعريف األمريكيني بـأم حمتلـون قـساة القلـوب              ا
".ومتعصبني وغري متساحمني السيما يف تعاملها مع أزمة العراق وعدائها للمسلمني ومواقف أخرى عرب العامل

ألهداف وهي التعريف حبقائق    وقد أضاف أن قصور الدبلوماسية الشعبية األمريكية عن بلوغ أبسط ا          
ثابتة ال تقبل اجلدل عن دور أمريكا يف مساعدة شعوب العامل وإحداث السالم الدويل، فرغم أن الواليات املتحدة            
األمريكية مولت املشاريع الضخمة لشبكات الصرف الصحي وختفيض نسبة الوفيات بني األطفال يف مصر إال أن                

388.ان ألا بنت هلم دار األوبرا حمل تلك اليت دمرتاملصريون يشعرون باالمتنان للياب

والذي أكد على    ملكتب احملاسبة األمريكية عن جهود الدبلوماسية الشعبية يف العامل        ويف تقرير آخر    
حيث قدم وصفا علميا دقيقا حلمالت الدبلوماسية الشعبية        ،سبتمرب 11طبيعة هذه اجلهود مباشرة بعد أحداث       

من األفكار اليت يقدمها جهود القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واجلهـات غـري              عرب العامل مستفيدا    
، كما تضمن التقرير موعـة مـن   الرمسية األخرى يف جمال حتسني عالقات الواليات املتحدة األمريكية بالعامل        

ماسية الـشعبية   أن الدبلو النتائج اليت تعكس جهود قائمة على أسس علمية وعملية صحيحة حتت شعار رئيسي              
األمريكية تسري يف الطريق الصحيح، ومن جهة أخرى نبه التقرير إىل التحديات الضخمة اليت قد تواجه هـذه      

، وذلك يف ظل ظروف سياسية دولية ال        دولة يف العامل   58الدبلوماسية لكوا تسعى لتعزيز عالقاا عرب حوايل        
.389ختلو من التحديات

مريكية ليست الوحيدة املسؤولة عن حتسني صورة أمريكـا يف العـامل،            ومبا أن وزارة اخلارجية األ    
فربنامج الدبلوماسية العامة موجودة أيضا كما سبق الذكر يف هيئات أخرى غري رمسيـة كاملنظمـات غـري                  

هذه اهليئات حتوز على اجلانـب      حيث يشري التقرير أن      احلكومية ووسائل اإلعالم والوكالة األمريكية للتنمية،     
بليون دوالر أمريكي كلها     102، إذ تستحوذ على حوايل      كرب من ميزانية أمريكا لتحسني عالقاا عرب العامل       األ

.إخل... موجهة لتعزيز أنشطة هذه اهليئات كربنامج التبادل الثقايف وبرامج محاية حقوق اإلنسان والتنمية
2004بني عـامي     21%ة بنسبة   وقد زاد االتفاق على برامج الدبلوماسية غري الرمسية أو الشعبي         

وذهبت النسبة األكرب من هذه الزيادة إىل الربامج املوجهة للعامل العريب ذلك أن جهود أمريكا لتعزيـز                  2006و
عالقاا مع العامل العريب تواجه حتديات كبرية، فهم يف ذلك يدفعون مثن برامج ورؤى دبلوماسـية وضـعت يف                   

.املرجع نفسه-388
389 -  report to the chairman, subcommittee on the départements of state justice and commerce
and related agencies on appropriations house of représentatives, US, public diplomacy state
département efforts to engage Muslim Audiences Lach certain communication éléments and face
signifiant challenges, GAO- United states gaverment accountability office, May 2006, P 32.
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احلكومة األمريكية بتقليل أمهية ودور برامج هذا النوع من الدبلوماسية، ففي أواخر التسعينات قامت  ،املاضي
وذلك بدمج اهليئة األمريكية للمعلومات باخلارجية األمريكية اليت كانـت ذات خـربة واسـعة يف جمـال                  

رب لكن اإلدارة األمريكية السابقة رأت أن انتصار أمريكـا يف احلـ   ،  الدبلوماسية الشعبية خالل احلرب الباردة    
390.الباردة قلل من احلاجة إىل جهود هذه اهليئة

أن هناك استطالعات رأي متعددة تشري إىل أن صـورة الواليـات املتحـدة              وجتدر اإلشارة إىل    
،وعلى الرغم من اجلهود املضنية اليت قامت وتقوم ا الواليات املتحدة األمريكية يف األمريكية يف العامل تعاين كثريا

ديفيد اجتـانيوس  الشعبية غري الرمسية يف تعزيز عالقاا إال أا مل تسلم من النقد، وكما يقول                جمال الدبلوماسية 
"Dived igunatiosse " إن ما تـسميه الواليـات املتحـدة    "بصحيفة واشنطن بوستيف مقال نشر

ا من قوا الضاربة ويف األمريكية بالدبلوماسية الشعبية هو أا تريد من شعوب العامل أن خيافوا منها وأن يرتعبو           
، ذلك أن الدبلوماسية الشعبية     "نفس الوقت أن حيبوها وهي درجة من املاكيافيلية مل يصل إليها ماكيافيلي نفسه            

أداة ربح بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية أو الطريق السهل للوصول إىل طابع اهليمنـة        األمريكية أصبحت   
391.من جهة أخرى وبالتايل حتسني الصورةمن جهة وطابع احلوار وحسن اجلوار

فمثال إذا أخذنا قضية فلسطني فهي ال تزال هي القضية رقم واحد يف عالقات أمريكا بالعرب ،وطاملا  
أصرت اإلدارة األمريكية على جتاهل ذلك امللف والتصرف باحنياز كامل لصاحل الطرف اإلسرائيلي سواء ألسباب               

جية يف فرصة حتسني صورة أمريكا لدى الرأي العام العاملي والعـريب سـتكون              انتخابية داخلية أو ألسباب خار    
.ضعيفة

فسلبية املشاعر العربية ليست راجعة إىل التباس يف الفهم من جانب العرب بقدر ما هي راجعـة إىل        
ي ال شـك  قبح الصورة عند األمريكيني ولذلك فإذا كان مطلوبا بذل جهد لتحسني الصورة يف العامل العريب فالذ  

فيه أن عشرة أضعاف ذلك مطلوب بذله على اجلانب األمريكي لتصحيح األصل، فاملـشكل يكمـن يف قـدرة            
الواليات املتحدة األمريكية يف حتسني صورا ونفس وجهة النظر جترى يف باقي الدول العربية وغري العربية الـيت                  

392.تسعى الواليات املتحدة األمريكية إىل تعزيز عالقاا ا

إال أا تظهر يف بعـض      فالدبلوماسية الشعبية األمريكية بصورا غري الرمسية رغم أنشطتها وأبعادها          
ففي حني تنادي أمريكا باحترام      املواقف كما لو أا سالح يف يد الواليات املتحدة األمريكية لتحقيق السيطرة،           

حني تطالب بالدميقراطية فهي تتعاون مع       حقوق اإلنسان جند الصورة الفاضحة لسجن أبو غريب يف العراق، ويف          
ويف حني تعلن صداقتها للعامل العريب جنـد        كستان على سبيل املثال،     انظم غري دميقراطية فقط خلدمة مصاحلها كب      

.منها تأييدا تاما إلسرائيل

390 - ibid . P.P 46, 47, 48.
391 - Ignatius David, they’re not coing lik us , Washington Post, 2005, september 23, P 33.

، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، مريكيةاأل- صناعة الكراهية يف العالقات العربيةأمحد يوسف أمحد وممدوح محزة، -392
.280، 279، ص ص 2004أغسطس، 
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يف انتخابـات   جون كـريي  والسيناتور  بوش  ولعل أهم دليل على ذلك هو قول كل من الرئيس           
سابقة أما يريان أن احلرب على العراق هي مهمة ألمن إسرائيل، وهي نقطة مهمة واليت من شأا                 الرئاسة ال 

، ولكنها  قلب جهود الدبلوماسية الشعبية األمريكية غري الرمسية رأسا على عقب مما جيعلها تبدو أحادية االجتاه              
ذلك ألن ،يف سياستها اجلديدة يف حتسني صورالن تغري سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف إدارا لعالقاا أو        

الواليات املتحدة األمريكية تظهر من خالل هذا النوع من الدبلوماسية أا ذلك البلد احملب للسالم واملخاطـب                 
يف حني أن التحديات اليت تواجهها تعكس طبيعة ممارساا جتاه العامل حىت وإن كان ذلك غري ظـاهر           للشعوب  

393.ذها لسياستها اخلارجية أو يف طبيعة عالقاا مع العاملسواء يف تنفي

واجلدير بالذكر أن الدبلوماسية الشعبية األمريكية أصبحت تعامل على أا من قبيل األفكار اليت ترد               
ذلك أن الواليات املتحدة األمريكية تفعل أقل ما ينبغي بشأن هذه املشكلة ألن البلد مل يستوعب إحلاح                   ،متأخرة

ضاع والتحديات واليت تواجهها ومل يستوعب مدى خطورا ،هلذا فإن الدبلوماسية الشعبية تزاح غالبـا إىل                األو
هوامش عملية السياسة مما جيعلها تصبح عاجزة فعليا، ذلك أن واشنطن مل تدرك أن الدفاع عن الوطن ومالحقة                   

د جيعل من األسهل على احللفـاء تـدعيمها يف   اإلرهابيني وتدمريهم واستخدام الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية ق     
.خفض غواية اإلرهاب والتأثري على باقي دول العامل ضمن أسس عملية السياسة اخلارجية األمريكية

فإن ما يعاب على الواليات املتحدة األمريكية هو عدم اسـتخدام  هذا من جهة ومن جهة أخرى     
غري حكومية بدرجة كافية وعدم استغالل املصادر الواسـعة  قطاع اتمع املدين والقطاع اخلاص من منظمات  

م العامل يف معظم ااالت اإلستراتيجية الرئيسية اليت        ا هلا فإن هذه القطاعات تقي     ففي حني إمهاهل   ،هلذه القطاعات 
احلكومية تتطلبها دبلوماسية فعالة ،وميكن أن تعطي نتائج تتجاوز كثريا ما ميكن أن حتصل عليه باتفاق الدوالرات                 

ذلك أن احلكومة األمريكية قد تتطلب إذا كان هناك دور أكثر اتساعا للقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية،    
درجة كبرية من إمكانية توصيل إمياا بالدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان وفق ثقافة تزدهـر علـى النقـد                  

ميكن أن توفر هذه اإلمكانية والـيت       و،كوميةاملشروع والصدق ونشاطات القطاع اخلاص واملنظمات غري احل       
394.تعترب شكل قوى من أشكال الدبلوماسية الشعبية األمريكية غري الرمسية

وباحلديث عن األخطاء اليت وقعت فيها الواليات املتحدة األمريكية يف سياساا لتعزيز عالقاا بالعامل 
إىل أن أول "األفكار يف احلرب ضد اإلرهابمعركة"يف كتابه "Robert Satlof"روبرت ساتلوف يشري 

خطأ وقعت فيه هو جهلها ألعدائها وأصدقائها ،فهي ال ميكن أن تنتصر يف معاركها دون القيام بذلك، فهنـاك                   
حركات متشددة ومعتدلة وعلمانية يرى أنه على الواليات املتحدة األمريكية أن تفرق، بينها كما أن الواليـات                 

يف حني أن    ،تقدم فروضا ومعونات لدول وشعوب من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية          املتحدة األمريكية   
ضف إىل ذلك فإن الواليات املتحدة األمريكية ال تعترف باألسـباب           هذه الدول ال توافق على هذه املعونات،        

.89نادية حممود مصطفى ، مرجع سابق، ص -393
، 297، العدد، جملة املستقبل العريبإستراتيجية إلعادة تنشيط الدبلوماسية العامة األمريكية: العثور على صوت ألمريكا، و آخرونبيتريتذرسون-394

.90، 89، ص ص 2003نوفمرب 
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كية قد أخطأت يف رصـدها  األمري، وبشري الكاتب أيضا أن الواليات املتحدة       الرئيسية لكراهية بعض الدول هلا    
ملاليني الدوالرات بفرض إنشاء مؤسسات إعالمية ناطقة بالعربية مثل قناة احلرة وراديو سوا بـال أهـداف                 

395.معلنة، مما أدى إىل فشل هذا النوع من املشاريع يف حتسني صورا جتاه العامل وخاصة العامل العريب

وهي أن السياسة اخلارجية األمريكية يتم توصيلها        ميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل نقطة مهمة جدا        
غالبا بأسلوب يريب مشاعر اإلحباط واالستياء وغالبا ما يتم توصيل السياسة اخلارجية األمريكية بأسلوب الضغط               
إىل أسفل الذي ال يأخذ يف احلسبان منظور اجلمهور األجنيب أو بفتح الباب للحـوار وللنقـاش، هلـذا ينظـر                     

.لى أم نادرا جدا ما يكونون منصتني للعامل بينما هم حيددون مصاحلهم ويدافعون عنها يف اخلارجاألمريكيون ع
وهذا األسلوب يغذي مشاعر اإلحباط والسخط يف اخلارج إذ يشعر اجلمهور األجنيب بأن آراءه              

ها عرب الدبلوماسـية    يتم جتاهلها أو رفضها وبالتايل عجز سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف إيصال رسالت            
.الشعبية األمريكية

جهود الدبلوماسية الشعبية األمريكية ذات الطابع غري الرمسي ومن هذا املنطلق فإنه ميكن القول أن      
وهذا راجع إىل ميش هذا      ،كانت جهودا دون املستوى السيما يف امتالك قلوب وعقول الرأي العام العاملي           

راتيجية دقيقة يف جعل برامج الدبلوماسية الشعبية ذات فعالية وذات اجتاه           النوع من الدبلوماسية وغياب إست    
وذلك بالتنسيق مع الدبلوماسية الرمسية وااللتزام بقيادة رشيدة نابعـة مـن اإلرادة              يعزز عملية الدفاع القومي،   

سياسة اخلارجيـة   السياسية للرئيس والكونغرس وجعل هذه الدبلوماسية أحد املكونات الرئيسية لعملية تنفيذ الـ            
.األمريكية وخطوة حيوية حنو أمنها

إعادة الـتفكري يف    و هذا يتطلب إعادة التفكري اجلدي يف أدوار هذه الدبلوماسية ويف الوقت نفسه              
الكيفية اليت تصاغ ا السياسة اخلارجية األمريكية وفق إستراتيجية وأبعاد الدبلوماسية الشعبية غري الرمسيـة               

اح إستراتيجية جديدة لتعزيز أهدافها ووسائلها يف تنفيذ أهداف وأولويات السياسة اخلارجية  وهذا يتطلب اقتر  
.األمريكية

:إستراتيجية إعادة صياغة السياسة اخلارجية األمريكية وفق أبعاد الدبلوماسية الشعبية-املطلب الثاين
يز عالقاا بالعامل وحتسني صورا يف      إن اجلهود اليت تبذهلا الواليات املتحدة األمريكية الرامية إىل تعز         

العامل هي جهود دون الوسط كما سبق الذكر، ويف ظل التحديات اليت تواجهها تـستغل املـساعي األمريكيـة          
وذلـك مـن   ،لالنطالق يف هذا املسار والذهاب إىل أبعد من جمرد خماطبة احلكومات للتواصل مع شعوب العامل     

شعبية ذات الطابع غري الرمسي تكون واضحة وتنطوي على قدر كـبري مـن   خالل إستراتيجية للدبلوماسية ال  
الشفافية يف ممارساا بشكل يسمح بإعطاء النصائح للخارجية األمريكية واإلشارة إىل السبيل األمثل لتطـوير           

مـن  من خالل تطويق املشاعراملناهضة ألمريكا كجـزء         ،الدبلوماسية الشعبية وفق أهدافها وأبعادها الرئيسية     

.26نادية حممود مصطفى، مرجع سابق، ص -395
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الدبلوماسية الشعبية ،األمر الذي يسمح هلا بإقامة شبكة من العالقات بني الشعوب تكون مبثابة السياق العام الذي           
.تعمل من خالله الدبلوماسية الرمسية لتنفيذ أهداف السياسة اخلارجية األمريكية

