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تأثير  جاذبية قيم

قوة ناعمة واعدة.. الوقف 



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

مجرد كتبت كثيرا وتحدثت عن القوة الناعمة ومصادرها املختلفة، ووجدت مؤخرا بأن الوقف ليس•
افرة الثراء واحدا من تلك املصادر، بل هو كنز يضم بداخله الكثير من املصادر الناعمة الكامنة و

.والتأثير
.......  واملتخصصين في شؤونه وقضاياه فيما يتعلق بالوقف، فإن هذا املحفل يضم نخبة الخبراء •
:التالي ثالث كلمات مفتاحية سوف تصاحبنا على مدى هذا العرض•

التأثير الجاذبية القيم 



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

:روليكسأوقاف 

دعم مدارس الساعات ومراكز البحوث الخاصة بها•
دعم أقسام اإلدارة في الجامعات•
دعم أنشطة حماية األطفال•
دعم األدب والفنون •

( 2018)-مؤسسات وقفية رائدة -شركة أفاق لألوقاف ( 1)

(1)نماذج من أوقاف عاملية

تأثير  جاذبية قيم



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

( 2018)-مؤسسات وقفية رائدة -شركة أفاق لألوقاف ( 1)

(1)نماذج من أوقاف عاملية

:أوقاف مجموعة تاتا

مال أوص ى مؤسس امبراطورية تاتا بجزء من ثروته إلك•
الطالب دراستهم في أفضل جامعات العالم

منحة تعليمية سنويا120•
دعم الصحة•
مؤسسة غير ربحية600منح ألكثر من •

تأثير  جاذبية قيم



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

( 2018)-مؤسسات وقفية رائدة -شركة أفاق لألوقاف ( 1)

(1)نماذج من أوقاف عاملية

:TEDتيدوقف 

ؤتمر، ثم الفكرة واملعلومة املميزة عبر م( العلم النافع)تقديم •
أفكار الناس، وتحق يق نشرها عبر اإلنترنت لتغيير رؤى و

.مردودات مالية ضخمة من ذلك
ل أفضل توفير منصات للمفكرين واملبدعين لصناعة مستقب•

.يمةليس هناك حافز لتغيير العالم أكثر من الفكرة العظ.. 
جاالت دعم أصحاب األفكار الخالقة لشق طريقهم املنهي في م•

.العلوم والفنون  والعدالة االجتماعية، وغيرها
.حول العالمTEDدعم إقامة مؤتمرات •

تأثير  جاذبية قيم



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

( 2018)-مؤسسات وقفية رائدة -شركة أفاق لألوقاف ( 1)

(1)نماذج من أوقاف عاملية

:وقف نوادي أطفال أمريكا

ي تقديم الرعاية واالهتمام لألطفال والشباب بما يلب•
ة احتياجاتهم املختلفة العقلية والنفسية والجسدي

والتربوية والصحية، وبما ينعكس إيجابا على الفرد
.واملجتمع، من خالل حمايتهم من االنحراف

مليون طفل ومراهق سنويا4.6تقديم الخدمات لحوالي •
نادي كامل التجهيز 4700عدد •
متطوع457000موظف و 68000•

تأثير  جاذبية قيم



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

( 2018)-مؤسسات وقفية رائدة -شركة أفاق لألوقاف ( 1)

(1)نماذج من أوقاف عاملية

تأثير  جاذبية قيم

أوقاف حماية الحياة البرية

ة محددة، نموذج للقدرة على التأثير في الرأي العام لصالح قضايا إنساني•
ي حيث أنها اكتسبت سمعة طيبة جعلها من أكبر جماعات الضغط ف

.بريطانيا
الذي Rothschildفي بريطانيا بواسطة رجل األعمال 1912أنشئت عام •

أسس هيئة تعنى بالحفاظ على البيئة، عملت على إقامة محميات
اقع .للحفاظ على الطبيعة في العديد من املو

.محمية284سنوات بلغ عدد املحميات 3خالل •
هيئة وقفية، تختص كل منها بمدينة 47تضم املؤسسة الوقفية اليوم •

