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 البحث:  ملخص

 تهدف هذه الدراسة إلى تناول مفهوم القوة الناعمة بصفتها أحد المفاهيم الحديثة التي قلت الكتابة عنها في األدبيات العربية بشكل عام
 وفي حقل اإلدارة العامة بشكل خاص. استخدمت الدراسة المنهجية الكيفية وأسلوب دراسة الحالة بحيث بدأت بتناول مفهوم القوة الناعمة

ومواردها ومقاييسها على مستوى الدول، لتختتم بدراسة حالة مدينة الملك عبد العزيز الطبية في المملكة العربية السعودية. توصلت 
 نالدراسة إلى أن مفهوم القوة الناعمة مازال يعاني من الضبابية واالختالف، كما أكدت الدراسة بأن كافة موارد القوة الناعمة ال يمكن أ

توظف بمعزل عن حقل اإلدارة العامة من خالل أجهزة الدولة. تم عرض تجربة مدينة الملك عبد العزيز الطبية في فصل تعزز أو 
التوائم الملتصقة كأحد موارد القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية وُيظهر تحليل التجربة السعودية تفردها من خالل عملها على 

المعرفة الخاصة والدقيقة التي تملكها في أكثر من جانب: إثراء المعرفة والخبرة الطبية وتعزيز سياساتها االستفادة من خبراتها الطبية و 
عدم قصر النظر إلى الجهاز الحكومي بصفته جهاز تنفيذي للدولة بل كذلك منتج للقوة الخارجية. وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها 

 لدعم الالزمين بما يضمن تفعيله كمورد للقوة الناعمة. الناعمة مما يعني ضرورة إيالءه التطوير وا

 القوة الناعمة، قوة المعرفة، إدارة عامة، دراسة حالة، التجربة السعودية، تطوير إداري. الكلمات المفتاحية:

 البحث: مقدمة

م من خالل مقاله 1990يعتبر مفهوم القوة الناعمة من المفاهيم الحديثة نسبيا والتي ظهرت على يد )جوزيف ناي( عام 
والذي من خالله بين بأن الدول تمتلك قيم وثقافة وسياسات محلية  ،المنشور في مجلة السياسة الخارجية بعنوان )القوة الناعمة(

 وخارجية تعتبر بمثابة القوة التي توظفها الدول جنبا الى جنب مع قوتها العسكرية )الصلبة( بما يحقق استقرارها السياسي وتفوقها
(. وتأتي الغالبية العظمى من الدراسات المتناولة لمصطلح ومفهوم القوى الناعمة باحثة لها في مجال 12-11م:2019الدولي)معوض،

السياسة الخارجية بحيث تدرس استغالل أدواتها المختلفة من فنية وإعالمية وثقافية ورياضية دون أن نجد أبحاث تركز على دور 
 .ية في توليد القوة الناعمة للدولاألجهزة الحكومية التنفيذ

 اوعبر االمتداد التاريخي للمملكة العربية السعودية يتضح لنا استفادة المملكة العربية السعودية من القوة الناعمة وتفعيل كافة أدواته
ت من اثبات بأنها ليست الممكنة، إذ نجد من خالل هذه الدراسة بأن المملكة العربية السعودية فهمت هذه المعادلة الجديدة وتمكن

" Soft Powerمصدرا للطاقة وصاحبة قوة عسكرية واقتصادية فقط بل نجحت في التحلي بعدة أنواع من القوى منها "القوى الناعمة
وهي التي جعلتها تتمكن من الصمود في جه تحديات عدة واجهت العالم العربي والمجتمع العالمي ككل. لذلك تأتي هذه الدراسة ساعية 

 براز القوة الناعمة في األجهزة الحكومية السعودية مييدة ما ذكره الدكتور يوسف العثيمين بأن "المملكة لديها الكثير من مخزون القوةإل
( ميكدة بأن أجهزتنا الحكومية 2018الناعمة التي لم تستغل بعد والبد من تفعيلها لخدمة المصالح الحيوية واالستراتيجية )العثيمين،

 سي ومحور مهم في تفعيل القوى الناعمة للدولة.عنصر أسا
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 مشكلة الدراسة

إن توزيع القوى العالمية يتطور بسرعة مما يسفر عنه تغييرات اقتصادية وسياسية بعيدة المدى تيثر على جميع الدول. وقد  
ية واالقتصادية ا في سياق القوى العسكر تم تعريف القوى قديمًا وتقييمها بمصطلحات "صلبة" يمكن قياسها بسهولة وغالبا ما يتم فهمه

م لتكون هي الوجه اآلخر لقوى الدولة الواجب عليها االستفادة 1990ولكن ظهر مصطلح "القوة الناعمة" على يد جوزيف ناي عام 
اآلخرين و  عمنها فال تكتفي بالعدة و القوة العسكرية و االقتصادية الملموسة، بل يجب أن تدمج معها قوى أخرى غير ملموسة تخض

تجذبهم لتحقيق أهدافها من خالل ما تمتلك من قيم و ثقافة و سياسات محلية و خارجية، وبعبارة بسيطة إذا كانت القوة الصلبة هي 
"الدفع" فإن القوى الناعمة هي القدرة على "الجذب". وتدرك اآلن قيادات الدول في ظل هذا التحول العالمي في توزيع القوى ونمو 

 (. Nye,2006)ة التبادلية بأن عليها الدمج بين القوى الصلبة والقوى الناعمة إذا ما أرادت تحقيق أهدافها االستراتيجي العالقات

ينص على ما يلي: "السعودية العمق  2030والمملكة العربية السعودية ليست بمعزل عن هذا التحول الدولي إذا نجد شعار رؤيتها 
ة رائدة ومحور ربط القارات الثالث" فنجد القيادة دمجت بين القوتين بل وقدمت القوة الناعمة على القوة العربي واإلسالمي قوة استثماري

الصلبة في رؤيتها من خالل تأكيدها على هويتها وعمقها العربي واإلسالمي. وتدرك قيادة المملكة بأن االستمرار والتأثير والتوجيه 
إال أنه ورغم هذا االهتمام والدعم السياسي النزال نلحظ عدم وعي الجهات الحكومية بدورها  سيكون للدول المستغلة لكافة أنواع قواها

والتي تسعى للتحول نحو االقتصاد المعرفي  2030المهم والفاعل كأحد موارد القوة الناعمة للدولة. إذ أنه وبرغم إقرار ورؤية المملكة 
ية، النزال نشهد ضعف الربط بين أداء األجهزة الحكومية ودور ذلك في تعزيز وتنويع مصادر الدخل والنهوض بأداء األجهزة الحكوم

 جالقوى الناعمة للدولة. لذلك تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على القوة الناعمة في محيط اإلدارة العامة من خالل إبرازها ألحد النماذ
العزيز الطبية وتحديدا في مجال جراحة األطفال وفصل التوائم  الحكومية الرائدة في تفعيل قواها الناعمة وهي مدينة الملك عبد

 الملتصقة )السيامية(. ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالتساؤل التالي:

 ما هو دور األجهزة الحكومية في تعزيز القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية؟

 أهمية الدراسة

ته فهو من الموضوعات الهامة الحيوية والحديثة نسبيًا خاصة في األدبيات العربية. تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع ذا 
 فعمليًا تعتبر دراسة موضوع القوة الناعمة في محيط اإلدارة العامة هام لتفعيل دور األجهزة الحكومية كأحد موارد قوة الدولة الناعمة،

عرفية والمرجعية وكيفية توظيفها في التأثير على قوى وسياسة الدولة حيث أن إدراك قيادات األجهزة الحكومية ألهمية قواها الم
الخارجية سيمثل دافع إضافي لرفع مستويات أدائها وتعزيز برامج نقل المعرفة لديها من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن الدراسة تمثل 

اإلدارة العامة وتحديدا درست دور األجهزة الحكومية إضافة علمية وأكاديمية هامة إذ ال يوجد دراسة بحثت في القوة الناعمة في محيط 
 في تعزيز القوة الناعمة للدولة مما يجعلها إضافة علمية تسد ثغرة في المكتبة السعودية و العربية.
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 تساؤالت الدراسة

دراسة ندرة بينا في أهمية الوضحنا في مشكلة الدراسة بأننا النزال نغفل دور األجهزة الحكومية في تعزيز القوة الناعمة للدول كما 
الدراسات التي سعت لدراسة القوة الناعمة في محيط اإلدارة العامة. وكان تساؤلنا الرئيسي للدراسة هو: ما هو دور األجهزة الحكومية 

 ي كما يلي:وه في تعزيز القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية؟ وقد تفرعت عدد من التساؤالت الفرعية لإلجابة عن هذا التساؤل

 ماهي القوى الناعمة؟ 
 ماهي موارد القوى الناعمة وكيف يمكن توظيفها؟ 
 هل توجد مقاييس عالمية للقوى الناعمة؟ 
 ما هي التجارب الحكومية العالمية في مجال القوى الناعمة؟ 
  للمملكة العربية السعودية؟ما هو دور األجهزة الحكومية )مدينة الملك عبد العزيز الطبية( في تعزيز القوة الناعمة 

 منهجية الدراسة

تنتمي الدراسة الى مجال الدراسات الوصفية من منطلق البحوث الكيفية التي تعتمد على دراسة وقراءة المعلومات بأسلوب 
د والجوانب اكيفي لمناسبة هذا المنهج لموضوع الدراسة كونه المنهج الذي يسمح بوصف الوضع القائم للمشكلة من خالل دراسة األبع

(.  وبالتحديد تنتمي الدراسة الى فرع دراسات الحالة حيث ستدرس حالة مدينة الملك 1982المتعلقة بها بشكل محدد و دقيق)عبيدات،
عبد العزيز الطبية كجهة حكومية نعتبرها أحد موارد القوة الناعمة للدولة وذلك لتميزها وعدم وجود دراسات تدرس واقعها ودورها في 

القوة الناعمة للدولة من خالل تميزها في تخصص جراحة األطفال وفصل التوائم الملتصقة. وقد اعتمدت الدراسة على الجمع  تعزيز
المتأني للوثائق المتوافرة ذات العالقة بموضوع البحث ومن ثم التحليل الشامل لمحتوياتها بهدف استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من 

لة البحث مع تعزيز هذه المعلومات بمقابالت شخصية نصف مهيكلة تم إجراؤها مع عضوين من أعضاء أدلة تبرهن على إجابة أسئ
الفريق الطبي المتخصصين في جراحة األطفال وفصل التوائم الملتصقة وذلك لتعزيز البيانات الموثقة بوجهات نظر العاملين بما يمثل 

 توفير رؤية شاملة لواقع الحالة محل الدراسة.

 الدراسةأهداف 

تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على دور األجهزة الحكومية في تعزيز القوى الناعمة للمملكة العربية السعودية 
 ويتفرع عن هذا الهدف عدد من األهداف الفرعية وهي:

  .التعرف على مفهوم القوى الناعمة وأسباب ظهورها 
 .توضيح موارد القوى الناعمة وكيف يمكن توظيفها 
 .التعرف على المقاييس العالمية للقوة الناعمة 
 .استعراض التجارب الحكومية عالميا في مجال القوى الناعمة 
 .استكشاف دور األجهزة الحكومية )مدينة الملك عبد العزيز الطبية( في تعزيز القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية 
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 خطة الدراسة

 التطرق إلى المباحث التالية:في سبيل تحقيق أهداف الدراسة سيتم 

 أسباب ظهورها ومفهومها.-المبحث األول: القوة الناعمة 
 مواردها وأدواتها.-المبحث الثاني: القوة الناعمة 
 .المبحث الثالث: مقاييس وتجارب حكومية في القوة الناعمة 
 .المبحث الرابع: دراسات سابقة عن القوة الناعمة 
 ة في استخدام القوى الناعمة.المبحث الخامس: التجربة السعودي 
 .الخاتمة 

 أسباب ظهورها ومفهومها-المبحث األول: القوة الناعمة

 أواًل: لماذا القوة الناعمة؟

قبل أن نبدأ في توضيح مفهوم القوة الناعمة من المفيد معرفة الخلفية التاريخية وأسباب ظهور هذا المصطلح وبروزه في 
العقدين الماضيين. لقد جاءت القوة الناعمة كنتيجة للمنعطف الحاسم في الدراسات األمنية تحديدًا  النقاشات األكاديمية والسياسية في

في الواليات المتحدة األمريكية. فقد تأكدت الحاجة لدى الباحثين بعد ارهاق الدولة بتكاليف الحروب العسكرية وكذلك مع توسع مجال 
ب التهديدات الملموسة والمادية تهديدات اخرى غير مادية تمس القيم واالفكار، تأكدت التهديدات التي تواجهها الدولة لتشمل إلى جان

ضرورة أن تظهر الثقافة على جدول األعمال األمنية كهدف يجب حمايته وكذلك وسيلة للحصول على نتائج سياسة الدولة الخارجية 
(Hudson,2014.) 