يت تـستطيع ـا أن   لذلك فإن الواليات املتحدة األمريكية يف حاجة إىل إعادة استكشاف الكيفية ال           
اللجنة احلزبيـة الثنائيـة برئاسـة ريتـشارد أرميتـاج           وهي اخلالصة اليت انتهت إليها       قوة ذكية تتحول إىل   

"Richard Armitage"   نائب وزير اخلارجية السابق يف إدارة بوش وذلك مبساعدة مركـز الدراسـات
ي والدميقراطي يف الكونغرس األمريكي والنخبة      اإلستراتيجية والدولية يف واشنطن وأيضا أعضاء احلزبني اجلمهور       

.احلاكمة ومجاعات ضغط من سفراء سابقني وضباط عسكريني متقاعدين ورؤساء منظمات غري حكومية
مفادها أن الصورة األمريكية والنفوذ األمريكي يف العـامل قـد           حيث انتهت اللجنة إىل خالصة      

دة األمريكية البد هلا من صـياغة إسـتراتيجية جديـدة يف            اخنفض يف السنوات األخرية وأن الواليات املتح      
سياستها اخلارجية وفق أبعاد الدبلوماسية الشعبية بصورة تسمح هلا بالتحول من تـصدير اخلـوف إىل بـث              

396.التفاؤل يف تسيري عالقاا الدولية وتنميتها واحترام حدودها مع شعوب العامل

11تراتيجية الدبلوماسية العامة قد تعزز بعـد أحـداث          واجلدير بالذكر أن التركيز على إعادة إس      
العثور على رسالة لكـسب عقـول وأفكـار         سبتمرب أين بدأت الدبلوماسية األمريكية تسعى من أجل حماولة          

وهنا تفطنت الواليات املتحدة األمريكية إىل أن املشكلة ليـست يف            ،الشعوب املتشككة يف السياسة األمريكية    
املشكل يكمن يف إستراتيجية صياغة هذه الرسالة فكان عليها االستفادة من خملفـات احلـرب                هذه الرسالة وإمنا  

الباردة وإستراتيجياا وتعزيز سياسة معركة القلوب واألفكار حيث صرح أحد أعمـدة الـدوائر الـسياسية يف                
جة للدفاع عـن أفكارنـا   إن إستراتيجيتنا هي متاما كما فعلنا يف احلرب الباردة فنحن حبا"واشنطن حينما قال  

397".بقوة فالتواصل هو اإلستراتيجية

لذلك فإن الدبلوماسية الشعبية األمريكية حتتاج إىل إستراتيجية جديدة تركز على كسب العقـول يف     
ولعل أهم خطوة تبدأ ا هذه اإلستراتيجية هي سد الفجوة بني األمريكيني والعامل اخلـارجي وتعزيـز                  ،اخلارج

مع أخذ برنامج فولربايت وفرق السالم األمريكير من خالل برامج أكثر فعالية وتطويرها مثل سياسة مد اجلسو  
بعني االعتبار التحديات اليت تواجه ممارسات احلكومة األمريكية خاصة مع تزايد نفوذ اجلهات الفاعلة من غـري                 

398.الدول

مريكية باعتبار البوابة الـيت     املقاربات البد من دجمها يف عمليات السياسة اخلارجية األ        وكل هذه   
،وهذا أكيد يتطلب إعادة التفكري يف الكيفية اليت تصوغ ا الواليات           تسمح خبروج أنشطة الدبلوماسية الشعبية      

.1428، ذو احلجة 2007ديسمرب 16، العدد الصادر يف جريدة اجلريدة، أمريكا واستعادة القوة الذكية،جوزيف س، ناي االبن-396
http://www.aljareeda.com/aljarida/article.aspx?id=378. 13 13/09/2008.
397 - R.S. Labaran, suitching ,the stratigic focus of American Public diplomacy forget Battles,
nink bridges, forugn policy in focus, A think tank withat walls” http://www.fpif.org/02/12/2008.
398 - Op.cit.
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املتحدة األمريكية سياستها اخلارجية من خالل رسم إستراتيجيتها وصياغتها وفق طابع أكثر حساسية لـشواغل               
.الدبلوماسية الشعبية،
الـذي كـان مـديرا لوكالـة     " Idward Morow"إدوارد مورو السياق كانويف هذا

دخال مسؤويل الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية يف ما يسميه مبراحل          االستعالمات األمريكية يبحث دائما على إ     
األمر الذي قـد    ،أي إشراكهم يف عملية صنع السياسة اخلارجية      " كوارث السقوط "اإلطالق وليس فقط يف     

:عديسا
.ضمان أن يكون صانعوا السياسة واعني لرد الفعل املرجح للرأي العام األجنيب إزاء سياسة قادته-1
.النصح بكيفية توصيل السياسات على أفضل وجه مقنع جلمهور أجنيب-2
399.ضمان أن يكون الدبلوماسيون الرمسيون مستعدين لشرح وتفسري السياسات قبل إعالا-3

الدبلوماسية البد أن يكون جزءا مكمال للسياسة اخلارجية ولـيس           هذا النوع من  وهذا يعين أن    
، معىن ذلك أنه يتعني أن تؤخذ بعني االعتبار يف الوقت نفسه الذي             عنصرا ميكن االعتماد عليه يف حاالت نادرة      

جيري فيه صنع السياسة اخلارجية مث تنفيذها ،األمر الذي سيساعد على حتديد سياسات خارجية رشيدة وتفـسري                
كيفية مالئمة السياسات األمريكية مع قيم الدول األخرى ومصاحلها وليست فقط مصاحل الواليـات املتحـدة                

.األمريكية
ال بـد أن    فالواليات املتحدة األمريكية ومن خالل جهودها احلالية ملواجهة التحديات اليت تواجهها            

سية الشعبية يف صـناعة الـسياسة اخلارجيـة    تأخذ بعني االعتبار هذه اإلستراتيجية يف إشراك برامج الدبلوما    
خاصة يف أخطر قضاياها كمكافحة اإلرهاب والتغيري الدميقراطي وحتسني الصورة السيما يف الـبالد               ،األمريكية

العربية واإلسالمية اليت أصبحت من بني العالقات اليت تواجه فيها الواليات املتحدة األمريكية الكثري من التحديات          
400. دون إحداث التعاون واحلوارواليت حتول 

لذلك فهي حتاول التركيز على إستراتيجية استعمال الرصيد املعياري اهلائل كاالهتمام بالنقاش الديين             
الدائر يف العامل اإلسالمي والتعاون مع شركاء مسلمون يتمتعون بالنفوذ واملصداقية وهذا يتطلب تطوير اآلليـات                

لرباجمية هلذه املفاهيم وتنسيقها ألحداث احلوار الناجح بني الطرفني، مع أخذ بعني      والسياسات احملددة واألولويات ا   
وهذا األمر دفع بواضعوا السياسة األمريكيـة إىل        ،االعتبار االختالفات املوجودة بني الدول العربية واإلسالمية      

ات غـري الرمسيـة     ضرورة إشراك الدول ومجاعات املعارضة بل اإلسالم نفسه واألحزاب السياسية واجلهـ           
.ملساندا من أجل بلوغ هدف احلوار

.95سابق، ص بيترسون وآخرون،  مرجعبيتر -399
فريق العمل الذي حيظى بدعم احلزبني يؤيد نشر الدميقراطية يف العامل العريب الذي يشكل حتوال تارخييا بيان صحفي، جملس العالقات اخلارجية، - 400

.9ا، ص وحتديا فريد
http://www.CFR.ORG  13/02/2009.
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واملالحظ أن اهلدف الرئيسي الذي تسعى إليه الواليات املتحدة األمريكية من كل هذا هو اهلـدف                
سبتمرب من خالل محلة مكافحة اإلرهاب ،فالواليات املتحدة األمريكية الحظت أا         11الذي صقل بعد أحداث     
من خالل األنشطة اليت مارستها الدبلوماسية       ،بعد عدة سنوات من احلرب على اإلرهاب      مل حتقق التقدم املطلوب     

" Karin Hyouz"كـارين هيـوز   الشعبية يف عهد إدارة جورج بوش حتت إشراف وكيلة وزارة اخلارجية 
ية مبساعدة فرقة عمل معينة باالتصاالت اإلستراتيجية بتشكيل وكالـة اإلسـتراتيج           2007واليت قامت يف ماي     

الوطنية لالتصاالت اإلستراتيجية والدبلوماسية العامة، واليت تعىن بتكتيكات الدبلوماسية الـشعبية واالتـصاالت             
اإلستراتيجية يف مواجهة مشكلة اإلرهاب وإلغاء سوء الفهم بني الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول خاصة               

.401ألمريكية تريد القضاء على اإلسالممع العامل العريب الذي يعتقد أن الواليات املتحدة ا

بصقل وثيقة إستراتيجية ملواجهـة  " Karin Hyouz"ويف هذا السياق قامت كارين هيوز 
:هذه التحديات حيث تضمنت ما يلي

من ،ينبغي على اإلدارة حتديد الدبلوماسية العامة أو الشعبية وتعزيز املصاحل األمريكية واألمن الدوليني      -1
م والتأثري على الرأي العام األجنيب وتوسع نطاق احلوار بني أمريكا واجلهـات غـري   خالل التفاه 

.الرمسية من وسائل إعالم وأحزاب ومجاعات ضغط ومنظمات غري حكومية
مـن خـالل     لشرح طريقة عمل الدبلوماسية العامة غري الرمسية      وضع جمموعة من املبادئ النظرية      -2

.األجنيبحماولة االستجابة الحتياجات اجلمهور
حتديد حدود السلطة والتركيز على املساءلة وهذه اإلستراتيجية جيب أن حتدد بشكل واضـح مـن                -3

عنصري التوجيه والتحكيم بني الوكاالت التابعة جلهاز الدبلوماسية الشعبية وذلك بالتنسيق مع  خالل  
.اجلهات الرمسية

اجلماهري مع فهم طبيعة القادة وتطبيق       وعناصر االختالف بني هذه    حتديد طبيعة اجلماهري  إستراتيجية  -4
.هذه اإلستراتيجية من خالل رسائلها إىل مجيع أحناء العامل وليس فقط لبلدان معينة

بنشاط تقييم جهود الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية يف مجيع أحناء        إنشاء مراكز مستقلة حبيث تقوم      -5
402.مارسةالعامل بشكل يسمح هلا بتدارك النقائص على مستوى امل

اإلستراتيجية هي إستراتيجية تعكس طبيعة اجلهـود الـيت قامـت ـا             وجتدر اإلشارة أن هذه     
الدبلوماسية الشعبية من خالل حتديد النقائص اليت حالت دون تعزيز فعاليتها يف تنفيذ أهـداف وأولويـات                 

401 - Hell C. Dole, US public diplomacy: the search for a national strategy excutive
memorandume published by heritage foundation
http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/em1029.pdf 20/12/2008.
402 - Op.cit.
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قامت ا هذه الدبلوماسـية يف  وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على اجلهود غري الكافية اليت        ،السياسة اخلارجية 
.السنوات املاضية

تفعيل الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية وفق أهداف       ومن خالل املقاربات السابقة ميكن اإلشارة أن        
السياسة اخلارجية مل يعد مرتبط فحسب بزيادة املخصصات املالية اخلاصة ا أو إعادة تأهيل القـائمني علـى         

تبطة بأوجه القصور اهليكلية اليت أدت إلعاقة حتقيق الدبلوماسية الـشعبية ألهـداف   تنفيذها ،بل أصبحت مر  
السياسة اخلارجية يف عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش يف حتقيق التواصل بني شعوب الدول املختلفـة                

تعزيـز االرتبـاط   ولتفادي تضارب اجلهود بني اجلهات املختلفة املسؤولة عن تنفيذ هذا النوع من الدبلوماسية ول          
والتواصل مع اجلهات غري الرمسية من منظمات غري حكومية وهيئات اتمع املدين، واليت تتمتع بقدر كبري مـن                  

.املصداقية على املستوى الشعيب مقارنة باجلهات الرمسية 

بية وميكن الوقوف على إستراتيجية شاملة للواليات املتحدة األمريكية يف جمال الدبلوماسية الشع           
:غري الرمسية ميكن تلخيصها فيما يلي

خلق خطوات أوىل حنو 2003تقوية هيكل تنسيق الدبلوماسية الشعبية حيث اختذت اإلدارة يف سنة  -1
حبيث يساعد على حتديد إستراتيجيات االتـصاالت  ،هيكل تنسيق الدبلوماسية العامة بصورة فعالة  

ويل األفقي مللكية هذه اجلهود إىل وكالة احلكومـة         وتوجيه هياكل الدبلوماسية غري الرمسية ويف التخ      
.األمريكية واحللفاء والشركاء من اجلهات غري الرمسية

تنصت إىل الرأي العام األجنيب والشروع يف تقييم منظم لالسـتعداد           حتسني قدرة أمريكا على أن      -2
حبيث جيريها   شعبيةرباعية للدبلوماسية ال  وذلك عرب مراجعة     الدبلوماسي وحتديد أولويات اإلنفاق،   

وزير اخلارجية بالتشاور مع اللجنة االستشارية األمريكية بشأن الدبلوماسية الشعبية وهذا ما أدى إىل              
ضرورة إصدار توجيهات بقرار رئاسة خاصة ذا النوع من الدبلوماسية من خالل التزام أمريكا              

حبيث ،  ياسة اخلارجية األمريكية  بإصالح دبلوماسيتها غري الرمسية، وجعلها عنصرا مركزيا يف الس        
حيدد التوجيه بقرار رئاسي للخطوط العامة لإلستراتيجية اجلديدة ألمريكا ويوفر هيكل تنسيق لتعزيز             

403.األصول املدنية والعسكرية واحلكومية للدبلوماسية الشعبية

مبنظمـة  سات ما يطلق عليها يف بعض الدراو أ مستقلة للدبلوماسية الشعبية األمريكية   بناء مؤسسة   -3
حبيث تكون هذه " The USA world trust"الثقة بني الواليات املتحدة األمريكية والعامل 

املؤسسة مرتكزة على مجيع املبادرات املتعلقة بالدبلوماسية العامة واليت تتخطى العوائق البريوقراطيـة             
:وتسعى لتحقيق عدة أهداف حمورية أمههااليت تتسم ا املؤسسات احلكومية 

.97بيتر بيترسون وآخرون، مرجع سابق، ص -403
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Ø             تقدمي صورة أكثر دقة ومصداقية للواليات املتحدة األمريكية والعمل على تروجيها على املستوى
.العاملي

Ø   شراكة وثيقة مع منظمات غري حكومية وبرامج حملية للتنمية يف خمتلـف دول             إقامة عالقات
.العامل لدعم القيم املشتركة بني الواليات املتحدة األمريكية وباقي دول العامل

Øوسائل لقياس مدى حتقيق الدبلوماسية غري الرمسية ألهداف الـسياسة اخلارجيـة            خدام  است
404.وتعزيز أدوارها على املستوى العاملي يف حل الرتاعات الدولية وخلق احلواراألمريكية

وذلك من خالل حتديدها يف إطـار        من منظور مؤسسي  حماولة إحياء الدبلوماسية الشعبية األمريكية      -4
  من خالل جمموعة من الـربامج احملوريـة         التواصل مع اجلهات غري الرمسية ،      دف إىل إستراتيجي

الذي يهدف إىل متويل مبادرات حتسني صـورة  " America Program"كربنامج أمريكا 
Common values"صندوق دعم القيم املشتركة أمريكا على املستوى العاملي ،وأيضا هناك 

fund"     تمعات األجنبية الذين يسعون إىل ترسـيخ      الذي يقوم بتقدمي الدعم لقادة الرأي العام يف ا
405.القيم املشتركة مع الواليات املتحدة األمريكية

وذلك عـرب إصـالحات يف وزارة اخلارجيـة          ممارسات الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية    حتسني  -5
بلوماسيني األمـريكيني  حبيث هذه الدبلوماسية مركزية لعمل كل السفراء وغريهم من الد    ،األمريكية

الذين ينخرطون يف مهام أساسية للدبلوماسية الشعبية، هذا من جهة ومن جهة أخرى تسعى الواليات 
توسيع املدى الذي يعني فيه حاملوا رسائل أمريكـا إىل اخلـارج، الـذين              املتحدة األمريكية إىل    

مما يستطيع أن يفعله دبلوماسي بإمكام أن ينتقدوا العيوب يف مناطقهم بدرجة من املصداقية أكرب  
.أمريكي

وضع متويل الدبلوماسية غري الرمسية يف خط واحد مع دورها كمكون حيوي من مكونات السياسة               -6
ذلك ألن أمريكا اليوم ليس هلا أولويات أعلى من الدبلوماسية العامة أو            اخلارجية واألمن القومي ،   

.لك لتفادي ميش اجلهود الدبلوماسية غري الرمسية لذلك ينبغي متويلها مبستويات أعلى وذالشعبية،
ولتفعيل هذا االهتمام ذا النوع من الدبلوماسية يتم حشد دعم الكونغرس هلا وذلك من خالل زيادة 

وذلك ضمن هيكل تنـسيق      وهذا تقدير لروابط الدبلوماسية الشعبية بالسياسة اخلارجية      املصادر هلا،   
406.مسيةالدبلوماسية الشعبية غري الر

توسيع أنشطة الدبلوماسية الشعبية األمريكية من خالل املشاركة يف اجلهود الرئيسية املـؤثرة علـى               -7
الساحة الدولية كتشجيع مكافحة قوى التطرف والعنف لصاحل احلل السلمي للرتاعات الدولية وخلق      

.مؤسسة جديدة لتفعيل الدبلوماسية العامةحممد عبد اهللا يونس، -404
http://wwww.sourwalghad.net/index.php?inc shaw menu&dir=41&id=1488, Sunday, 22march
2009.