.بريطانية، وترعى كل واحدة عشرات املحميات
محمية، تبلغ 2300عدد املحميات التي تمتلكها وترعاها املؤسسة •

.هكتار90000مساحتها 
تقدم املحمية برامج ودورات علمية وتوعوية للكبار والصغار•



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

( 2018)-مؤسسات وقفية رائدة -شركة أفاق لألوقاف ( 1)

(1)نماذج من أوقاف عاملية

تأثير  جاذبية قيم

كارنيجيأوقاف 

250بيع حصته في صناعة الفوالذ بمبلغكارينجيقرر  أندرو 1901في عام •
.مليون دوالر ليتفرغ كليا للعمل الخيري 

.معاءتغطي أوقافه مجاالت ذات تأثير كبير على املجتمع وعلى البشرية ج•
مكتبة3000تأسيس حوالي : للمكتباتكارنيجيوقف •
لدراسة 1910أحد أهم مراكز التفكير، تأسس عام : للسالمكارنيجيوقف •

قضايا النزاعات الدولية بفروع في عدة عواصم دولية، تهدف للحد من 
.النزاعات والحروب

.إحدى أفضل جامعات العالم اليوم: ميلون كارنيجيجامعة •
.كأول متحف للفن الحديث في أمريكا1895أسسه عام : بتسبرغمتحف •
في هولندا 1913قصر خالب ال يقدر بثمن أوقفه عام : وقف قصر السالم•

.  ليستعمل كمقر للتحكيم في قضايا النزاعات الدولية
.الف سائح750هكتار، يزورها سنويا 76بمساحة : بتسبرغوقف حدائق •
.في القرن العشرينالتليسكوباتأحد أعظم : Hookerوقف تليسكوب •



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

( 2018)-مؤسسات وقفية رائدة -شركة أفاق لألوقاف ( 1)

تأثير  جاذبية قيم

زةاملتمياألخرى النماذجمنالكثير هناك•
تلكأبرزهامنلعلالعاملية،لألوقاف
هارفاردمثلالعريقةبالجامعاتالخاصة

.وغيرهاوستانفوردوييل

لدعمعربيةلعوائلملياريةأوقافهناك•
.العالمحول مختلفةجامعات

مللتعليموجهةضخمةعديدةعربيةأوقاف•
عةوالزراالصحيةوالرعايةالفقر،ومحاربة

.العالمحول الفقيرةالدول منكثير في



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

( 2018)-مؤسسات وقفية رائدة -شركة أفاق لألوقاف ( 1)

(1)محلية مميزةنماذج من أوقاف 

تأثير  جاذبية قيم

أوقاف الشيخ محمد الراجحي

ارعواملز والفنادقواألسهمالعقار بينتتنوعاستثمارات•

ألف250حواليعلىالراجحيمحمدالشيخمزرعةتحوي •
.نخلة

.شريةالبللكوادر وتدريبالزراعي،القطاعلخدمةأبحاثمركز •

،األيتامرعايةمنهاالخير أعمالمنالكثير األوقافتدعم•
اإلصالحاملرض ى،رعايةالجوامع،بناءالغذائية،السالل
.وغيرهااألسري،



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

( 2018)-مؤسسات وقفية رائدة -شركة أفاق لألوقاف ( 1)

(1)محلية مميزةنماذج من أوقاف 

تأثير  جاذبية قيم

أوقاف الشيخ محمد الراجحي

ز وتتجاو اإلسالمي،العالمفيالفرديةاألوقافأضخمأحد•
.ريالمليار 12قيمتها

الخيرية،األعمالقطاع:رئيسيةقطاعات3إلىتنقسم•
.الزراعيوالقطاعالعقاري،القطاع

القرآننشر املعسرين،التعليم،:الخيري اإلنفاقأوجهتشمل•
الميةاإلسالكتبطباعةهلل،الدعوةالتحفيظ،ودور الكريم

