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إن احلمد هلل تعاىل ،حنمده ونستعينه ونستهديه ،ونؤمن به ونتوكل عليه ،ونعوذ باهلل تعاىل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهد اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال اله
اال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم وأتباعه
أمجعني.
أما بعد:
ترتبط الدول بعضها ببعض فال تستطيع أي دولة العيش مبعزل عن الدول األخرى سواء ك انت متشاهبة معها
يف الثقافات أم خمتلفة يف الثقافات ولذلك تسعي كل دولة جاهدة إقامة عالقات خارجية ودبلوماسية مع
الدول األخرى و ذلك من أجل تنشيط العالقات الثقافية والتجارية واالقتصادية وتعتمد تلك العالقات علي
دبلوماسية امللك و من وزراء اخلارجية وخرباتم املختلفة يف مجيع اجملاالت  ،ولكي يستطيع أن ينجحوا يف
إقامة تلك العالقات الدبلوماسية البد أن ميتلكوا خطابات إعالمية مؤثرة وفعالة يستطيع من خالهلا إقناع
اآلخرين بأمهية التخطيط ال سرتاتيجي هلذه الدولة ومن أهم العالقات اجلديرة ب الذكر عالقة الواليات املتحدة
األمريكية باململكة السعودية حيث تربط الدولتني الكثري من العالقات االقتصادية والسياسية اليت جتعل كال
منهم يتمتع بقدر عال من الكفاءة واملكانة الدبلوماسية ولكن قبل اخلوض يف طبيعة العالقات الدبلوماسية.
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هنا يربز القناع ولغة احلديث ولغة اخلطاب كوسيلة من وسائل العالم ،يف عصر ا لنفتاح على األخر ب التقنية
والنرتنت ،قد يبدو مستغربا أن العديد من املؤسسات بل حتى احلكومات تلجأ إىل االتصال املباشر
باجلماهري ،ألن العالقة املباشرة حتمل محيمية التواصل النساني ،حتى الواليات املتحدة األمريكية واليابان
تلجأن إىل مثل هذا النوع من الدعاية ،ف الواليات املتحدة ل ديها برنامج الزائر.
حيث تستضيف من خ الله أحد األشخاص املرشحني يف بلد ما للصعود السياسي أو الثقايف أو الجتماعي
لزيارة الواليات املتحدة ملدة شهر ،ليبهره ببلدهم  ،ثم من خالل هذا الربنامج استضافة شخصيات تبوأت
مناصب عليا فيما بعد يف بالدها سواء من أوروبا أو إفريقيا أو آسيا أو أمريكا الالتينية.
امللفت للنظر عند احلديث مع العديد من األشخاص سواء من السعودية أو من دول أخرى ممن استفادوا من
هذا الربنامج ،أن كل فرد منهم أعد ملف مسبقا عنه ،حدد من خ الله ميول وأهواء هذا الشخص وما حيبه
وما يكره ،حبيث ختطط الزيارة وفق هذه الدراسة اليت هي يف جانب منها هلا بعد نفسي وآخر
انثروبولوجي.
سامهت كل هذه األشياء بطريقة أو بأخرى يف رسم العالقات الدبلوماسية بني البلدين الواليات املتحدة
األمريكية واململكة العربية السعودية ،كما تربز هذه العالقات من خالل طبيعة الشخصية السعودية حيث
تتسم ب العديد من السمات و اخلصائص النفسية والعالمية واالجتماعية اليت تسهم بطريقة مباشرة يف رسم
وختطيط العالقات اخلارجية والدبلوماسية بني البلدين.
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وعلي غرار ذلك حفر العديد من األشخاص تارخيهم يف عقول ومشاعر اجلمهور و ذلك من خالل مواقفهم
البارزة يف حتسني العالقات مع األخر مع فرض الحرتام املتبادل والشك من هذه الشخصيات الفذة اليت لن
ينساها التاريخ ص احب السمو امللكي األمري سعود الفيصل رمحه اهلل  ،رئيس وزارة خارجية اململكة العربية
السعودية ،هنا جيب أن ن لفت ا النتباه إىل احلضور العالمي البارز له رمحه اهلل ،ملا تتمتع به شخصيته من
صفات قيادية وحنكة وسياسة دبلوماسية وردود مفحمة  ،يف سبيل حل القضايا العربية والسالمية عامة ،
ومواقف وعالقات اململكة مع الدول األخرى والسيما مع الواليات املتحدة المريكية .
الكلمات املفتاحية  ( :دبلوماسية -العالقات اخلارجية -الواليات املتحدة األمريكية -سعود الفيصل)
•

حدود الدراسة :تشتمل الدراسة احلالية على جمموعة من احلدود ميكن إمجاهلا يف اآلتي:

-

حدود موضوعية :أقتصرت الدراسة احلالية على دراسة دبلوماسية سعود الفيصل مع الواليات

املتحدة األمريكية دون التطرق إيل أ شخاص أو دول أ خرى.
-

حدود بشرية :أقتصرت الدراسة احلالية يف منهجها الوصفي والتارخيي على دراسة شخصية سعود

الفيصل الدبلوماسية والسياسية.
-

حدود زمانية :أقتصرت الدراسة احلالية يف حتليلها وتتبعها على فرتة تويل سعود الفيصل وزارة

اخلارجية و اليت أمتدت من  1975م إيل  2015م دون التعرض إيل أي فرتات أخري خبالف هذه الفرتة.
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-

حدود مكانية  :اقتصرت الدراسة احلالية على حتديد العالقات الدبلوماسية و العالقات اخلارجية اليت

تر بط الدولتني ( السعودية – الواليات املتحدة األمريكية) دون التطرق إيل أي عالقات دولية أخري.
-

مصطلحات الدراسة:

•

دبلوماسية :الدبوماسية هي صفة ختص التمثيل السياسي للبالد ،وتصريف شؤون الدولة اخلارجية

مع الدول األجنبية وأساليب التعامل السياسي ب نيَ الدول ،كما مي كن القول إ نّها فن ممارسة العالقات الدولية
مثل إبرام املعاهدات ،واالتفاقات ،و التفاوض(توام ،2013،ص.)7 :
•

الواليات املتحدة األمريكية  :هِي جُم هُورِيّة دُستُورِيّة اِ تِّحادِيّة تضمُّ مخ سِني وِالية و مِنطقة العاصِمة

اال تّحادية .تقع مُعظم البِالدِ يف وسط أَمريكا الشمالِيَّة ،حيثُ تقع  48وِالية ووَاشِنطُن العاصِمة بني ا ملُحِيطُ
اهلادِئ واملُحِيطُ األطلسي و حتُدُّها كندا مشاالً وا ملَكْسِيك ج نُوباً ،تقع وِ الية أَالسْكا يف الشّمال الغربِيّ من
القارّة ،و حتُدُّها كندا شرقاً ورُوسيَا غرباً ع بَر مَضِيق ب يِرينغ.
أما وِالية هاواي ،اليت تُعد أرْخَبيلًا فتقع يف مُنتصف ا ملُحِيطُ اهلادِئ .كما ت ضُمُّ الدّولة عدداً من اَ ألَراضِي
وا جلُزُرٌ يف الكارِيبِي واملُحِيطُ اهلادِئ( ),p402010Westover,
•

سعود الفيصل :دخل جدة سنة  1344ه أبدي اهتماما ب الغاً ب التمثيل الدبلوماسي فأمر ب إنشاء مديرية

الشؤؤن اخلارجية يف مكة املكرمة مع فتح مكتب هلا يف جدة وظلت كذلك حيت سنة  1930م حيت مت حتويلها
إيل وزارة اخلارجية ومت تعيني أول وزير هلا ،ثم بدأ سعود يف العمل بوزارة اخلارجية عام  1975م حيت عام
 2015م( الزهراني ،2016 ،ص.)78:
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ملخص الدراسة:
تدف هذه الدراسة إيل التعرف على طبيعة العالقات الدبلوماسية بني سعود الفيصل رمحه اهلل و الواليات
املتحدة األمريكية  ،كما تسعي الدراسة احلالية إيل معرفة خصائص ومسات شخصية سعود الفيصل رمحه
اهلل الدبلوماسية ،ودراسة مناذج العالم والعالقات الدبلوماسية اليت سامهت يف رسم العالقات اخلارجية بني
الدولتني ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التارخيي لدراسة ورصد تاريخ وطبيعة الدبلوماسية اخلاصة
بسعود الفيصل رمحه اهلل  ،جتاه الواليات املتحدة األمريكية.

مشكلة الدراسة:
أصبحت العالقات الدبلوماسية يف الوقت احلايل ال تقتصر علي الدولتني فقط اليت تنشأ بينهم العالقات
الدبلوماسية ولكن بسبب وجود ا ألنرتنت ومواقع وشبكات التواصل االجتماعي أصبحت هذه العالقات
حماطة باألنظار من مجيع الدول احملاطة واملوجودة على اخلريطة الدولية ولذلك فعلى امللك املميز الواعي أن
يعي طبيعة اجملتمع الذي يقوم به هذه العالقات وهو عصر يتمتع باالنفتاح واالنفجار املعريف و الثقايف ول ذلك ال
بد أن يتسم الطرف الثاني بنفس اخلصائص و السمات لذا تعترب التكنولوجيا بأدواتا العديدة وسيلة أساسية
يف رسم السياسيات اخلارجية وتنظيمها.
لذلك كان علينا أن نعي جيدا طبيعة وأمهية الشبكات االجتماعية يف رسم العالقات الدبلوماسية و ذلك من
خالل السطور القادمة ويقصد هنا ب السياسات شخصية ومسات سعود الفيصل رمحه اهلل وقدرته على
توظيف وسائل العالم اجلديد يف تطبيع العالقات واحملافظ ة على استمرارية هذه العالقات من أجل إقامة
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عالقات متبادلة وافية لتعم الفائدة على البلدين حيث متتاز العالقات بني كل من اململكة العربية السعودية
والواليات املتحدة األمريكية بشيء من الثبات و ال تزان واالستقرار السياسي والثقايف واالجتماعي و ذلك
ينم على طبيعة العالقات احلميمة بني البلدين.
لكن مثل هذا العلم ال يبنى على العشوائية بل خيضع لقواعد وخربات مرتاكمة ،ال خترج يف هن اية األمر عن
كوهنا ختضع للتخطيط  Planningوتعين به توظيف المكانيات البشرية واملادية املتاحة واليت ميكن أن
تتاح خالل سنوات السعي من أجل حتقيق أهداف معينة مع االستخدام األمثل هلذه المكانيات.
ويقوم على جمموعة عناصر :املدى الزمين ،معرفة الواقع ،حتديد األهداف و الوسائل ،ويرتبط هذا املفهوم
دائما مبفهوم السياسة ،وإن ك انت السياسة  Policyأوسع من اخلطط فهي حتدد األسس العريضة اليت يتم
يف إطارها أوجه النشاط املتصلة ب التخطيط فتنفيذ السياسات من مهام التخطيط .
لسنوات ط ويلة ظل اجملتمع العربي تسيطر عليه فكرة اهليمنة األمريكية على وسائل العالم وصناعته ،وغاب
عنه التحوالت و التقلبات يف العالم األمريكي لكن هناك هيمنة الدولة األمريكية على العامل من خالل
االقتصاد و القو ة املسلحة واألدوات العالمية اليت تسيطر على عقول البشر حبيث يصبح البشر أسرى هذه
األدوات ومنها األفالم السينمائية اليت تبث السطوة األمريكية بطريقة ناعمة لدى املشاهد ومثلها املسلسالت
األمريكية ،وهي قضية مثارة حتى يف أوروبا ،وبصورة خاصة يف فرنسا اليت لديها خت وفات حادة من اهليمنة
األمريكية ،حتى يف جمال حمركات البحث على شبكة النرتنت إذ أن سيطرة  Googleعلى حمركات
البحث جتعل د ائماً املواقع ا للكرتونية األمريكية يف املقدمة أمام الباحث عن أية معلومة على الشبكة الدولية
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للمعلومات إن هذا النوع من اهليمنة يفرض علينا ض رورة البحث عن تفعيل حمركات حبث عربية من أجل
رسم الدبلوماسية السعودية بطريقة صحيحة وسليمة لتحسني العالقات اخلارجية والتخلص من اهليمنة
األمريكية ولذلك كان البد من معرفة طبيعة العالقات الدبلوماسية اليت تربط الواليات املتحدة األمريكية
باململكة العربية السعودية ل ذلك ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل:
•