.املرجع نفسه-405
.102بيتر بترسون وآخرون، مرجع سابق، ص -406
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ن التعدديـة يف  وهذا يتحقق من خالل تعزيز الدميقراطية واحلكم الرشيد وضما        التسامح واحلوار،   
اتمعات وإشراكها يف سياستها جتاه العامل السيما قضية محاية حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب             

407.الدولية والوصول إىل حل سلمي ألزماا خاصة مع العراق وإيران وسوريا

لـشعبية  ويف األخري ميكن القول أن تطبيق هذه اإلستراتيجيات املعتمدة لتعزيز فعاليـة الدبلوماسـية ا              
إعادة التقييم إستراتيجيا لكيفية تنظيم وتنسيق ومتويل األمريكية ولتحقيق أهداف السياسة اخلارجية تتطلب أيضا 

.احلكومة األمريكية وفق متطلبات و أهداف السياسة اخلارجية

مشاكل و حتديات الدبلوماسية الشعبية األمريكية-املطلب الثالث
نتيجة استياء  مواتية لتحقيق الواليات املتحدة األمريكية ملصاحلها احليوية         لقد أضحت البيئة العاملية غري    

اليت طاملا روجت هلا الواليات املتحدة       الرأي العام العاملي من السياسات األمريكية املتعارضة مع القيم الراسخة         
استطالع ، ففي   اإلنسان الدميقراطية واحلكم الرشيد واحترام حقوق    األمريكية كثوابت لسياستها اخلارجية مثل      

BBCهليئـة اإلذاعـة الربيطانيـة       من جانب مركز خدمات استطالع الرأي العام التـابع           دولة 23للرأي  
"World Service Poll "     أن الواليات املتحدة األمريكية تؤثر بصورة سـلبية يف العـامل ،وقـد أشـار

متثل التهديد األكرب لدولتهم    يات املتحدة األمريكية    االستطالع يف بعض الدول كتركيا وكندا وأملانيا إىل أن الوال         
يف املستقبل وميكن تفسري تلك الوجهات املناوئة للواليات املتحدة األمريكية يف ضوء وجود إشكالية تتعلـق                
بالسياسة اخلارجية األمريكية تتمثل يف تعارضها مع القيم اتمعية األمريكية خاصة سياساا جتـاه العـراق                

408.وإيران

ولقد كانت كل هذه التحديات إحدى أهم اخلصائص اليت ميزت فترة إدارة الرئيس السابق جـورج                
زيـادة  اخنفضت خالهلا صورة أمريكا يف نظر العامل ،األمر الذي أدى إىل         ديليو بوش خالل مثاين سنوات سابقة       

.ة ذات األغلبية املسلمةمعاداة الواليات املتحدة األمريكية للكثري من البلدان السيما البلدان العربي
ويف ظل هذه الظروف ومع نتائج االنتخابات األمريكية اليت جاءت بفوز احلزب الـدميقراطي علـى                
احلزب اجلمهوري والذي كان له األثر يف توجهات الواليات املتحدة األمريكية يف صياغة سياستها اخلارجية جتاه                

لذلك فقد حدد    ،دة لتحقيق أهداف هذه السياسات اخلارجية     دول العامل من خالل حماولة وضع إستراتيجية جدي       
احلزب الدميقراطي بزعامة الرئيس اجلديد املنتخب باراك حسني أوباما إستراتيجيات جديدة خمالفة إلسـتراتيجية              

.الرئيس السابق جورج بوش جتاه العامل

407 - Strategic communication and public diplomacy, policy coordimating conmitte (PCC) ,US
national strategy for public diplomacy and strategic communication, P P 5,6.7.

رؤية جديدة لتفعيل الدبلوماسية العامة يف عهد أوباماحممد عبد اهللا يونس، -408
www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/663.htm -
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اليات املتحدة األمريكيـة    أكد الرئيس باراك أوباما على أن الو      ففي حفل تنصيبه للرئاسة األمريكية      
،مشريا إىل أن أمريكا لن ترضـخ ملـن أمسـاهم            هي صديقة لكل بلد يسعى من أجل تعزيز احلرية والصداقة         

هدفها األساسي هو حتسني صورا يف العامل وحل الرتاعات بني الدول على أسـاس احلـوار                باإلرهابيني فهي   
األمر الذي يفسر مقاربة مهمة هـي أن         ملتبادلة واالحترام، الدويل وسعيها إىل طريق جديد قائم على املصاحل ا        

دخول باراك أوباما إىل البيت األبيض هو انتصار للدميقراطية الغربية والذي سيترجم يف الدور الذي سيلعبه الرجل                 
الـدول  األسود يف البيت األبيض الرافض لنهج بوش القائم على شن احلروب ضد الدول اليت تسميها واشـنطن        

أن سياسة أمريكا اخلارجية جتاه العامل جيب أن تقـوم  حيث أكد يف خطابه ، "*"Rouge States.ارقةامل
على املواءمة القائمة على إبراز التعاون مع األمم األخرى فهو بذلك اختذ موقفا رافضا جتاه اآلراء اليت تقـول             

409.نعزاليةأنه ليس أمام أمريكا يف سياستها اخلارجية إال أن ختتار احلرب أو اال

فالتغيري يف املؤسسة الرئاسية يشكل حلظة إعادة صياغة التوجهات السياسية الرئيسية علـى املـستوى               
خصوصا إذا جاءت يف ظل سياسات متاثل ج إدارة الرئيس جورج بوش الذي أثار غضب الرأي العام                  ،اخلارجي

ومغامراته السلبية إلعادة مالمح الشرق األوسط      األمريكي والعاملي بسبب سياسته املوصوفة بالعدوانية واألحادية        
سعيا جللب حتول دميقراطي يف العـامل       عرب سياسات احلرب على اإلرهاب وإسقاطها لنظام طالبان يف أفغانستان           

.وصياغة جديدة للخارطة اإلقليمية ليكون الرأي العام العاملي ووسيلة ألا مصادر ديد أمريكا
هو حول ما إذا كان الرئيس األمريكي اجلديد باراك أوباما سيأيت بالتوازن   لذلك فإن اإلشكال املطروح   

أنه املفقود إزاء القضايا اليت تواجهها الواليات املتحدة األمريكية يف عالقاا مع العامل، ففي خطاباته ذكر الرئيس                 
سياسات األمريكية حنـو    ال يريد للواليات املتحدة األمريكية أن تكون عدوانية وهذا يتطلب حتديد وجهة ال            

.عهد جديد وخمتلف
فقد رفع أوباما منذ محلته االنتخابية وحىت صعوده على كرسي الرئاسة األمريكية شعارا جديدا حول               
طبيعة الدبلوماسية اليت يتوجب على الواليات املتحدة األمريكية انتهاجها يف ظل هذه التغريات واليت أطلـق                

الـشهري   جورج بـوش  الذي يستعمله كوسيلة ألاء سبع سنوات من تصنيف          عليها شعار احلوار الدبلوماسي   
واليت زادت من كره العامل ألمريكا وعمقت صـورا         الذي أفرز احلرب على اإلرهاب       "مبحور الشر "املسمى  

األمريكية ،واليت حياول أوباما أن يغريها عرب حقبة جديدة يف الدبلوماسية       الذهنية السالبة لدى الرأي العام العاملي     

* Rogue state is a term applied by some international theorists to states considered
threatening to the world's peace. This means meeting certain criteria, such as being ruled by
authoritarian regimes that severely restrict human rights, sponsor terrorism, and seek to
proliferate weapons of mass destruction The term is used most by the United States, though it
has been applied by other countries.

، العدد الصادر يوم السبت جملة العرب األسبوعي، انقالب أبيض مهادنة أوباما للعامل اإلسالمي خدعة إلنقاذ االقتصاد األمريكي،غادة احلواراين-409
.19، ص 2009جانفي 31
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احلوار بني الشعوب للوصول إىل تعزيز دميقراطية فعالة داخل البلدان اليت هي حباجة إليها واعتبار               حتت شعار   
410.أن دبلوماسية احلوار هي وجه آخر لعدة أنواع من الدبلوماسية البعيدة عن العدوان والعنف

را على وعده يف تغيري السياسة اخلارجية واملالحظ أن الرئيس باراك أوباما ومنذ توليه الرئاسة مازال مص         
، ففي أول مقابلة رمسية للبيت األبيض النهج الذي يكون أكثر مالءمة لتوجهات الرأي العام العاملي        األمريكية يف   

معاجلة الشارع  حتدث على نقطة مهمة اعتربها نقطة انطالق يف التغري وهي           " قناة العربية "لشبكة تلفزيون العرب    
واليت أعطت ردود أفعال إجيابية من طرف املسؤولني احلكوميني ،ولعل أهـم ردود األفعـال               المي  العريب واإلس 

فقد أكدت هذه   اإلجيابية هي تلك اليت صدرت عن قادة املنظمات غري احلكومية اجلهات الفاعلة من غري الدول،                
يدة يف العالقات األمريكية مع األخرية على مساندا هلذه السياسة ومساعدة الرئيس يف تنفيذ وعده ببداية جد           

، األمر الذي أدى بإدارة أوباما اىل وضع املزيد من التركيـز علـى جهـود            العامل وخاصة مع العرب واملسلمني    
411.الدبلوماسية الشعبية غري الرمسية وصياغة رسائل جديدة إىل العامل على أساس احلوار بني الشعوب

املـصلحة املتبادلـة    جديد إىل األمام يرتكـز علـى         حيث صرح الرئيس أوباما أنه يسعى إىل طريق       
، ولشعوب الدول الفقرية يتعهد بالعمل إىل جانبهم ملساعدم على التنمية، ذلك ألنه مل يعد يف       واالحترام املتبادل 

مل قد استطاعتنا أال نأبه للمعاناة اليت جتري خارج حدودنا وال أن تستهلك موارد العامل دون اعتبار للنتائج  ، فالعا               
ففي هذه الكلمات خلص الرئيس باراك أوباما رؤيته ملـستقبل عالقـات الواليـات    تغري وجيب أن نتغري معه،  

ألنه أدرك تراجع املكانة الدولية للواليـات املتحـدة          ،املتحدة األمريكية بدول العامل خاصة منها الدول النامية       
جتاه الذي يذهب إىل عسكرة السياسة اخلارجية األمريكية        األمريكية السيما على إثر إتباع السياسات السابقة واال       

.2001سبتمرب 11بعد أحداث 
هـي مرتبطـة بتفعيـل    لذلك فقد كانت رؤية أوباما لتفعيل تنفيذ السياسة اخلارجيـة األمريكيـة      

سية احلـوار   ملا هلا من دور يف دعم سياسته اجلديد يف انتهاج دبلوما           الدبلوماسية الشعبية األمريكية غري الرمسية    
412.على قوة الدبلوماسية وليس التركيز على دبلوماسية القوةوالتركيز 

"Josiph Nay"جوزيف نـاي  يف جامعة هارفورد " كينيدي"ويف هذا السياق يقول عميد كلية 
يف سياسة أمريكا اخلارجيـة أن إدارة أوبامـا   " Soft Power" "بالقوة الناعمة"الذي طور مفهوم ما يسمى 

اليت متلكها القوتان العسكرية واالقتصادية ألمريكا " Hard Power" "القوة الصلبة"توازنا بني سوف ختلق
يف التعامل مع التحديات اخلارجية ومنها إيران ،حيث أن هنـاك  " Soft Power"القوة الناعمة مع عناصر 

.19، ص 2009جانفي 31، العدد الصادر يوم السبت عيجملة العرب األسبو، من حمور الشر إىل دبلوماسية احلوارعبد اهللا إبراهيم الظاهر، -410
411 - Brigitte Nacose, rote to press,Obama:aim public diplomacy at largest audience, january 29
th ,2009 , http://. themorningsidepost.com/2009/01/note-to-president-obama-public-diplomacy-
must-aim-at-largest-audience/

.حممد عبد اهللا يونس، مرجع سابق-412
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Soft"عناصر القوة الناعمة رغبة واضحة يف أوساط اتمع اإليراين يف االنفتاح على اتمع األمريكي وعلى
Power "413. .وذلك من خالل سياسات التبادل الطاليب يف جامعات الواليات املتحدة األمريكية

يف عمليات  أوباما  إىل تأكيد سياسة     هيالري كلينتون من جهة أخرى تذهب وزيرة اخلارجية احلالية        
سرائيل األمنية والتطلعات الشرعية الـسياسية      السالم الدويل وذلك من خالل سياسة جديدة ستعاجل احتياجات إ         

وستتحدى بفعالية إيران لوقف برناجمها لتصنيع األسلحة النووية ورعايتها لإلرهاب وستقنع إيـران              ،للفلسطينيني
إطار إتباع دبلوماسية جديدة من نوع آخـر قـد تكـون            وسوريا بالتخلي عن سلوكها اخلطري وكل هذا يف         

الرمسيةالدبلوماسية الشعبية غري
وجتدر اإلشارة إىل إستراتيجية الرئيس باراك أوباما يف السياسة اخلارجية، هي إسـتراتيجية جريئـة               

، ذلك أن أوباما حيـاول      التحديات اليت تواجهها على املستوى االقتصادي ومواجهة األزمة العاملية        خاصة مع   
ملي باعتبارها مفتاح االقتصاد يف مجيع أحناء العـامل  احلفاظ على مكانة الواليات املتحدة األمريكية يف االقتصاد العا       

والذي يعترب الداعم الرئيسي للمساعدات اإلمنائية اليت تقدمها الواليـات         وربط األمن االقتصادي باألمن القومي    
414.املتحدة األمريكية لباقي دول العامل

تنميـة  والذي يتطلـب     داممبفهوم األمن املست  ومن هذا الطرح ارتبط اسم باراك أوباما مبا يسمى          
القدرات الدبلوماسية واستخدام مجيع الوسائل الرمسية وغري الرمسية لبناء عامل أكثر استقرارا وإتباع ج شامل               

لذلك فإنه   لقضايا السياسة اخلارجية تأخذ يف االعتبار الروابط املعقدة بني الواليات املتحدة األمريكية والعامل،            
وهذا أكيد يقترن بسياسته يف إعادة صياغة الكيفية ،ستدام هي السمة املميزة للرئيس أوبامايبدو أن مفهوم األمن امل

املناسبة للتعامل مع دول العامل وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أن الرئيس أوباما على استعداد كامل ألخذ                    
مبساندة األطراف غـري الرمسيـة مـن    الدبلوماسية الشعبية وإعادة رسم دور أمريكا يف العامل     زمام املبادرة يف    

415.املنظمات غري الرمسية ووسائل اإلعالم والرأي العام

وظهر ذلك من خالل اقتراحه إلستراتيجية فعالة يف تنسيق جهود هذا النوع من الدبلوماسية بشكل               
ة من خالل كاف مع جهود اجلهات احلكومية األخرى كوزارة الدفاع، حيث مت تنسيق جهود الدبلوماسية الشعبي             