ية،اإلسالماملدارسإنشاءورعايتها،املساجدبناءالنافعة،
.والغذاءوالتمور املياهتوزيع

تنتجهكتار،5600مساحةعلىالعالمفينخيلمزرعةأكبر •
.سنوياالتمور منطن5000منأكثر 



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

( 2018)-مؤسسات وقفية رائدة -شركة أفاق لألوقاف ( 1)

(1)محلية مميزةنماذج من أوقاف 

تأثير  جاذبية قيم

أوقاف العنود لالستثمار

لث أوصت األميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بث•
.ار مالها ألوجه الخير ، وأنشئت لذلك مؤسسة العنود لالستثم

جارية لدى املؤسسة أبراج استثمارية مميزة، وشراكات في مراكز ت•
لى معروفة وعقارات ومحافظ مالية تدر أرباحا يتم الصرف منها ع

.أوجه الخير املختلفة
امج برامج األضحية، بر : تتضمن الوصية مجاالت الخير التالية•

.السقيا، عمارة املساجد، الصدقة على الفقراء



ناعمة واعدةقوة .. الوقف 

محلية مميزةنماذج من أوقاف 

تأثير  جاذبية قيم

منصة إحسان

ثـرلتعظيـماالصطناعـيوالـذكاءالبيانـاتالسـتثمارحكوميةمنصةهي•
ٔ
والخدماتريعاملشـاا

عبراعلةفمنظومةوبناءاملتقدمةالتقنيةالحلول تقديـمخـاللمـنواسـتدامتهاالتنمويـة
كـةاململدور تعزيزبهدف،الربحيةوغيـروالخاصةالحكوميةالقطاعاتمعالشـراكات

الناتجالياجمفيالربحيغيـرالقطاعمساهمةورفع،والخيريةالتنمويةاألعمالفيالريادي
.املحلي

ريالمليون 800املنصةعلىالتبرعاتقيمةتجاوزت•



تأثير  جاذبية قيم

القوة الناعمة

مفاهيم أساسية وملحة تاريخية:

السياسة الخارجية•

الدبلوماسية التقليدية•

الدبلوماسية الشعبية.. الدبلوماسية العامة •

القوة الصلبة / القوة الناعمة •

Smart Powerالقوة الذكية •

Sharp Powerالقوة الحادة •



مفاهيم أساسية 

تلك هي القرارات التي تحدد أهداف الدولة الخارجية، واألعمال التي تتخذ لتنفيذ•
القرارات

:وسائل تنفيذ القرارات الخارجيةأهم 

الدبلوماسية-1
القوات املسلحة-2
أدوات االقتصاد-3
وسائل اإلعالم-4

الدبلوماسية•
لسلميةهي فن ممارسة وإدارة الحوار واملفاوضات بين مسؤولي الدول، لتحقيق أهداف السياسة الخارجية بالطرق ا

السياسة الخارجية

تأثير  جاذبية قيم



مفاهيم أساسية 

..  الدبلوماسية الشعبية .. الدبلوماسية العامة 

رجية، مع الشعوب ألجل تحقيق أهداف السياسة الخاالتواصل(:  الشعبية)الدبلوماسية العامة •

.عبر توظيف القوة الناعمة للبلد

.تجنب الدعاية حفاظا على املصداقية•

دعاية

Propaganda 

فرض للرسالة باستخدام•
التكرار والشعارات 

ارسائل في اتجاه واحد غالب•
الشيطنة واملالئكية •
اث تبسيط وتسطيح لألحد•

املعقدة 
نصف .. لي عنق الحقيقة •

.الحقيقة
تستخدم ألهداف غير •

. أخالقية واإلضرار باآلخر

دبلوماسية عامة 

Public 

Diplomacy 

تقديم حقيقي وصادق •
لسياسة الدولة الخارجية 

تعريف ألسلوب الحياة •
تحفيز للفهم الدولي •
تفاعل.. استماع وحوار •
تعريف باإلنجازات بصدق•

.  ودون تهويل
مع تهدف للتعايش والتقارب•

اآلخرين

تأثير  جاذبية قيم



مفاهيم أساسية 

..  الدبلوماسية الشعبية .. الدبلوماسية العامة 

قوم هي أحد أذرع السياسة الخارجية، فمن املعلوم أن تلك السياسة تالدبلوماسية العامة •