م( من خالل مقاله المنشور في مجلة 1990) Joseph Nyeزيف ناي الباحث جو  لذلك ظهر مصطلح "القوة الناعمة"  على يد
السياسة الخارجية بعنوان )القوة الناعمة( لييكد بأن هناك وجه آخر للقوة غير ملموسة مستمد من ثقافة الدولة وقيمها ومصداقيتها 

ون إلى العسكرية واالقتصادية للدولة ولكن لتك (، هذه القوة لم تتولد لتلغي "القوة الصلبة" الملموسة المتمثلة في القوة2019)معوض،
جانبها للمحافظة على أمن و سيطرة الدولة, فالتحول في النظام السياسي الدولي المعاصر و الحرص على االستقرار االقتصادي و 

ام عزيز مكانة الدولة في النظاالجتماعي مع حماية الدولة من الصراعات و تداعياتها المدمرة لها الزم ظهور "القوة الناعمة" كوسيلة لت
أن هناك على  وقد أكد ناي  الدولي  و الحفاظ على استقرارها األمني واالقتصادي واالجتماعي في ظل المتغيرات العالمية الحالية.

ة بين تصادياالقل خمسة عوامل ساهمت في تحول اهتمام الدول نحو القوة الناعمة مقابل القوة الصلبة وهي كما يلي: االعتمادية االق
( وانتشار التقنية Transnational Actorsالدول والجهات )سواء وكاالت او جماعات او افراد( الفاعلة والميثرة عبر الحدود الوطنية )

 باإلضافة إلى تغير القضايا السياسية والقومية. و الحقيقة أن هذه الضغوط ليست بجديدة كما ان القوة الناعمة كمفهوم يدلل على القوة
الغير ملموسة ليست فكره جديدة تماما, فقد ظهرت منذ فترة طويلة و عبر عنها مفكرين تاريخيا وهي تعتبر وجهة نظر معاصرة تمثل 

شخصيات رئيسية في المدرسة الواقعية الكالسيكية الدولية, و هو االمر الذي أكده ناي من خالل توضيحه بأن المفهوم له تاريخ طويل 
ولكن تأطيره في مصطلح يعكس الواقع المعاصر يساعد الباحثين في العلوم االجتماعية المعاصرة من تحليله و  في السياسة الدولية

 (.Nye,1990;Hudson2014بحثه بعمق اكبر مما كان عليه في المفاهيم السابقة )
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وتقنية المعلومات قلل من شعبية القوة  عودة لتساؤلنا )لماذا القوة الناعمة؟( نجد أن الحداثة والمدنية والثورة في مجال االتصاالت
العسكرية ووجه االهتمام نحو القوة الناعمة غير الملموسة خاصة مع انتقال مفهوم القوة من "قوة رأس المال" إلى "قوة المعلومات", هذا 

(. Nye,1990ز القوة الناعمة )أثر على اقتصاديات الدول وتحولها إلى االقتصاد القائم على المعرفة كما انه وفر بيئة لتعزي التغيير
" إلى Governmentوالتأثير امتد إلى الحكومة وطريقة ادائها لعملها، فلقد ساهمت القوة الناعمة في التحول من مفهوم "الحكومة 

مرة" في " في محاولة لخلق بيئة مناسبة تعمل من خاللها القوة الناعمة، أي التحول من "الحكومة اآلGovernanceمفهوم "الحكمانية 
مجتمع منظم بشكل هرمي إلى "حكومة موجهة" تعمل من خالل ميسساتها المختلفة ووكاالتها بشكل افقي بحيث تنتشر في سبيل 

 .(Hudson,2014) فرض قوتها المستمدة من مواردها وميسساتها المختلفة

لفت حوله وجهات النظر باختالف باحثيه ومازال ومفهوم القوة الناعمة من المفاهيم التي مازالت في طور التحديث والجدل، إذا اخت
 يحيط به بعض الغموض وهذا ما سيتم توضيحه في العنوان التالي.

 ثانيًا: ماهي القوة الناعمة؟

. هناك أكثر من مدخل و اساس نظري يشرح ماهي Powerحتى نجيب على هذا السيال علينا أوال أن نوضح ماهي القوة 
الذي ربطها بجانب )عالئقي( حيث وضح بأن القوة هي "قدرة الفرد )أو  Max Weberماع ماكس فايبر القوة منها مدخل عالم االجت

م( ، هنا نالحظ أن الفرد ال يمتلك القوة 1947عدة أفراد( على فرض إرادته ضد مقاومة اآلخرين الذين يشاركونه العمل ")ويبر،
فراد و ممارستها لقوته عليهم، وقد كان مفهوم ويبر حول القوة محل جدل ليمارسها على الجميع، بل مرتبطة بعالقته بمجموعة من األ

عدد من العلماء خاصة في النصف الثاني للقرن العشرين من قبل علماء االجتماع و السياسة، خاصة من قبل اولئك المهتمين بها من 
 C. Wright، و رايت ميلز Robert Dahl، َو روبيرت دال Floyed Hunterجانب سلوكي منهم على سبيل المثال فلويد هانتر 

Mills(Pallaver,2011 ويعتبر روبرت دال من أهم المسهمين في هذا المجال بما يعرف بالنموذج السلوكي لتقويم القوة ،)
Behaviorist Model of  Power Assessment وهو الذي يعنى بتغيير سلوكيات األطراف المشمولة في عالقات القوة  وله ،

يمكن من قياس القوة، و القوة حسب روبرت دال عبارة عن عالقة بين طرفين او أكثر وتحوي قدرة على إلزام اآلخرين ليسلكوا مقياس 
 ويعملوا وفقًا ألهداف من يمارس هذا الفعل، والقوة هنا توجد عندما تتواجد ثالثة عوامل هي:

 أن يكون هناك نزاع على أهداف معينة. -

 ن على مطالب الطرف اآلخر لو على كره منه.أن يوافق أحد الطرفي -

كما تفترض عالقة القوة أن أحد الطرفين قادر على إنزال عقوبات يعتبرها الطرف اآلخر كفيلة بإلحاق أضرار بالغة والبد أن يكون  -
 (.Dhal,1957:201-215ثمن إذعانه لمطالب اآلخر أكبر مما سيفقده نتيجة إذعانه )

م في كتابه "وثبة نحو القيادة"، ثم 1990المدخل السلوكي عند بنائه لمصطلح القوة الناعمة، الذي أطلقه عام استفاد من  وجوزيف ناي
م ومجددًا في كتابه الذي أصدر ميخرًا "القوة الناعمة وسيلة النجاح في 2002عاود استخدامه في كتابة "مفارقة القوة األمريكية" عام 

 السياسة الدولية".
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(. حسب رأي ناي القوة شيء متغير و Nye,2011:46أنها "القدرة على التأثير في اآلخرين للحصول على ما تريد" )وقد عرف القوة ب
صعب شرحه و تعريفه ومن األسهل تجربته وممارسته و إذا اعتبرناها القدرة على التأثير على اآلخرين فهناك أكثر من وسيلة للتأثير 

" أي استخدام الحوافز و األموال لدفعهم لعمل ما تريد أو استخدام "العصا" أي اإلكراه و اإلرغام فيهم فيمكنك ان تستخدم اسلوب "الجزرة
(.وألن عملية دراسة و فهم السلوك و الدوافع Nye,2011على فعل ما تريد أو تستطيع "جذبهم" والتأثير عليهم ليفعلوا طواعية ما تريد )

أنها ببساطة امتالك القدرات و الموارد التي يمكنها أن تيثر في النتائج وبناًء عليه أمر صعب على الممارسين نجدهم يعرفون القوة ب
فإنهم يعتبرون بلدًا ما قويًا إذا كان لديه عدد سكان و إقليم جغرافي كبير نسبيًا و موارد طبيعية واسعة و قوة اقتصادية و عسكرية و 

جية لحسن استغاللها بما يحولها إلى قوة متحققة. ولكن حاليًا مع مرور الزمن استقرار اجتماعي، وهذه الموارد تحتاج إلى خطط استراتي
وتطور التقنيات تغيرت مصادر القوة، وتوزيع هذه الموارد في عصر المعلومات يختلف كثيرًا بالنسبة للقضايا المختلفة، فإذا كنا سابقًا 

لموسة يمكن من خاللها إرهاب الدول األخرى في هذه الحالة نعتبر نعرف قوة دولة بمدة امتالكها قوة عسكرية واقتصادية وموجودات م
 مهذه الدولة تمتلك "قوة صلبة" ولكنها غير كافية في عصرنا الحالي فلزامًا على الدول أن تهتم باإلضافة لقواها ومواردها الصلبة أن تهت

 بقواها ومواردها "الناعمة". فماهي القوة الناعمة؟

الناعمة، وطوره منذ إطالقه حتى وقتنا الحاضر لكن هذا التطور لم يخرج مفهوم القوة الناعمة عن معناها بل  أطلق ناي تعريفه للقوة
م( والذي 2007جعله أكثر وضوحًا وتفصيليًا حيث عرفها في البداية بأنه "القدرة على الحصول على ما تريد من خالل الجذب" )ناي،

بعدها قام ناي بتوسيع مفهوم القوة الناعمة وتوضيحه بشكل أكبر ليصبح التعريف " القدرة  يتضمن الثقافة والقيم والسياسة الخارجية،
وسائل اإلقناع لخلق جذب إيجابي يسمح بالحصول على النتائج  على التأثير في اآلخرين من خالل التعاون و تطوير

التي تيكد استخدام الوسائل الحضارية  بأنها "تلك القوة Quanyi Zhang(. كما عرفها كواني زانك Nye,2011المرغوبة")
وهناك من عرفها بأنها "درجة القبول والتأييد الذي   ( فنالحظ هنا إضافة العنصر االقتصادي.Zhang،2006واالقتصادية والدعائية" )

 (.Seong-Hun & Jeong-Nam,2008:565تلقاه على المستوى المحلي بين مواطنيها وعلى المستوى الدولي بين دول العالم" )

نالحظ مما سبق أن القوة الناعمة عبارة عن القدرة على تشكيل تفضيالت اآلخرين وفي اإلدارة يدرك القادة اإلداريون التنفيذيون ان 
القيادة ليست مجرد إصدار أوامر لكنها تنطوي كذلك على اإلدارة بالقدوة واجتذاب اآلخرين لعمل ما تريد فمن الصعب أن تدير منظمة 

األوامر و حدها بل البد أن تجعل اآلخرين يعتنقون قيمك، كذلك األمر بالنسبة للدول البد من االعتماد على قواها الناعمة كبيرة ب
 لكسب التأييد العالمي. 

ميز يإن القوتين الصلبة و الناعمة مترابطتين ألنهما معًا من جوانب قدرة المرء على تحقيق أغراضه بالتأثير على سلوك اآلخرين، وما 
بينهما هو الدرجة في طبيعة السلوك وفي  الموارد، فالقوة الصلبة تعتمد على موارد ملموسة و على اإلرغام أو اإلغراء بينما القوة 
الناعمة ترتكز بشكل أكبر على جاذبية ثقافة المرء وقيمه أو قدرته على التالعب بجدول أعمال الخيارات السياسية بطريقة تجعل 

عن التعبير عن تفضيالتهم ألنها تبدو بعيدة عن الواقع أكثر من الالزم وتتدرج أنماط سلوكها من التعاون الطوعي  األخرين يعجزون 
(، ويمكن توضيح ذلك 28-26: 2007إلى الجاذبية المحضة ومواردها غير ملموسه بل تتمثل في القيم الثقافية و السياسات )ناي،

 (.1بالشكل )
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 صلبة ناعمة   
 

 لوكأنماط الس
 جاذبية    وضع جدول أعمال   

 تعاون طوعي
 اإلغراء                          اإلرغام  

 األمر                                
 الميسسات                   القيم الثقافية الموارد المحتملة

 السياسات                          
 القوةالمدفوعات                           

 الرشاوي                             العقوبات
 (: انماط سلوك وموارد القوة الناعمة والقوة الصلبة1شكل )

 (.القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية.)ترحمة محمد البجيرمي(.الرياض: مكتبة2007ناي،جوزيف األبن. ) المصدر:

مناسبة لتحقيق األهداف القصيرة األمد في حين أن القوة الناعمة مناسبة لتحقيق بعيد األمد، ومع وقد أكدت الدراسات بأن القوة الصلبة 
 ;Weinbrenner,2007حقيقة عيشنا في عصر المعلومات فإن الحاجة إلى القوى الناعمة أكبر مقارنة بمصادر القوى األخرى )

ding,2006.) 