جـيم  حتت إشراف وكيل اخلارجية للشؤون الدبلوماسية الشعبية         الوكالة اخلارجية لشؤون الدبلوماسية الشعبية    
ومركز مكافحة اإلرهاب الذي اعترب مبثابة تعاون على أعلى مستوى تصل " Jeam Glasman"جالمسان 

عبية وتوسيع نطاق نشاطاا يف محاية حقـوق        تفعيل الدبلوماسية الش  من خالله الواليات املتحدة األمريكية إىل       
2001.416سبتمرب 11اإلنسان واألمن اإلنساين ومكافحة خملفات أحداث 

، 1430حمرم 20، السبت 37، السنة 12800العدد جملة قضايا القدس،؟،"السالم للشرق األوسط"هل يفي أوباما بوعد هشام ملحم، -413
.39، ص 2009جانفي 17

.املرجع نفسه-414
415 - Gust Blogger, President Obama’s Foreign Policy: Public Diplomacy Is Front and Center ,
http://wonkroom.thinkprogress.org/2009/03/21/public-diplomacy/
416 - Kim R. Holmes. Ph, President elect Obama, we need a new kind of public diplomacy,
November 21 2008
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يف نـوفمرب  " Kristin M. Lord"كريستني لـورد  ويف هذا السياق أكدت دراسة أعدا 
Voice"دبلوماسية عامة أمريكا من أجل القـرن احلـادي والعـشرين    "أصوات أمريكا بعنوان 2008

America : U.S. public diplomacy for the 21st centry "  على مكانة الدبلوماسـية
للعالقات األمريكية مـع العـامل       مشروع بروكينجز الشعبية يف عهد أوباما، وقد نضمت الدراسة بالتنسيق مع          

" The Brookings projection US relation with the world islamic"اإلسالمي 
واليت تؤكد كلها على أمهية الدور       ،من اخلرباء والباحثني املتخصصني يف السياسة اخلارجية األمريكية        رؤى العديد 

الكبري الذي سيلعبه الرئيس أوباما يف تفعيل أنشطة الدبلوماسية غري الرمسية الشعبية خاصة وأنه سيواجه العديد من                 
ملستوى العاملي وتصاعد التحديات العامليـة النطـاق        كانتشار الدميقراطية على ا   التحديات واملتغريات احملورية    

األمر  الذي سوف يعكس طبيعة السياسات       و تأثري متنامي يف النظام الدويل،       وصعود فاعلني غري دوليني جدد ذ     
اليت البد من إنتهاجها قي سبيل مواجهة املشاكل و التحديات اليت حتول دون تفعيل الدبلوماسية الشعبية األمريكية    

.اللذي يتناسب  واخلصائص اتمعية و السياسية و اإلقتصادية و األمنية للواليات املتحدة األمريكية بالشك

http://www.heritage.org/press/commentary/ed112008.CFM.12/10/2008
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اخلامتة
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اخلـامتــة
إن املقاربات املهمة يف نطاق العالقات الدولية وجمريات األحداث اليت تشهدها الساحة الدولية توفر 

سياسة الدولية، ويف الوقت نفسه تفرض هذه األحداث والقضايا حتديات إمكانية هامة للتبصري يف كيفية صياغة ال
كبرية خاصة فيما يتعلق بدور وأمهية الدول وأنشطتها على املستوى اخلارجي وسياساا من أجل تعزيز فعالية هذه 

حتول حماولة تبين خطط تتماشى ومتطلبات السياسة الدولية من جهة وطبيعة القضايا اليتاألنشطة من خالل 
.دون حتقيق السالم واألمن بني الدول

ترمجة وهذه الدول باعتبارها وحدات دولية تسعى إىل حتقيق املصلحة الوطنية والقومية فهي حتاول دائما 
ففي إطار مفهوم العالقات الدولية والسياسة هذه املصاحل من خالل سياستها اخلارجية وأدواا الرئيسية،

لدبلوماسية هي اآللية اليت تسعى إىل تقريب وجهات النظر والتوفيق بني املصاحل أصبحت األداة ااخلارجية 
يف إطار ما تسعى إىل بلوغه من أهداف يف حركية التفاعل الدويل، وهذه اآللية من املتباينة هلذه الوحدات الدولية

من حيث قوة التأثري حسب طبيعة العمل الدبلوماسيمنطلقها السياسي ختتلف من وحدة دولية إىل أخرى وهذا 
أن االعتبارات حيثوذلك بالنظر إىل األهداف املرسومة يف دائرة السياسة اخلارجية ،والنتيجة أو احملصلة النهائية

السياسية هي الغالبة يف الظاهرة الدبلوماسية فحركة أي فاعل دويل ترتبط بالدرجة األوىل باملصلحة الوطنية هلذا 
.فيما يتعلق بعملية توزيع القيم على املستوى الدويلمبطالبه، مبعىن أا ترتبطالفاعل

تغيريات على إال أن تزايد وظائف هذه الوحدات الدولية يف جمال النشاط الدويل أدى إىل إحداث 
خيتلف كل االختالف عن مستوى املمارسة الدبلوماسية والذي أوجد ظروفا خمتلفة للنشاط الدبلوماسي

ذي تقوم به هذه الوحدات الدولية، والذي يغلب عليه الطابع الرمسي احلكومي، فزيادة النشاط الدبلوماسي ال
الذي زاد من عبء االهتمام بالشؤون االقتصادية والثقافية والصناعية زاد من تشابك العالقات الدولية األمر 

حلكومي من أجل العمل الدبلوماسي الرمسي الذي أصبح حباجة إىل مساندة أطراف أخرى بعيدة عن العمل ا
لذلك فإن هذا التطور تفعيل آليات الدبلوماسية الرمسية التقليدية لتحقيق أهداف وأولويات السياسة اخلارجية،

والتغيري الشامل يف أمناط النشاط الدبلوماسي أعطى ألطراف أخرى الدور املؤثر يف عملية تنفيذ السياسة اخلارجية 
واليت تتحدد غري الرمسي ضمن ما يسمى بالدبلوماسية غري الرمسيةعملها الدبلوماسي ذو الطابع من خالل 
تكملة أنشطة الدبلوماسية واليت تسعى إىل أنشطة دبلوماسية بعيدة عن الطابع احلكومي والرمسيأساسا يف 

هذه الدبلوماسية غري الرمسية اليت ختتلف عن ،الرمسية من أجل حتقيق أهداف وأولويات السياسة اخلارجية
.لوماسية الرمسية من خالل أنشطتها اليت تقوم ا الفواعل غري الرمسية غري احلكوميةالدب

تؤيد عملية االعتماد على املنظمات ظهرت العديد من االجتاهات القوية اليت فقدمن مما سبقانطالقا 
تعزيز العالقات وتفعيل وقد زاد االهتمام ا نتيجة تنامي دورها يف ،غري احلكومية يف ممارسة العمل الدبلوماسي

منظمات غري حكومية وهيئات وزادت بذلك نسبة التعامل مع جهود هذه الفواعل من ،دور الدبلوماسية الرمسية
اتمع املدين وزيادة االهتمام مبراكز البحث والفكر واملنظمات الدينية وقطاع اإلعالم والرأي العام وجمموعة 
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وذلك من خالل براجمها وإستراتيجياا ومبادئها ،ق اإلنسان والتنمية الشاملةاألفراد النشطاء يف جمال محاية حقو
يف تقدمي دعامات لتعزيز العمل الدبلوماسي وعمليات التعامل مع متغريات السياسات اخلارجية للدول من أجل 

.حتقيق أهدافها وأولوياا
ح ملختلف شرائح اتمع من لذلك فقد ازدادت أنشطة الدبلوماسية غري الرمسية وتوسعت بشكل مس

يف قضايا السياسة اخلارجية وهذا ما دفعهم إلجياد اآلالف من الوسائل والطرق بالتدخلخمتلف القطاعات 
وأصبحت هذه الدبلوماسية ،لتحقيق األهداف وإحالل السالم واحلوار بني الشعوب على أعلى املستويات

بالدميقراطية ومنظمات غري حكومية تعىن حبل هد دراسية تعىن تعمل من خالل برامج جامعية ومراكز للفكر ومعا
.الرتاعات ووقف احلروب

تعكس الوجه اآلخر للدبلوماسية الرمسية واملظهر األساسي وقد ارتبطت هذه الفواعل بدبلوماسية 
تها هي واليت ارتبطت أنشطللدبلوماسية غري الرمسية من خالل الدبلوماسية الشعبية أو العامة غري الرمسية

األخرى باجلماعات الدينية ومنظمات اتمع املدين والروابط املهنية ونقابات العمال ورجال األعمال من القطاع 
.اخلاص واألحزاب السياسية والنخبة احلاكمة ومجاعات الضغط

خماطبة الشعوب والرأي العام حيث يستهدف هذا النوع من الدبلوماسية عن طريق هذه الفواعل 
دف رعاية مصاحلها ري رمسية تشمل بذلك كل اجلوانب واألنشطة اليت تنخرط يف السياسة اخلارجية بصورة غ

دعم املصاحل الوطنية والقومية : أوالعلى األصعدة الرمسية وغري الرمسية لذلك فهي ترتبط بأمرين متكاملني مها 
تأثري يف اجلماهري األجنبية من أجل حتسني صورة الدول اجتاه العامل وإيصال املعلومات وال:للدول وثانيا

.الوصول إىل احلوار والتعاون بني الشعوب
مفهوم أصبحت تتناوله أدبيات العالقات الدولية والسياسة وهذا ما جعل الدبلوماسية الشعبية 

فعني حظي من خالهلا بأمهية كربى لدى الكثري من الشعوب من جهة وازدياد االهتمام باجلدل بني املدا،اخلارجية
واملعارضني على الدبلوماسية الشعبية ودورها يف السياسة اخلارجية من جهة أخرى، وذلك يف ظل التحوالت 
العاملية اليت وضعت على احملك سيادة الدولة القومية وعرضتها للكثري من االختبارات اليت وصلت بالبعض حلد 

.القول املبالغ من أننا يف عصر بدون دول وبدون سيادة
الدبلوماسية الشعبية أصبحت أداة يف يد الدول الكربى تستخدمها من أجل فإن املالحظ أن لذلك 

إجراء حوار مع شعوب الدول األخرى وضمان فهم شعوب العامل لبعضها البعض من خالل املبادئ والقيم 
السياسي من أجل من خالل التأثري يف صناع القرار،بالصورة اليت تضمن آلية حتقيق املصاحل الوطنية والقومية

وبالتايل الوصول إىل حتقيق ،بلورة سياستها وتعزيز جهودها يف تعميق التواصل واحلوار وحل الرتاعات الدولية
.اهلدف الرئيسي الذي ارتبطت به أنشطة هذا النوع من الدبلوماسيةأهداف وأولويات السياسة اخلارجية، وهو 

تسويق سياستها اخلارجية وحتسني ول الكربى من أجل وملا كانت الدبلوماسية الشعبية تتبناها الد
الواليات املتحدة األمريكية ليست استثناء على هذه القاعدة السيما بعد أن ، فإن صورا أمام العامل اخلارجي
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ومن هنا فقد اجتهدت الواليات املتحدة األمريكية يف جمال وجدت نفسها يف خانة الدول املسيطرة واملهيمنة،
واليت تعتربها دبلوماسية غري رمسية تساعدها على تقدمي نفسها للعامة باعتبارها الدولة اسية الشعبية الدبلوم

لنفسها ءاملدافعة على مبادئ الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان واملسامهة يف حل الرتاعات الدولية وإعطا
.صورة الصديقة وليست العدوة

تستخدمها الواليات املتحدة األمريكية من أجل تفكيك سوء وذا كانت الدبلوماسية الشعبية وسيلة
الفهم الذي قد ينشأ يف الدول والشعوب املختلفة من جراء اإلصرار على حتقيق أمريكا ملصاحلها يف العامل

لتايل ،وذلك من خالل سياساا املتمثلة يف عوملة الثقافة الدميقراطية وحتقيق التنمية يف مناطق خمتلفة من العامل وبا
.تعزيز املصاحل القومية

بعد إدراك سبتمرب11تفعيل دور هذه الدبلوماسية غري الرمسية قد برز مباشرة بعد أحداث ولعل 
الواليات املتحدة األمريكية بأن مثة خلال يف صورا لدى العامل، وهذا األمر قد أثر بصورة كبرية على سياساا 

ليب ، حيث تعاملت اإلدارة األمريكية مع األمر على أنه حقيقة واقعة جيب اخلارجية وأهدافها وأولوياا بشكل س
ذلك أن الواليات املتحدة األمريكية أدركت أمهية القوة الناعمة إىل جانب القوة ،التعامل معها حبرص شديد

لعراق ، وقد ظهر ذلك من خالل املواقف األمريكية جتاه دول العامل كاحلرب على االصلبة يف حتقيق أمنها
ومواقفها جتاه العامل العريب اإلسالمي، السيما يف محلتها ملكافحة اإلرهاب واليت حظيت بتعاطف عاملي غري 

لذلك فقد ارتبطت هذه ،عيل سياستها جتاه مكافحة اإلرهابمسبوق من خالل التزامها مبعايري أساسية لتف
ك التواصل مع الدول العربية لكسب تأييدها السياسة جبهود الدبلوماسية الشعبية واهلدف منها هو تعميق ذل

. يف احلرب على اإلرهاب
التأثري السليب على أهداف وأولويات السياسة اخلارجية األمريكية ولعل هذه األحداث كان هلا 

واليت ميكن القول أا مل حتقق أي شيء من أهداف ودعائم السياسة السيما يف فترة إدارة الرئيس السابق بوش
ة واليت تكاد من خالل مواقفها أن تكون كارثة يف جمال السياسة اخلارجية، وهو الوضع الذي هبطت معه اخلارجي

مكانة الواليات املتحدة األمريكية بالنسبة لدول العامل وخاصة بالنسبة للمناطق اليت أرادت اإلدارة أن تطبق فيها 
هذا السياق عرب ويف ،ان ومكافحة اإلرهابنشر الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسمفاهيمها وسياساا يف 

أنه يعتقد أنه على القائد األعلى للقوات املسلحة أن خيطو كل اخلطوات الدبلوماسية قبل إقحام القوات بوش
دبلوماسية القوة بدل القوة الدبلوماسية واإلعالن يف استخدام نظرية بوشوهذا ما عرب عن فشل العسكرية،

طور أسلوب التعامل مع الدول واالجتاه إىل التفاوض والتركيز على الدبلوماسية عن وقت الدبلوماسية وت
.الشعبية غري الرمسية

فهذه السياسات ونتيجة الستخدام آلية القوة العسكرية قد أمهلت يف فترة إدارة بوش غري أنه ومع 
لدميقراطي برئاسة باراك أوباما التحديات اجلديدة اليت تواجهها الواليات املتحدة األمريكية ومع وصول احلزب ا

إىل البيت األبيض أصبح ينظر إىل هذه التحديات بصورة خمالفة خاصة مع السياسة واإلستراتيجية اليت وعد ا 
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قضية نشر الدميقراطية مبناطق خمتلفة من العامل بدءا بالدول العربية واعتبارها والذي انطلق فيها من ،باراك أوباما
كيد على تكثيف احلديث عن انتهاكات حقوق اإلنسان ليصل إىل ربط أوضاع حقوق من أولوياته والتأ

اإلنسان والدميقراطية باملساعدات األمريكية من خالل تعزيز دور الوكالة املعنية بربامج اإلغاثة اإلنسانية 
تراتيجيته يف تبين واليت تتوافق وإس،واملنظمات غري احلكومية ضمن ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية غري الرمسية

دبلوماسية نشطة جتاه دول العامل وتفعيل هذه الدبلوماسية غري الرمسية وأدواا وبراجمها يف مكافحة الفقر وحل 
.الرتاعات الدولية وحتقيق احلوار والتواصل الدويل

ا على ركز خالهلتسعى اىل الدخول يف مرحلة إنتقالية تالواليات املتحدة االمريكيةوهذا ما يفسر أن 
حل املشاكل اليت متثل ديدا ألمن أمريكا وعلى رأسها العراق وإيران ودفع عجلة السالم لألمام وتبين 
سياسات واقعية جتاه دول العامل ودعم استقرارها من أجل حتقيق أهداف وأولويات السياسة اخلارجية 