.على العالقات متعددة األطراف والعالقات الثنائية

.بعد تطور الدبلوماسية العامة أخذت مكانتها كجزء رئيس ي من السياسة الخارجية •

مقابل الدولة، تغيرت بشكل ملحوظ، فباإلضافة إلى دبلوماسية الدولةاالتصاالت الدبلوماسية •

لك أصبح هناك دبلوماسية الدولة مقابل الشعب ودبلوماسية الشعب مقابل الدولة وكذ

.الشعب مقابل الشعب

تأثير  جاذبية قيم



مفاهيم أساسية 

..  القوة الصلبة /القوة الناعمة

أو القدرة على تحقيق أهداف السياسة الخارجية بالجاذبية ودون استخدام اإلكراه: القوة الناعمة•
.اإلغراء املادي

:أهم مصادر القوة الناعمة•

الجذابة لآلخرينثقافة البلد -1
.واإلنسانيةالسياسية القيم -2
التعليم-3
.......إنجازات البلد العلمية والرياضية واإلنسانية -4

 Hard Powerالقوة الصلبة •

افيا، الس, القوة العسكرية، القوة االقتصادية، املوارد الطبيعية ....كان الجغر

تأثير  جاذبية قيم



مفاهيم أساسية 

القوة الناعمة هي 

كاريزما الدولة 

..  الناعمة القوة 

تأثير  جاذبية قيم



مفاهيم أساسية 

القوة الناعمة هي 

كاريزما الدولة 

.ال يمكن شراءها، ال يمكن صناعتها، وبكل تأكيد ال يمكن تصنعها(.. الكاريزما)الجاذبية 

تأثير  جاذبية قيم



مفاهيم أساسية 

.ال يمكن شراءها، ال يمكن صناعتها، وبكل تأكيد ال يمكن تصنعها(.. الكاريزما)الجاذبية 

القوة الناعمة هي 

كاريزما الدولة 

تأثير  جاذبية قيم



مفاهيم أساسية 

..  Smart Powerالقوة الذكية 

وة الناعمة االستراتيجية التي تقوم على مزيج من الق: القوة الذكية•
قوة والقوة الصلبة، باعتبار أن االعتماد فقط على مصادر ال
.  جوةالناعمة، أو على مجرد القوة الصلبة لن يحق النتائج املر 
ات مكافحة اإلرهاب مثال تتطلب قوة ناعمة لتصحيح انحراف

تحقيق لفرض التغيير و ( عسكرية)الفكر وامليول، وقوة صلبة 
.األمن

وة لخدمة الق( اقتصادية أو عسكرية)توظيف القوة الصلبة•
.الناعمة ينبغي أن يتم بتوازن ودون مبالغة

تأثير  جاذبية قيم



مفاهيم أساسية 

..  Sharp  Powerالحادة    القوة 

لتحكم في لتأثير والقيام دولة باستخدام وسائل وسياسات دبلوماسية صامتة تهدف "هي •
.النظام السياس ي واملعلوماتي لدولة أخرى 

تهديد القوة الحادة ال تدخل ضمن إطار القوة الناعمة وال إطار القوة الصلبة، بل هو يمثل•
.لطبيعة وخصائص مصطلح القوة الناعمة

ردا على التوغل الناعم للصين في العديد من 2017املصطلح بدأ استخدامه عام •
ول شر دول خير ود.. الدوليةمن لعبة مصطلحات التصنيف وهو في رأيي جزء . الدول 

".  ضدنا"أو " معنا.. "
خدام على أي است" القوة الحادة"اقترح بعض الكتاب الغربيين استخدام مصطلح •

.للقوة الناعمة من قبل الدول الدكتاتورية
طرة ألهداف السي" القوة الناعمة"الواقع أن الدول الغربية نفسها توظف مفهوم •

.والتحكم واالنتقاص من األنظمة السياسية للدول األخرى 
الثقافية هل يمكن تسمية االجتياح الغربي لهويات الشعوب وانتهاك خصوصياتها•