 مما يلي:ويمكن أن نوضح أن القوة الناعمة للدولة تتكون 

 الطابع الديموقراطي للدولة على المستويين المحلي والدولي. -
 ترويج حضارة الدولة وثقافتها محليًا ودوليًا بشكل يبرز جاذبيتها ويزيد من قبولها على المستويين المحلي والدولي. -
 حل المشكالت بالوسائل االقتصادية والسياسية واالجتماعية بعيدًا عن القسر واإلجبار. -
 التوافق بين السياسات العامة الداخلية والخارجية. -
 التأييد الشعبي للسياسات الحكومية وإجراءاتها. -
 التأكيد على الحرية والمساواة. -
 أال يبدو في سياساتها الخطر والتهديد وتكون عالقتها مبنية على حسن الجوار. -
 (.2010القحطاني،التعامل مع األزمات بعدالة وموضوعية والتركيز على أيدولوجياتها) -

م إال أنه 1990بأن مصطلح القوة الناعمة ورغم تعريفه وتداوله منذ عام  Andrey Kudryavtsevوقد الحظ أندريه كودرايتيسف 
 مازال يعاني من غموضه لدى البعض لذا سعى من خالل دراسة أعدها بعنوان 

 بحيث تشمل:منهجي للقوة الناعمة  )نظرة منهجية للقوة الناعمة( إلى وضع تصور

 التمييز الواضح بين القوة الصلبة والقوة الناعمة بما يعكس التناقض بين الموارد السياسية الملموسة والغير ملموسة. -
 التمييز بين موارد ومصادر القوة )العسكرية واالقتصادية واإليديولوجية(. -
 التركيز على آليات ومهام القوة الناعمة. -
 القوة الناعمة. النظر في عملية بناء واستخدام -
 تحليل األدوار التي تقوم بها مختلف الجهات الفاعلة في بناء القوة الناعمة. -
 الجوانب الديناميكية لبناء واستخدام القوة الناعمة. -
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 (. Kudryavtsev,2014:5النظر في عمليات نقل ونشر األفكار الجديدة والقيم والمثل في المجتمع ) -

لمفهوم القوة الناعمة خاصة وأن المشكلة الحقيقة لفهمها من قبل الدارسين والباحثين والمهتمين يتعلق هذا الطرح يسمح بفهم أوضح 
باللبس بين النقطة األولى والثانية. كما أن أطروحة أندريه كودرايتيسف من األطروحات الهامة كونها جذبت األنظار إلى العالقة بين 

ت تعتبر عملية نقل المعرفة جزءًا من القوة الناعمة ولم يتم تفصيلها بالشكل الكافي نجد أن القوة الناعمة ونقل المعرفة، ففي حين كان
أندريه كودرايتيسف بين أن نقل المعرفة هي إحدى اآلليات التي توضح الطبيعة المتغيرة للقوة الناعمة. وهذا التغيير قد يكون باإليجاب 

معرفة وسرعة االنتشار إضافة إلى درجة اعتماد هذه المعرفة من قبل متلقيها أو السلب باالعتماد على عدة أمور: نوعية نقل ال
وتطبيقها عمليًا. بذلك يمكن القول إن اتجاه نقل المعرفة هو الذي يحدد صاحب القوة الناعمة األعلى حيث تتجه المعرفة من صاحب 

للتغيير مما يدعم أهمية مواكبة الدول والمنظمات للتغيرات القوة الناعمة األعلى إلى صاحب القوة الناعمة األقل وهذا االتجاه قابل 
 السريعة في البيئة العالمية.

( أن المنظمة التي لديها شيء ذو قيمة 1995نجد أن الطرح السابق يمكن تطبيقه على مستوى المنظمات. فقد أكد فرنش وجونيور )
 .تمرارية المنظمة( تكون لديها القوةمن وجهة نظر اآلخرين )تشمل الخبرة المتخصصة المطلوبة لضمان اس

الذي  Mintzberg من المفكرين الذين درسوا العالقة بين القوة والمنظمات بشكل عام وطوروا نظرية حول "القوة التنظيمية" منتز بيرغ
مة. والشروط لمنظأكد من خالل نظريته أن السلوك التنظيمي هو لعبة قوة من خاللها يسعى الميثرين للتحكم في قرارات وتصرفات ا

الرئيسية لممارسة القوة هي: بعض أسس ومصادر القوة مقرونة مع بذل الجهد الذي يتم توظيفه بطريقة سياسية ماهرة عندما يكون 
 لذلك داعي. وهناك خمس أسس أساسية محتملة لقوة المنظمة حسب رأي منتزبيرغ وهي:

 التحكم في الموارد. -
 التحكم في المهارة التقنية. -
 التحكم في كم المعرفة. -
 الحق القانوني وإعطاء الحقوق الحصرية الكاملة. -
 (.Mintzberg,1983األساس الخامس يتمثل في الوصول ألولئك الذين لديهم القوة بناءًا على األربعة أسس المذكورة ) -

أيه من أن ن خالله، ولكن البد حسب ر فحسب رأي مينتزبيرغ نجد أن المنظمات تتكون لديها قوة تجعلها تيثر في المحيط الذي تعمل م
 يكون لدى )الميثر( الرغبة والمهارة الستخدام هذه القوة.

من خالل ما سبق يتضح بأن كل ما تمتلكه المنظمة يرغبه األخرون هو قوة لها شاماًل ذلك المعرفة المتكونة لديها وقدرتها على التحكم 
ن الواحد والعشرين أصبحت المنظمات تتنافس على المعرفة وعلى الخبرة، كما أن هناك في مواردها وبالتالي التميز في إدائها، في القر 

ما يعرف بـ"القوة المرجعية" تقوم على حقيقة أن متلقي القوة "ينجذب" إلى صاحب القوة، وكذلك " قوة الخبرة " والتي تعتمد على أن 
م(. هذه األنواع من القوى هي في مفهومها قوة 1995فرنش وجونيور،صاحب القوة يمتلك الخبرة و المعرفة التي يحتاج اليها اآلخر )

ناعمة )ليست قوة صلبة( تتشكل للمنظمة وتخدم الدولة، إلن أنظار أصحاب المصالح والقوى السياسية تنجذب إلى معرفة وخبرة 
 ومرجعية هذه المنظمات في دولها رغبة منها في االستفادة من خبراتها وتجاربها. 
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 مواردها وأدواتها-الثاني: القوة الناعمةالمبحث 

 أواًل: موارد القوة الناعمة وكيفية توظيفها

 حدد ناي ثالث موارد للقوة الناعمة ألي دولة وهي كما يلي:

 وهي مجموعة القيم والممارسات التي تخلق معنى للمجتمع، وغالبًا ما يتم التمييز بين الثقافة العليا التي تخص النخبة الثقافة: -
 كاألدب والفن والتعليم والثقافة الشعبية التي تركز على امتاع الجماهير. فعندما تحتوي ثقافة بلد ما على قيم عالمية، وتروج سياساتها

قيما ومصالح يشاركها فيها اآلخرون فإنها تخلق جاذبية أكبر، ويكون هذا مصدر لقوة ناعمة أكبر، والعكس صحيح. وهناك من 
الذي وصف القوة الناعمة بأنها "قوى غير  Fergusonقوة الناعمة على الثقافة الشعبية مثل الميرخ فيرغسون الباحثين من قصر ال

 تقليدية مثل السلع الثقافية و التجارية" ثم يرفضها كونها على حد تعبيره "لينة" وهو االمر الذي ال يصف القوة الناعمة بدقة باإلضافة
اق, فأي مورد من موارد القوة يعتمد على السياق الذي تستخدم من خالله فعلى سبيل المثال: الدبابة إلغفالها لجانب مهم جدَا وهو السي

العسكرية ال تكون مورد فعال في المستنقعات و كذلك بالنسبة لمورد الثقافة بالنسبة للقوة الناعمة فبعض المنتجات األمريكية ليست 
كننا قصر المورد الثقافي على الثقافة الشعبية كما ال يمكننا اغفال السياق المجتمعي ذات شعبية في بعض الدول اإلسالمية لذلك ال يم

 (.Pallaver,2011الذي تستخدم من خالله )

ومن أهم طرق نقل الثقافة االبتعاث للطالب، فكم من طالب أجنبي يدرس في جامعات أمريكية ثم يعودون إلى بلدانهم بفهم أوضح 
، كذلك التجارة واالتصاالت والزيارات والتبادالت الشخصية، كلها لها دور في نقل ونشر ثقافة الدولة وتعزيز لصورة وللثقافة األمريكية

 م(.2007قوتها الناعمة )ناي،

السياسات الحكومية في الداخل و الخارج هي مورد من موارد القوة الناعمة التي يجب أن ترتقي للقيم  القيم والسياسات المحلية: -
عالميا، حيث لها أثر كبير على زيادة أو تقويض القوة الناعمة، على سبيل المثال سياسة الحكومة األمريكية في الفصل المقبولة 

العنصري في الخمسينيات من القرن الماضي أثرت على قوتها الناعمة في أفريقيا، أما سياستها الخاصة بتطبيق عقوبة اإلعدام 
ر األسلحة أثرت على قوتها الناعمة في أوروبا لذلك يمكن ان ييدي تغيير السياسات إلى تغير والقوانين الضعيفة للسيطرة على انتشا

 .(Nye,2005رأي الطرف اآلخر في الدولة بتعزيز )أو تقويض( قواها الناعمة )

منافقة أو  متغطرسة أو لها تأثير مهم على القوة الناعمة فالدولة التي تبدو عند اعتبارها شرعية وأخالقية فإنالسياسة الخارجية:  -
غير مبالية تيثر بشكل سلبي على قوتها الناعمة مثال ذلك االنخفاض الحاد لشعبية الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب االمريكية 

 (.Pallaver,2011م األمر الذي جعلها مكروهة شعبيًا )2003على العراق عام 

محكميها إي منتجيها بما يحقق لها الشرعية والمصداقية لدى المجتمع الدولي والمحلي ويمكن توضيح موارد القوة الناعمة ومن هم 
 (.1إضافة لمستقبليها وفقا لناي بالجدول رقم )
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 المحكمين والمستقبلين-القوى الناعمة (: موارد1جدول )

 المقصودين بالقوة الناعمة المستقبلين المحكمين المتوسطين إلكسابها الشرعية والمصداقية موارد ناي للقوة الناعمة
الحكومة، اإلعالم، المنظمات غير الحكومية،  السياسات الخارجية

 المنظمات الحكومية الدولية.
 الحكومات األجنبية، العامة.

اإلعالم، المنظمات غير الحكومية، المنظمات  القيام والسياسات المحلية
 الحكومية الدولية.

 الحكومات األجنبية، العامة.

اإلعالم، األسواق االقتصادية، الحكومة، المنظمات  قافةالث
 غير الحكومية، المنظمات الحكومية الدولية.

 الحكومات األجنبية، العامة.