و فتح الباب أمام الواليات املتحدة واحلل هوإعادة تلميع صورة الواليات املتحدة األمريكية، ،األمريكية
األمريكية ملخاطبة الشعوب والتواصل معها مباشرة وكسب عقوهلا وقلوا إلحالل السالم الدويل وحل 

وهذا يتطلب تفعيل برامج وأنشطة الدبلوماسية غري الرمسية األمريكية املتمثلة يف ، املشاكل بطرق سلمية
.الدبلوماسية الشعبية

سبق ميكن اخلروج مبجموعة من التوصيات  اليت البد من اإلعتماد عليها  من أجل و انطالقا مما 
:غري الرمسيةتفعيل هذا النوع من الدبلوماسية و تعزيز أدوار فواعلها 

وآفاق التعاون املشترك بني الدول  و مبضاعفة أنشطة الدبلوماسية غري الرمسية وتفعيل براجمها -
يف تنفيذ السياسات اخلارجية للدول  و تعزيز آلية احلوار و سياسات التعاون بني ذلك ملا هلذه األداة من دور

الشعوبو األمم 
تنطوي على األهداف احملورية و على الوسائل إعداد إستراتيجية جديدة للدبلوماسية غري الرمسية-

واالرتقاء بقدرات الدول الرئيسية من أجل حتقيقها على املدى البعيد وإعداد خطط تسوية للتعامل فيما بني
.املؤسسات غري الرمسية املسؤولة عن تنفيذ أنشطة الدبلوماسية الشعبية

برامج التنويع يف أنشطة هذا النوع من الدبلوماسية الستيعاب طبيعة القضايا وذلك من خالل -
ة أكرب من النشاط املساعدات اإلنسانية وبرامج الشراكة اإلستراتيجية والتواصل الثقايف مع اإلفادة بصور

ألداء هذه الربامج السيما ،املتنامي للمنظمات غري احلكومية األمريكية ومجاعات الضغط واجلهات غري الرمسية
.إخل...منظمات مراقبة حقوق اإلنسان والتنمية 

وختصيص املزيد من املوارد ،إدماج هذا النوع من الدبلوماسية يف صياغة القرارات وتنفيذها-
يف جمال الدبلوماسية غري الرمسية و ذلك من خالل زيادة اإلتصال بني و سائلها لربامج جيدة التصميم واإلعداد 

غري الرمسية و اجلهات احلكومية دف حتقيق أولويات و أهداف السياسة اخلارجية للدول على أعلى 
.املستويات و بالتايل وضع إطار موحد للتعامل بني الدول 
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ووسائل اإلعالم و تفعيل ممارساا م اجلهات غري الرمسية املمثلة يف املنظمات غري احلكوميةدع-
من دورها املتنامي مبا من أجل بشكل يسمح هلا باملشاركة الفعالة يف إطار عملها الدبلوماسي و هذا انطالقا 

.يتماشى و التغريات الدولية الراهنة 
من ،يتماشى و أهداف السياسة اخلارجية األمريكيةة األمريكية مبا تفعيل الدبلوماسية الشعبي-

خالل  ترجيح املصاحل القومية األمريكية ، ذلك أن الواقع هو أن مصاحل أمريكا القومية يف هذا العامل املترابط ال 
.تسامح رأي الشعوب األخرىميكن ترجيحها دون دعم أو على األقل 

إدماج ردود األفعال اجلماهريية اخلارجية األمريكية وذلك من خالل تعزيز أهداف السياسة -
مع األخذ بعني االعتبار جديا ما الذي ،ضمن أي معادلة دبلوماسية ترمي إىل محاية الواليات املتحدة األمريكية

.لدى العاملل حمولة تلمع أكثر لصورة أمريكا يفكر فيه العامل ،من خال
إستراتيجية جديدة للدبلوماسية الشعبية األمريكية غري الرمسية مبا إعادة صياغة-

، ذلك أن حتديات الدبلوماسية األمريكية يف العقود يتناسب و حتديات و مشاكل هذا النوع من الدبلوماسية
ى التغلب وإمنا يف تساعد علاملقبلة ال تكمن يف العمل على إعادة هيمنة الواليات املتحدة األمريكية على العامل 

على صورة أمريكا العدواين والتصرفات األحادية يف اخلارج ، وحماولة حل املشاكل الدولية حتت غطاء سياسة 
العمل الدبلوماسي غري الرمسي و عدم ميش اجلهات غي الرمسية ، و هذا من خالل عوملة الدميوقراطية 

.اخل....غري الدولكالقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة من 
األداة لذلك ميكن القول أن الدبلوماسية غري الرمسية و من خالل دورها  املتنامي أصبحت هي 

ئدة يف جمال الدبلوماسية االرئيسية للسياسات اخلارجية للدول،و السياسة اخلارجية األمريكية باعتبارها الر
القطاع اخلاص واملنظمات هات من غري الدول يف خاصة إذا شاركت يف تفعيلها جالشعبية غري الرمسية، 

.احلكومية واليت جتسدها برامج وأنشطة هذا النوع من الدبلوماسية
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املراجع باللغة العربية - 1

الكتبـ 
: ثانية بريوت، الطبعة الاألمريكية-صناعة الكراهية يف العالقات العربيةأمحد أمحد يوسف و محزة ممدوح، ـ 

.2004مركز دراسات الوحدة العربية ،  أغسطس، 
.1986املكتبة الوطنية،  : ،  ب ط ،بغدادعلم االجتماع السياسياألسود صادق ، ـ 
منشورات اجلامعة املفتوحة، : ، الطبعة الرابعة ،القاهرةالعالقات السياسية الدولية، البدوي عدنان طه ـ 

1998
،ب ط، مدخل اىل دراسة الشركات اإلحتكارية متعددة اجلنسيات النفط و التنميةاألتريب حممد صبحي ، ـ 

1977, والنشرللصحافهالثورهدار.بغداد 
الصهيوين دراسة يف احلركة -البعد الديين يف السياسة األمريكية جتاه الصراع العريباحلسن يوسف ، ـ 

.،1990مركز دراسات الوحدة العربية ، فرباير : لبنان ، الطبعة األوىل ، بريوت،املسيحية األصولية األمريكية
، اجلزء الثالث ،الطبعة األوىل التنمية السياسية، دراسة يف االجتماع السياسيالزيات السيد عبد احلليم ، ـ 

دار املعرفة اجلامعية،: ،األزاريطة
.2002امعة املفتوحة، اجل:طرابلس ، ، الطبعة االوىل الدبلوماسيةشفيق عبد الرزاق، ـ السامرائي 

ط .، ، بالدبلوماسية وتطورها وقواعدها ونظام احلصانات واالمتيازات الدبلوماسيةالشامي علي حسني ، ـ 
.ب سنة.دار العلم للماليني: لبنان 

، الطبعة واألمريكيمن حيكم أمريكا فعال؟ السيطرة اخلفية لليهود دراسة يف اإلعالم الغريب العريطي حيي ، . ـ 
.دار الرشد: وىل ، بريوتاأل

:، جامعة امللك سعود،الرياضاليمني املسيحي وتأثريه على السياسة األمريكية،مجعانبنعبداهللالغامديـ 
.245111451اململكة العربية السعودية، ص ب 

.2001مكتبة الشروق، ، :القاهرة،، الطبعة األوىلاألمريكي التائه يف الشرق األوسط، ـ الغمري عاطف 
دار الثقافة للنشر والتوزيع، :،عمان، الطبعة األوىل ، الدبوماسية بني النظرية والتطبيقاالقتالوي سهيل حسني ـ 

2006، اإلصدار األول، 
.1987الربيعان للنشر، ، :، الكويت أصول النظم السياسية املقارنةاملنويف كمال ، ـ 
علم والسياسة والعالقات : ، ترمجة عادل زقاغالليربايل بنيويلفدرالية والسالم، منظور اأندري مورافسيك ، ـ 

، 2005، 1، عدد 1الدولية، قراءات عاملية جملد 
مكتبة مدبويل :،القاهرة ، ب ط مناهضة العوملة حركة املنظمات الشعبية يف العاملأمني مسري أوتار فرانسوا ـ 

2004للتوزيع والنشر، ، 
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منشأة :،اإلسكندرية، مصر 1ط، أصول العالقات السياسية الدوليةنا، فتيحة النرباوي، حممد نصر مهـ 
1985املعارف، ،  

14املكتب اجلامعي احلديث، :، األزاربطة، إسكندرية السياسة بني النمذجة واحملاكاةأبوعامود حممد سعد ، ـ 
.2004ش دينوقراط، ، 

1985رياض، ، الماضيها، حاضرها، مستقبلها: الدبلوماسيةبركات مجال ، ـ 
مكتبة األجنلو املصرية، ، :، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية املدخل يف علم السياسة، بطرس بطرس غايلـ 

1998،
املكتب : طة مصر، االزاريالسياسة اخلارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدةعبد الرمحن يوسف بن حارب، ـ 

1999اجلامعي احلديث،
الس الوطين للثقافة والفنون : ،الكويتالطبعة الثانية، اجلزء الثاين، حلداثة إىل العوملةمن اتيموتز روبريتس ، ـ 

.2004واآلداب، ، 
2004دار النهضة العربية، :، القاهرة، الدبلوماسية يف عصر العوملةمجعة أمحد حممد ـ 
مريكية، ترمجة حممد بن أمحد مفيت، ، جامعة متيل، الواليات املتحدة األ، تفسري السياسة اخلارجيةجنسن لويد ـ 

عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك : اململكة العربية السعودية ، حممد السيد سليم، الطبعة األوىل 
1409، 1989سعود،

مكتبة مدبويل للطباعة :، القاهرة، مصرب ط ، ، احلركات االجتماعية يف العامل العريبخليل عزة عبد احملسن ـ 
2006زيع،والنشر والتو

1999.منشورات الكرمل ، :،  ب ط ، األردنصنع السياسة األمريكية والعرب، ربيع حممد عبد العزيز ـ 
مركز :القاهرة ، 1الطبعة ،، ترمجة املشري حممد عبد احلليم أبو غزالة نصر بال حرب، ريتشارد نيكسون ـ 

.1988األهرام للترمجة والنشر، 
،اجلمعية :القاهرة، ، ترمجة حممد مصطفى غنيم، ب طعالم والسياسة اخلارجيةوسائل اإلسرفايت سيمون ، ـ 

.2001،املصرية للنشر واملعرفة والثقافة العاملية
.1998مكتبة النهضة املصرية، ، : ،القاهرة ، الطبعة الثانية ، حتليل السياسة اخلارجيةسليم حممد السيد ـ 
.1997مركز الدراسات العريب، ، ، :، بريوتالطبعة األوىل، يكيالقرار السياسي األمرالسليمي منصف،ـ 
.1990رياض املرسى للكتب والنشر،: لندن ، 1، الطبعة نظام أمريكا والعربهشام شرايب،ـ 
.2008، 1429عامل الكتب، :،القاهرة، الطبعة األوىل نظرات يف العالقات الدولية، شليب السيد أمني ـ 
.2008، 1429عامل الكتب،: القاهرة ، الطبعة األوىل نظرات يف العالقات الدولية،، شليب السيد أمني ـ 
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فض الرتاعات يف الفكر واملمارسة الغربية، الكتاب األول الدبلوماسية الوقائية عبد الغفار حممد أمحد ، ـ 
هومة للطباعة والنشر والتوزيعدار : اجلزائر، وصنع السالم، اجلزء الثاين، لنظم الوقائية احلكومية وغري احلكومية

 ،2004.
مكتبة األجنلو املصرية، ،:لبنان،بريوت، الطبعة الثانية،املدخل يف علم السياسةغايل بطرس بطرس ، ـ 

1998
مركز دراسات الوحدة : بريوت، لبنان ،، ، الطبعة األوىلالوطن العريب يف السياسة األمريكيةغريب إدموند ، ـ 

.2002مرب العربية ، نوف
.1988ترمجة ونشر دار التقدم ، ، :، موسكو 1، الطبعةوكالة املخابرات املركزية بدون قناعغيف سر ، ـ 
دار الساقي، :، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل القوة الثالثة املؤسسات العاملية عرب احلدود القوميةفلوريين آن ، ـ 

2005مركز البايطني للترمجة، ، 
.1996مكتبة لبنان :، بريوت معجم الديبلوماسية والعالقات الدويلة مسوحى ، فوق العادـ 
دار النهضة العربية للتأليف والترمجة، ، : ،القاهرة ، الطبعة األوىلالدبلوماسية احلديثةفوق العادة مسوحي ، ـ 

1973.
ترمجة مالك فاضل البديري، ، الدبلوماسية من القرن السابع عشر حىت بداية احلرب الباردةكسنجر هنري ،ـ 

.1995عمان األهلية للنشر والتوزيع، :األردن ،الطبعة األوىل
ELGA ، ،1994منشورات :،فاليتا، مالطا ب ط ،السياسة اخلارجية، زايد عبيد اهللا مصباحـ 
1997منشورات ذات السالسل، ،:،الكويت، ب ط نظرية السياسة الدوليةإمساعيل صربي مقلد، ـ 
.1997مركز الدراسات العريب ، :، الطبعة األوىل، بريوتالقرار السياسي األمريكيف السليمي ،منصـ 
املكتب اجلامعي :اإلسكندرية، القاهرة ، الطبعة األوىل، العالقات الدولية بني العوملة واألمركةحممد نصر مهنا، ـ 

،2006احلديث، 
، املكتبة اجلامعية اإلزاريطة: اإلسكندرية،عامل متغريمدخل إىل علم العالقات الدولية يفحممد نصر مهنا،ـ 

2000.
،1993، ب ط: ،السودانالطبعة األوىل ،فن النظرية الدبلوماسيةعطا حممد صاحل زهرة، ـ 
،مصر: اإلسكندرية ، الطبعة األوىل ، تاريخ العالقات الدولية و احلضارة احلديثةهريدي علي صالح أمحد ، ـ 

.2003النشر  لطباعةدار الوفاء ل
: القاهرة، الطبعة الثانية، املسيح اليهود واية العامل، املسيحية السياسية واألصولية يف أمريكاهالل رضا ، ـ 

.2001، مكتبة الشروق
نظريات العالقات الدولية، عامل واحد ونظريات متعددة، يف علم السياسة والعالقات ، وولت ستيفن ـ 

، 2005، 1، عدد 1ل زقاغ ، قراءات عاملية جملد ، ترمجة عادالدولية
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الدورياتواالت
الة السودانية للدراسات ، "دبلوماسية القرن القادم بني البعد الثقايف والنهج العلمي"البكري بشري ، ـ 

.، الد األول، 2000، العدد األول، الدبلوماسية
جملة العرب ، "اما للعامل اإلسالمي خدعة إلنقاذ االقتصاد األمريكيانقالب أبيض مهادنة أوب"، احلواراين غادة ـ 

2009جانفي 31، العدد الصادر يوم السبت األسبوعي
مركز الدراسات السياسية ،"هل متكنت الدبلوماسية العامة من إصالح الصورة األمريكية" ،السمان أمحدـ 

2005تمرب ، سبملف األهرام اإلستراتيجيواإلستراتيجية باألهرام، 
، لبنان، مركز الدراسات الوحدة العربية، العدد جملة املستقبل العريب،"حتديات إستراتيجية"إمساعيل ، الشطي ـ 

.2002، سبتمرب 283
، العدد الصادر يوم جملة العرب األسبوعي، "من حمور الشر إىل دبلوماسية احلوار"الظاهر عبد اهللا إبراهيم ، ـ 

.2009جانفي 31السبت 
، جملة احلوار "السياسية وأثرها على صناعة القرار السياسي اخلارجيالثقافة"،  الفطيسي حممد بن سعيد ـ 

2008أفريل 29، 2266العدد ،املتمدن
، العدد جملة الدبلوماسي، " دور الرأي العام ووسائل اإلعالم يف صنع السياسة اخلارجية"أبو زيد فاروق ، ـ 

.، معهد الدراسات الدبلوماسية وزارة اخلارجية، اململكة العربية السعودية1984، أفريل1404الرابع، رجب 
،جملة السياسة اخلارجية األمريكية، "21السياسة اخلارجية األمريكية يف القرن "،  برامج اإلعالم اخلارجيـ 