؟"قوة حادة"
وصف أي ل" القوة الناعمة السلبية"في كتابي األخير فضلت استخدام مصطلح •

رر استخدام للقوة الناعمة يهدف إلى تحقيق أهداف غير أخالقية أو الحاق الض
.بدول أخرى 

تأثير  جاذبية قيم



مفاهيم أساسية 

ة الدبلوماسية العامة هي ممارس

بناء واستخدام القوة الناعمة

المصادر . 1

2 .
يةاالستراتيج

التقييم. 4التنفيذ. 3

المراجعة. 5

والتطوير

.من املهم تحويل مصادر القوة الناعمة إلى تأثير

هل هناك استراتيجية للتعامل مع الوقف كقوة ناعمة؟

تأثير  جاذبية قيم



ملحة تاريخية 

جية هو الدبلوماسية العامة املفتوحة، وتوظيف القوة الناعمة للتواصل مع الشعوب الخار •
.أمر قديم قدم التاريخ

لتي ال النقوش، والنصب التاريخية، ا،ومن أمثلة املمارسات القديمة للدبلوماسية العامة•
.عربزالت قائمة حتى يومنا هذا، واملعلقات الشعرية التي تعد قصائد ألشهر الشعراء ال

م، ثم بعد ذلك اختراع التلفزيون، نتج عنه تمكن الحكومات من1920ظهور الراديو عام •
تواصل هذا ال. تجاوز الحدود وإيصال صوتهم إلى شعوب الدول األخرى بشكل مباشر ألول مرة

تعريفها بأنها الجديد يمكن اعتباره البداية الفعلية ملمارسة الدبلوماسية العامة، والتي سبق
.التواصل مع الشعوب ألجل تحقيق اهداف السياسة الخارجية

ة تلك قبل اختراع الراديو كان تواصل أي دولة مع شعب خارجي يعتبر جريمة وتعد عل سياد•
.الدولة
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ملحة تاريخية 

وهو " غوليون إدوارد "عند قيام 1965نشأة الدبلوماسية العامة كمفهوم يعود إلى عام •
"  اسية العامةمركز الدبلوم"األمريكية، بإنشاء تفتسدبلوماس ي وعميد كلية القانون في جامعة 

.في الجامعة

لمهام بعدها انتشر املصطلح بسرعة داخل األوساط الحكومية األمريكية، ثم أصبح أساس ل•
1999-1953التي عملت خالل الفترة من  USIAواألنشطة الخارجية لوكالة املعلومات األمريكية 

.على نشر املعلومات واألخبار اإلعالمية وكان لها دور كبير في مرحلة الحرب الباردة

"صوت أمريكا"وكالة املعلومات األمريكية انتقلت مهامها بعد ذلك إلى إذاعة •

بلوماسية ومع نهاية القرن العشرين بدأ شكل جديد من أشكال الدبلوماسية في البزوغ، وهو الد•
.الرقمية
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أهمية القوة الناعمة 



أهمية القوة الناعمة 

يشاءعندما نخفي وجهنا يرسمه اآلخر كما 
قيمنا الطيبة هي مالمحنا الجميلة 
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أهمية القوة الناعمة 

القوة الناعمة منذ السبعينات
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أهمية القوة الناعمة

سالسة األمر وليس صعوبته: القوة الناعمة

مؤتمر القوة الناعمة في نيو دلهي •

تحدث فيه نائب الرئيس الهندي •

اليوجا والسينما والطبخ غيرت نظرة العالم للهند•

ةمطاعم راقية، وجبات سريع.. املطبخ الهندي وضع الهند على خارطة العالم •

املطبخ الهندي يشكل قوة ناعمة لدى النباتيين في الغرب •

ام اليوجا أكبر مصدر للقوة الناعمة للهند حول العالم، إيرادات اليوجا للهند ع•

مليار دوالر  20بلغت 2016
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أهمية القوة الناعمة

القوة الناعمة لألفراد
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أهمية القوة الناعمة