Source: J.S. Nye Jr., Public diplomacy and soft power,(2008),The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, No. 616, issue 1, p. 107 

( بعنوان "كيف تعمل القوة الناعمة؟" من خالل االجتماع السنوي لجمعية العلوم 2009)Vuvingوفي ورقة عمل قدمها فوفينق 
الجمال(، والتألق وضح أنه يمكن أن يظهر في جوانب  اللطف، بين أن القوة الناعمة تنبع مما أسماه )التألق، السياسية،األمريكية 

تجذب األخرين الدولة، كتألقها وتميزها في الجانب االقتصادي أو العسكري أو قيم المجتمع المسالمة واإلنسانية، هذا التألق الذي عديده 
يميز الدولة أو الجهة يمكن أن يمثل قوة ناعمه لها تجذب اآلخرين. أما اللطف فكيف يمكن أن يصبح قوة؟ يأتي من خالل كسب 

إذا تمت دعوه ميسسة او شركة لجهة مناظرة وتم التعامل بلطف ووضع االعتزاز بالنفس جانبًا بحيث تعاطف وامتنان اآلخرين، ف
يخلقون لدى الزائرين إحساسا غامرا بالتواضع عندها يمكن أن يتحول إلى قوة و غالبًا ما يتم الرد بالمثل، حتى على مستوى الدول وإذا 

لطيفة و متعاونة في عالقاتها هذا سيجعل الطرف الثالث يرضخ بطبيعة الحال، أما كنت طرف ثالث كدولة، ورأيت ان الدولة األخرى 
الجمال هنا فال يعني جمال الشكل الخارجي بل يقصد به االنجذاب نحو االيدولوجيات و القيم و الرؤى المتشابهة بين الدول حيث 

يسعون لتحقيق أهدافهم المشتركة بشكل تعاوني والعكس يجمع هذا الجمال الخاص بجاذب األطراف ذات الهويات المتشابهة ويجعلهم 
( إلى أن البرامج الحكومية المتعلقة باألنشطة الثقافية والبرامج التبادلية تعتبر من األدوات التي Vuving,2009صحيح. وقد أشار )

 ة. لمتعلق بقيم وأيدولوجيات الدولتضفي تألق يدعم القوى الناعمة، باإلضافة إلى توفيرها قاعدة لممارسة اللطف وإظهار الجمال ا

 ثانيًا: أدوات القوة الناعمة

كما أسلفنا فإن هناك موارد للقوة الناعمة ولكن ال يمكن حسن استغالل هذه الموارد بدون أدوات تمكننا من تفعيل وإبراز هذه 
هم االدوات باإلضافة لتحقيق أهدافها الخاصة. ومن أ القوة لذلك تستفيد الدولة من )أدواتها السياسية( في سبيل ابراز ونشر قواها الناعمة 

السياسية التي توظفها الحكومات: األحداث الثقافية وبرامج التبادل بين الدول باإلضافة للترويج ونشر لغة الدولة وكذلك العمل على 
ينة وظيف القوة الناعمة وتروج لصورة معدعم دراسة ثقافة الدولة ومجتمعها، هذه األدوات بذاتها ال تولد قوة ناعمة ولكنها تسهم في ت

للدولة تسعى لتعزيزها وبذلك تخطو الخطوة االولى من خطوات توليدها لقوة ناعمة. تعتبر البرامج الحكومية التي من خاللها يتم تعزيز 
حالفات نا التفكير في التتحالف الدولة مع دول و أطراف اخرى من األدوات المهمة للقوة الناعمة, وفي سبيل توضيح هذه الفكرة يمكن

 ةالعسكرية كأحد أهم األدوات لتعزيز القوة الصلبة للدولة، فمما الشك فيه أن التحالفات العسكرية بين الدول تسهم في تعزيز القوة الصلب
كومية مثل برامج ح لكل دولة في التحالف إضافة الستفادتها كذلك من دعم حلفاؤها وهذا يمكن تطبيقه على القوة الناعمة، فإنشاء برامج
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المساعدات االنسانية و تعزيز السالم و الدعم الدبلوماسي التي تتحالف من خاللها الدولة مع غيرها من الدول تعتبر من أدوات القوة 
القوة  اتالناعمة للدولة. كذلك إدارة السياسة الخارجية من خالل المنظمات الدولية إذا تعتبر هذه المنظمات و القنوات الدولية من أدو 

الناعمة للدولة، باإلضافة للحرص على رسم السياسات المحلية و الخارجية على عدد من المبادئ المعيارية ذات القبول المحلي و 
العالمي كمبادئ ومعايير الحرية المنتشرة في الدول الغربية ولكن مع عدم اغفال السياق كما سبق و اسلفنا )ففي حين ان هذه المبادئ 

كأداة مفضلة لدى بعض الثقافات و المجتمعات فقد نجدها مرفوضة من قبل بعض الثقافات و المجتمعات األخرى فالسياق قد تكون  
 ةله دور مهم في اعتبار األداة مقبولة و مبرزة فعال للقوة الناعمة للدولة(. وبعض األدوات يمكن ان يمتد تأثيرها لدول الجوار المتحالف

م بعدم خفض قيمة عملتها خالل أزمة النمور االسيوية 1997الثقافة والسمات، مثال ذلك قرار الصين عام  معها او المشتركة معها في
المالية فهذا القرار يندرج تحت سياسة الدولة االقتصادية ولم يعمل على تعزيز قوتها الصلبة فقط بل كذلك قوتها الناعمة وامتد تأثيره 

 (.Vuving,2009ة باألزمة المالية )لكافة الدول االسيوية التي كانت متأثر 

ما تم طرحه من أدوات ال يعتبر شامل لكافة أدوات القوة الناعمة لكنه كان بمثابة استعراض عام فكل دولة لها ظروفها السياسية 
حكومية او غير  جواالقتصادية واالجتماعية والجغرافية ومن خاللها يمكن ان تستفيد من كافة اشكال ادواتها السياسية لخلق ووضع برام

 حكومية تبرز قواها الناعمة في المنطقة والعالم.

بعد هذا الطرح عن القوة الناعمة ومواردها وأدواتها، هل يمكن أن نعتبر القوة الناعمة "الحل السحري" لمشاكل الدول؟ مازال هناك 
دار أوامر وممارسة للسلطة المباشرة وحسب وجهة بعض المشككين في القوة الناعمة من التقليدين الذين يرون القوة بأنها عملية إص

نظرهم فإن "الجذب والتأثير" ببساطة ليست قوة. والحقيقة أن مفهوم وآلية القوة الناعمة من الصعب فهمها بشكل صحيح خاصة من 
وة والسلطة فهومهم عن الققبل التقليدين وأصحاب وجهة النظر الواقعية للسلطة القائمة على األمر والطاعة فمن الصعب إعادة تشكيل م

لتشمل التأثير والجذب وممارسة شكل القدوة من خالل عدد من القنوات والموارد والسياسات الوطنية والبرامج الحكومية، فالقوة الناعمة 
رجات تأثير دهي أكثر تعقيدًا وتطورًا من القوة الصلبة ولتعمل بشكل فعال البد من توافر خبرات ومهارات مختلفة. وكما نالحظ فإن 

القوة الناعمة تختلف وليس ذلك فحسب بل إن هناك من يحظى بالنتائج المرجوة من خالل ممارسته للقوة الناعمة على عكس البعض 
اآلخر. فلم ينجح الجميع في تعاملهم مع القوة الناعمة ومواردها لذلك يمكن أن تكون وجهة نظر أصحاب النظرة التقليدية صحيحة من 

تغفل نقطة مهمة وهي الجانب "الهيكلي" للقوة الناعمة، فهم يأخذون من القوة جانب السيطرة ويغفلون الجانب الذي عبر  جانب ولكنها
عنه ناي بالقدرة على الحصول على النتائج التي تريدها دون الحاجة إلى إجبار الناس على تغيير سلوكهم من خالل التهديدات او 

لى تغيير سلوكهم ولكنهم في ذات الوقت هم سعداء وعلى استعداد للقيام بذلك وهو ما يسمى في الدفع لهم، فيمكنك إجبار الناس ع
النهاية "قوة ناعمة". ولكن كما سبق ان ذكرنا فإن السياق احد الشروط الالزمة لتحقيق النتائج المرجوة وذلك الرتباط القوة الناعمة 

الطبيعة السياسية للدولة من خالل وجود سلطة سياسية تدعم القوة الناعمة و  بجانب ثقافي يختلف من دولة إلى اخرى باإلضافة لشرط
غالبًا ما تكون في الدول الديموقراطية حيث الرأي العام مهم، وأخيرًا علينا ان نيكد بأن القوة الناعمة تساهم في تحقيق أهداف معينة 

ق ير مباشر بالتالي يمكن القول بأن القوة الناعمة معنية بتحقيبشكل مباشر ولكنها قد تساهم في تحقيق اهداف عامة للدولة بشكل غ
"أهداف الوسط االجتماعي" بشكل أساسي. هناك مشككين ُأخر يعترضون على قصر القوة الناعمة على الحكومة و أجهزتها الحكومية, 

لها و هذا األمر نتفق معه, فالحكومة  ميكدين بأن هناك العديد من الجهات الحكومية و غير الحكومية قادرة على انتاج قوة ناعمة
ليست المسيطرة الوحيدة على القوة الناعمة بل كذلك منظمات خاصة و منظمات مدنية و كذلك دينية لها قواها الناعمة الخاصة بها, 

ي االمر الذ لذلك لزم على الحكومات بأن تتأكد من أن قوى هذه الجهات الناعمة تعزز قوتها الخاصة بها وال تتعارض معها وهو
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ازدادت اهميته في عصر المعلومات و العولمة و انتشار التأثير للمنظمات المختلفة لتتخطى حدودها الخاصة و بيئاتها الخاصة هنا 
نلحظ ازدياد أهمية القوة الناعمة و أهمية قدرة الحكومة على تفعيل قواها الخاصة مع قدرتها على استيعاب وضبط تأثير القوى الناعمة 

 (.(Pallaver,2011;Nye,2004خرى التي يمكن أن تيثر على سياساتها األ

 المبحث الثالث: مقاييس وتجارب حكومية في القوة الناعمة

 أواًل: مقاييس القوى الناعمة

أشار ناي إلى أن بعض المشككين سيقلل من أهمية القوى الناعمة كونها تعتمد على مقاييس استطالعات رأي العامة والتي 
ال تكون دقيقة أو موضوعية فيصعب قياس موارد القوى الناعمة التي أسلفناها في المحور السابق، إال أن العديد من الباحثين يمكن أ

( والذي اعتمد 2005) Treverton & Jonesسعى لوضع مقياس لقياس موارد القوة الناعمة للدول منها مقياس تريفيرتون وجونز 
( والذي اعتمد 2011) Olivie & Molinaأوليف ومولينا  واالقتصاد واألفكار(. كذلك يوجد مقياسعلى ثالث أبعاد رئيسية )الثقافة 

 Trunkosذات األبعاد الخاصة بتريفيرتون وجونز مع تعديل وإضافة ميشرات ضمن أبعاد مقياسهم للقوة الناعمة، اقترح ترنكوس 
مثياًل للقوة (. إال أن النموذج األكثر تواالبتكارتصاد والثقافة والتعليم ( مقياس يتكون من خمسة أبعاد تتضمن )الدبلوماسية واالق2013)

القوة الناعمة ”م  مسمى مقياس2015الذي اطلق عليه عام   Jonathan McCloryالناعمة هو مقياس االستشاري جوناثان ماكلوري 
وع يقوم بعمل رائع في قياس موارد القوة الناعمة م واعتبره ناي بأنه "مشر 2010، وقد عمل عليه ماكلوري على إعداده منذ عام  ”30

(  وقد اعتمد ماكلوري McClory,2019:7عن طريق مقاييس موضوعية مبنية على عمله الخاص في تطوير مفهوم القوة الناعمة" )
ميشرات فة  عدد من العلى الثالث موارد أساسية التي وضحها ناي )الثقافة، القيم السياسية المحلية، و السياسات الخارجية( مع إضا

دولة على مستوى العالم في جانب  30(، وقد تم تصنيف أقوى 2المتفرعة عنها و يمكن قياسها بشكل كمي تم توضيحها بالشكل رقم )
 القوة الناعمة باالعتماد على هذه الميشرات .
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 (: الميشرات الفرعية لقياس القوى الناعمة2شكل )
Resource: McClory،Jonathan.(2019).The Soft Power 30:A Global Ranking of  Soft Power.London:Portland Pr Limited. 

يعتبر فوسنناقش بشكل موجز الميشرات التي تمت إضافتها على تلك التي سبق تحديدها من قبل ناي، بالنسبة لميشر )الحكومة( 
مة يقصد به تقييم الميسسات العامة وقيمها والنتائج الرئيسية للسياسة العاالميشر الذي يحمل الوزن األكبر بين جميع الفئات األخرى و 

الدولة الجاذبة صاحبة القوة الناعمة هو مدى نجاح نموذج الحكومة لديها ومدى فعالية الحكومة وكافة التدابير  للدولة، فمن أهم سمات
 ,التي تتخذها الحكومة لحماية الحريات الفردية والحقوق المدنية إضافة لقدرة الحكومة على تحقيق النتائج التي تلبي توقعات المواطنين

لى تبني نموذج يكون مثاال يحتذى به او خلق معيار ونموذج ألفضل الممارسات التي يمكن من خاللها كذلك قدرة األجهزة الحكومية ع
واطن كما تشمل كذلك مقاييس عن نتائج الم تبنيها من قبل حكومات أخرى أن تحقق وتلبي احتياجات المواطنين من خدماتها المختلفة،

إسهام الدولة في المجتمع العالمي وقدرته على التعامل مع الجمهور الدولي يمكن  أما ميشر )االتفاقيات( فهو يقيس .والتنمية البشرية
 (.McClory,2019:27-28قياسه مثاًل بعدد السفارات في الخارج أو العضوية في المنظمات متعددة األطراف )

عام منشورة لناي بنفسه( تيكد ان التعليم الميشر التعليم كان مدمجًا مع مورد الثقافة لدى ناي و لكن العديد من الدراسات )منها مقالة 
و العالي يعتبران من موارد القوة الناعمة للدولة، فمدى وجود جهات تعليمية ذات مستويات جودة و تميز عالية أو برامج لالبتعاث و 

الطالب األجانب في  تبادل الطالب بين الدول تعتبر من موارد و ميشرات تدل على قوة ناعمه عالية لذلك يمكن قياسها بأعداد
جامعات الدولة و جودة جامعاتها باإلضافة لجودة مخرجات جامعاتها لذلك و إلبراز أهمية هذا الجانب تم فصله بشكل ميشر مستقل 

((Atkinson,2010;Nye:2005. 