.2006، أيلول سبتمرب 3، العدد 11وزارة اخلارجية األمريكية ، الد 
2008أفريل 4، عدد جملة العرب،"إىل أين؟... قوى التحرر العريب"، بكرية عدنان ـ 
سبتمرب 30اجلزائر، العدد الصادر يف جريدة اليوم،،"والسلطة الفاعلة..... السلطة الرابعة"بوغرار حممد ، ـ 

2003.
ألمريكية والشرق مستقبل املنطقة متعلق إىل حد كبري وية الرئيس املقبل مرشحو الرئاسة ا"بريت روين ، ـ 

ربيع الثاين، 16أبريل، 22، الثالثاء 5873، السنة التاسعة عشر، العدد جريدة القدس العربية، "األوسط
.هـ1429

، "دور مجاعات الضغط يف تشكيل سياسات الواليات املتحدة األمريكية يف الشرق األوسط"تريي جانيس ، ـ 
.2000نوفمرب ،261، العدد 23، السنة جملة املستقبل العريب

ربيع 20، اخلميس 8584، العدد "جملة الشرق األوسطالدبلوماسية بني الدول واألعمال، "حيبقة لويس ، ـ 
2002ماي 30هـ، 1923األول 

جملة ،"السياسة اخلارجية األمريكية جتاه سوريا بعد أحداث احلادي عشر أيلول"دغالوي منال أمحد إبراهيم ،ـ 
23/8/2007صادريف ، العدد الفلسطينيات
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يونيو -هـ1412، العدد اخلامس عشر ذو احلجة جملة الدبلوماسي، "الدبلوماسية احلديثة"رشوان حسن ،ـ 
1992

، ديسمرب 1410، العدد الثاين عشر، مجادى األوىل ، جملة الدبلوماسي"الدبلوماسية املعاصرة"رشوان حسن ، ـ 
.م1989

، 34، السنة 132، العدد جملة السياسة الدولية"األكادميية تنافر أم تعاون؟الدبلوماسية و"شليب السيد أمني ،ـ 
1998جانفي 

، مركز الدراسات جملة السياسة الدولية، "دور الدين يف السياسة اخلارجية األمريكية"عبد الشايف عصام ،ـ 
.153، العدد 38للوحدة القولية، مطابع أهرام التجارية، مصر، الد 

، السنة ، جملة السياسة الدولية"مؤسسات صنع القرار األمريكي وإدارة األزمة العراقية"يف عصام ، عبد الشاـ 
.2003أفريل 152، العدد 39
جريدة ، "والسياسة اخلارجية األمريكية) Think Tnank(مؤسسات الفكر والرأي "عبد العاطي عمرو ، ـ 

.2008.07.01، العدد الصادر يف املؤمتر
، خريف 111، العدد جملة شؤون عربية، "البنية السياسية األمريكية ودورها يف صنع القرار"خالد ،عبد اهللا ـ 

.، واألمانة العامة جلامعة الدول العربية2002
، مقابلة مع "نقوش على ذاكرة اإلعالم والسياسة"عبد اهللا حممد عبد الكرمي و أبو صاحل بتول عبد الرمحان ، ـ 

، وزارة اخلارجية، اخلرطوم، السودان، العدد الة السودانية للدراسات الدبلوماسيةمشو،الربوفيسور على حممد 
2 ،2002.

، شعبان 18، العدد جملة الدبلوماسي، "مفهوم السياسة اخلارجية واألداء الدبلوماسي"عوض عبد الفتاح ، ـ 
، املمكلة العربية السعودية، وزارة اخلارجية1996، ديسمرب 1471

، أكتوبر 260، العدد 28، السنة جملة املستقبل العريب، "اإلعالم األمريكي والعرب"إدموند ، غريبـ 
2000.

لسنة 43العدد ، جملة السياسة الدولية، "الدبلوماسية، الدبلوماسية الذرية ومناذجها املعاصرة"فاضل زكي،ـ 
.القاهرة-1976

، أفريل 152العدد جملة السياسة الدولية،، "الدولية واإلقليميةحول األزمة العرقاية وتداعياا"قرين جت ، ـ 
2003

جريدة ،"الوجود األمريكي يف اخلليج من احلماية إىل اهليمنة، اخلليج أكرب سوق للسالح"قطوش عز الدين ، ـ 
.132، العدد السفري

، العدد الصادر يوم ة االستقاللجمل، "أحداث احلادي عشر من سبتمرب خديعة أم ذريعة"حمرر الشؤون الدولية،ـ 
.2008سبتمرب 1429/11من رمضان 11اخلميس 
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، جملة السياسة الدولية، "اإلرهاب اجلديد الشكل الرئيسي للصراع يف الساحة الدولية"، حممود أمحد إبراهيم ـ 
، جانفي147القاهرة، مؤسسة األهرام، العدد 

جملة شؤون ، "ية بني مدرستني احملافظية اجلديدة والواقعيةالسياسة اخلارجية األمريك"، مرشد عادل عارف ـ 
، األردن2008، خريف 135، العدد عربية

، بريوت، مركز جملة شؤون األوسط، "11/09/2001السياسة اخلارجية األمريكية بعد "مزاحم هيثم ، ـ 
.2002، صيف 107الدراسات اإلستراتيجية، العدد 

، ذو 37، العدد ، جملة الدبلوماسي"خلارجية التخطيط يف مواجهة الضغوطصناعة السياسة ا"مصباح عامر ، ـ 
.م، معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة اخلارجية، اململكة العربية السعودية2008نوفمرب-هـ 1428القعدة 

، فيفري 1426، حمرم 4، العدد الة السودانية، "أضواء على الدبلوماسية الشعبية"مصطفى عباس ، ـ 
2005

، السنة 12800، العدد جملة قضايا القدس؟، "السالم للشرق األوسط"هل يفي أوباما بوعد "ملحم هشام ، ـ 
2009جانفي 17، 1430حمرم 20، السبت 37
16، 11998، دمشق، العدد جريدة البعث، "مالمح الرأمسالية املعوملة وخصائصها"ناصر عبد الناصر ، ـ 

2003/فيفري
ديسمرب 16، العدد الصادر يف جريدة اجلريدة، "أمريكا واستعادة القوة الذكية"البن،ناي جوزيف س اـ 

.1428، ذو احلجة 2007
بريوت لبنان، مركز ، جملة  املستقبل العريب،"مأزق إمربيالية ،إدارة املناطق اجلاحمة "هديسون مايكل ، ـ 

.2002، سبتمرب 284دراسات لوحدة العربية ، العدد 
5، 1584، اجلزائر، العدد جريدة الرأي، "أمريكا تثب برناجما تلفزيونيا للتحريض على إيران"وكاالت،ـ 

11، ص 2003جويلية 
، "إستراتيجية إلعادة تنشيط الدبلوماسية العامة األمريكية: العثور على صوت ألمريكا"يتذرسون بيتر وآخرون،ـ 

2003، نوفمرب 297، العدد جملة املستقبل العريب

:الندواتولتقاريرا
، تقرير جملس العالقات اخلارجية، نيويورك، ، دعما للدميقراطية العربية ملاذا وكيفتقرير فريق عمل مستقلـ 

2005يناير 26الواليات املتحدة األمريكية، 
، عن كرسي أنور السدات للسالم والتنمية 2008تقرير استطالع الرأي العام العريب لسنة خاجي خالد ، ـ 

.2008ماي، 21جامعة مريالند بالتعاون مع مؤسسة الزغيب الدولية، مركز اجلزيرة للدراسات، ،
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ورقة حبثية ،"التحليل والفعالية: الدبلوماسية الشعبية األمريكية جتاه الشرق األوسط"، عبد الفتاح معتز باهللا ـ 
جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ، ندوة الدبلوماسية العامة األمريكية جتاه العامل العريبمقدمة إىل 

2006مايو 18برنامج حوار احلضارات، 
ورقة ،"فعالية مؤسسات اتمع املدين وتأثريه على بلورة سياسة إنفاق للخدمات االجتماعية"عديل هويدا ، ـ 

.2005مصر، نوفمرب ، مركز الوحدة العربية، اإلسكندرية،ندوة الرفاهة االجتماعيةحبثية مقدمة اىل 
برنامج حوار ،"اليمني الديين األمريكي، املسرية من التأثري القاعدي إىل املشاركة يف السلطة"مرقس مسري ،ـ 

.2002، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، احلضارات
، كلية برنامج حوار احلضارات، "الدبلوماسية العامة األمريكية جتاه العامل العريب"مصطفى نادية حممود ،ـ 

.2007االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة، اجليزة، مصر، 
، جملة اال، وكالة اإلعالم "وزير اخلارجية يتحدث عن ركائز السياسة اخلارجية األمريكية"وثيقة ـ 

.1993ي فيفر/، جانفي263، 262األمريكية، الواليات املتحدة األمريكية، واشنطن، العدد 

األنترنتشبكةعلىتقاريرومقاالت
التبادل املتكاىف-االعتماد املتبادل ـــــــــــــــ

//:www.scribd.com/doc/4120715/-httpء
، مركز الدراسات السياسية "الشرق األوسط يف إستراتيجية إدارة جورش بوش"التقرير اإلستراتيجي العريب،ـ 

2005، واإلستراتيجية باألهرام
http//www.acpse.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1.rarb84.htm12/02/2009

"قصة حتالف اللوبيات يف الواليات املتحدة األمريكية"اجلمل، قسم الدراسات والترمجة، ـ  ــــ
content.com=option?php.index/ar/com.Kurdnas://http&view=task

&481=id&2009/03/5703=ltenid.
موقع جريدة الشرق " ؟تدجني أو تنوير شعوب املنطقة" الدبلوماسية األمريكية الشعبية"احلروب خالد ، ـ 

asp pdf-topics/site/com.sharq-al.www://http.2004يناير 22القطرية،
2008/02/20

مالمح التغيري يف النظام العاملي اجلديد بعد 2001/أيلول11نظام ما بعد "الزبيدي حسن لطيف كاظم ، ـ 
،  02/01/2009، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة          "أيلول11أحداث 

essays/ar/org.iraq.icrs.www://http
، وزارة اخلارجية، سفارة خادم "اخلطاب السياسي ومناذج اإلقناع اإلعالمي"املطريي مطلق بن سعود ، ـ 

doc.11doc/searchs/net.ekleb.www://http.القاهرة،احلرمني الشريفني يف
؟ "الدبلوماسية الشعبية مكسب أم فوضى"املكيمي هيلة محد ،ـ 

29587=id?aspx.ArticlePrint/annahar/com.annaharkw.www
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هود كبرية البعثات الدبلوماسية تقوم جب"أمهية دور السفارات يف ترويج االقتصاد، ــــــــــــ 
، األردن1429، 5/10/2003، 145617، جملة الدستور، العدد "لدعم التنمية االقتصادية

http://www.addustour.com/view archive topic, aspx?=
economy5% 20035%c.

فريق العمل الذي حيظى بدعم احلزبني يؤيد "بيان صحفي، جملس العالقات اخلارجية، ــــــــــ 
ORG.CFR.www://http".اتارخييا وحتديا فريدراطية يف العامل العريب الذي يشكل حتوالنشر الدميق

13/02/2009
"،كيف يؤخذ القرار يف الواليات املتحدة األمريكية"بيوض التميمي حممد أسعد ، ـ 

http://www.assadtamimi.com/mohammad/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=1523/11/2008.
"نظرية األحزاب السياسية"تبوف صالح ، ـ 

http:// freemediawatch.org/ mgjalch/ document / docmajla
4200605/arabic/ 6%201 ahzab/html

".سوا...... السياسة األمريكية على أنغام البوب "، حسام عبد احلميدـ 
http //:

/13html/10article/12/2002/arts/arabic/net.islamonline.www2009/02
"استخدام الدبلوماسية العامة للتواصل مع العاملني العريب واإلسالمي"،رو وليام ـ 

content.com=option?PHP.index/com.irakna.www://http&
view=task&10142=id&55=Ltemid

1952احلوار املتمدن، العدد ،"املنظمات غري احلكومية وحقوق اإلنسان"زيدان ليث ،ـ 
http://www.alhewar.org/debat /shaw.art asp?aid=100188

مركز األحباث ثينكس تانكس ودورها يف صنع السياسة األمريكية حيال العرب يف ",شبكة النبأ املعلوماتية ـ 
ذي احلجة 00682/كانون الثاين9،، ، االثنني"2005
1426http://www.annabaa.org/nbanews/53/197/htm

"ظمات غري احلكومية يف تطوير الدميوقراطيةدور املن"فلونكروت باري ، ـ
,http //:right-human/com.comminit.www

قراءات العرب، ،"رحلة القوة والسياسة األمريكية أحادية اجلانب"فيفر جون ، برس ستيفن ستوريز ،ـ 
co.alarab.www-.2/10/2006،االثنني
pdf.08P/02-10/10/2006Daily20%larab.previouspage/uk.2008/02/13 ,
،"حنن والسياسة اخلارجية األمريكية"كورد جان ، ـ 
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content_com=option?php.index/ar/com.kurdnas://http&view=task
&1967=id&2009/03/,1571= Itemidpdf

" لدبلوماسية العامة،ا"جلنة استثمارية لشؤون الدبلوماسية العامة، ــــــــ ،
html.Rep1995/1dcompda/R/gov.state.www://http

."مؤسسة جديدة لتفعيل الدبلوماسية العامة"، م يونس، محد عبد اهللا ـ 
www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/663.htm -

، "الدبلوماسية الشعبية ومفهومها"، جملس الصداقة الشعبية العاملية ــــــــــ ،
htm.art.pbldiplconcept/ORG.SD_CIPF:///http

. "لوماسية الشعبية يف السياسة اخلارجيةدور الدب" جملس الصداقة الشعبية العاملية،ـــــــ
htm.ar.extpol/org.sd-ciPF://http

"دور املنظمات األهلية واحلركات الفلسطينية"،أبو رمضانحمسنـ 
Home.bizeit.edu/ cds arabic/ research/ 2006/ papers/4 doc

"احلالة االحتجاجيةاحلركات االجتماعية وتطور "مركز البحوث العربية واإلفريقية،ـــــ ،
www.ararcegypt.org/ admine /uplood/ doc3c/el 20% ,HARAKAT

20% ALAGTMAYA.doc
كارين هيوز "،NSINFOمكتب برامج اإلعالم اخلارجي بوزارة اخلارجية األمريكية ــــــــ ،

مارس 31، ،"ري جذريتوضح اخلطوط العريضة ملبادرات الدبلوماسية العامة وتتعهد بإتباع ج يؤدي إىل تغي
2006.

http///NSINFO.state.gov/or/Archive/2005/NOV/14.408838html.15/02/2
009.

، ترمجة إبراهيم حممد علي،"القوة الناعمة والكفاح ضد اإلرهاب"ناي جزيف ، ـ 
2004www.project-syndicate.org/commentry/nye.arabic pdf

20/03/2009
ودورها يف التأثري على صنع السياسة اخلارجية " Think tank"راكز الفكر م": هزاز صابر أمنيـ 

، مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجية، العدد الرابع"أمنوذج لدراسة الواليات املتحدة األمريكية"
http://www.fcdrs.com/magazin/402.html.14/03/2009

املراجع باللغة األجنبية

:الكتب -1
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1- Baylis,John Steve smith, the globalization of world politics, an introduction to
international relations, new York, Oxford university of press, second edition, 2004.

-2 Domhoff,William who roules American ? practice hall , 1967 .

3- Fattal,Antonie les procédures diplomatiques de régiment des différends
infernaux, L lebanan  berroth, 1966.

4- Joseph Herman. S.Ktaft 2, Track three Diplomacy and human rignts in south
cast asia, … case of the Asia pacific coolition for cast timor, Draft only, Not for
citation .

5- Huermans Jos, private professionals for peace, in people building peace (eds),
the European center for conflict prevention publication, 1999.

Dialogue with the Islamic World Dialog mit der islamischen, Heguacy sonya-6
cation series of the Federal Foreign Office Einea publi,Edition Diplomatie,Wel

Schriftenreihe Auswrtigen Amts.

7- lassal Jean Pier, les parties politiques aux Etats-Unis, Presse universitaire de
France, 2ème édition, Novembre 1996.

.1984risPa,F.U.P,la politique étrangère, Marssill Merle-8

8- Mapendre Jeffry, track one and a half Diplomacy and the complementarity of
tracks, conflict resolution program, caster center.

9 -Planty Alian, Principes de diplomatie, nouvelle édition, Paris 2000.