ما هي دبلوماسية سعود الفيصل رمحه اهلل مع الواليات املتحدة األمريكية؟

ويتفرع من التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية أ خرى من أمهها:
-

من هو سعود الفيصل رمحه اهلل ؟

-

ما طبيعة العالقات األمريكية ومساتا؟

-

ما أهم الوسائل املستخدمة لصناعة الدبلوماسية األمريكية السعودية؟

-

كيفية توظيف العالم اجلديد يف صناعة الدبلوماسية وصناعة القرارات السياسية املختلفة؟

-

ما مسات اخلطاب العالمي بني الطرفني (سعود الفيصل والواليات املتحدة األمريكية)؟

أهداف الدراسة:
تدف هذه الدراسة وتسعي إيل حتقيق جمموعة من األهداف من أمهها:
-1

التعرف على طبيعة العالقات الدبلوماسية بني سعود الفيصل و الواليات املتحدة األمريكية.
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-2

رصد جوانب العالقات الدبلوماسية بني الطرفني ( السياسية – االقتصادية).

-3

التعرف على طبيعة األمناط ا لعالمية املستخدم لصناعة الدبلوماسية بني الطرفني.

-4

الكشف عن طبيعة اخلطاب العالمي املستخدم بني الطرفني لصناعة هذه الدبلوماسية.

-5

التعرف على طبيعة العالقات األمريكية ومساتا وخصائصها.

أمهية الدراسة:
تتمثل أمهية الدراسة احلالية يف حتقيق اآلتي:
-1

األمهية النظرية:

-

تعد هذه الدراسة من الدراسات اهلامة اليت تقدم إطار معريف خاص بطبيعة العالقات الدبلوماسية

اليت تربط سعود الفيصل ب الواليات املتحدة األمريكية.
-

ميكن تقديم من خالل هذه الدراسة املباديء واألطر املعرفية لتأصيل العالقات بني البلدين.

-

تعترب هذه الدر اسات من الدراسات الوصفية اليت تقدم مناذج ناجحة من العالقات الدبلوماسية ميكن

االستفادة هبا يف جمال العالقات اخلارجية بني البلدان بعضها البعض.
-

تساعد هذه الدراسة على حبث و دراسة مفهوم الدبلوماسية العامة واليت مازالت الدراسات العربية

بشأهنا حمدودة وقليلة بعكس الدراسات الغربية.
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-2

األمهية التطبيقية:

-

تسعي هذه الدراسة لتقديم مناذج إعالمية دبلوماسية تساهم يف تشكيل الصورة الذهنية ملؤسسات

احلكم.
-

تقدم رؤي للقيادة السليمة يف إطار إقا مة العالقات الدبلوماسية بني الطرفني.

-

على حد علم الباحث تعترب هذه الدراسات من الدراسات القليلة يف هذا اجملال الدبلوماسي

بالتحديد.

منهج الدراسة- :
املنهج التارخيي:
لفهم التغريات احلالية اليت تشهدها الساحة الدولية و اليت تسعي الدراسة إيل حتليلها البد من الطالع على
األحداث املاضية اليت سبقت هذه التغريات ،ذلك ألنه ال ميكن دراسة هذه الظاهرة بعزهلا عن املاضي
واملنهج التارخيي يساعد على فهم هذه التطورات التارخيية ملختلف مفاهيم الدراسة ،وقد مت توظيف املنهج
التارخيي ،يف هذه الدراسة من خالل التطورات التارخيية ال يت شهدها مفهوم الدبلوماسية وأهم األحداث
التارخيية اليت أدت إيل ظهور مصطلح الدبلوماسية وكيفية استخدامها سواء بطريقة تقليدية أو بطريقة عامة.
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املنهج الوصفي:
لدراسة ظاهرة معينة ف إنه البد من تبين خطوة أولية هي وصف الظاهرة حمل الدراسة ،وهذا يتطلب مجع
املعلومات حول الظاهرة املراد دراستها واالهتمام بوصفها وصفا دقيقا والتعبري عنها تعبريا شامالً كميا
وكيفيا  ،وقد مت توظيف هذا املنهج يف هذه الدراسة من خالل وصف املتغريات اليت يتضمنها املوضوع من
خالل تعريفها وخصائصها وأهدافها ووظائفها.
نبذة خمتصرة عن وزير اخلارجية سعود الفيصل:
سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود املعروف باسم سعود الفيصل ( 22ذو القعدة  1358هـ  2 /ين اير
 22 - 1940رمضان  1436هـ  9 /يوليو  ) 2015سياسي ودبلوماسي سعودي وهو ث الث وزير للخارجية
السعودية و ذلك يف الفرتة من  1975إىل  ، 2015وحبلول موعد تقاعده أصبح وزير اخلارجية األطول خدمة يف
العامل.
ولد سعود الفيصل يف م دينة الطائف سنة  ، 1940وهو أحد أبناء امللك فيصل من زوجته عِ فّت .درس يف
مدرسة هون وبرينستون ،وخترج من جامعة برنستون سنة  1964حيث حصل على بكالوريوس يف
االقتصاد .التحق بوزارة البرتول و الثروة املعدنية (وزارة الطاقة و الصناعة و الثروة املعدنية حاليا) وعمل
مستشاراً اقتصادياً هلا وعضواً يف جلنة التنسيق العليا ب الوزارة ،وانتقل بعدها إىل املؤسسة العامة للبرتول
واملعادن ( برتومني) .
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وأصبح مسؤوالً عن مكتب العالقات البرتولية الذي يشرف على تنسيق العالقة بني الوزارة وبرتومني ،والحقاً
مت تعيينه ن ائباً حملافظ برتومني لشؤون التخطيط ،ويف سنة  1971عني وكيالً لوزارة البرتول و الثروة املعدنية.
يف عام  1975صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية بعد شغور املنصب بوفاة و الده امللك فيصل بن
عبد العزيز الذي كان وزير اً للخارجية وهو ملكاً على البالد ،وقد استمر يف منصبه حتى أبريل .2015
وقد عُني بعدها وزير دولة وعضو مبجلس الوزراء ومستشاراً ومبعوثاً خاص للملك سلمان بن عبد العزيز،
ومشرفاً على الشؤون اخلارجية .وقد تويف سعود الفيصل يف ي وليو .2015
شغل سعود الفيصل عدة مهام أخرى ،منها عضو اجمللس األعلى للبرتول ،ونائب لرئيس اجمللس األعلى
لإلعالم ،وعضو جملس إدارة اهليئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية وإمنائها وكان عضواً منتدباً يف جملس إدارتا،
وعضو جملس األمناء مبؤسسة امللك فيصل اخلريية ورئيس جملس إدارة مدارس امللك فيصل.
بالضافة إىل أنه وحبكم عمله كوزير للخارجية فقد شارك بعضوية الكثري من اللجان العربية والسالمية مثل
اللجنة العربية اخلاصة بلبنان ،وجلنة التضامن العربي ،واللجنة السباعية العربية وجلنة القدس و اللجنة الثالثية
العربية حول لبنان ضمن وزراء خارجية الدول الثالث وغريها .كما كان يتحدث سبع لغات فإىل جانب
ا لعربية ،كان يتحدث الجنليزية و الفرنسية وا ليطالية واألملانية والسبانية و العربية.
•

تاريخ دبلوماسية سعود الفيصل مع الواليات املتحدة األمريكية:

وصل سعود الفيصل إىل الساحة الديبلوماسية مع اشتعال احلرب األهلية يف لبنان .وانصرف عنها واحلرب
السورية تزداد اشتعا ال ،وما بني احلربني توالت أحداث كربى .اشتعلت احلرب العراقية -ا لير انية ،تفكك
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االحتاد السوفياتي ،ودخل جيش صدام دولة الكويت غازيا ،وغريت هجمات  11أيلول (سبتمرب) بوصلة
السياسة العاملية ،وسقط العراق يف يد القوات األمريكية.
وخالل تلك األحداث اليت عاودت تشكيل مواقف الدول وحدودها ،كان لسعود الفيصل صوت وخطاب،
ولعب أدوارا مل تتح لغريه .مل يكن سعود الفيصل أقدم وزراء اخلارجية ،بل أكثرهم قدرة .تسلح بتقاليد
السياسة امللكية السعودية املستندة إىل اهلدوء وطول البال ،واجلنوح إىل التفاوض والسلم ،وورث من والده
البصرية و الصرب.
أمتلك سعود الفيصل رمحه اهلل موهبة غري عادية يف القناع ،وساعدته يف ذلك لغته الرفيعة ،وحني يتحدث
باللغة ا لنكليزية كان يقول ما يريد ببالغة الجياز ،وتتحول عبارته إىل حكم يرددها الكتاب والصحافيون يف
مقاالتم .وعلى رغم ج دية اللغة اليت كان يتحدث هبا األمري سعود الفيصل ،إال أنه كان يلجأ ،أحيانا ،إىل
السخرية لتوصيل مواقف قاسية ،مثل وصفه حال العالقات السعودية -األمريكية ،املتوترة عام  ، 2004بالقول
إهنا ««.مثل الزواج السالمي ،تستطيع فيه السعودية االحتفاظ بعدة زوجات ما دامت تستطيع العدل
بينهن.
خالل أحد االجتماعات ال عربية على املستوى الوزاري ،عام  ، 1999استقبل األمري سعود الفيصل عددا من
الكتاب و الصحافيني ،حيث يقيم .كان احلديث عن الوضع يف العراق ،بعد ضربات «ثعلب الصحراء».
كانت التظاهرات واالحتجاجات تعم البالد العربية ضد اهلجوم األمريكي ،وما خلفه من دمار ،وخالل تلك
الفرت ة سعى بعض الدول العربية ،وعلى رأسها السعودية ،إىل استثمار الظرف ،وكسر احلصار و التعامل يف
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شكل مباشر مع احلكومة العراقية ،لكن الرئيس صدام حسني رفض قرار جملس األمن الرقم  1284القاضي
بتشكيل جلنة للمراقبة والتقصي ،وضيع الفرصة على التحركات العربية اليت كان ميكن أن تغري مسار
األحداث.