القوى 
 الناعمة

 التعليم املشاريع

 التقنية

االتفاقي الثقافة
 ات

 احلكومة
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القتصادية لالبتكار دى دعم بيئتها ابالنسبة لميشر المشاريع فهو يتعلق بمدى جاذبية الدولة للمشاريع األجنبية وقدرة الدولة التنافسية وم
وتعزيز الصناعة والتجارة، صحيح أن القوة االقتصادية للدولة أكثر ارتباطا بالقوة االقتصادية ولكن هناك عوامل اقتصادية تدعم القوة 

لقوة الناعمة( الذي سبق طرحه وأضاف من خالله الجانب االقتصادي كأحد جوانب ا Zhangالناعمة كذلك )وهذا ما يدعمه تعريف 
 (.McClory,2019:27-28كالتنافسية وريادة األعمال واالبتكارات )

يعتبر ميشر التقنية من الميشرات المهمة، فلقد أثر التقدم التقني على كامل جوانب حياة األفراد والجماعات كما أثر على عمل 
تفادة الدولة من التطور التقني وممارستها للدبلوماسية الحكومات والشركات على حد سواء، ومن خالل هذا الميشر يتم قياس مدى اس

 (.McClory,2019:27-28الرقمية من خالل منصات التواصل االجتماعي )

وبناءات على البيانات التي تم جمعها من الدول المختلفة باالعتماد على بينات كميه ونوعية واستبانات وزعت على مختصين 
م سيتم 2019دولة حسب امتالكها للقوة الناعمة لعام  30من جميع الدول المشاركة، تم ترتيب وأكاديميين باإلضافة إلى العامة 

 (.2عرضها في الجدول رقم )

 ترتيب الدول حسب قوتها الناعمة :(2دول )ج

 الدولة الترتيب الدولة الترتيب الدولة الترتيب
 سنغافورة. 21 ايطاليا. 11 فرنسا. 1
 البرتغال. 22 النرويج. 12 المملكة المتحدة. 2
 بولندا. 23 اسبانيا. 13 المانيا. 3
 جمهورية التشيك. 24 الدنمارك. 14 السويد. 4
 اليونان. 25 فنلندا. 15 الواليات المتحدة األمريكية. 5
 البرازيل. 26 النمسا. 16 سويسرا. 6
 الصين. 27 نيوزلندا. 17 كندا. 7
 هنغاريا. 28 بلجيكا. 18 اليابان. 8
 تركيا. 29 كوريا الجنوبية. 19 استراليا. 9

 روسيا. 30 إيرلندا. 20 هولندا. 10
Resource: McClory،Jonathan.(2019).The Soft Power 30:A Global Ranking of  Soft Power.London:Portland Pr Limited. 

 ثانيا: تجارب دولية حكومية في القوى الناعمة

المتقدمة سيتم استعراضها بالتركيز على ميشر الحكومة وتحديدا فعالية وكفاءة األجهزة الحكومية في عرضنا لتجارب الدول 
المانيا والمملكة المتحدة، تم  في تعزيز القوى الناعمة الرتباط ذلك بموضوع البحث من خالل عرض الممارسات التطبيقية لكاًل من:

بسبب معيار الحكومة أما الثانية فقد  )من المرتبة الرابعة الى الثالثة( الدولي اختيار األولى ألنها ارتفعت في ميشر القوة الناعمة
 (.McClory,2019:43-44) بسبب تراجع في ذات المعيار أي أداء الحكومة )من المرتبة األولى الى الثانية( انخفض ترتيبها
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  ألمانيا:

( الذي سبق عرضه، فكيف لدولة لها 30لميشر )القوة الناعمة احتلت ألمانيا الترتيب الثالث عالميا في قوتها الناعمة وفقا 
تاريخ نازي وخاضت حربين عالميتين أن تتمكن من مد جسور الثقة والتواصل مع دول الجوار ودول العالم؟ الجواب كان من خالل 

 ذي ساعد المانيا على صعودها الىالقوة الناعمة، فقد استغلت موارد ومصادر قوتها الناعمة في سبيل ذلك، وكان المورد األساسي ال
هذه المرتبة مقارنة باألعوام السابقة هو ارتفاع مستويات أداء أجهزتها الحكومية مع وجود مستويات عالية من الشفافية والمسائلة 

مانيا ( وفيما يلي عرض موجز لقوة ألMcClory,2019:43-44الحكومية إضافة للثقة العالية الشعبية في الحكومة األلمانية )
 الناعمة:

دل اتهتم ألمانيا بالتوسع في المدارس األلمانية القوية ذات التأثير التربوي واألكاديمي في الدول المجاورة، على سبيل المثال: خدمة التب
درسة المانية م األكاديمية األلماني، لها أكثر من ستين فرعًا حول العالم لتحقيق التنسيق الالزم ألنشطتها العلمية وهناك ما يقارب ألف

ة فحول العالم مموله من قبل الحكومة األلمانية ولها بنية تحتية وأكاديمية عالية الجودة، كل هذا في سبيل نشر الثقافة األلمانية باإلضا
دث رياضي حلخدمة أبناءها المغتربين في الخارج، مع الترويج للغتها األلمانية. إضافة الهتمام ألمانيا بالجانب الرياضي، وكان أبرز 

مليون يورو  3.7م، و قد انفقت الدولة ما يقارب 2006جذب أنظار العالم أللمانيا استضافتها لمباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 
لالستعداد لالستضافة و قد سعت الستغالل هذه الفترة للترويج لثقافتها وصناعاتها و مدارسها و جامعاتها، وأكبر دليل على سعي 

الستغالل هذا المحفل الرياضي سياسيًا، أن شعار كأس العالم كان " وقت عقد الصداقات" والذي فسره عدد كبير من الباحثين و المانيا 
األكاديميين في مجال اللغات واالتصال بأن الشعار كان محاولة إلبعاد النمط السلبي الخاص بالشخصية األلمانية و منحها طباع 

كأس العالم حمالت ترويجية إعالمية تدعو من خالله الحكومة مواطنيها ليكونوا أكثر ودية وضيافة  وشخصية أكثر ودية. وقد رافق
أثناء هذه الفترة مع ضيوف المانيا. وقد اعتبرت استضافة كأس العالم فرصة لغرس قيم المواطنة واالنتماء لدى االلمان ذاتهم في 

األمر الذي يعكس وجود تقارب  .(Holguin,2013) ص بتعزيز قوتها الناعمةمحاولة منهم للتفاعل مع حكومتهم وتحقيق هدفها الخا
عالي بين توقعات المواطنين فيما يخص نوعية الخدمات التعليمية والرياضية المقدمة مع توقعاتهم وارتفاع في مستويات رضى المواطن 

 األلماني من أداء حكومته األلمانية.

ن تسعى بجد من خالل ميسساتها السياسية على تعزيز قيم المساواة و حقوق اإلنسان و كان على ألمانيا مع أرثها التاريخي أ
الديموقراطية الحقيقية و المستقرة، باالستناد على وحدة و تضامن شعبها، ألمانيا مثال مهم على دولة نجحت في تغيير صورتها من 

انيا المحلية و نموذجها الخاص بها يمثل مصدر قوه لها أهم مثال على أن قيم الم ،خالل وضع نموذج سياسي و حكومي خاص بها
دولة من دول امريكا الالتينية،  13برنامج )الحوكمة االجتماعية لدول أمريكا الالتينية(، وهو برنامج تم تنفيذه في البرازيل وترويجه ل 

لسياسية خبراتها فيما بينهم، أحدها تعزيز القيم ا يساعد الدول ذات الظروف و التحديات المشابهة أللمانيا أن تقارن نفسها بها وتتبادل
(. فأن يتحول النموذج الحكومي األلماني لنموذج يتم القياس عليه في مواجهة التحديات Holguin,2013و المحلية الخاصة بألمانيا )

 المختلفة تأكيد على أن األجهزة الحكومية تعزز القوة الناعمة للدولة.
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 المملكة المتحدة:

ر مرحلة ما بعد الحرب العالمية مرحلة دعم القوة الناعمة البريطانية من خالل عدة ممارسات، فقد كانت ميسسات التعليم تعتب
فنمو الجامعات البريطانية وجودتها  ،من قادة ما بعد االستعمار العالي من تكوين جزء كبير من قوة بريطانيا الناعمة منذ الجيل األول

يدة من الطالب الجامعيين الخريجين والباحثين بشكل كبير جدا يمثل مصدر مهم، فبريطانيا ترتيبها الثاني )ومن واستقطابها ألعداد متزا
 .(House of Loards,2013; worldatlas,2017المتوقع ان ينمو في السنوات المقبلة( في السوق العالمية للطالب في الخارج )

ثل محط تقدير واحترام دول العالم أجمع مثل قيم الديموقراطية والحرية وسيادة القانون تعتبر بريطانيا مروجه لعدد من القيم التي تم
وحقوق اإلنسان. كما أن الحكومة البريطانية تسعى لتعزيز قيم مهمة جدًا منها: قيم النزاهة ومكافحة الفساد وممارسات الشفافية وتعزيز 

طنين من خالل تحويل العالقة بين المواطنين والحكومة وفتح قنوات الرقابة قيم الديموقراطية من خالل حكومة شفافة، وتمكين الموا
 Houseالشعبية، حماية الموارد الطبيعية واالطمئنان إلى أن عوائد الصناعات االستخراجية للموارد الطبيعية تستخدم للمنفعة العامة

of Loards,2013) ). 

مهمة جدا في تاريخ اإلدارة العامة البريطانية حيث بدأت في تحديث اإلدارة العامة وتعتبر فترة التسعينات من القرن الماضي مرحلة 
وأتى ذلك  ‘تجاوبا مع المطالبات بتحقيق توقعات المواطنين ورفع أداء كفاءة أداء األجهزة الحكومية وتحسين توزيع الموارد وتقليل الهدر

إنشائه اـ)وحدة األداء من خالل حكومة حديثة تركز على النتائج  م من خالل الترويج ل1997التوجه مع حكومة توني بلير عام 
 واالبتكار( وتأسيسه لـ)كلية إدارة األعمال للخدمة الوطنية والتي سميت الحقا بمدرسة الحكومة الوطنية( بهدف تقوية القيادات الحكومية

واطنين وتنفتح بشكل أكبر على مقترحاتهم وضع نطم قياس أداء دقيقه تشرك الم معورفع مستويات أداء األجهزة الحكومية 
(. الفكرة األساسية كانت إعادة اختراع Massey,2011:358وتطبيق أفضل الممارسات في الحكومة البريطاني ) ،واحتياجاتهم

سمح بتوليد  يالحكومة البريطانية وتطبيق ممارسات القطاع الخاص في القطاع العام بما يحقق التركيز على النتائج المرجوة األمر الذ
( في مقالة بعنوان )القوة Adrian Brown (2019قوة ناعمة جذبت أنظار العالم نحو أداء الحكومة البريطانية، يذكر أدريان براون 

 الناعمة للحكومة االبتكارية( بأنه في عهد رئيس الوزراء توني بلير كانت وفود دولية تأتي لزيارتهم في )وحدة التوصيل( التابعة لرئاسة
عاما من هذه  30الوزراء بداية األلفية للتعرف بشكل أكبر على تجربة الحكومة البريطانية مما عزز من قواها الناعمة، إال أنها وبعد 

القوة بدأت تتراجع لعدة أسباب أهمها تزايد إخفاق الحكومة البريطانية في تحقيق توقعات المواطنين من جودة الخدمات المقدمة لهم في 
 ة و التعليم مع انعدام ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتهم.مجال الصح

 المبحث الرابع: دراسات سابقة عن القوة الناعمة

( بعنوان "إعادة التفكير في القوة الناعمة: الصين، Longhurst et al,2019من الدراسات الحديثة عن القوة الناعمة دراسة )
في آسيا الوسطى" والتي هدفت بشكل أساسي الى إعادة النظر في مفهوم القوة الناعمة و مصادرها من خالل روسيا واالتحاد األوروبي 

من روسيا والصين والدول األوروبية الواقعة في آسيا موارد التي حددها ناي في كال ً  ةتحليل القوة الناعمة باالعتماد على الثالث
يدة ريد ألبحاث القوة الناعمة أن تظل مفأ اموأنه إذا  ،ناعمة مرتبط بوجهات النظر الغربيةالوسطى، ميكدة بأن المفهوم الحالي للقوة ال

على ذلك بتحليلها لموارد القوة الناعمة في الثالث دول المحددة وكيف مستدله فالبد من أن يتم تطوير مفهومها في سياقات مختلفة، 
تهم القيمية والثقافية ومكونات سياستهم الخارجية عن ما يتم نشره أن هذه الدول نجحت في خلق قوة ناعمة رغم اختالف منظوم
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واعتماده في أبحاث ناي للقوة الناعمة، ميكدة على ضرورة النظر في آليات انشاء القوة الناعمة وتنفيذها الحقا من خالل الميسسات 
قل القوة الناعمة الى مستقبليها من المجتمع الدولي المحلية العامة و الخاصة والمجتمع المدني وكافة القنوات التي يتم من خاللها ن

 والعامة. 