10- Karl Patricia ,in the meddle east the media and US foreign policy, Edmund
ghareeb (ed) split vision , Washington, the American Arab affaire council.

11- Robinsons Mary, the value of human rights persective in the health and foreign
policy,the éthical globalization intiative, new york city, USA,february, 2007.

12- R ,Davis. 1996, the press and American politices, the new mediator, new jersy,
prettier Hall.

:االت و الدوريات  -2

1 -Aronson Lisa, “the tree Model in the context of unofficial Diplomacy”, mind
and human enteraction, volume 14, university of Virginia.

2 - Brrbaum Jeffrey H.,” the lobbyist: how influence peddlers cet their way in
Washington”, (New york times Books, 1992.
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3 - Dupuy Emmanuel, " géopolitique de la diplomatie informelle :l’example de la
comunauté de sab’t-igidio",  Les O.N.G., Géostratégiques, n° 16 ,Mai 2007 .

4- David Ignatius," they’re not coing lik us" , Washington Post, 2005, september
23.

5 - Haas Richard, "Think Tanks and US Foreign Policy : a policy maker’s
perspective, in US Foreign Policy Agenda, The role of Think Tanks in US Foreign
Policy", United States Department of State, n°3, November 2002.

6- Giro-  Mario” the community of san’t-igidio and it’s peace making”  ,activities
in the international spectator Romeiai , n:3,juillet,september, 1998.

7- Gresham Carl, "the foreign policy  of America labor Beverly ails, ca sage",
Washington papers, series N° 29 1975.

8 -Gerson Allan," peace building sector’s role" ,the american journal of
international law,vol 95, 2001.

9- Kanoua Nizar, Samir Nassar, "The trap of  undebtednass as a style used by
groups of  international economic pressure" ,atishran university journal for studies
and scientific ,research economic and legal science , vol 28, n 1 ,2006.

10-  Rabin,ron ,"requiem for publice diplomacy", American Quarterly - Volume
57, Number 2, June 2005.

11- Ross Christopher, "public diplomacy comes of age", the Washington quarterly,
spring 2002.

-2 Wolf Charles ,jr brain Rosen , public diplomacy how to think about and
improuve it,RAND, corporation , santa monica , south hayer, sreet arlington, 2004.

:املذكرات–3

1 -Arne ringbak Kjell, corporation and foreign policy in David baldwin,ed America
in an interdependent world, Hanover , university press of new England 1976.

2 -Botes Marina, the public diplomacy of the united states of america in the war
on terror, submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of
master of diplomatic studies , faculty of humanities départment of political science
,university of prétoria ,february 2007.

3 -Berman  - Maureen R. and Joseph E. Johnson, the growing role of unofficial
diplomacy, Now York, Colombia university press, 1977.
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-4  clark,Mark  the future of foreign and defence policy, Department of Political
Science and National Security Studies Program, California State University, San
Bernardino, California, USA.

5 -Dassa Kaye Dalia, track tow diplomacy and regional security in the Middle
East, department of political, Science, the George washington University, February
2001.

6 - Doherty Ivan, democracy out of balance , civil society can’t replace political
parties, national , democratic Institute for internationale affaire, washington , U S
A .

7- Mearsheimer John, the Israel lobby and US foreign policy, department of
political science, university of Chicago, March, 2006, RW p06, 011.

8- zakhia sefir Antoine, les code de conduite des  entreprises multinationales ,
L.L.M. international businesse Law, université of Ottawa.

:التقارير و الندوات-4

1- Al-Orabi Mohamed, Diplomacy : An ever developing set of, Concept,
Humboldt-University in Berlin Concepts Of Diplomacy, Seminer Services, Berlin,
Germany, October 2002.

les média et la politique,Karine Prémont, GgnonFrédérick, Barthe Sébastien-2
en étendes stratégique et,chaire Raoul dandurand,étrangère américaine

diplomatiques de l’UQAM, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international (MAECI)Montréal, 9 décembre 2003 .

3  - dudouet Veronique, negotiating conflicts settlements , lessons hearnt   and
challenges, roundtable meeting report, 7.8 march 2008, schwanenwder, Berlin,
germany.

4 - Jermy.M Sharp, The middle East television network, an overview, "CRS"
report for congress, February 2005,.

5- Gregorian Vartan, meeting the challenge of the twenty first century, Carnegie
Corporation of New York, 1 october, 2007.

5- kanamori Toshiki , ,  The growing role of private sector , asian development
bank institute, September,2004.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


6- NDI, Minimum standards for the démocracy functioning of political parties ,
national democratic Institute, 2008, washington ,, USA .

7 -policy coordimating conmitte (PCC),US national strategy for public diplomacy
and strategic communication ،Strategic communication and public diplomacy.

8-  report to the chairman, subcommittee on the départements of state justice and
commerce and related agencies on appropriations house of représentatives, US,
public diplomacy state département efforts to engage Muslim Audiences Lach
certain communication éléments and face signifiant challenges, GAO- United
states gaverment accountability office, May 2006.

 to the study of foreving policy devied fromApproaches;rger Volher  Rittbe-9
A Rberts papiere,tubinger,46NR,working paper,international relations theory

onternation alen politik und frieden forschung, 2004.

10 - Report of center for international private enterprise, fifteenth street N W. swite
400 1155, Washington. Dc 2005 USA.

11- USIAD Primer, what we do and how we do it, US, agency for international
development 1300 Pennsylvania avenue NW, Washington, DC 20523-1000.

12- wardhani baiq, external support for libération mouvements in acsh and Papua,
combos anu,edu,au / spicial/ proj/assa biennial conference/ 2004/ wardhani b ,assaa
2004.

:مقاالت على شبكة األنترنت  -5

1-About USAID, USAID history, this is usaid,USAID FROM THE AMERICAN
PEOPLE, http://www. Usqid.gov. pdf ,24/03/2009

2- Aline Nane Souzan, track one diplomacy, institute for muti- trak
diplomacy,http://imtd.org/cgibin/imtd.cgi.16/11/2008/www.politics.ubc.ca/index.p
hp?id=9976,12/09/2008

3 -Anick Maillé Marie-, La politique étranger, démocratie et société civile ,revue
de la littérature ,université LAVAL
http://www.archimede.bibl.ulaval.ca./archimede/files cf439f22.24/03/2009

1 ,a history of the world conference on réligion and peace WCRP, Jock homer-4
.http://www elhassan.org/lcd/org/intl2.html - 42k,20/03/2009..

n power board Powered by invasio,Atamimi Mohamed  saad-5
Htt://www.alokala.info/formus/index.php?s=b/nov/2008 , 04/03/2009
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6- Brahm Eric, public diplomacy,
htto//:www.beyondintractability.org/essay/public diplomacy?mid=6790,
16/07/2008

7- Brunal Sylvie, religion et humanitaire, http:// www.ac.orleans tours
.fr/rdv/histoire archives/2005.12/03/2009.

8- Blogger Gust, President Obama’s Foreign Policy: Public Diplomacy Is Front
and Center , http://wonkroom.thinkprogress.org/2009/03/21/public-diplomacy

9- Council, public diplomacy, Public diplomacy,

http://Pdi.gwa.edu/About the. board of directors, 22/11/2008

10 -Chiguse  - Diana , track 2 citizen diplomacy .http://
www.beyondintractability.org/essay/track diplomacy , august 2003 .12/03/2009

11- Center for International Private Enterprise REFORMToolkit , Combating
Corruption: A Private Sector Approach, March 2008.
http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-

CorruptionToolkit0308.pdf24>01>2009

12 -Diplomatic dictionary, Unofficial diplomacy, Diplo Foundation, 4th Floor,
Regional Building, Regional Road, Msida,, diplo@diplomacy.edu , 14/06/2008.

13- Dunning John h, la multinationalisation de l’entreprise , http://
www.univtlse1.fr//lereps formet/ supportsped/
ecoindustrielle/auteure/duning.html.16/03/2009

14- Decherf Dominique, les états au secours des "droit de l'homme, Religieux,
fellaw au weather head, center for international affairs (CFIA) de l'université
Harvard,http// : www.credho.org/biblio/nouv11.htm683  - k 02/01/2009

15- Dole Hell C, US public diplomacy: the search for a national strategy excutive
memorandume published by heritage foundation
http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/em1029.pdf 20/12/2008.

16 -Ettmayer wendelin ,le rôle de la diplomatie dans un monde devisé, Y:\ENA-
Lettre-DRI-N°11-2007-07\Sources\Doc\PDF\Sources\discours.doc ,http:// www.
www.e-mazarine.fr/ena-newsletter/11/discours.pdf16/004/2009.

17  -Ekovich Steven, les ONG et la politique étrangère des états unis ,
Géostratégiques n° 16, p71.

www.strategicsinternational.com/16_06.pdf 02/01/.2009.
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18-  Joseph Nye, "public diplomacy in the 21st centry the globalist, may 10th 2004
excerpted from Joseph Nye's , "soft power the means to success in world
politics".http://www.theglobaliste.com/ d b web/print story id aspx? Story=))
20/02/2009

19 -Holmes Kim R.. Ph, President elect Obama, we need a new kind of public
diplomacy, November 21 2008
http://www.heritage.org/press/commentary/ed112008.CFM.12/10/2008
20- Hottinger julian, the relationship betwen track one and track tow diplomacy.

http://www.cr.org/our_work/accord/engaging.group/trackone.tracktow.php,15/05/2
008

38- Heritage foundation ,strategy excutive memorandume published
http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/em1029.pdf 20/12/2008

21-  institut for Multi track diplomacy peace building through Collaboration, What
is Multi track diplomacy
http:/www.Imid.org.cgi.bin/into.cg/IMTDm 14/06/2008.

22- Garb Paula, The role of unofficial Diplomacy in a peace process, abstracts of papers
presented at a Georgian  ,A 6k02, Conferance, March 1999, Sochi, Russia.
www.socsci.uci.edu/~cpb/progs/pdfs/english1.htm- 69 k, 13/05/2008

23-  Key People, public diplomacy, program description,
http//www.bakerinstitute.org / program 12>12>2008

24- Labaran R.S., suitching ,the stratigic focus of American Public diplomacy
forget Battles, nink bridges, forugn policy in focus, A think tank withat walls”
http://www.fpif.org/02/12/2008

25- La CIA visage humain, les ONG, nouveau bras de la diplomatie US.
http://www.Voltairement.org/article.15885.PDF  02/01/2009

26- MckDonald John W, Multi-Track Diplomacy: Conflict Resolution for the New
Century, University of British Columbia, Faculty of Law, http:/
http://www.politics.ubc.ca/index.php?id=9976,12/09/2008

27- Missomali Joseph A., track one diplomacy: official gouvernment-to-
gouvernment diplomatic interaction, united states, Amassador to the Kingdom of
Cambodia. http://www.Phnpmpenh-usembassy.gov/ambassador.PDF.12/12/2008
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28- Nacose Brigitte, rote to press,Obama:aim public diplomacy at largest audience,
january 29 th ,2009 , http://. themorningsidepost.com/2009/01/note-to-president-
obama-public-diplomacy-must-aim-at-largest-audience

29-Notter- James et Macdonald John, la diplomatie officieuse les strategies non
gouvermentales en faveur de la pix, Revues d l'usia n° 19 decembre 1996.
http://usinfo.state.gov/journals/itps/1296/ijpf/fpj19mcd.htm, 20/05/2008.

30 - Nepal development forum 2002, Policy paper on private sector development,
his majesty’s government of Nepal, ministry of finance , kathmandu , February,
2002 , www.ndf.2002.np/ pdf ,02/03/2009

31- Pachios Harold, communicating public diplomacy objectives,
/http://www.state.gov/adcompf/sris29213.february 10.2004, 19/11/2008

32- Participation by religions organizations in USAIP ,programs  agency for
international development USAID

www.usaid.gov/our_work/global_partnerships/fbci/fbocomments_101304.doc,20/0
2/2009.

33 -Processes Asem, les droit de l ‘homme doivent étre au Coeur des debates!

http://, www.fidh.org 6/09.2004 ,16/04/2009

34 - Porth - Jacqui  , les groups de pression et la politique étrangère, revues
électronique de l ‘usia, volum1, n 9, juillet 1996. http:// www.usinfo.state.gov/
journal/ itps/ 0796/jipf/ FRPOJ09.htm18/03/2009

35- Reychler - Luc, Field diplomacy a new conflict prevention paradigm

http: www.gmu_edu/academic/Pcs/Reychler.htm , 02/06/2008

36- Ross Christopher, public diplomacy necessary for policy ,says, state’s ross , 21
agust 2003

http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=7&paper=1833,26/03/2
009

37-  Ruve de la littérature, collection mémoires et thèses électronique ,Le rôle de la
société civile dans le développement de la politique étrangère,.

- http://www.archimede.laible .ca/archimede/pdf, 02/03/2009
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38- Selim Ragaa, the importante of the popular diplomacy for Ebhancing the
cultural relations, ceveral manager of the administration

http:// www.feps.eun.eg/centers/cprs/publicationPolitical%20resarch.html -60 k,
19/07/2008

39- Sikand Yaginder, public diplomacy.
http:/www.contercurrents.org/us-Sikand150304.htm,29/10/2008.

40- Smith Slive, public diplomacy and propagand.
http:/www.diplomacy.edu/midiplomacy, 29/10/2008

41- Saleh Ibrahim, populer diplomacy, JMC département AUC connect Project
www1.aucegypt.edu/faculty/isaleh/Assets/AUC_Connect_Project.pdf

42- Says Pell, Business: NGO Alliance Marks, "New diplomacy"
http://www.Law.virginia.edu/html/news/spr/pell.htm: February  2006.16/03/2009.

.

43- Selim Mohamed , the survival of non state actore the forgien Policy of the
Palestine libération organisation in bahgat korany and a dessouki, the forgien
polices of arab states , boulder westview press, 1991
,http://www.passia.org/seminars/96/appendix.htm 16/02/200925>10>2008

44- Terry  - Janice J., US foreign policy in the middle east, the role of lobbies and
special interest groups copyrighted Material،.(Brief Article)(Book Review) .
http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-148972041.html13/03/2009

45- Taylor Susan, Martin, New Israel loddy advocates diplomacy over force, times
senior correspondent in print, Sunday, June 29, 2008.
http://www.tampabay.com/news/articls.649954.ece 13/02/2009

46- The battle for hearts and minde ,the us public diplomacy efforts in the midle
east . http:// eqgle.american edu/am 3428/information war/ index, pdf  14/12/2008

47- USA center on public diplomacy, what is public diplomacy.
http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/about/what_is_pd, 19/09/2008..
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:فهرس األشكال

26العالقات الدولية يف منظورها التقليدي) : 01(الشكل رقم
32النطاق الشامل لإلرتباطات الدولية) :02(الشكل رقم

)الدبلوماسية املتعددة املسارات(مسارات الدبلوماسية ) : 03(رقملشكلا

37
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فهرس احملتويات

دور الدبلوماسية غري الرمسية يف تنفيذ السياسة اخلارجية

)  أ –م –دراسة حالة الو ( 
شكر وعرفان

إهداء
فهرس احملتويات
فهرس األشكال

15-1:ة مقدم
65-16.مقاربة نظريةلدبلوماسية غري الرمسيةاالفصل األول 

املدخل النظري للدبلوماسية و السياسة اخلارجية ضمن دور الفواعل : املبحث االول
غري الرمسية

18

19التفسري النظري لعالقة الدبلوماسية بالسياسة اخلارجية: املطلب األول 

25النظري حول دور الفواعل غري الرمسية يف العالقات الدولية النقاش:املطلب الثاين
33املسارات الدبلوماسية يف إطارها النظري : ثاملطلب الثال

40.املدخل املفهومايت  الدبلوماسية غري الرمسية: املبحث الثاين 
41. نشأة و تطور الدبلوماسية غري الرمسية : : املطلب األول
44.مفهوم الدبلوماسية غري الرمسية : املطلب الثاين
47برامج و أنشطة الدبلوماسية غري الرمسية:ث املطلب الثال

50.الدبلوماسية بني الطابع الرمسي و غري الرمسي: املطلب الرابع 
54.الدبلوماسية الشعبية كمظهر للدبلوماسية غري الرمسية: املبحث الثالث
55ور الدبلوماسية الشعبية نشأة و تط: املطلب األول 
58مفهوم الدبلوماسية الشعبية: املطلب الثاين 
60.أهداف الدبلوماساية الشعبية : املطلب الثالث 