مناذج من دبلوماسية سعود الفيصل:
-

احلرب األهلية اللبنانية :استمر الصراع العربي العربي السرائيلي واستمرت العنجهية االسرائيلية،

لتبدأ احلرب األهلية اللبنانية يف عام  1975ويذهب ضحيتها عدد كبري من أبناء الطوائف اللبنانية ،وأصبح
لبنان مسرحا للدمار واحلرب واخلراب بعد أن كان منارة من منارات العامل العربي ،واستمرت من عام 1975
إىل عام  ، 1990وأسفرت عن مقتل ما يقدر بـ  120ألف شخص.
يف عام  ، 2012كان ما يقرب من  76 000شخص ال يز الون مشردين داخل لبنان ،كان هناك أيضا نزوح ملا
يقرب من مليون شخص من لبنان نتيجة للحرب( )Mallon, 2011,p12
وهنا كان سعود الفيصل جيوب أقطار الشرق األوسط و العامل لجياد حل سياسي هلذه احلرب حيث كان هو
املهندس احلقيقي ملا يعرف باتفاق الطائف ،تلك املدينة احلاملة اليت احتضنت نشأته.
مجع االمري سعود آنذاك األطياف اللبنانية كافة حيث أمتدت احلرب منذ  1975حيت  1990واستطاع
بدهائه وحنكته خالل تلك السنوات أن ي ؤلف بينهم ليخرج للجميع باتفاق تارخيي عرف الحقا باتفاق
الط ائف ،ليعود االستقرار إيل لبنان ويتم تنظيم آلية احلكم فيما خيص رئاسة اجلمهورية ورئاسة الوزراء
والربملان وكان ذلك يف سنة .1990
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حيث يعد اتفاقا سياسيا مرضيا جلميع األطراف وال يزال اللبنانيون يدينون بذلك االتفاق الذي مجع كلمتهم
واستطاع أن خيرج بلبنان من حرب دامية إيل آفاق رحبة من النماء والعطاء بعد ما ك انت مشكلته من أعقد
املشاكل اليت كا دت أن تعصف ب الشرق األوسط وخترجه عن إطار التفامهات ولكن احلس العروبي للملك
فهد رمحه اهلل واألمري سعود الفيصل كان له أبلغ األثر يف إخراج هذا البلد العربي من حمنته اليت مر به
(الزهراني ،2016 ،ص.)89:
-

االحتالل السوفييت ألفغانستان:

يف عام  1979م قامت القوات الروسية باحتالل العاصمة االفغانية كابل وهنا بدأ اخلطر الشيوعيي ي زداد على
منطقة الشرق االوسط حيث أعطي السوفيات أنفسهم احلق يف احتالل بلد مسلم وتشريد اهله وارتكاب
أكرب املذابح فيه (.)Dorothy,2005,p50
ما استدعي تكوين قوة ردع للقوات السوفياتية وهو ما عرف الحقا باجملاهدين سواء من األفغان أو العرب،
وقد بدأت تلك احلرب تستنزف قدرات وكفاءات االحتاد السوفييت وتنهك جيشه وكان ذلك أيضا بدعم من
الغرب وهذا ال خيفي على احد إذ أن احلرب الباردة قد شكلت هذا الصراع اخلفي بني القطبني الواليات
املتحدة االمريكية واالحتاد السوفياتي ل يتورط السوفيات يف أفغانستان حيث اجلبال الوعرة واملناطق اليت مل
يعتادوا حيت التدرب عليها أو القتال فيها (عبد السالم ،2011 ،ص.)90 :
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كانت السعودية يف تلك احلقبة تدعم بشكل علين الدولة االسالمية االفغانية بعد ما مت تشريد أهلها ونزع
الشرعية عن حكومتها ليتم تنصيب حكومة موالية للسوفيات على حنو مناف لألعراف الدولية ومتحد للعامل
أمجع.
قام األمري سعود الفيصل بصفته وزيرا للخارجية بزيارات مكوكية حول العامل يبني فيها مدي خطورة املد
الشي وعي وعدم شرعية وقانونية احلرب السوفياتية واحتالل بلد مسلم كأفغانستان وتجري أهله وأن ذ لك
مبثابة كارثة إنسانية تنذر بوقوع حرب إقليمية ورمبا تكون عاملية.
وجرت كل تلك الزيارات وجدوله ال يهدأ و الغريب أنه كان يعقد اجتماعاته يف مواضيع خمتلفة فاجتماع عن
مشكلة أفغانستان وآخر عن فلسطني وآخر لتعزيز العالقات الثنائية بني اململكة و العامل.
وحتدث عن األز مة يف ذلك الوقت وأشار إيل أنه ليس يف مصلحة السوفيات االستمرار يف تلك احلروب
وفرض اهليمنة من خالل القوة وأن أفغانستان والدول االسالمية هلا استقالليتها التامة وجيب على السوفيات
الرجوع عن ذلك.
-

احلرب العراقية ا ليرانية:

بعد قيام الثورة االسالمية يف إيران ت أزمت العالقات السياسية بني العراق وإيران ومت سحب السفراء يف عام
 1980وخفض متثيل املستوي الدبلوماسي وقد اتم العراق ا ليرانيني بقصف البلدات احلدودية واعترب ذلك
بد اية للحرب وقام الرئيس العراقي صدام حسني ب إلغاء اتفاقية  1975التري أبرمت مع إيران واعترب مياه شط
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العرب كاملة ضمن املياه االقليمية العراقية ويف  22سبتمرب هاجم العراق أهدافا يف العمق ا ليراني وردت
إيران بقصف أهداف عراقية اقتصادية وعسكرية ( اللباد ،2000 ،ص.)59 :
وقد استمرت احلرب حوايل  8سنيني كابد فيها كل البلدين أنواع املآسي من دمار وقتل وخراب.
وكانت سياسية سعود الفيصل ودول اخلليج تتجه لدعم العراق ك ونه عمقا عربيا واسرتاتيجيا يف ذلك الوقت
فلم تتوان يف مد يد العون ب الدعم املايل واللوجسيت وهنا برز دور سعود الفيصل هل ندسة هذا الدعم الذي
جعل العراقيني يعرتفون به وبدوره يف ذلك وما قام به جتاه موقف العراق (املغري ،2015 ،ص.)60 :
ولن ينسي التاريخ الدور الكبري الذي كان يلعبه األمري سعود يف تبين املوقف العربي املوحد من هذه احلرب
والوقوف إيل ج انب العراق وكان ذلك يف كل احملافل واالجتماعات منطلقا من سياسة اململكة اليت تدعم
احلق ويهمها اجتماع الصف االسالمي والعربي.
-

الغزو العراقي للكويت:

بعد انتهاء احلرب العراقية ا الير انية ظن العامل العربي واخلليج أنه ب انتهاء تلك احلرب فسيتم التهيئة للبدء بتنفيذ
خطط التنمية اليت جيب على الدولة القيام هبا ولكن أمر قد حدث ومل يكن يف احلسبان ،أن تأتي حرب آخر
بني العراق و الكويت خاصة أن احلرب ا ليرانية قد تسببت يف العديد من الدمار واخلراب واهلالك للبشر
واالسلحة واملمتلكات (.)Paul m,2010,p34
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قدم العراق ادعاءاته على الكويت خبصوص زيادة ا لنتاج النفطي الذي يسبب له أزمة اقتصادية حسب تغيريه
وقام مبفاقمة الوضع حيث اتم حتى دولة االمارات العربية املتحدة و ذلك بعد عقد مؤمتر القمة العربية يف
بغداد سنة  1990م ،ما عزز ل ديه النشوة ب انتصاره على إيران ب أنه سيحصل على كل ما يريد سواء أكان حقا
أم باطال فحاول العرب تدئة الوضع وكان امللك فهد من أولئك احلريصني علة مل الوضع ومعاجلة األمور.
فذهب األمري سعود الفيصل ملقابلة صدام حسني وحاول سعود التهدئة وإقناع العراقيني ولكنه وجد تعنتا
عراقيا واضحا ،وتوالت االجتماعات بعد ذلك ومنها اجتماع جدة ولكن العراق كان ال يستجيب دائما.
ويف فجر أغسطس  1990أفاق العامل وإذ ب الكويت برمتها حتت سلطة العراق وقائده صدام حسني ليعلن أن
الكويت باتت حمافظة عراقية لتعود املنطقة من ج ديد وتدخل يف أنفاق احلروب والنزاعات وهي اليت مل تكد
تدأ من تلك اليت خاضتها مع إيران (فايدنر ،2003 ،ص.)20:
حاول العر ب مرة أخري التهدئة وكان سعود الفيصل رجل اهلمم بل منازع فقام جبوالت عديدة لكسب الرأي
العام العاملي و العربي للوقوف صفا واحدا إيل ج انب دولة الكويت اليت اغتصب أرضها وشرد أهلها ،فكانت
نت ائج ذلك أن أعلن التحالف العربي والعاملي الذي تقوده اململكة العربية السعودية حيث حطت قوات عربية
دولية رحاهلا يف اخلليج للبدء يف حترير الكويت.
ولكن قبل ذلك لعلنا نتذكر حليفا ق ويا للعراق كان العرب واملسلمون قد وقفوا ضده يف حربه واحتالله
ألفغانستان الذي مر معنا سابقا وهو االحتاد السوفياتي حيث أعلنت وزارة خارجية ب أنه مل يكن يرحب
باستخدام القوة العسكرية لخراج العرق من الكويت يف إشارة منه إيل القدرة على تعطيل أي قرار سيتم
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التصويت عليه ،وهنا كان موقف االحتاد السوفييت فاملوقف لن يكون يف مصلحة الكويت أو األمة العربية،
ولكن السعودية مل تدأ ومل تستسلم ألي احتمال كان (مصطفي ،2011 ،ص.)180 :
غادر سعود الفيصل إيل موسكو على رأس وفد رفيع املستوي و التقي الرئيس السوفييت آنذاك حيث مصمما
على قلب املوازين واقناع روسيا ب التخلي عن موقفها ودعم الشرعية الدولية ،وبدأت مفاوضات استمرت
ساعات مع السوفيات وذكر أهنا من أعقد املفاوضات اليت خاضها الوفد السعودي مع السوفيات وكان سعود
فيها فارساً مفاوضأ بارعأ هبر السوفيات حبنكته وإقناعه ليعود بعد ذلك من موسكو وقد قلب موازين القرار
الروسي من م ؤيد للعراق وغري مرحب باستخدام القوة العسكرية لخراجه من الكويت إيل حمايد يضمن عدم
التدخل يف احلرب أو قرارات جملس األمن أو األمم املتحدة فيما خيص احلرب أو العراق.
وقد اختذ قرار جملس األمن موعدا للعراق لسحب قواته من الكويت وإال فإن الوسائل كافة متاحة لقوات
التحالف لتطبيق قرار جملس األمن رقم  600لتحرير الكويت.
استمرت احلرب وحاول العراق اللعب بأوراقه السياسية و العسكرية كافة ولكن دون ج دوي فوجد نفسه
حماصرا من اجلهات كافة ،ليعلن ا النسحاب التام وغري املشروط من دولة الكويت يف السادس و العشرين من
فرباير  1991م .
وتعود بعدها الكويت إيل أحضان أهلها عزيزة أبية ،وكان ذلك بفضل سعود الفيصل الذي مل يهدأ كسياسي
فيصلي حيت تعود األرض املغتصبة إيل أهلها وكان ذلك باديا عليه بشكل الفت يف احملافل الدولية كافة يف
جملس األمن واألمم املتحدة واملؤمترات والقمم الدولية حيث كان يتحدث بعدد من اللغات لبراز نلك القضية
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للعامل ،كما قام سعود الفيصل يف تلك الفرتة بوضع اخلطط الالزمة لتنمية عالقات اململكة مع العامل وبدأ
رح الت مكوكية ل ذلك والتقي العديد من الرؤساء ووزراء اخلارجية واالقتصاد وأبدع يف تعزيز العالقات
االقتصادية و السياسية مع دول العامل حيث أن أسعار النفط يف تلك الفرتة مل تكن باملستوي املطلوب فأخذ
يعزز من استثمارات بالده يف اجملاالت ذات اجلدو ى كافة وجنح يف ذلك لتصبح السعودية ذات ثقل عاملي
اقتصادي ال يستهان به.
-

الغزو األمريكي ألفغانستان و العراق:

ا ختذت الواليات املتحدة االمريكية قرارا بأن تقتلع الرهاب من جذوره فعزمت على غزو أفغانستان للقضاء
على ط البان والقاعدة والقبض على زعيمهم أسامة بن الدن فاختذت تدابريها العسكرية الربية واجلوية
والبحرية وبدأت بغزو ط البان  2003م لتخوض معاركها ضد مجاعات متفرقة يف كهوف وجبال أفغانستان
الوعرة حبث اً عن زعيم احلركة املال حممد عمر وزعيم القاعدة أسامة بن الدن.
فاستمرت حرهبا ولكن دون جدوي يف العثور عليهما واحتلت كابل وأسست حكومة أفغانية ب رئاسة حامد
كرزاي لتخسر الواليات املتحدة االمريكية العديد من األموال يف تلك احلرب وهي مل تظفر مبن تطارده حيت
أعلنت مقتله عام  2011م (.). p442012Clifton w,
يف تلك األثناء ما بني  2002و 2003أحتدمت األزمة وأشتدت بني العراق و الواليات املتحدة االمريكية على
خليفة أسلحة الدمار الشامل اليت أدعت الواليات املتحدة االمريكية أن العراق متتلكها ،وزاد األمر تعقيدا
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رفض العراق السماح للمفتشني الدوليني بتفتيش املنشآت ،وهددت الواليات املتحدة االمريكية بغزو العراق
وأختذت القرار مب هامجة العراق لتعود املنطقة وتشتعل ج ديد(.),Melissen2005
كان موقف اململكة السعودية مناهضا ل ذلك ،حيث قام االمري سعود الفيصل بزيارة الواليات املتحدة االمريكية
والتقي وزير اخلارجية والرئيس بوش حمذرا أيامها من عواقب هذا الغزو على وحدة العراق نفسه وأنه لن
يكون ذ ا جدوي وميكن معاجلة ذلك خبيارات أخري ف العراق نسيج صعب متعدد الطوائف وأن أنقلبت زمام
السيطرة فيه فسيخسر العراقيون الكثري من ا ألنفس ورمبا لن يعود االستقرار مرة ثانية.
وتابع سعود الفيصل فب هجومه املدوي على سياسات واشنطن يف العراق متمتعا ب الشجاعة والصرار على
جتسيد الواقع دون جماملة أو تزييف.
جتاهلت احلكومة االمريكية نصائح سعود الفيصل حيث ك انت قد بدأت مبهامجة العراق يف  20مارس سنة
 2003هبجوم بري على ميناء أم قصر العراقي ويف تلك األثناء استولت القوات الربيطانية على حقول النفط
لتأمني سالمتها وبدأت حبصار البصرة ال يت مل تستسلم بسهولة وواجهت القوات الربيطانية دفاعا مستميتا من
قبل الدبابات العراقية إال أهنا سرعان ما استطاعت احتالل البصرة واجتهت القوات االمريكية إيل بغداد
والطريان االمريكي يشن غارته على مواقع عراقية كثرية.
أصبح العراق يف مأساة كبرية أمام أعني العامل أمج ع فقد بدأ السلب والنهب يف الوزارات العراقية واملباني
احلكومية كافة وهنب املتحف الوطين العراقي الذي يضم أغلب وأمثن اآلثار وهي إرث حضارات بابل
()Alexander,2011,p56
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وجاء هنا دور اململكة العربية السعودية فقد اختذت كافة التدابري اليت من شأهنا احلياد يف تلك احلرب مع
اختاذ املوقف على معارضتها وسارع سعود الفيصل إيل النأي باململكة عن كل ما من ش أنه إحداث ضرر
بالعامل االسالمي أو العربي.
ويف عام  2003م قاد سعود الفيصل جلنة وزارية للتفاوض مع كربيات شركات الغاز العاملية مستفيدا من خربته
السابقة يف وزارة البرتول واستطاع ج ذب العديد من الشركات اليت تعمل يف جمال الطاقة و الغاز مما كان األثر
الواضح يف زيادة الدخل العام للملكة ومنو امليز انية السعودية ( الزهراني ،2016 ،ص.)146 :
تاريخ دبلوماسية الواليات املتحدة األمريكية:
كانت السياسة اخلارجية األمريكية تقتضي وجود سلك دبلوماسي حم رتف  ،وقوات مسلحة حمرتفة هبيئة
أركان و أسرار ،وهذا يعين الحرتافية  ،والنخبوية  ،ما جعل الواليات املتحدة تعيش مستوى ع اليا من
الرفاهية  ،وب التايل قادرة على احلفاظ على سياستها اخلارجية يف حدها األدنى  ،يضاف إىل ذلك أن صيانة
السيادة األمريكية كان يف مصلحة ال قوى األوروبية ألنه كان مينع أيا منها من حتقيق وضع أفضل ب النسبة لآلخر
يف نصف الكرة الغربي وإنبعتث السياسة اخلارجية من التقاليد الطويلة القائمة على معاداة الدولة  ،وعلى
تداخل مؤسسات السياسة الداخلية  ،واخلارجية من جهة  ،ومن جهة أخرى األحادية -تأهب الواليات
ا ملتحدة للتحرك مبفردها( الشاوي ،2006 ،ص.)99 :
.فاألحادية وليس ا لنعزالية سادت التوجه األمريكي العام حنو العامل حتى منتصف القرن العشرين حني
حدثت القفزة الضخمة يف السياسة اخلارجية بعد احلرب العاملية الثانية اليت نتج عنها ضغوط من أجل وضع
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تقليد ج ديد يف صراع مباشر مع القديم  ] .وتطلب التقليد اجلديد وجود تفاعالت خارجية  ،وضرورة
وجود دبلوماسية  ،ل ذلك إتبعت الواليات املتحدة سياسة متعددة األطراف  ،فدخلت يف إتفاقيات مع دول
أخرى لتحقيق أهداف سياستها اخلارجية كمنظمة حلف مشال األطلس ي الناتو سنة  1949فتحالفت
مبقتضاها مع كندا  ،وغرب أوروبا يف سياسة
تضمنت الحتواء  ،ثم الردع حتى ال يسيطر الحت اد السوفييت على العامل  ،و طورت ألجل ذلك ترسانة نووية
قيمتها عدة مليارات دوالر قادرة على تدمري منافسيها عدة مرات (جينسربج ،2006 ،ص.)50 :
ووصلت الواليات املتحدة األمريكية هلذه املكانة يف ظروف تارخيية عاشت فيها تقدما صناعيا كبريا ،
وهيمنة إقتصادية  ،وسياسية على العامل الغربي  ،وبلدان العامل الثالث على حد سواء و مكن هذان
العنصران أي التقدم  ،واهليمنة النظام من موارد كافية من أجل الستقرار الذي ساهم فيه أيضا احمليط الثقايف
املتمسك ب القيم الدينية  ،وإن مل ميارسها  ،والذي إختار الهتمام ب الشؤون احمللية فأعطاها ا ألفضلية
(هيشامي ،2017 ،ص.)190 :
و تعتمد الدبلوماسية االمريكية على الفكر الرئاسي لكل فرتة ل ذلك سجلت السنوات اليت سبقت جميء
الرئيس أوباما إىل احلكم ،الكثري من ا النتقادات احلادة واحلمالت الالذعة ضد السياسات اخلارجية لدارة
الرئيس جورج بوش االبن ،تلك السياسات اليت أدت إىل عزلة الواليات املتحدة عاملياً ،داعية إىل رسم
«سياسات دبلوماسية عامة ج ديدة» لظهار الوجه احلقيقي للواليات املتحدة .وقد جاءت بعض تلك
االنتقادات من مسئولني قضوا سنوات ط ويلة يف خدمة السياسة اخلارجية األمريكية،
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(.(Baylis,John,2004,p9
وعند وصول الرئيس باراك أوباما لسدة احلكم ،نادى بضرورة العمل على توطيد أواصر العالقات مع خمتلف
الدول عرب منهج دبلوماسي منظم ،يقوم على احلوار وتبادل وجهات النظر .ويف إطار تفسري ذلك النهج
السياسي اجلديد ،أجريت العديد من الدراسات ،حول الدبلوماسية األمريكية العامة ،كان من بني أمهها،
الدراسة اليت أصدرها «مركز الدر اسات القليمية و الدولية» يف جامعة جورجتاون يف العاصمة واشنطن،
حتت مسمى «الدبلوماسية األمريكية العامة ما بعد فرتة رئاسة بوش» و ذلك هبدف تدشني مرحلة ج ديدة يف
تاريخ الواليات املتحدة ،تسعى إىل حتسني وضع الواليات املتحدة ومكانتها العاملية ،اليت ك انت قد تشوهت
نت يجة هنج إدارة الرئيس بوش البن ،القائم على عنصر القوة ،كأساس حلل القضايا الدولية.
و«أن الواليات املتحدة قد فقدت مكانتها وتدهورت صورتا يف العامل ،كدولة تسعى حلماية قيم ومبادئ
عاملية ،ما أثر بشكل ملحوظ على نفوذها الدويل» .وأكدت من جهة أخرى ،على ضرورة قيام ا لرئيس
أوباما ،بعملية دمج بني األقوال واألفعال للواليات املتحدة ،كدولة كربى تسعى لنشر قيم عاملية ،رغبة يف
استعادة الواليات املتحدة مكانتها الدولية ( . ) ,p402005 Goldmith,
ونؤكد ضرورة أن تقوم الواليات املتحدة ،بأفعال تساند ما تنادي به من مبادئ ،مؤكدة على أن جناح
الدبلوماسية األمريكية ،ال يتوقف عند املناحي السياسية ،بل يتعدى ذلك ليشمل جماالت أخرى كالعالم،
والثقافة و التقنية و التعليم ،أي أن تعمل الواليات املتحدة على استخدام كل الوسائل ،اليت تستطيع من خالهلا
تق ديم رؤيتها اخلاصة للعامل.
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بالضافة إيل ذلك تقديم مقرت ح موجه لدارة الرئيس أوباما ،مفاده أن تعمل الدارة على تعديل أسلوب تطبيق
السرتاتيجية األمريكية ،ب العدول عن فكرة استخدام القوة املفرطة يف حل األزمات ،وإحالهلا بصيغة
دبلوماسية ج ديدة تقوم على ثنائية القناع ،واالحرتام املتبادل ،ما يسهم يف حتسني صورة الواليات املتحدة
( .),p332012Scott,
وأن تعتمد الدارة على الدبلوماسية العامة ،ألن ذلك سيمكنها من حتسني الصورة األمريكية عاملياً ،مع
تدشني «هيئة مستقلة» للقيام بتنفيذ مهام الدبلوماسية العامة.
كما أطلقت بعض الدراسات على اهليئة املقرتحة اسم «منظمة الثقة بني الواليات املتحدة و العامل
–  - The US-World Trustواعتربتا مرتكزاً لكافة اجلهود واملبادرات املتعلقة ب الدبلوماسية
العامة ،حبيث تتخطى العوائق البريوقراطية ،اليت يتسم هبا نشاط املؤسسات احلكومية من جهة ،واالرتقاء
فوق اخلالفات احلزبية السياسية ،اليت جتعل استمرار املشروعات مرتبطاً باستمرار حزب معني يف السلطة،
مؤكدة على أن جناح تلك الدبلوماسية العامة للواليات املتحدة ،يرتبط بإحداث شكل من الرتابط بني األقوال
واألفعال ،وبالرتكيز على االخنراط مع اآلخرين ،يف عالقات معهم وليس توجيهم ،واالهتمام ب العنصر الثقايف يف
العمل الدبلوماسي ( أنطوسيان  ،2013 ،ص.)3 :
كما يوجد عدة أهداف حمورية لتفعيل الدبلوماسية العامة ،يأتي من بني أمهها :تقديم صورة أكثر دقة
ومصداقية عن الواليات املتحدة و الشعب األمريكي وتروجيها عاملياً ،وإقامة عالقات شراكة وثيقة مع
مؤسسات اجملتمع املدني يف خمتلف دول العامل ،واستقطاب املتميزين من األمريكيني واملنظمات غري احلكومية
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لإلسهام خبرباتم يف تفعيل الدبلوماسية األمريكية العامة ،واالستعانة باخلرباء لالضطالع مبشروعات حبثية
حتقق أهداف الدبلوماسية األمريكية العامة ،واستخدام الوسائل املالئمة لقياس مدى حتقيق الدبلوماسية
العامة ألهدافها ،وخاصة ما يتعلق منه بتحسني صورة الواليات املتحدة يف اخلارج ،وتعزيز قدرة املؤسسات
ذات العالقة ب الدبلوماسية العامة على التواصل الدويل(.)R ,Davis,1996,p70
كما يسند إىل اهليئة املقرتحة قيادة تفعيل الدبلوماسية العامة ،من خالل سياسات عامة تتعلق بتمويل
املبادرات ،وتأسيس املشاريع املشرتكة ب ني اهليئة واملؤسسات األجنبية ،وتقديم الدعم لقادة الرأي العام يف
اجملتمعات األجنبية هبدف ترسيخ قيم مشرتكة مع الواليات املتحدة ،وتقديم املنح الدراسية اليت تساعد على
تعزيز التبادل الطالبي بني اجلامعات األمريكية ونظرياتا يف باقي أرجاء العامل ،واالستفادة من تق نية املعلومات
ووس ائل العالم ،يف تطوير التواصل مع الشعوب( املعموري ،2018 ،ص.)50 :
لقد ك انت الواليات املتحدة سباقة يف تطبيق «نظرية الدبلوماسية العامة» وهلا يف ذلك جتارب ع ديدة .ففي
منتصف احلرب العاملية الثانية ،أنشأ الرئيس ترومان ( ) Trumanما مسي بـ «جلنة املعلومات الشعبية
العامة» واليت ك انت تدف إىل إقناع العامل بنبل السياسة اخلارجية األمريكية .ويف عام  1941أي خالل
احلرب العاملية الثانية ،أنشأ الرئيس روزفلت ( ) Rooseveltما مسي بـ «خدمة املعلومات اخلارجية»
واليت ك انت تبث األخبار املؤيدة للواليات املتحدة يف كل م ن أوروبا وآسيا ،تصدياً للدعاية اليابانية واألملانية
 ( ،الرباز،2012 ،ص.)150:

26

أما يف عام  ، 1950فقد أطلق الرئيس ترومان «محلة احلقيقة» و اليت هدفت لتثقيف الشيوعيني ب القيم و الفكر
الغربي حملاربة الشيوعية .ويف عام  ، 1953أسس الرئيس إيزهناور ( ) Eisenhowrخالل احلرب الباردة
«وك الة االستعالمات األمريكية» واليت كان اهلدف الرئيس من تأسيسها ،فهم الرأي العام األجنيب و التأثري
فيه.
وقد جنحت الواليات املتحدة ،من غرس القيم والعادات اليت من شأهنا تغيري فكر الشعوب ،اليت ك انت تدور
يف فلك موسكو ،حنو الثقافة والفلسفة األمريكية يف احلياة .ولعبت تلك احملاوالت دوراً بارزاً يف انتصار
املعسكر الغربي يف احلرب الباردة على االحتاد السوفيييت.
وأخرياً ،ولتحسني صورتا يف منطقة الشرق األوسط ،قامت الواليات املتحدة يف التسعينيات ،ويف إطار
برامج دبلوماسيتها العامة لتحسني صورتا يف العامل ،ب التأسي س لعدد من احملطات الذاعية كراديو سوا،
والقنوات الفضائية كقناة احلرة ،وجملة هاي املوجهة للشباب ب اللغة العربية.
وال يزال العامل يف انتظار ما ستسفر عنه ،برامج إدارة الرئيس ترامب يف جمال الدبلوماسية األمريكية العامة
((.) Dupuy,2007,34
مفهوم العالقات الدولية * :العالقات الدولية يف اللغة:
العالقات الدولية مصطلح مركب من لفظتني ( ،العالقات) و( الدولية) ،ونبني معنامها على النحو التايل:
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 1ـ العالقات :مجع عالقة من الفعل املاضي علق يعلق عُلوقاً؛ والعُلوق هو تديل شيء من شيء أعال منه؛
تقول( :علّ قت الشيء إذا جعلته يتدىل من شيء هو أعلى منه) ،وكل شيء التزم شيئاً فقد علق به.
وعلى ذلك ف العالقات هي صالت تتصل األشياء هبا بعضها مع بعض.
 2ـ الدولية :الدولية م ؤنث دويل :و الدويل نسبة إىل الدولة ،ك الغزي ،تقال ملن هو من غزة ،واملصري تقال ملن
هو من مصر  ،والسعودي تقال ملن هو من السعودية ،واألمريكي تقال ملن هو من أمريكا
( .)Kanoua,2006, p99
العالقات الدولية مبفهومها العام:
العالقات الدولية هي إحدى حقول املعرفة ا لنسانية وقد ظهرت ح ديثاً -كعلم أكادميي مستقل  -حيث
أفرزتا األحداث الدولية املتالحقة ل ذلك فهي جمال واسع للدراسة والبحث وهي متطورة ومتزايدة و ذلك
تزايد واتساع نطاق األحداث الدولية ل ذلك ف إننا نستطيع أن نطلق عليها "بنك األحداث" فهي تستوعب
وختزن األحداث و العالقات اليت تتشابك بني دول العامل يوما بعد يوم.
لذلك ظهر هذا العلم احلديث ليدرس الصالت و الروابط اليت تربط بني الدول شامالً لكل نواحي احلياة اليومية
اليت تعرتض حياة أي دولتني يف العامل ويكون هلا تأثري سياسي على العالقات بينها.
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مفهوم الدبلوماسية :
أهنا جمموعة املفاهيم والقواعد و الجراءات واملراسم واملؤسسات واألعراف الدولية اليت تنظم العالقات بني
الدول واملنظمات الدولية واملمثلني الدبلوماسني  ،هبدف خدمة املصاحل العليا(األمنية واالقتصادية )
والسياسات العامة وللتوفيق بني مصاحل الدول بواسطة االتصال وا ل تبادل و إجراء املفاوضات السياسية وعقد
االتفاقات واملعاهدات الدولية و تعترب دبلوماسية أداة رئيسية من أدوات حتقيق أهداف السياسة اخلارجية
التأثري على الدول و اجلماعات اخلارجية هبدف استمالتها وكسب ت أييدها بوسائل شتى منها ما هو إ قناعي
وأخالقي ومنها ما هو ترهييب ( مبطن ) و غري أخالقي .
وبالضافة إىل توصيل املعلومات للحكومات والتفاوض معها تعنى الدبلوماسية بتعزيز العالقات بني الدول
وتط ويرها يف اجملاالت املختلفة و بالدفاع عن مصاحل وأشخاص رع اياها يف اخلارج ومتثيل احلكومات فى
املناسبات واألحداث إضافة إىل مجع املعلومات عن أحوال الدول واجلماعات اخلارجية وتقييم مواقف
احلكومات واجلماعات إزاء قضايا راهنة أو ردات فعل حمتملة إزاء سياسات أو مواقف مستقبلية.
أنواع الدبلوماسية:
-1