بعنوان" القوة الناعمة لتايوان و الدبلوماسية العامة" و التي سعى من خاللها دراسة تعويض تايوان  دراسة (Rawnsley,2014) أعد
دولي باستخدام الدبلوماسية، وقد وجدت لعدم وجود عالقات دبلوماسية رسمية مع الدول الكبرى من خالل االندماج مع المجتمع ال

الدراسة أن تايوان تواجه خالل محاولتها لالندماج العالمي تحديات وصعوبات عالمية يصعب عليها التحكم فيها باإلضافة إلى 
ية لصعوبات داخلية خاصة بعدم وضوح سياستها و استراتيجياتها الناعمة من قبل وكاالتها و أجهزتها الحكومية مما يجعل عم

استفادتها من قوتها الناعمة غير فعالة وقد اقترح الباحث على تايوان أن تحسن اختيار خياراتها االستراتيجية وبشكل موضوعي فيما 
يخص قوتها الناعمة إذ أن الحكومة حاليًا تركز على"  التأثير الثقافي وجعل العالم يعرف تايوان أكثر" وهي طموحات ضبابية غير 

ينما كان عليها التركيز على قيمها السياسية المحلية المتسقة فعال مع القيم الديموقراطية للدول المتقدمة، من وجهة نظر قابلة للقياس ب
الباحث مشكلة القوة الناعمة في تايوان هو مدخلها االستراتيجي أو خيارها الخاص بالتركيز على الجانب الثقافي بينما عليها حسن 

يجية من ناحية الموضوعية و الشرعية و أوصى الباحث بأن يتم بناء نظام دبلوماسي أكثر اتساقا وتكاماًل اختيار خياراتها االسترات
 وتعاونًا بما يحقق االستفادة من قوة تايوان الناعمة.

مان ( المعدة لصالح مركز روبرت شو Kudryavtsev,2014من الدراسات ذات األطروحات الحديثة والمختلفة للقوة الناعمة دراسة )
للدراسات المتقدمة والتي تهدف للخروج بمفهوم القوة الناعمة عن طرحها المحدود على مستوى السياسات الخارجية للدولة من خالل 
وضع تعريف أكثر وضوحًا ومنهجية للقوة الناعمة، ثم التأكيد على ارتباط مفهوم القوة الناعمة بنقل المعرفة بما يسمح بتوسيع نطاق 

وأخذها في سياق وظيفي وحيوي. األمر الذي يعني وجود آليات مختلفة لتطوير واستخدام القوة الناعمة. تجد الدراسة القوة الناعمة 
ضرورة الربط بين نشر المعرفة والقوة الناعمة مما يوسع االحتماالت التحليلية لها بحيث تصبح كافة المنظمات قادرة على توليد قوة 

 (.Global governanceستخدامها في حقل جديد وهو )الحكم العالمي ناعمة باإلضافة لسعي الدراسة ال

( بعنوان "إسهامات القوة Winkates,2007وقد تعددت الدراسات التي بحثت في دور القوة الناعمة في مكافحة اإلرهاب منها  دراسة )
ية و الواليات المتحدة استخدمت السياسة الدبلوماس الناعمة في استراتيجية الواليات المتحدة األمريكية لمكافحة اإلرهاب" التي وجدت أن

وضح أن الواليات المتحدة كانت ناجحة في  االقتصاد والتقنية والقوات العسكرية والحضارة والمعلومات كأدوات في مواجهة اإلرهاب و
مة و تعامالتها السياسية اتسمت استخدام القوة الناعمة خاصة أثناء الحرب الباردة، ولكن بعد انتهاءها عطلت أدوات القوة الناع

 بالغطرسة و الهيمنة و فرض الرأي مما أضعف قواها الناعمة.

( بعنوان "القوة الناعمة والصلبة: مفارقة الفوز بحرب األفكار في القرن الواحد Henry,2005ومن الدراسات الثرية تلك التي أعدها )
المرافقة للعولمة وثورة المعلومات، وعرض أكثر الطرق مالئمة وفعالية للتعامل مع والعشرين"، والتي هدفت لمناقشة ديناميكية التغيير 

البيئة العالمية الجديدة من خالل استراتيجية واضحة الستخدام القوتين الناعمة والصلبة ومن نتائج الدراسة المميزة ذكره للبيئة 
وحدد الباحث أربعة عوامل ذات تأثير في البيئة العالمية  .المعلوماتاالستراتيجية الجديدة وذكر أهم ميثرين فيها هما العولمة وثورة 

الرأي العالمي واالقتصاد العالمي واختالف األيدولوجية واإلعالم، وطرح الباحث نموذجًا أسماه )طاولة الشطرنج ثالثي األبعاد(  الجديدة:
بعيدًا عن األحادية بحيث تراعي فيه عالقات وبنية النظام  ويرى من خالله أن تقوم الواليات المتحدة بصنع سياسات متعددة األبعاد
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بة وشدد الباحث على أهمية التعاون والتوزان بين القوتين الناعمة والصل. العالمي وتبني استراتيجية تدمج فيها القوة الناعمة والصلبة
 رية واالقتصادية وعبر الحدود(.ألي دولة، والذي يمكن أن يتحقق من خالل حسن توزيع القوى على ثالثة أبعاد )العسك

( رسالة ماجستير بعنوان "القوة الناعمة 2020فيما يخص الدراسات المطبقة على مستوى المملكة العربية السعودية ناقشت )الحربي،
طية عينة من تغودورها في تعزيز السياسة األمنية الداخلية للمملكة العربية السعودية" مستخدمة المنهجية المسحية وأداة االستبانة ل

أعضاء الهيئة العلمية في كلية الملك فهد األمنية بهدف التعرف على دور القوة الناعمة في السياسة األمنية السعودية، لتتوصل لوجود 
دور مهم لها واتفاق مجتمع الدراسة على ذلك. وقد أوصت بأهمية إنشاء مجلس للقوة الناعمة السعودية لصياغة استراتيجية وطنية 

 لة للقوة الناعمة. شام

( بعنوان "القوة الناعمة في المملكة العربية السعودية" هدفت لدراسة القوى الناعمة Gallarotti & Al Filali,2014دارسة أجراها )وفي 
شأن، لللمملكة العربية السعودية بالتركيز على الجانب السياسي مع عرض أهم الصعوبات و التحديات التي تواجهها المملكة في هذا ا

 اأكد الباحثان بأن المملكة العربية السعودية تعتبر لغزًا حير العالم فأول ما يلفت االنتباه هو قوتها العسكرية واالقتصادية و مكانته
ومع األخذ بعين االعتبار نظامها السياسي الملكي قد يعتقد البعض بأنها ستكون ذات حكومة معادية للقوة  ،كدولة مصدرة للنفط

إال أن الواقع أثبت بأن القوة الناعمة هي نقطة قوة مهمة للدولة نمت بهدوء أثناء تكونها و نموها و ساهم في استقرار الدولة  الناعمة،
ما أكد ك ،كما مكنها من مواجهة العديد من التحديات الخارجية والداخلية والمتمثلة بعدم االستقرار السياسي واالستهداف الخارجي

در لقوة المملكة الناعمة يتمثل في الشرعية الدينية والتفاف الشعب حول حكومته مما مكن الدولة من الصمود الباحثان بأن أهم مص
 أمام صدمات الربيع العربي.

م( دراسة حول "استراتيجية توظيف القوى الناعمة لتعضيد القوى الصلبة في إدارة األزمة اإلرهابية في 2010أعد )القحطاني،كما 
مع  ،السعودية" للبحث في أدوات القوى الناعمة التي يمكن أن توظفها المملكة العربية السعودية لمواجهة اإلرهاب المملكة العربية

 ةتوضيح كيفية استخدام الجهاز التنفيذي )في هذه الحالة وزارة الداخلية( في إدارة األزمة اإلرهابية في المملكة وكيفية إسهام هذه القو 
باإلضافة لتوضيح مالمح االستراتيجية المالئمة للمملكة لتوظيف قواها الناعمة في إدارة أزمة اإلرهاب  ،ةالحتواء العناصر اإلرهابي

ليستنتج أن المملكة العربية السعودية أن أهم مصادر القوة الناعمة التي ساعدت على مواجهة اإلرهاب في المملكة تتمثل في الدستور 
إمكاناتهم  باإلضافة لهيبة كفاءة قوات األمن و  ،ين الشريفين ورعايتهما بما يمنح الرمزية الدينيةالمعتمد على القرآن الكريم وخدمة الحرم

نجحت في توظيف قوتها الناعمة مع قوتها الصلبة لمواجهة اإلرهاب، كما أن الجهاز التنفيذي المختص بمواجهة اإلرهاب )وهو وزارة 
ظيف ورسم الباحث مالمح الستراتيجية تو  .زمة اإلرهابية واحتواء العناصر اإلرهابيةالداخلية( نجح في توظيف القوى الناعمة إلدارة األ

القوى الناعمة إلدارة األزمة اإلرهابية وأوصى بضرورة تطوير أدوات ومصادر القوى الناعمة للمملكة لدعم مواجهاتها الفكرية واألمنية 
 مع اإلرهاب.

الدراسة الحالية تختلف عنهم في نقاط وتتشابه في أخرى، فهي تتشابه معهم في نجد أن  و كتعليق موجز على الدراسات السابقة
دراستها للقوى الناعمة و مصادرها ولكنها تختلف عنهم في تناولها للقوة الناعمة من منظور اإلدارة العامة من خالل التركيز على دور 

( من الدراسات الحديثة التي سلطت الضوء على Longhurst et al,2019األجهزة الحكومية في تعزيز القوة الناعمة،  تعتبر دراسة )
مفهوم القوة الناعمة في السياق الغير غربي متفقة مع دراستنا الحالية في تركيزها على آليات تنفيذ وتوليد القوة الناعمة مع تأكيدها 

( لفتت االنتباه الى  ضرورة 2020)الحربي، دراسة لضرورة دراسة دور األجهزة الحكومية تحديدا في توليد القوة الناعمة، والحقيقة أن
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( درست تجربة المملكة في توظيف القوة الناعمة من 2010)القحطاني، تبني استراتيجية وطنية شاملة للقوة الناعمة السعودية ودراسة
ة الناعمة للمملكة في الحقل ( فقد كانت حول القو Gallarotti & Al Filali,2014خالل جانب واحد وهو الجانب األمني، أما دراسة )

بالتركيز على جانب اإلدارة العامة واألجهزة الحكومية وجهودها في وضع استراتيجيات تسمح  السياسي، وهنا نسعى لعرض التجربة
بإظهار  هذه القوى الناعمة و تساعد على جذب أنظار العالم و المهتمين من أصحاب المصالح، إن األجهزة الحكومية من خالل 

ارستها لعملها تحقق استراتيجية الدولة و تعزز قواها الناعمة إضافة لقواها الصلبة، لكن لألسف ندرت الدراسات التي تبرز هذه مم
دراسة  ميزتتاألجهزة و دورها الفعال في توظيف قواها الناعمة وتعزيز مكانة المملكة. والدراسة الوحيدة التي تطرقت للجانب الحكومي 

(Rawnsley,2014 )كدت أ. بأنها ناقشت أهمية أن تكون استراتيجيات الجهات الحكومية موجهة بشكل يدعم القوة الناعمة للدولة
( ضرورة التعاون بين القوتين الصلبة والناعمة للدول مع ضرورة تغيرها وتكيفها بما يوائم ديناميكية التغيير التي Henry,2005)دراسة 

( فتتميز بتوسيعها لنطاق تحليل القوة الناعمة وتوضيحها لالرتباط بين القوة الناعمة Kudryavtsev,2014) دراسة أماتعيشها الدول، 
 ونقل المعرفة بما يشكل جانب مهم جدا استفادت منه دراستنا في تحليل التجربة السعودية.