الدبلوماسية العامة أصبحت نشاط معتمد ومتداول عامليا

كتب بعناوين ومحاور مختلفة•

بحوث ودراسات علمية•

أقسام جامعية• تخصصات و

مؤتمرات متخصصة•

مراكز فكر ومعاهد•

مقاالت صحفية•

مطبوعات ودوريات•
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القوة الناعمةأهمية 

الدبلوماسية العامة أصبحت نشاط معتمد ومتداول عامليا

.  تتبع وحدات الدبلوماسية العامة في العديد من دول العالم لوزارات الخارجية

الواليات املتحدة 
األمريكية 

اإلمارات الهندفرنساأملانياالياباناململكة املتحدة 

ي القسم املخصص ف
املقر الرئيس ي

وكيل وزارة الشؤون 
العامة الدبلوماسية

والشؤون العامة 

ة مديرية الدبلوماسي
العامة 

ة قسم استراتيجي
الدبلوماسية 

العامة 

إذقسم مركزي،اليوجد
تنظم السفارات 
املختلفة شؤون 

الدبلوماسية العامة 
بصورة مستقلة 

القسم 
الدبلوماس ي 

العام 

املكتب 
م الدبلوماس ي العا

20062014--2001-1999االنشاء تاريخ

القسم الرئيس ي
وزارة الخارجية 

األمريكية 
وزارة الخارجية 
والكومنولث

املديرية العامة وزارة الخارجية
تللثقافة واالتصاال 

سفارات مختارة في 
الخارج 

وزارة الشؤون 
الخارجية 

ملحق بوزارة
شؤون مجلس 

الوزراء 
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القوة الناعمةأهمية 

.في التأثير على الحكومات" الراي العام "تزايد وتنامي أهمية •

.والحاجة للتواصل املستمر معهم non-state actorsتزايد وتنامي أهمية األطراف غير الحكومية •

ى مخاطبة هي وسائل سلمية محببة تهدف إلواآلثار  والتعليم واملساعدات اإلنسانية مصادر القوة الناعمة مثل الثقافة •

سب ثقة اآلخر القلوب قبل العقول ونشر الود والتعايش وليس بسط النفوذ والسيطرة، وهي بالتالي ذات قدرة عالية على ك

.وتجاوبه

 نتيجة النتشار األخبار املزيفة •
ً
وضعف املصداقية، فإن الدبلوماسية   fake newsمع اهتزاز صورة اإلعالم الخارجي دوليا

.العامة هي الخيار األكثر قبول ومصداقية ملخاطبة املتلقي الخارجي بلغة عاملية مفهومة

.تعكس صورتها وسمعتها، وتؤثر على مصالحها الوطنيةnation brandكل دولة لها عالمة •
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القوة الناعمةأهمية 

!ضدكولكن.....سيوظفهامنهناكأنفتأكدجيدا،الناعمةقوتكتوظفلمإذا

التعليم    اإلعالمالفن      الثقافة      الرياضة       الدين 

الخ.....الدراما 
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القوة الناعمةأهمية 

منهيهاأشكالبكافةواإلغاثيةاإلنسانيةواملساعداتوالفنون واألدبالثقافة•

عوبشجميعقبلمنمفهومةواحدةلغةتتحدثالتيالجميلةاملجتمعاتمالمح

شاركنتبأننااإلحساسالشعوبتلكتمنحوهيمترجم،إلىالحاجةدون العالم

اآلخر ليجعنقصهاأو املالمحتلكوحجب.اإلنسانيةالسماتمنكثير فيمعهم

دنايفقبشكل،مختلفكوكبمنمخلوق وكأنناإليناينظر 

.مناوالتوجسالحذر دائمويجعلهالودية،مشاعرهوكسبتعاطفه
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القوة الناعمةأهمية 