الدبلوماسية التقليدية

يرجع مصطلح الدبلوماسية إىل اللغة اليونانية من اسم ( ) Diplomaوالذي تشتق منه كلمة دبلوم
 ، Diplomeويعين أسا سا "الوثيقة الرمسية اليت يصدرها أصحاب السلطة ومتنح حاملها مزايا معينة"
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ومع مرور الزمن ،انتقلت هذه الكلمة إىل اللغات احلية ،ومنها اللغة العربية لتعرب عن مفهوم ومعنى يتخطيان
اللفظ اللغوي أو الرتمجة اللغوية إىل املمارسة الفعلية والتواصل ما بني احلكومات والشعوب) الشامي،2011 ،
ص.)27:
وتطور مصطلح الدبلوماسية نتيجة لتطور العالقات واملمارسة الدبلوماسية اليت انتشرت يف أغلب الدول
األوروبية منذ القرن الثامن عشر.
وميكن القول إن الدبلوماسية هي عملية سياسية ترتبط مباشرة بإدارة وتوجيه العالقات اخلارجية
للدول والشعوب مبا خيدم مصاحلها ،وهي تج ل للعالقات الدولية يف مستواها السياسي القائم على جمموعة
القواعد واألعراف الدولية اهلادفة إىل تنظيم التعامل بني أشخاص القانون ال دويل ،وتبيان احلقوق و الواجبات
وااللتزامات وإمتيازات هؤالء األشخاص مع تبيان شروط عملهم ووظائفهم اهلادفة للتوفيق بني املصاحل
املتباينة سواء أكان ذلك يف زمن السلم أم يف زمن احلرب ( عوض  ،2011 ،ص.)19 :
-2

الدبلوماسية العامة:

الدبلوماسية العامة مفهوم ح ديث نسب يا يف العالقات الدولية ،يدل على آليات عمل
تستخدمها دول عظمى ومستضعفة على حد سواء ،وتوظفها يف خدمة قضية معينة ترغب الدول
أو الشعوب بتوصيلها للعامل.
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ويستخدم املصطلح لوصف اجلهود املبذولة من قبل احلكومة لتنفيذ السياسة اخلارجية وتعزيز املصاحل الوطنية
من خالل اال تصال مع سكان البلد األجنيب ،وتربز أنشطة الدبلوماسية العامة من خالل توفري املعلومات
للجماهري األجنبية من خالل البث والعالم وا لنرتنت و الفعاليات
الثقافية؛ مثل املعارض الفنية واحلفالت املوسيقية وبرامج التبادل () Kennon,2009,p3
ويشري هانز توتش  Hans N. Tuchإ ىل الدبلوماسية العامة األمريكية ،على أهنا جهود حكومية رمسية
لتشكيل بيئة من االتصاالت اخلارجية ،هبدف احلد من درجة التصورات اخلاطئة بني الواليات املتحدة والدول
األخرى (.)Hans,2010,p3,
ويضيف ه انز أ ن "الدبلوماسية العامة هي عملية حكومية لالتصال ب العامة من الدول األجنبية يف حماولة
لجياد فهم واضح ألفكار ومعتقدات ومؤسسات وثقافة تلك الدولة" ،بالضافة إىل أهنا اتصال متعدد
املستويات و الشخوص جملتمع أو دولة مبجتمع آخر ،من خالل املؤسسات والسياسيني الرمسيني ،واألفراد الذين
ينقلون املوقف اخلاص بدولتهم أو شعبهم مبصداقية وموضوعية (تايلور ،2010 ،ص.)19 :
وتعمل "الدبلوماسية العامة ك مُ ل ين للسياسة اخلارجية ،من خالل تيئة القبول العام يف البلدان األجنبية
ألنشطة الدولة األخرى  ،ويتم ذلك من خالل إبراز الثقافة والقيم الوطنية ،ونشر األخبار واملعلومات.
وتدف الدبلوماسية العامة إ ىل تعميم ونشر الرؤية اخلاصة مبجتمع معني ،عن طريق القضايا ذات العالقة
وليس باستخدام فقط أساليب الدعاية والعالن والعالقات العامة ،إمنا ب التواصل متعدد القنوات بني خمتلف
املؤسسات واهليئات و النقابات واألحزاب مع مثيالتا حول العامل.
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وهبذا ميكن للحكومة أو األفرا د أو اجلماعات أن تؤثر بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف االجتاهات واألراء
العامة ،حبيث يكون هلذا التأثري ثقل ووزن على القرارات اليت تتخذها الدولة يف اجملال اخلارجي.
ووفقا لفريق التخطيط والدمج يف وزارة اخلارجية األمريكية  ، USIAتُعرف الدبلوماسية العامة على النحو
التايل" :الدبلوماسية العامة تسعى إىل تعزيز املصلحة الوطنية للواليات املتحدة واألمن القومي واالقتصادي من
خالل التفاهم واعالم اجلماهري و التأثري األجنيب ،واحلوار بني املواطنني واملؤسسات
األمريكية(".)Merges,2012,p90
أما اخلارجية األمريكية فتعرف املصطلح على أنه " الربامج اليت ترعاها احلكومة هبدف إعالم أو التأثري على
الرأي العام يف بلدان أخرى؛ أدواتا الرئيسية هي املنشورات ،أو الصور املتحركة ،و التبادالت الثقافية،
والذاعة والتلفزيون (عبد الفتاح ،2007 ،ص.)27:
وتدور الدبلوماسية العامة يف إطار املصاحل العليا للدولة وفق ما تقرره الدبلوماسية الرمسية ،وتعمل على
خدمة املواقف السياسية اليت حتددها الدولة عرب مؤسساتا وهيئاتا ،مستفيدة من األفكار اليت تدور يف
فلك العالقات العامة ،فتخدم الدبلوماسية العامة القرار السياسي فتشرحه وتوضحه وتربره ،وتقدم له
األجوبة ،فهي وسيلة اتصا ل وتواصل بني الدولة واجملتمع يف دولة أخرى ،بالضافة على أهنا توجه للرأي العام
جبميع فئاته وشرائحه من أجل التأثري فيه وتغيريه ( عبد الفتاح ،2006 ،ص.)8:
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الدبلوماسية وتأثريها يف العالقات الدولية - :
العالقات الدولية هي إحدى حقول املعرفة ا لنسانية وقد ظهرت ح ديثاً حيث أفرزتا األحداث الدولية
املتالحقة ل ذلك فهي جمال واسع للدراسة و البحث وهي متطورة ومتزايدة و ذلك تزايد واتساع نطاق
األحداث الدولية  ،فهي تستوعب األحداث والعالقات اليت تتشابك بني دول العامل .أن العالقات الدولية
قادرة للتعامل مع متغريات العصر اجلديد يف العامل أمجع مبا فيها الدول النامية و الدول العربية على وجه العموم
ألهنا وجدت املناخ املالئم هلا من سهولة ا النتقال وسرعة احلصول على املعلومات و التبادل العالمي
واملؤسساتي الدويل السريع ،واالهتمام ب الرأي العام العاملي ،كل هذه العوامل جعلت من العالقات الدولية
واسرتاتيجياتا مناخًا م الئمًا الستخدامها االستخدام األمثل للنهوض ب العامل سياسيًا واقتصاديًا وفكريًا
وثقافيًا حتى يعيش العامل يف سالم وأمن وأمان وهذه هي قمة عمل العالقات الدولية اليت وُجدت من أجلها.
أن هناك من يرى أن العالقات الدولية ظاهرة قدمية قدم ظهور اجملتمعات البشرية ،وب التايل فقضاياها دائمة
وثابتة ومتكررة ،وهناك من يرى أن العالقات الدولية ظاهرة ح ديثة ،للقضايا اليت مطابقة ملصطلحها ،تطرح
قض ايا خاصة ك انت تطرحها عالقات الكيانات السياسية اليت سادت عرب التاريخ قبل ظهور الدول القومية
(.)Ying,2005,p2
أصبح الدبلوماسي اليوم هو الذي ي دير وينسق نطاقا عريضا من النشاطات واالهتمامات العريضة للبلد
املعتمد فيه حبيث ان الدبلوماسي يلزم ان يتوقع معاجلة كل مظاهر احلياة البشرية إذ أن كل مظهر للوجود
البشرى أصبح اليو م تقريبا له بعض األبعاد الدولية  ،األمر الذي جعل من الدبلوماسية اليت ك انت يوما ما عمال
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بسيطا عملية معقدة ليس فقط نتيجة للعدد املتزايد من املشكالت والقضايا املعقدة واملتشابكة اليت تواجه
الدول واجملتمع الدويل وإمنا أيضا نتيجة للعدد املتزايد من الدول(.)Keith,2008,16
إن التنظيم املشرتك قد لفت انتباه دارسي العالقات الدولية؛ إذ تكمن أمهيته يف إمكانية أن ميثل قاعدة
الدفاع األخالقي عن الدولة األمة ذات السيادة.
وإذا كان النسان متجذراً يف اجملتمع و الفرد عاجزاً عن ممارسة إنسانيته خارج اجملتمع املشرتك ،يتعني إذاً
على املنظمة االجتماعية اليت تعرب بوضوح عن قيم اجلماعة املشرتكة وكذلك الدولة األمة أن تتحلى ببعض
القيم األخالقية .ال ميكن النظر إىل الدولة األمة على أهنا ال متت إىل األخالق بصلة.
ويكمن اخلالف القائم بني هذين املوقفني إىل حد بعيد يف حت ديد مصدر القيمة األخالقية األساسي .و يُ عَد
النسان الفرد يف ذاته مصدر القيمة األخالقية ،وليس جمرد مجاعات سياسية معينة .الدبلوماسية يف معناها
الشامل هي العملية الكاملة اليت تقيم عربها الدول عالقاتا اخلارجية .إهنا وسيلة احللفاء للتعاون ،ووسيلة
اخلصوم حلل النزاعات دون اللجوء إىل القوة.
فالدول تتواصل وتساوم وتؤثر إحداها يف األخرى وحتل خالفاتا بواسطة الدبلوماسية.
وجيري عمل العالقات الدولية العادي من خالل أداة الدبلوماسية السلمية .ويف معناها الضيق ،الدبلوماسية
هي تطبيق السياسة اخلارجية ،وهي خمتلفة عن عملية صنع السياسة.
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قد يؤثر الدبلوم اسيون يف الساسة ،لكن مهمتهم األساسية هي التفاوض مع ممثلي الدول األخرى .ف السفراء
والوزراء واملبعوثون متحدثون رمسيون باسم بالدهم يف اخلارج ،وهم األدوات اليت حتافظ هبا الدول على
االتصال املباشر والدائم يف ما بينها.
وعلى الرغم من أن الرسائل سريعة الوصول من دو لة إىل أخرى يف أيامنا هذه ،تستطيع اللقاءات الشخصية
وجه اً لوجه أن تضيف خصوصية وصدقاً إىل التبادل الدبلوماسي) ( التميمي ،2012 ،ص.)56 :
فالدبلوماسية الرمسية هي نظام دائم من التواصل الرمسي بني الدول ،ومن ذلك تبادل السفراء وبقاء
السفارات يف العواصم األجنبية وإر سال الرسائل بواسطة مبعوثني مؤهلني رمسياً واملشاركة يف املؤمترات
واملفاوضات املباشرة األخرى .ان دراسة اجلوانب التنظيمية والدارية ووسائل االتصال املستخدمة من قبل
إدارة العالقات العامة يف القطاعات الدبلوماسية و القائمني باالتصال تدف اىل التعرف على طبيعة أداء
وظيفة العالقات العامة الدولية وقياس مدى فاعلية هذه الوسائل يف حتقيق األهداف املطلوبة وتقييم هذا
األداء ،ودراسة املشكالت واملعوقات وأساليب مواجهتها ،ومدى استخدام القائم باالتصال يف العالقات
العامة لتكنولوجيا االتصال احلديثة وأثر ذلك على أداء العمل ،ومعرفة الصفات واملهارات االتصالية التى جيب
أن تتوافر فى القائم باالتصال يف العمل الدبلوماسي (.) Kyung,2009,p3
وك ذلك نوعية النماذج املستخدمة فى األدوار االتصالية ملمارسي العالقات العامة الدولية فى السفارات
والقطاعات الدبلوماسية .وهنالك مناسبات عدة تربر فيها حيثيات وضع معني اختاذ تدابري معارضة
للسياسة العامة املتبعة ،وهلذا تعتمد الدولة غ الباً على حكمة مسؤوليها الدبلوماسيني يف هذا اجملال .ويقع
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على عاتق الدبلوماسيني أن يوفقوا بني األصوات املتنافسة وأن جيعلوا سياسة دولتهم اخلارجية متماسكة
وواضحة ومفهومة.
للدبلوماسية و جهان؛ فهي الوسيلة اليت تدافع هبا الدولة عن نفسها وتوضح قدراتا او عدم قدرتا للعامل،
وهي أيضاً إحدى الوسائل األساسية للتوفيق بني خمتلف املصاحل القومية املتنافسة .مبعنى آخر ،تدف
الدبلوماسية إىل تلبية أهداف الدولة املعنية مع احلفاظ على النظام العاملي .إهنا األداة اليت تستخدمها الدول
للوصول إىل أهدافها من دون إثارة عداء الدول األخرى (احلجات ،2016 ،ص.)100 :
وعلى الدبلوماسيني د ائماً أن حيافظوا على احلاجة إىل مح اية مصاحل دولتهم ويتجنبوا النزاع مع الدول
األخرى .للدبلوماسية وظائف منها ،مجع املعلومات ،تقديم صورة إ جيابية عن دوهلم  ،تطبيق السياسة
(املالكي ،2007 ،ص.)31:
جتمع السفارة املعلومات حول تفكري القيادة السياسية احمللية وح الة االقتصاد احمللي وطبيعة املعارضة
السياسية .وهذه األمور كلها مهمة ألهنا تساعد على التنبؤ باملشكالت الداخلية واستباق التغريات يف
السياسة اخلارجية .و يُعَد الدبلوماسيون املمثلون عن حكوماتم  ،إذ إن رسائلهم وتقاريرهم جزء من املواد
األولية اليت تبنى عليها السياسة اخلارجية .كما تدف الدبلوماسية إىل توفري صورة مستحبة عن الدولة.
واليوم ،تتيح االتصاالت احلديثة تكوين أفكار واختاذ مواقف حول العامل ،وتتمتع الدول ب أنظمة عالقات عامة
واسعة تدف إىل جعل أعماهلا وسياساتا حمط ت أييد دويل (.)Snow ,2008,99
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وتزود السفارات األجنبية وسائل العالم احمللية بتفسريات رمسية وحتاول جتنب الدعاية السلبية أو التخلص
منها .وأخرياً ،ي دير الدبلوماسيون برامج الدولة يف اخلارج؛ إذ يفاوضون يف مسألة احلقوق العسكرية ويسهلون
االستثمار األج نيب والتجارة ويشرفون على توزيع املساعدات االقتصادية ويوفرون املعلومات واملساعدة
التقنية .ومع مرور الزمن ،قلت أمهية السفراء الرمسيني على حنو ملحوظ .فحني كان السفر والتواصل
بد ائيني ،كان السفراء يتمتعون ب السلطة واألهلية لتطبيق السياسة اخلارجية .وقد يقيمون يف اخلارج لسنوات
عدة من دون أن يتلقوا تعليمات ج ديدة أو يعودوا إىل ديارهم (جابر ،2013 ،ص.)245 :
أما اليوم ،فيتلقى املبعوثون الدبلوماسيون عدداً كبرياً من الرسائل و التعليمات يومياً ،ويتواصل رؤساء الدول
أحدهم مع اآلخر مباشرة عرب اهلاتف .وغالباً ما يتفاوض واضعوا السياسات الرفيعة املستوى مباشرةً
بعضهم مع بعض دبلوماسية القمة ،أو يرسلون مبعوثني خاصني .لقد جعل هنري كيسنجر مثال ،وزير
اخلارجية يف عهد الرئيسني نيكسون وفورد ،الدبلوماسية تلعب دورا كبريا يف السبعينيات.
إن منو التبعية املتبادلة بني الدول وحتوُّل نظام الدولة القديم املرتكز على دول أوروبا إىل جمتمع دويل شامل،
ساهم بظهور أسلوب من الدبلوماسية متعدد األطراف أكثر فأكثر .فالدارة املتعددة األطراف مهمة يف مسائل
عدة متعلقة باالتفاقيات التعاونية بني احلكومات.
أن العالقات الدولية وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي ،حيث أصبحت من املهام األساسية للبعثات
الدبلوماسية العاملة يف اخلارج ،مبا تسمح به إمكانيات كل من دول العامل وأنه كلما زاد التقدم الثقايف و التقين يف
أي دولة من دول العامل ،زاد دور الدبلوماسية ( إبراهيم  ،2014 ،ص.)109
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وقد فرضت املهام اجلديدة على األجهزة الدبل وماسية أن تعيد تنظيم هياكلها وأولوياتا حبيث أصبحت
الدارات واألقسام اليت تعاجل هذه القضايا هلا األولوية على غريها من الدارات التقليدية اليت تعاجل القضايا
السياسية  ،وانسحب هذا على األفراد الذين يتولون هذه املهام( )Leonard,2002,70
واصبح هناك تنافس بني أعض اء األجهزة الدبلوماسية على العمل و التخصص يف هذه ا ألنشطة اجلديدة و اليت
أصبحت تتطلب ثقافة وتكوينا ج ديدا  ،وأصبح ترتيب حضور هذه املؤمترات وكذلك احتمال تنظيمها
موضوعيا وإداريا وفنيا من أهم ما يشغل وزارة اخلارجية و اليت تتوىل مسؤولية هذه املؤمترات الدولية اليت
ت عقد يف بالدها حتى تلك اليت تعاجل قضايا بعيدة عن القضايا السياسة التقليدية سواء من حيث املشاركة
الدولية فيها أو من الناحية التنظيمية  ،وإعداد الكوادر الفنية الالزمة( .),N. Tuch 602009,
مل تستخدم األمم دوماً فن التفاوض يف حل املشكالت الدولية ،فقد استخدم قدما ء الرومان املمثلني
الدبلوماسيني ألغراض خاصة فقط .ولكن بازدياد تعقيدات العالقات بني البلدان ،وجدت بلدان كثرية أهنا
حتتاج إىل ممثلني دائمني يف البلدان األخرى .فظهرت السفارات ألول مرة يف إيطاليا أثناء القرنني الثالث عشر
والرابع عشر امليالديّني حيث استُخدمت يف ذلك الوقت بوصفها أماكن للجواسيس ،ولعمالء اجلاسوسية،
بالضافة إىل الدبلوماسيني ( .)Melissen,2005,p88
الدبلوماسية ودورها يف إدارة العالقات الدولية:
العامل اليوم هو اشد ما يكون إىل لغة احلوار و التفاهم وتبادل وجهات النظر أكثر من حاجته إىل العنف
والتطرف و التشدد والوسيلة األفضل واالجنح لتحقيق ذلك هي األداة الدبلوماسية فقط ال غري  ،إن ما نشهده
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اليوم من اضطراب وحروب يف أرجاء العامل تفرض على احلكماء و العقالء أن جيعلوا من الدبلوماسية الطريق
الوحيد حلل مشكالت هذا العامل .
من األدوار اهلامة للدبلوماسية يف العالقات الدولية (.)A Battle,2020
•
•
•

تعترب األداة األوىل من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية للدولة .
الوسيلة األوىل لصناع القرار لتسويغ قراراتم وإقناع اآلخري ن هبا يف إطار حركة التفاعل الدويل.
مثار اهتمام األوساط العالمية يف العامل ملا هلا من دور يف تسيري الشؤون الدولية.