 جانب تتميز من خالله عن جميعتسعى هذه الدراسة لتوضيح االرتباط بين المنظمات الحكومية تحديدًا والقوة الناعمة بما يمثل 
 الدراسات السابقة كما يمثل كذلك إسهام لهذه الدراسة.

 المبحث الخامس: التجربة السعودية في استخدام القوى الناعمة

تزخر المملكة العربية السعودية بتجارب عدة ألجهزة حكومية ساهمت في تعزيز القوة الناعمة للدولة. ومن خالل هذه الجزء 
ة سيتم التركيز على أحد التجارب التي عززت القوة الناعمة للدولة على أكثر من بعد وهي تجربة مدينة الملك عبد العزيز من الدراس

 الطبية في الرياض التابعة للشيون الصحية لوزارة الحرس الوطني.

 )السيامية( في فصل التوائم الملتصقةوتجربتها الرائدة  مدينة الملك عبد العزيز الطبيةأواًل: نبذة عن 

م ثم توسع 1983نواة مدينة الملك عبد العزيز الطبية كان مستشفى الملك فهد للحرس الوطني الذي بدأ في تقديم خدماته عام 
استجابة لتزايد أعداد مستفيديه ليصبح جزءًا من مدينة طبية متكاملة مع مراكز طبية متخصصة ومتطورة أخرى. وما يميز المدينة 

مع متطلبات العصر من خالل استخدام التقنيات الطبية الحديثة المتجددة من خالل مراكز األبحاث َوالتدريب  حرصها على التطور
 ب(. 9200الربيعة،;2017والتأهيل الكمي والنوعي إلى جانب االهتمام بالجانب األكاديمي )وزارة الحرس الوطنية الشيون الصحية،

عتبر أحد المدن الصحية الحاصلة على اعتماد عالمي من قبل اللجنة الدولية لالعتمادات مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض ت
(. 2015أحد الهيئات الدولية التي تقيم المنشآت الصحية على مستوى العالم )وزارة الحرس الوطنية الشيون الصحية، JCIالصحية 

ة ا في العالم وتمت زيارتها لالطالع على تجربتها الطبية الرائدوتعتبر معلمًا أكاديميًا ومرجعًا في التعليم الصحي حيث ذاع صيته
س الثاني ملك المملكة األردنية الهاشمية َومهاتير محمد رئي عبد هللاشخصيات سياسية مهمة مثل: الرئيس الفنزويلي شافيز َوالملك 

ب(. 2009عدد كبير من سفراء الدول )الربيعة،الوزراء الماليزي السابق وبيتر هاري كارستنسين رئيس المجلس االتحادي األلماني و 
حققت المدينة نجاحات في عدد من التخصصات، ولكنها تميزت ومثلت قوة ناعمة للمملكة في تخصص مهم ودقيق وهو: فصل التوائم 

 الملتصقة كأحد تخصصات جراحة األطفال الدقيقة.
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ائم ز الطبية على مستوى العالم في تخصص جراحي دقيق وهو فصل التو تفردت المملكة العربية السعودية ممثلة بمدينة الملك عبد العزي
، نجحت خبرات المملكة والفريق الطبي الخاص بجراحة األطفال المشتمل على كافة التخصصات الطبية والنفسية بفصل 1الملتصقة

عام من الخبرة في هذا المجال ويعرض الجدول  30( دولة حول العالم خالل 20حالة عرضت عليها من ) 95( حالة من أصل 107)
 ( تفاصيل هذه الحاالت.3)

 

 

 عدد الحاالت الدولة عدد الحاالت الدولة
 3 فلسطين 39 المملكة العربية السعودية

 1 ماليزيا 12 السودان

 1 الفلبين 13 اليمن

 1 بولندا 7 العراق

 1 عمان 5 مصر

 1 البحرين 4  المغرب

 1 األردن 5 الكاميرون 

 3 الجزائر 4 سوريا

 1 ليبيا 2 الصومال

 2 تنزانيا 1 باكستان

 107 مجموع الحاالت 20 مجموع الدول

-https://makkahnewspaper.com/archive?date متوفر:جريدة مكة.(.السعودية أيقونة فصل التوائم السيامية عالميا.2019سجيني،منال.) المصدر:
from=13-11-2019&date-to=13-11-2019&page=2..[2020/10/26] 

 .         ]http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic./]15\12\2015أ(.الحاالت.متوفر:  2015وزارة الحرس الوطني للشيون الصحية،التوائم المتالصقة.)

                                                             
لتخصصات الدقيقة ا هي توائم تنشأ من بويضة ومشيمة واحدة وتعد متشابهة ومتطابقة لم يكتمل انفصالها وتولد متصلة في منطقة أو أكثر من الجسد. ويعتبر أحد الملتصقةالتوائم  1 

م، 1990نذ عام في السعودية و بدأت رحلته م لتصقةالمفي جراحة األطفال. تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور عبدهللا الربيعة هو أول قائد لفريق طبي جراحي تخصص في فصل التوأم 
وتمت اول عملية  الوطني(أول ثالث حاالت تم فصلهما في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض ثم انتقل إلى مدينة الملك عبدالعزيز طبية )الشيون الصحية للحرس 

ت مدينة طبية حاضنة لتخصص طبي جراحي دقيق على مستوى العالم بإمكانات و فريق طبي متكامل من م ومنذ ذلك الوقت أصبح1998فصل في المدينة برئاسة د. الربيعة عام 
بن  . لالستزادة أكثر حول تجربة الدكتور عبدهللا الربيعة يمكن االطالع على كتاب: الربيعة،عبدهللاالملتصقةمختلف االختصاصات الطبية و النفسية للتوائم الملتصقة أو التوائم 

  )الطبعة األولى(.الرياض:العبيكان.تجربتي مع التوائم السيامية.(.2009زيز.)عبدالع

 

 (: عدد حاالت فصل التوائم الملتصقة حسب الدولة3جدول )
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 األطفال وهي 2مقالة علمية منشورة في أحد أهم المجالت العلمية المتخصصة في جراحةهناك ما يفوق مائة 

) Journal of Pediatric Surgery (http://www.jpedsurg.org  تنوعت بين مقاالت تستعرض حاالت توائم الملتصقة )
نجحت المملكة في فصلها ليتدارسها طلبة الطب حول العالم أو تضع تجربة المملكة كأحد مراجعها الموثقة في الدراسة، باإلضافة 

ور الكندي برونو ( للدكتPediatric Anesthesiaلمشاركة رئيس فريق فصل التوائم الملتصقة في كتاب طبي متخصص بعنوان )
بيسونت من خالل كتابته لفصل عن التوائم الملتصقة. يتأكد لنا من أن مدينة الملك عبد العزيز الطبية بفضل هذا النجاح ملكت )قوة 

 خبرة( و )قوة مرجعية( عززت )القوة الناعمة( للمملكة من خالل هذا النجاح. 

لميتمرات العلمية، بل أصبحت ُتدعى باالسم لعرض تجربتها في ميتمرات طبية لم تعد المملكة من خالل أطبائها تطلب المشاركة في ا
جراح من جميع  500م ليعرض فيديو وورقة عمل لـ 2009حول العالم، منها دعوة د. محمد زمخشري أحد أعضاء الفريق الطبي عام 

مملكة طبي مرجعًا عالميًا ومتحدثين رسميين باسم الأنحاء العالم، وكان هو الطبيب السعودي الوحيد بينهم. لقد أصبح أعضاء الفريق ال
(. ومن أهم الميتمرات التي دعيت 2009الحيدر،;2015في ميتمرات علمية متفرقه حول العالم )أمريكا وكندا وأوروبا وآسيا( )الحيدر،

 المملكة باالسم لعرض تجربتها:

 م(.2003االجتماع الثاني لجمعية األطباء الخليجين ) -

 م(.2005الكندية لجراحة األطفال) الجمعية -

 م(.2005الجمعية المصرية لجراحة األطفال ) -

 م(2005كلية الطب بجامعة بان كوفا ببولندا ) -

 ب(.2009م( )الربيعة،2006الرابطة الفرنسية للجراحين) -

ذا لنشر قوة المملكة الناعمة في ه أما عن تغطية عمليات فصل التوائم الملتصقة بواسطة قنوات إخبارية عالمية فيرونها أداة مهمة
المجال على مستوى العامة والمجتمعات في العالم ككل. من أهم القنوات التي تابعت أكثر من عملية فصل وبثتها باإلضافة لقنوات 

ة مثل األمريكية ووكاالت أنباء عالمي CNNو NBCالبريطانية، و Sky Newsو BBC، قناة MBC التلفزيون السعودي والعربية وال
Reuters وAssociated Press والذي ييكد إلى أن المملكة العربية السعودية ليست فقط محط أنظار المهتمين من المجال الطبي ،

وآخر ما تداوله   (.2006الصالح،;2016النمشان،;2016بل أصبحت محط أنظار العالم في فصل التوائم الملتصقة )الجدعان،
والتي تحدثت عن تحطيم الجراح السعودي الربيعة للرقم القياسي في  ABC Newsنشور في صحيفةاإلعالم العالمي هو المقال الم

 ( في انجاز إضافي يحسب كمورد إضافي للقوة الناعمة السعودية. Arnoholz,2019فصل التوائم الملتصقة )

 

                                                             
ية ، والجمعية الكندالجراحية األمريكية طب األطفال، وجمعية طب األطفال لجراحي، والجمعية البريطانية األكاديمية األمريكية لطب األطفال راحةقسم الجالرسمية لالمجلة 2

 األطفال لجراحي المحيط الهادئ وجمعية، ورعاية الطفولة للجراحين
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 السعوديةثانيًا: كيف تحولت مدينة الملك عبد العزيز الطبية الى مورد للقوة الناعمة 

بين الربيعة في مقالة علمية نشرها بعنوان )التوائم المتالصقة: الماضي والحاضر والمستقبل( في مجلة جراحة األطفال 
، بأن التخطيط الدقيق واتباع منهج متعدد التخصصات مع عمل بروفات مبدئية والخبرة كلها عوامل مهمة لعبت دورًا في 3العلمية 

في فصل الحاالت التي  %100لكة في فصل التوائم الملتصقة. وهو سبب تحقيقه لنسبة نجاح تصل إلى نجاح تجربته وتجربة المم
يقبلها خاصة مع إجراءه لتحاليل وفحوصات طبية دقيقه حسب ما يتناسب مع كل حاله ليقرر مدة نجاح العملية وموافقته على إجرائها 

 (.AlRabeeah,2006من عدمها )

بأن استثمار الدولة في اإلنسان و اهتمام قيادات المدينة بجمع وحشد الطاقات الطبية إضافة لعمل   4لنمشانكما أكد  الدكتور محمد ا
ميكدَا بأن دعم  5الفريق الواحد من أهم العوامل التي دعمت القوة الناعمة للمدينة، و هو األمر الذي اتفق معه الدكتور سعود الجدعان

رامج ابتعاث و تدريب خارجية و توفير أحدث التقنيات الطبية و األهم قبل هذا كله تجانس فريق قيادات المدينة من خالل توفيرها لب
العمل و تناسقه وتناغمه مع وجود قواسم مشتركة من الخبرة العملية و المعرفة االكاديمية المتخصصة تعتبر من أهم العوامل التي أدت 

لتخصصية تعتبر هي مصدر القوة وكذلك التحدي الذي يواجه الفريق من خالل لنجاح تجربة مدينة الملك عبدالعزيز. هذه الخبرة ا
سعيه للحفاظ عليها وعلى تماسك أعضاء الفريق وتوفير قيادات طبية في الصف الثاني لتخلف من يتقاعد من االطباء المتخصصين. 