العالمشعوبتمكنعدمفإن،صغيرةقريةالعالمجعلتالتياملعلوماتثورةظلفي•

أييقلتصدقبوال أكثر يجعلهمذلكفإنالجميلة،مالمحنارؤيةمنطويلةلعقود

أكبر،يةومصداقتأثيراالحمالتتلكويعطيمعادية،أطرافبهاتقومتشويهحمالت

ماالباغوهو يريدون،الذيبالشكلالعالمعنأخفيناهالذيوجهنارسممنويمكنها

غير الصورةوهذهالوجههذامثول ومع.ومخيفامشوهاوجهايكون 

يصعبكلبشأذهانهمفيترسخفإنهامتتالية،طويلةلسنواتالناسأمامالحقيقية

،"فهموننايال إنهم"،"يكرهونناإنهم"قبيلمنلعباراتاملستمر تكرارناوما.تغييره

نحناهمناسالتيالصورةلتلكانعكاساإال ،"تدميرهاويريدون ثقافتنايعادون إنهم"

عقودلالعالمعنالجميلةومالمحناوجهناإخفاءعبر اآلخرين،أذهانفينقشهافي

.طويلة
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Soft Power 30 , Brand Finance: املؤشرات الدولية لقياس سمعة الدول 

الدول مثلها مثل األفراد واملنظمات، •

تحتاج إلى بناء سمعة جيدة

ه من سمعة الدول يتم بناءها عبر ما تمتلك•

قيم وما تدعمه من أهداف أخالقية 

moral causes  مثل حماية البيئة ودعم

م وقيم التعليم ومكافحة الفقر ونشر السال 

........التسامح والتعايش 
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Soft Power 30 , Brand Finance: املؤشرات الدولية لقياس سمعة الدول 
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Soft Power 30 , Brand Finance: املؤشرات الدولية لقياس سمعة الدول 
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باالهتمامجديرة مع القوة الناعمة صربيا تجربة 
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، كانت الصورة السائدة عن دولة صربيا في عيون العالم2000في مطلع عام 
واضحة على أنها أمة غير متحضرة ويصعب السيطرة عليها 

منطقة البلقانتراث 

أمثلةالسبب الجوهري 

":  دولة معتدية ومارقة"كانت الصورة السائدة عن دولة صربيا هي أنها•
مدفوعة بالنزعة القومية العرقية( 2000–1989)ميلوسوفيتش لسلوبودناألجندة السياسية –
(1999عام )في صربيا ( الناتو)الضربات الجوية لقوات حلف شمال األطلس ي –
(كارادزيشمثل؛ رادوفان )مجرمو الحرب الذين لم يتم اعتقالهم –

االضطراب السياس ي

األزمة االقتصادية
واالجتماعية

(2003عام )اغتيال رئيس الوزراء •
(2008عام )، بعد إعالنها االستقالل بكوسوفو كدولة مستقلةعدم اعتراف صربيا •

أي مؤشرات على تحسن الوضع االقتصاديكانت صربيا تناضل ولم تكن هناك •
لم يضمنا االستقرار االجتماعي لصربياالفساد والعنف •

(2012)تغير صورة صربيا في عيون االتحاد األوروبي، ويتني كوكس : القوة الناعمة والسمة: املصدر
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ي الخارجتم التنسيق مع عدد من املنظمات لتغيير وتعزيز صورة دولة صربيا ف

وزارة الخارجية الصربية

بجمع ونشر مقاالتتقوم وزارة الخارجية 
( 

ً
ها على موقع( باللغة اإلنجليزية أيضا

ةااللكتروني من وكاالت صحفية مختلف

مكتب التكامل األوروبي

قيق تحيركز جهود الدبلوماسية العامة على 
عضوية في االتحاد األوروبي

معهد صربيا للدبلوماسية العامة

الجهات تتبلور رسالة املعهد في املشاركة مع
الحكومية وأعضاء البرملان األوروبي 

لتعزيز مبادرات ووسائل اإلعالم
الدبلوماسية العامة لدولة صربيا

(2012)تغير صورة صربيا في عيون االتحاد األوروبي، ويتني كوكس : القوة الناعمة والسمة: املصدر
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أييد مثال على الت: استراتيجية الدبلوماسية العامة الناجحة لدولة صربيا
advocacy

متى ينجح التأييد؟

هو عبارة عن التعامل مع البيئة الدولية من خاللadvocacyالتأييد 
بصورة لتعزيز سياسة أو فكرة معينةالقيام بأنشطة تواصل دولية 