•

الوسيلة األوىل للدول لتسهيل قيام عالقات و دية وسلمية بينها .

•

الدبلوماسية هي األداة األوىل ل ذلك الشخص املعين مبمارسة التفاوض والتمثيل لبالدة ( الدبلوماسي)

يستخدمها لتقريب وجهات النظر و التوفيق بني مصاحلة بالدة و البالد األخرى .
•

تستخدمها الدول بعد استقالهلا وحتقيقها السيادة الوطنية لثبات الذات يف اجملتمع الدويل حيث

يتم ممارسة الدبلوماسية مبظاهرها كافة كالتمثيل الدبلوماسي والعالم و التفاوض وعقد املعاهدات.
•

وسيلة لتحقيق السالم يف حركة تفاعل اجملتمع الدويل ل ذلك فهي تدخل يف دائرة املدرسة املثالية (

األخالقية – القانونية ) واليت تتفاءل ببناء عامل خايل من النزاع والصراعات((.Jan,2005,p3
مواقع وشبكات التواصل االجتماعي وإدارة الدبلوماسية ورمسها:
وعقب ظهور مواقع التواصل االجتماعي مثل "فيسبوك :و "ت ويرت" و "يوتيوب" و انتشاره
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بشكل كبري بني سكان العامل ،استخدمت تلك املواقع كمنصات للدبلوماسية العامة ،فسامهت يف تنمية
الشعوب واجملتمعات والتقارب فيما بينها ،كما وساعدت يف تعزيز العالقات بني احلكومات و الشعوب،
فاستخدمتها احلكومات لضفاء الطابع الدميقراطي لنظامها وسياستها ،ووسيلة من وسائل السياسة
اخلارجية هلا( .)Harris,2013,p4
فاستخدم الرئيس األمريكي باراك أوباما ( 2009يناير ) 2017 -املواقع االجتماعية كأداة من ادوات
الدبلوماسية العامة من اجل كسب الدعم ال سياسي والتواصل مع الناخبني يف محالته ا النتخابية وفرتة حكمه،
وقام بنقل السياسية اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية عن طريقها ،لتحسني صورة الواليات املتحدة يف
اخلارج ،عقب تر ا جعها يف و الية جورج بوش واخنفاض ثقة العامل بسياسات الواليات املتحدة ،فسعى اوباما إىل
توسيع نطاق شعبيته مع العامل السالمي ،وركز على جماالت التعليم والتنمية االقتصادية واالقتصادية والعلوم
والتكنولوجيا وتشجيع احلوار و النقاش بني الواليات املتحدة واجلمهور األجنيب ،وتوضيح املفاهيم اخلاطئة عن
طريق األقناع وعرض احلقائق.
فكان لوسائل التواصل اال جتماعي دورا إجيابيا يف ربط احلكومة األمريكية باجلمهور األجنيب لتسهيل مصاحل
الواليات املتحدة يف اخلارج ،وشكل من أشكال الدعاية األمريكية لقدرتا على الوصول السريع للجماهري
وتبادل املعلومات وتعزيز الشفافية.
كما ساعدت وسائل التواصل االجتماعي اليابان عام  2011خ الل كارثة الزالزل الكبري الذي ضرهبا
والتسونامي الذي حلقه ،يف طلب املساعدة العاجلة ،فكان ملوقع "تويرت" دور بارز جلهود الغاثة عن طريق
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عرض مناطق الكارثة والتواصل مع اجملتمع اخلارجي وحصر اعداد الصابات وطلب املساعدة واحتياجات
الضحايا ،مما ساعد فرق االنقاذ و ال دعم اخلارجي من توفري االغاثة هلم(.)Nancy,2008,p12
وكانت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون أول من لوحت هبذا املصطلح ،حيث
قالت إن واشنطن حباجة إىل اعتماد اسرتاتيجية القوة الذكية لتجديد القيادة األمريكية اليت ينظر إليها على
أهنا تراجعت مع تورط القوات األ مريكية يف احلرب يف العراق وأفغانستان.
ورأت كلينتون أن القوة الذكية تعين استخدام خمتلف أنواع القوة واملوارد األمريكية ،من دبلوماسية وقضائية
وثقافية ،من دون استبعاد اللجوء إىل القوة العسكرية حسب احلاجة واملصلحة األمريكية
(.)Hillary,2016
الفرق بني الدبلوماسية العامة و الرمسية:
وختتلف الدبلوماسية العامة عن الرمسية ،حبيث تتم األوىل يف العالقات مع املنظمات غري احلكومية واألفراد
واملؤسسات ،والثانية هي املسؤولة عن احلفاظ على العالقات الرمسية السياسية واالقتصادية والتجارية.
وبينما تقوم العالقات الدبلوماسية الرمسية التقليدية بني احلكومات (  ) G-Gفإن الدبلوماسية العامة التقليدية
تقوم بني احلكومة واجلماهري العاملية  ، G-Pوظهر يف اآلونة األخرية حتول كبري يف هذه الدبلوماسية اليت أثرت
يف السياسة اخلارجية للدول ،وهي الدبلوماسية من الشعب إىل الشعب  P-Pوجرى هذا التحول بسبب
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تطور قطاع تكنولوجيا االتصاالت وطرق تبادل املعلومات ،ما زاد يف مشاركة اجلماهري يف صنع السياسة
اخلارجية عرب احلدود الوطنية(عبد السالم ،2011 ،ص.)9
ويربز هنا أن الفرق بني الدبلوماسية الرمسية و العامة واضح ،ف الرمسية هي اليت تعين ،ب العالقات بني ممثلي
الدول أو اجلهات الفاعلة الدولية األخرى ،أما الدبلوماسية العامة فتستهدف عامة الناس ،يف اجملتمعات
األجنبية ،واجلماعات غري الرمسية واملنظمات واألفراد ،فتعاريف الدبلوماسية الرمسية كما ذكرنا ساب قا
بأهنا فن حل اخلالفات الدولية ب الطرق السلمية ،أو هي عملية العالقات الدولية بني الدول صاحبة السيادة
من خالل وسيلة معتمدة لدى املمثلني هلا ،أو إدارة العالقات الدولية عن طريق املفاوضات ،إال أن هذه
التعريفات للدبلوماسية الرمسية ال تأخذ بعني العتبار التحوالت يف البيئة الدولية واتساع العدد يف الالعبني
الدوليني بعد عصر العوملة وما بعد احلداثة ،فهناك عدد كبري من الناس يشاركون يف تلقي الرسائل
الدبلوماسية ،كما أن جناح الدبلوماسية وفق روبرت كوبر تعين" ا النفتاح والتعاون عرب احلدود الوطنية(مقريش،
 ،2005ص.)30 :
واختلفت اآلراء حول أمهية الدبلوماسية العا مة ،فريى بعض املنظرين بأهنا شر ال بد منه وهي جمرد تكتيك
إضايف لدعم الدبلوماسية التقليدية وسياسات احلكومات ،أما أصحاب املدرسة الثانية فيقولون إن
الدبلوماسية العامة "سياق لكيفية تفاعل األمم مع بعضها البعض لالندماج وتبادل املعلومات و الثقافات
وتشكيل الرأي العام (كاراداغ ،2005 ،ص.)13 :
وهبذا تقوم الدبلوماسية التقليدية بإقامة العالقات بني الدول عن طريق التفاعل بني
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احلكومات ،وتعتمد باألساس على وزارات اخلارجية ،وتتطلب قدرا ع اليا من اخلصوصية والسرية ،أما
الدبلوماسية العامة فهي عملية منفتحة تدف للوصول إىل اجلماهري (.)Ernest,2008,p115
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اخلامتة - :
وتوصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج من أمهها:
 كانت شخصية سعود الفيصل رمحه اهلل شخصية سياسية دبلوماسية من الدرجة األوىل . مواقف اململكة العربية السعودية املشرفة مع الدول األخرى يف مجيع اجملاالت اخلارجية من خاللشخص ومواقف وردود قوية لوزير خارجتها سعود الفيصل رمحه اهلل .
 أمهية استخدام وسائل العالم اجل ديدة متمثلة يف مواقع وشبكات التواصل االجتماعي يف رسمالدبلوماسية والعالقات اخلارجية بني البلدين.
-

أمهية اخلطاب العالمي اخلاص بسعود الفيصل ودوره يف ترسيخ العالقات اخلارجية مع

الو اليات املتحدة األمريكية.
-

إعتماد الواليات املتحدة األم ريكية على النفجار امل عريف وحمركات البحث األجنبية لرسم

الصورة الذهنية القوية لد ولتهم وهيمنتها على الدول العربية.
التوصيات - :
 . 1إجراء الع ديد من الدراسات املتعلقة بوظائف وأدوار الدبلوماسية يف تنمية العالقات
الد ولية وتطويرها.
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 . 2أسهمت التكنولوجيا املتطورة األمريكية من متكني القوات االم ريكية من حتقيق التفوق يف
جمال املعلومات على معظم الدول اليت خاضت معها حروب وذلك يعكس أمهية التكنولوجيا يف
إنشاء العالقات اخلارجية وتطويرها من خالل األدوار الدبلوماسية.
 . 3أمهية الدبلوماسية يف تكوين العالقات اخلارجية وضرورة وجود حمنك يدير الشؤون
اخلارجية لرتسيخ ثقافة دولته.
 . 4ضرورة االهتمام مبواقع وشبكات التواصل االجتماعي من أجل ترسيخ ثقافة اآلخر
واالستحواذ علي املعلومات من أجل بناء صورة ذهنية سليمة وقوية.
 . 5ضرورة وجود عالقات دبلوماسية قوية بني الدول وبعضها البعض خاصة يف وقت
األزمات.
 . 6من أهم ا لوظائف واالدوار اليت تقوم هبا الدبلوماسية توطيد العالقات الداخلية واخلارجية
للبلدان املختلفة.
 . 7هذا النموذج الرائع (سعود الفيصل رمحه اهلل) يف رسم سياسة خارجية جيدة  ،جيب أن
يدرس يف اجلامعات العربية يف فن العالقات الدولية العربية األجنبية السياسية والدبلوماسية.
اسال اهلل أن يهدينا طريق احلق والرشاد ،هذا واحلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على رسول اهلل .
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-6
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