ذن هللا ين قيادات طبية تخلفهم وتكمل مسيرتهم بإحيث أكد األطباء بأنهم ومن خالل جهودهم في نقل خبراتهم ومعارفهم تمكنوا من تكو 
األمر الذي اتفق معه الربيعه حيث أكد بأن المدينة سعت لتسخير طاقاتها وتكريس جهودها من اجل إعداد كفاءات طبية واعدة من 

 ب(.2009الربيعة،;2016النمشان،;2016اجل ضمان االستمرار واالرتقاء )الجدعان،

ن يتضح لنا بأن سعي المدينة لالستثمار في الطاقات البشرية و تأسيس و تنمية فريق عمل متجانس إضافة يمكننا من خالل ما سبق أ
لتحولها إلى مدينة متكاملة بكليات طبية متخصصة وإمكانات تقنية طبية حديثة و متقدمة تجتذب من خاللها المتميزين من الطالب و 

ضمهم في فرق عمل و تمكينهم من قبل إدارتهم، كل ما سبق تعتبر ممارسات مهمه توفر لهم الدعم الكامل لتدريبهم و ابتعاثهم و 
مكنت من التأسيس لقوة ناعمة للمدينة بفضل دعم الدولة بالدرجة األولى و تمكين القيادات من نقل رؤيتها الخاصة بتوفير خدماتها 

 الطبي في المدينة. لألطفال و تحقيق التميز في حقل طبي وتخصص دقيق إلى كافة أعضاء الفريق

يعتبر استعراض تجربة فصل التوائم المتالصقة قي المجالت العلمية والميتمرات الطبية الدولية تجسيد لما ذكره 
(Kudryavtsev,2014 في دراسته التي سبق عرضها والتي من خاللها أكد بأن صاحب القوة الناعمة هو من يمتلك القوة المعرفية )

ويطبقها وبأنها تتجه من صاحب القوة األعلى إلى األقل، كما يظهر لنا ما ذكره مينتزبيرغ عن حقيقة أن القوة والخبرة التي يولدها 
 ليست فقط القدرة على توليدها بل كذلك مرتبطة بالمهارة في توظيفها وهو ما تميزت به مدينة الملك عبد العزيز الطبية.

                                                             
 وناقشها كذلك في ميتمر جمعية جراحين األطفال الكندية السابع والثالثين3 
 م.2004أحد أعضاء الفريق الطبي منذ عام 4 
 م.1997أحد أعضاء الفريق الطبي منذ عام  5 

 شخصية المفتوحة معهم.وتشكر الدراسة تفضلهما بالمشاركة في الدراسة من خالل إجراء المقابالت ال
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اة من األدوات المهمة التي استثمرتها المدينة برأي كاًل من النمشان والجدعان إذ من هذه المحافل الطبية والميتمرات العلمية مثلت أد
 خاللها تم ترسيخ إسهام المدينة علميا والوصول بخبراتها للمتخصصين واعتبرت أسلوب علمي مهم لنشر خبرة المدينة ومعرفتها. 

خبرة المملكة في فصل التوائم السيامية وانعكاساتها( عام ن )في محاضرة ألقيت في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة بعنوا
م، أكد الربيعة بأن تجربة المملكة لم تكن ذات أهمية طبية فقط بل كذلك أظهرت الجانب اإليجابي اإلنساني للمملكة وقدرة 2009

 أ(.2009المواطن السعودي على التحدي والمنافسة )الربيعة،

ة من خالل أمرين: األول يتمثل في القوة المرجعية وقوة الخبرة التي تشكلت لمدينة الملك عبد العزيز هنا تظهر القوة الناعمة للمملك
وسعت قيادات المملكة العربية السعودية لدعم نقل هذه المعرفة وأصبحت المدينة ممثلة للدولة في مجال طبي دقيق ال تنافسها دولة 

اني: استفادة قيادات الدولة من هذه القوة المعرفية وتوظيفها كقوة ناعمة على مستوى أخرى على مكانتها العلمية والمعرفية فيه. الث
السياسات الخارجية من خالل تكفل قيادات الدولة بمعالجة التوائم الملتصقة على نفقة الدولة لتحويلها إلى قوة ناعمة تبرز الجانب 

)التوائم المتالصقة( على شبكة اإلنترنت يجد الصفحة معنونه بـ "مملكة اإلنساني للمملكة. حتى أن الزائر والمتصفح للموقع الخاص بـ
اإلنسانية" في إبراز مهم لهذا الجانب وكيفية توظيف هذه القوة على أكثر من جانب: الجانب التعليمي والعلمي باإلضافة إلى جانب 

 السياسة الخارجية. 

سائل التواصل االجتماعي وتحديث الموقع االلكتروني الخاص بفصل إذا كانت هناك مالحظة تحتاج إلى التطوير فهي استغالل و 
 التوائم الملتصقة، فكما أن اإلعالم التقليدي والمتمثل بالصحافة والتلفزيون كان له الفضل في إيصال رسالة المملكة الطبية واإلنسانية

لتواصل االجتماعي أصبحت ذات دور مهم جدا البد من في نهاية التسعينات وبداية الفيات هذا القرن، فإن اإلعالم الجديد ووسائل ا
تفعيله بشكل أكبر واالستفادة منه بشكل أفضل. ليس فقط بغرض االستفادة منها كأداة مهمة من أدوات القوة الناعمة في العصر 

التواصل يرغبونها و الحديث ولكن كذلك لتسهيل تواصل العامة وتمكين أصحاب الحاالت المرضية من الحصول على المعلومات التي 
 مع المدينة بيسر وسهولة.

 خاتمةال

تمكنت مدينة الملك عبد العزيز الطبية من بناء منظومة طبية متكاملة ذات ثقافة تشجع على المعرفة والتطوير مما ولد لها قوة معرفية 
ي عالقاتها الخارجية وإدارة صورتها ومرجعية مكنت من خاللها المملكة العربية السعودية من تعزيز قواها الناعمة واستغاللها ف

اإلنسانية. من خالل االستفادة من فرق عمل طبية متناغمة لها هدف واحد وهو تحقيق النجاح وبذل كل معارفها وجهدها في سبيل 
فال طذلك، قد تواجهها عدد من التحديات كأي جهة أخرى والمتمثلة في الحفاظ على موقعها كأحد أهم الدول في تخصص جراحي لأل

دقيق وهو فصل التوائم الملتصقة وتوفير إمداد مستمر من الخبرات الشابة في المدينة بشكل عام مع استمرار متابعتها لحاالتها التي 
فصلتها لفترة زمنية حتى تطمئن من تمكنها من ممارسة حياتها بصورة طبيعية كغيرهم من األطفال، ولكنها بالتأكيد نجحت في ترسيخ 

 بـ "مملكة اإلنسانية". وقد خرجنا بهذا البحث بعدد من االستنتاجات والتوصيات أهمها:وسم المملكة 

  ناقشت الدراسة مفهوم القوة الناعمة لتجد أن هناك ضبابية لدى البعض في مفهومها وصعوبة تحديدها بشكل دقيق وإن اتفق
 الجميع بأنها "القدرة على جذب اآلخرين".

 مهم لتعزيز القوة الناعمة كما أن آليات نقل المعرفة توضح الطبيعة المتغيرة للقوة الناعمة. تعتبر المعرفة وعملياتها مصدر 
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  هناك ثالث موارد للقوة الناعمة ألي دولة: الثقافة والقيم السياسات المحلية والسياسات الخارجية. وال يمكن أن نغفل أهمية أجهزة
ة يشمل التعليم الذي تقدمة الدولة من خالل جامعاتها ومدارسها العامة الحكومية، الدولة في توليد هذه القوة الناعمة، فمورد الثقاف

 والقيم تعززها أجهزة الدولة كما أن السياسات الخارجية تنفذها أجهزة الدولة.
  في عرضنا لمقياس القوة الناعمة وتجارب الدول وجدنا أن كل دولة مهما اختلف نظامها السياسي واالقتصادي أو موقعها

الجغرافي وخلفيتها التاريخية الثقافية وقوتها الصلبة كذلك نجدها اهتمت بتعزيز قواها الناعمة واختلفت مواردها باختالف احتياجاتها 
 وإمكانياتها وأيدولوجيتها.

 من الدول  اعرضنا تجربة المملكة العربية السعودية من خالل تجربتها الرائدة في فصل التوائم الملتصقة، لنجدها تميزت عن غيره
من خالل تمكنها من استغالل هذه الخبرة الطبية و المعرفة الهامة بتعزيز قواها الناعمة في أكثر من جانب، حيث عززت قواها 
الناعمة من خالل االستفادة من القوة المرجعية و قوة الخبرة المتكونة لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية و نقل المعرفة إلى العالم 

تميز في مجال البحث الطبي المتخصص في جراحة األطفال تحديدًا باإلضافة للمشاركة في ميتمرات طبية عالمية بما أجمع، و ال
يثري المجال العلمي و الحقل الطبي التخصصي، مع االستفادة من هذه التجربة في جانب السياسة الخارجية من خالل إبراز 

 ية للتوائم الملتصقة في العالم و على نفقة الدولة.الجانب اإلنساني للدولة و تقديم مساعدتها الطب
  يعتبر دعم قيادات الدولة بالدرجة األولى ثم دعم قيادات مدينة الملك عبد العزيز الطبية من خالل اهتمامها بالطاقات البشرية

ثم توفيرها كافة  ة داعمة للمعرفةوحرصها على استحداث برامج أكاديمية للتعليم والتدريب والتأهيل الكمي والنوعي مع تكوينها لثقاف
اإلمكانات التقنية والطبية المتقدمة باإلضافة إلى اعتمادها على فرق عمل متكاملة ومتناسبة مع كل حالة من حيث التخصصات 

 التي يحويها والحرص على تناغمها وتجانسها من أهم العوامل التي دعمت القوة الناعمة للمدينة.
  اسة القوة الناعمة على مستوى المملكة العربية السعودية بشكل أكثر شمواًل بحيث يقوم ذوي االختصاص توصي الدراسة بأن تتم در

بتحليل قوى المملكة كاًل من زاويته لما سيحققه ذلك من فهم أكبر للقوة المملكة الناعمة إضافة إلى توضيح الموارد التي على 
 الدولة حسن استغاللها ودعمها.

 النامية )أو الضعيفة في مجال القوة الصلبة( أن تهتم بتنمية المعرفة وعمليات نقلها لتعزيز قواها الناعمة  توصي الدراسة الدول
 بشكل متوازي مع تنمية قواها الصلبة فلم تعد الغلبة لألقوى اقتصاديا أو عسكريًا فقط بل كذلك األقوى معرفيًا.

 ة في االستفادة من قنوات اإلعالم التقليدية مع مد اهتمامها إلى قنوات توصي الدراسة بأن تستمر مدينة الملك عبد العزيز الطبي
اإلعالم الجديدة ووسائل التواصل االجتماعي لتحقيق سهولة التواصل مع الحاالت المرضية والستغاللها كأحد األدوات الحديثة 

 للقوى الناعمة في العصر الحاضر. 
 ومي بصفته جهاز تنفيذي للدولة بل كذلك مورد من موارد قواها الناعمة مما توصي الدراسة بعدم قصر النظر إلى الجهاز الحك

 يعني ضرورة إيالءه التطوير والدعم الالزم بما يضمن تفعيل هذا المورد.
 توصي الدراسة بضرورة االهتمام بدراسة القوة الناعمة من الناحية األكاديمية، حيث قلت الدراسات العربية في هذا المجال والبد من 

إثراء مكتبتنا العربية بدراسات تتناول موضوعات حديثة مع االستفادة من عملية توظيفها في أكثر من حقل ما أمكن لتحقيق اإلثراء 
 المعرفي.

ال يسعنا سوى أن نيكد بأننا في عالم اختلت فيه موازين القوى وتنوعت وأصبح لزاما على كل دول العالم مع المملكة العربية 
ل جهاز ك-عزز قواها الناعمة لتدعيم قواها الصلبة، من خالل دعم األجهزة الحكومية وتمكينها من توليد هذه القوى السعودية أن ت

 بما يسمح بامتالكه لقوى معرفية وقوة مرجعية تجعله يحقق مكاسب له ويولد قوى ناعمة للدولة. -حكومي في مجاله
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Abstract 

The main aim of these study is to address the concept of soft power as one of the modern concepts which there is less 
writing in Arab literature in general and particularly in the field of public administration. The study used the qualitative 

methodology and case study method, it began by addressing the concept of soft power and its resources and measures at 

country level, to conclude with a case study of King Abdulaziz Medical City in the Kingdom of Saudi Arabia. The study 

found that the concept of soft power still suffers from ambiguity and disagreement. The study also confirmed that all soft 

power resources cannot be strengthened or employed in isolation from the field of public administration through 

government agencies. The experience of King Abdulaziz Medical City in separating conjoined twins has been presented 

as one of the soft power resources of the Kingdom of Saudi Arabia, and the analysis of the Saudi experience shows its 

uniqueness through its work to benefit from its medical expertise and the special and accurate knowledge it possesses in 

more than one aspect: enriching medical knowledge and expertise, and strengthening its foreign policies. The study 

recommended several recommendations, including not to short-sight the government agencies as an executive body of 

the state, but rather a producer of soft power, which means that it should be given the necessary development and support 
to ensure its activation as a resource for soft power.. 

Key Words: Soft Power, Public Administration, Knowledge Power, Case Study, Saudi Arabia, Organization 

Development. 
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