63.املطلب الرابع وسائل الدبلوماسية الشعبية 
116-66.الدبلوماسية غري الرمسية كأداة لتحقيق أهداف  السياسة  اخلارجية :الفصل الثاين 

68.السياسة اخلارجيةيف تنفيذالدبلوماسية الشعبية أنشطة املبحث األول 
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69.برامج الدبلوماسية الشعبية يف ختطيط السياسة اخلارجية : املطلب األول
72.دور وسائل اإلعالم يف تنفيذ السياسة اخلارجية : املطلب الثاين 

75.السياسة اخلارجيةالرأي العام كأداة لتنفيذ : املطلب الثالث
78دبلوماسية املنظمات غري احلكومية و أهداف السياسة اخلارجية : املبحث الثاين 
79إستراتيجية منظمات اتمع املدين يف تنفيذ السياسة اخلارجية : املطلب األول
83.دور املنظمات الدينية يف إطار الدبلوماسية غري الرمسية: املطلب الثاين 

86منظمات حقوق اإلنسان آلية لتنفيذ السياسة اخلارجية: لب الثالثاملط

91الشركات املتعددة اجلنسيات آلية لتنفيذ السياسة اخلارجية: املطلب الرابع
97.دبلوماسية النخبة احلاكمة أداة  للسياسة اخلارجية : املبحث الثالث 
99.اسة اخلارجية مجاعات الضغط آلية لتنفيذ السي:  املطلب األول 
103.دور األحزاب  السياسة يف التأثري على السياسة اخلارجية: املطلب الثاين 

107.القطاع اخلاص مرآة عاكسة للسياسة اخلارجية : املطلب الثالث 
111حركات التحرر أداة لتنفيذ السياسة اخلارجية: : املطلب الرابع 

وماسية غري الرمسية يف تنفيذ  السياسة اخلارجية حتليل دور الدبل: الفصل الثالث 
األمريكية

117-191

119احملددات املفاهيمية للسياسة اخلارجية و الدبلوماسية األمريكية :املبحث األول 
120حمددات و أهداف السياسة اخلارجية األمريكية: األولاملطلب 

الدبلوماسية األمريكية  بعد أحداث توجهات السياسة اخلارجية  و : يناملطلب الثا
.سبتمرب11

124

129دور الدبلوماسية الشعبية  يف السياسة اخلارجية األمريكية : املبحث الثاين 

130..برامج الدبلوماسية الشعبية األمريكية و أبعادها: املطلب األول 
137رجية األمريكيةاألجهزة اإلعالمية والرأي العام والسياسة اخلا: املطلب الثاين 

والسياسة اخلارجية " Think Tank"مراكز الفكر والرأي : املطلب الثالث 
األمريكية

143

USAID"150"الوكالة األمريكية للتنمية وحتسني صورة أمريكا -املطلب الرابع
157النخبة احلاكمة أداة دبلوماسية يف السياسة اخلارجية األمريكية:املبحث الثالث

157املنظمات غري احلكومية آلية لتنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية: املطلب األول 
163البعد الديين والسياسة اخلارجية األمريكية: املطلب الثاين
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168:اللوبيات وعملها الدبلوماسي يف السياسة اخلارجية األمريكية: املطلب الثالث 
172:لسياسية أداة دبلوماسية يف السياسة اخلارجية األمريكيةاألحزاب ا-املطلب الرابع
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اخلطة املفصلة

السياسة اخلارجيةدور الدبلوماسية غري الرمسية يف تنفيذ

)أ -م –دراسة حالة الو ( 
شكر وعرفان

إهداء

اخلطة املفصلة

فهرس األشكال

مقدمة 

الدبلوماسية غري الرمسية مقاربة نظرية: الفصل األول 

ر الفواعل غري الرمسيةاملدخل النظري للدبلوماسية و السياسة اخلارجية ضمن دو: املبحث االول

.املدخل املفهومايت  الدبلوماسية غري الرمسية: املبحث الثاين 

.الدبلوماسية الشعبية كمظهر للدبلوماسية غري الرمسية: الثالثاملبحث 

.الدبلوماسية غريالرمسية كأداة لتحقيق أهداف  السياسة  اخلارجية :الفصل الثاين 

.لوماسية الشعبية لترشيد السياسة اخلارجيةممارسات الدب:املبحث االول 

دبلوماسية املنظمات غري احلكومية و أهداف السياسة اخلارجية : املبحث الثاين 

.دبلوماسية النخبة احلاكمة أداة  للسياسة اخلارجية : املبحث الثالث 

.األمريكية.رجية حتليل دور الدبلوماسية غري الرمسية يف تنفيذ  السياسة اخلا: الفصل الثالث 

احملددات املفاهيمية للسياسة اخلارجية و الدبلوماسية األمريكية :املبحث األول 

دور الدبلوماسية الشعبية  يف السياسة اخلارجية االمريكية : املبحث الثاين 

النخبة احلاكمة أداة دبلوماسية يف السياسة اخلارجية األمريكية:املبحث الثالث

تقييم دور الدبلوماسية غري الرمسية يف تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية:  ابعاملبحث الر
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	بسـم الله الرحمن الرحيـم
	صدق الله العظـــيم
	شكر و عرفــــــــــــــان
	خالص الشكر و أتم العرفان للأستاذ المشرف الدكتور كيبش عبد الكريم على الاهتمام و التوجيه، طيلة مراحل إنــــــجاز هذا البحث و الذي كان خلالها المشرف و الموجه.فله كل إحتراماتي و تقديري
	كما أتوجه بالشكر إلى كل من تبادلت معه الأفكار وأبدى لي المساعدة في انجاز هذا العمل و أخص بالذكر الأستاذ الدكتور بخوش مصطفى عرفانا و تقديرا ، الأستاذ طاشور عبد الحقيظ ، الأستاذ الدكتور برقوق امحند، الأستاذ الدكتور رياض بوريش الأستاذ الدكتور يخلف عبد السلام ، الأستاذ شريط عبد الحفيظ
	الشكر موصول كذلك للأساتذة الأفاضل الذين اشرفوا على تأطيرنا خلال كل مراحل الدراسة، اخص بالذكر أساتذة الدراسات العليا، الأستاذ الدكتور ناجي عبد النور ، الأستاذ الدكتورسعود صالح، الأستاذ الدكتورعمار فرحاتي الأستاذ الدكتور عمار جفال  .
	المطلب الثالث: الممارسات الدبلوماسة في إطارها النظري
	أصبحت تكتسي اليوم ظاهرة الدبلوماسية أهمية بالغة، إذ تحتل الموقع البارز والأساسي في مسار العلاقات الدولية وتطورها، ويبرز ذلك من خلال ضخامة وحجم العاملين في السلك الخارجي الدبلوماسي مما يتطلب معالجة هذه الظاهرة ومحاولة فهمها بكل أبعادها التاريخية والنظرية والقانونية والسياسية والإجتماعية والفنية وهذا في إطار فهم نشاطات الممارسين ضمن مسارات الدبلوماسية.
	ومع التطور الذي تشهده العلاقات الدولية اليوم تصبح الظاهرة الدبلوماسية المدخل الأساسي الذي يتم من خلاله تحقيق سياسة السلم والحرب وتحقيق حماية ورعاية مصالح الدول والأفراد، وذلك من خلال وظائف متعددة ومتنوعة ومتخصصة تهدف إلى خدمة مصالح جميع أشخاص المجتمع الدولي، و هذا من خلال هيئات و مجموعات تمارس هذه الأنشطة، إنطلاقا من كونها عنصر ضروري في أية علاقة منطقية بين فرد وآخر وبين دولة وأخرى تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية والسلمية بين الدول والأمم والعمل على إستبعاد خطر الحرب ودوام الإستعداد له.ولما كانت الدبلوماسية عملية مهمة من الإتصال والتفاوض في السياسة العالمية فهي تنطلق من منظورين أساسيين هما : التحليل الكلي (الصورة الكبيرة) والتحليل الجزئي (الصورة الصغيرة)، فالأول يحاول فهم السياسة العالمية والعلاقات الدولية ككل والأجزاء المكونة لها، والثاني يحاول شرح السياسة العالمية والعلاقات الدولية من المنظور المختلف للمثيلين المنخرطين في السياسة العالمية والعلاقات الدولية، فهو يركز تقليديا على فهم سلوك السياسة الخارجية للدول والحكومات والجهات التي تنصرف نيابة عن تلك الدول ،وهذه الممارسات تنشأ ضمن مجموعة من المسارات تسمى بمسارات الدبلوماسية
	فكل هذه المسارات تمثل في حد ذاتها نظاما له أساليبه ووسائله وأدواته تعمل على تحقيق أهداف هذا النظام، لذلك فإنه إذا ما إلتقت هذه المسارات كلها بما تمتع به من إمكانيات وقدرات من أجل تعزيز الحوار وحفظ السلام بين الشعوب فإنها تدخل ضمن إطار عام يسمى بالدبلوماسية المتعددة المسارات. وهذا المفهوم الذي وضع موضع التطبيق من طرف لويز ألماس
	ماكدونالد
	1- دبلوماسية المسار الأول (الرسمي)
	وهي تلك الدبلوماسية التي يمارسها الملوك ورؤساء الدول والحكومات عبر بعثاتهم الدبلوماسية أو مبعوثيهم الشخصيين ومندوبيهم الدائمين و موفديهم الرسميين، وفي هذا السياق يشير جيمس هيفرمانز
	فدبلوماسية المسار الأول هي أسلوب عمل الدولة، وهي في جوهرها عملية إرسال الرسائل مباشرة إلى الحكومة ومراكز إتخاذ القرار بحيث يقوم بها الممثلين الرسميين للدولة، وذلك من خلال التفاعل بين دولة وسلطات دولة أخرى كوزارة الخارجية ورؤساء الدول ومسؤولين في الخارجية ... الخ، ويشير إلى دبلوماسية المسار الأول بمصطلح المستوى الأول، والتي تختلف وفقا للأدوار التي تقوم بها الدول والطريقة التي تتبعها في تنفيذ هذه الأدوار من خلال الوساطة والمفاوضات والمساعي الحميدة. وبعثات لتقصي الحقائق وعقوبات دبلوماسية ... الخ
	لذلك يمكن القول أن دبلوماسية المسار الأول تعكس أطر السياسة الدولية التقليدية والتي تجري في إطار التفاعلات المنتظمة للدول والتي تعمل من خلال أنشطتها إلى محاولة وقف تصعيد الصراعات وحفظ السلام وإحلال الحوار بين الشعوب والأمم.
	2- دبلوماسية المسار الثاني
	وهو الجهود التي يقوم بها غير الرسميين والذين يتمتعون بدرجة معينة من التخصص في حفظ السلام والحوار والتعايش ويسعون إلى القفز فوق منطق إستخدام القوة وتشجيع الاتصال والتعاون داخل المجتمعات المنقسمة على نفسها، ويشير جون ماكدونالد
	الإنسانية الأساسية، وأن السماح للإتصال المباشر بين الدول يمكن من وقف عمليه تحقير الإنسان لأخيه الإنسان وبناء العلاقات بين الجماعات الدولية.
	فدبلوماسية المسار الثاني تعمل على تطوير التفاهم المتبادل بين أكثر عدد ممكن من الجماعات عبر العالم، لذلك تسمى هذه الدبلوماسية بالدبلوماسية التحويلية
	3- دبلوماسية المسار الثالث
	ويعرف هذا النوع من الدبلوماسية بدبلوماسية المواطن
	ويشير مصطلح دبلوماسية المسار الثالث
	كما يشير مصطلح دبلوماسية المسار الثالث إلى المجال التجاري والاقتصادي والقطاع الخاص والمشاريع الحرة والشركات المتعددة الجنسيات والتفاعلات التي تحدث بينهم، وذلك بهدف تعزيز فرص العمل في المجال
	الاقتصادي ودعم المؤسسات الاقتصادية وجلب التجار والمنتجين والتركيز على بناء علاقات تجارية عادلة بين المستهلكين في العالم والأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية بما فيهم الصناع والحرفيين والمزارعين ... الخ().
	- دبلوماسية المسار الرابع
	وهي ما يعرف بدبلوماسية الشعب للشعب أو دبلوماسية المواطن للمواطن، وهذا النوع من الدبلوماسية يوفر قاعدة على أعلى مستوى تسهل للشعب عملية توسيع نطاق الممارسة الدبلوماسية وإحداث المزيد من التعاطف من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم، وهذا التبادل والتعاطف يؤدي إلى خلق علاقات جيدة مع الناس. ونجاح المشاريع وتحقيق أهداف السياسات الخارجية على أعلى مستوى().
	فهذا النوع من المسارات يختص بالمجالات العلمية والثقافية والأكاديمية والتعليمية والطلابية والمجالات الفنية والرياضية وحتى التبادل بين الشباب من خلال برامج التبادل الثقافي ...الخ.
	5- دبلوماسية المسار الخامس
	ويشير هذا المسار إلى دور وسائل الإعلام والإتصال والرأي العام في مجال العلاقات الدولية والسياسية الخارجية من أجل إحلال السلام والتعاون بين الشعوب، وهذا على أساس الجهود التي تقوم بها والرامية إلى كشف وتوعية قطاعات وهيئات مجتمعية من خلال توفيرها للمعلومات والأفكار والثقافة وغيرها من الاحتياجات الوطنية وبالتالي رفع مستوى الوعي الجماعي للسكان بمسائل السلام والسياسة الخارجية ومتغيرات السياسة الدولية().
	فهذا المسار يعمل على مساعدة المسار الثالث المجسد في مراكز البحث والدراسات وذلك من خلال الترويج لمفاهيم السلام ومساعدتها على تحليل النزاعات والتنبؤ بها، كما يعمل هذا المسار على توعية بناة السلام من المفاوضين والعاملين في السلك الدبلوماسي سواء الرسمي أو غير الرسمي.
	وإنطلاقا من دور هذه المسارات التي تعمل تحت غطاء المسار الرسمي والمسار غير الرسمي، فإنه يمكن الإشارة إلى أنه إذا ما تكاتفت جهود هذه المسارات فإنها تصل في النهاية إلى حلول ناجعة يرجع فضلها إلى التنوع في أنشطة هذه المسارات.
	وتجدر الإشارة إلى أنه ومع تنامي دور هذه المسارات وتطور العلاقات الدولية في إطارها العام، فقد ظهرت هناك مجموعة أخرى من المسارات والتي ضمت أنشطتها  إلى أنشطة المسارات الأخرى.
	وعلى هذا الأساس قام دياموند وماكدونالد بتوسيع هذه المسارات ضمن ما يسمى بمفهوم الدبلوماسية المتعددة المسارات، وجعلاه يشمل تسعة مسارات، حيث  أعادا صياغة  طبيعة هذه المسارات و أضافا للمسارات الخمسة السابقة أربعة مسارات أخرى وهي: الدين، وجماعات السلام المناهضة للحرب والمجسد في حركات التحرر، والبحوث والتدريب والتعليم، وأعمال البر والإحسان والمساعدات (هيئات جمع الأموال) ()،
	والأهم من ذلك إعترافهما بوجود علاقة رابطة بين كل هذه المسارات، حيث صاغا شكلا هندسيا دائريا للتعبير عن المسالك الدبلوماسية  المسارية التسعة يحيث يقع كل مسلك على نقطة في محيط دائرة بغرض عدم إعطاء أي مسلك سواء كان رسمي أو غير رسمي أهمية على المسلك الآخر حيث ترتبط كل هذه المسالك ببعضها البعض في عملية واحدة لحل المشاكل والقضايا  العالقة على المستوى الدولي و جعلها في دائرة .
	فهي تعمل كلها كنظام واحد رغم أن لكل مسار موارده وقيمه ونهجه, ولكن بما أنها ترتبط كلها ببعضها البعض فإنها تعمل بفاعلية أكثر بشرط  ضرورة التنسيق بينها للوصول إلى غاية ناجحة.
	ويوضح الشكل التالي هذه المسارات على النحو الذي وضعه كل من لويز دياموند وجون ماكدونالد.
	الشكل رقم(03) : مسارات الدبلوماسية (الدبلوماسية المتعددة المسارات)