.  في عقول الشعوب األجنبيةفاعلة 

... عندما أكثر فعالية وتكون نتائج التأييد 
أهدافها واضحة ومحددةتكون ... •
تحديد الجهات املستهدفةيتم ...•
 بالثقعندما يكون ... •

ً
ةاملسؤول عن توصيل الرسالة جديرا

تأييد؟ملاذا تنجح صربيا في الدبلوماسية العامة من خالل ال

:  طبقت صربيا املبادئ التالية للوصول إلى االتحاد األوروبي
عضوية االتحاد األوروبي: الهدف•
وروبيمواطنون الدول األعضاء في االتحاد األ : الجهات املستهدفة•
رحلة "صربيا من خالل : املسؤول عن توصيل الرسالة•

يا على أساس وزارة الخارجية ومعهد صرب"الدبلوماسية العامة
للدبلوماسية العامة

على فتح م 2014وقد وافق مجلس االتحاد األوروبي في يناير من عام 
عتبر مفاوضات حول انضمام صربيا إلى االتحاد األوروبي، وحليا ت
.م2025صربيا من الدول األوفر حظا لالنضمام لالتحاد األوروبي عام 

(2012)تغير صورة صربيا في عيون االتحاد األوروبي، ويتني كوكس : القوة الناعمة والسمة: املصدر
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( ماذا نريد أن نكون؟)العالمة واألصول امللموسة 



(ماذا نريد أن نكون؟)العالمة واألصول امللموسة : نقطة االنطالق

األصول العالمة

العالمة

ما الذي نعنيه؟

ما الذي نود أن يكون 
 عنا؟

ً
معروفا

ا أن نريدهالتي القيمما هي 
؟ناتكون مرتبطة ب

واملقومات األصول 

ل األصو املمارسات و ما هي 

ها امللموسة التي نمتلك
والتي يمكن أن يتفاعل

ما بخارج في المعها الناس 
يعزز من عالمتنا؟

عم يجب أن يكون االرتباط الدا
ن ، وبيبين عالمتناوالتناغم 
، ةوأصولنا امللموسممارساتنا

.واضحا ومقنعا
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مثال الواليات املتحدة األمريكية 

”األصول امللموسة”العالمة

كلية وجامعة تغطي 5300، ليغإيفيجامعات 
اللغة االنجليزية. معظم التخصصات

تعليم عالي متقدم

، آبل، مايكروسوفت، وادي السيليكون 
....، IBMجوجل، أمازون، 

عالمات تقنية ضخمة

هوليود إبداع سينمائي

(االقتصاد)وول ستريت  نموذج اقتصادي

(الرياضة)فريق األحالم لكرة السلة  اإلبداع الرياض ي
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مثال فرنسا

”األصول امللموسة”العالمة

، املقابالت مع الخبراءwww.livescience.com: املصدر

متحفا، منها متحف 1218برج إيفل وحوالي 
رقما 2018اللوفر الذي بلغ عدد زواره عام 

.مليون زائر10.2قياسيا عامليا هو 

الجاذبية السياحية

، املدارس (عضو84)الفرانكفونيةمنظمة 
(مدرسة نخبوية حول العالم459)الفرنسية 

اإلبداع الثقافي

عالمات تجارية شهيرة لألزياء والعطور 
والتجميل واملجوهرات

التنافسية االقتصادية
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مثال الهند

”األصول امللموسة”العالمة

من ممارسة تتمثل في انتخابات دورية يتم
خاللها تداول للسلطة بطريقة سلمية 

في محيط يشهد الكثير من " نموذج ديموقراطي
الصراعات على السلطة

بوليوودصناعة السينما في  اإلبداع السينمائي

نها مطاعم هندية في مختلف دول العالم قال ع
على نائب الرئيس الهندي بأنها وضعت الهند

خارطة العالم

الكوزين الهندي
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مثال الصين 

”األصول امللموسة”العالمة

سور الصين العظيم.. األثار  العراقة والتاريخ

(السياسة) ماض ي غير استعماري 

معاهد كونفوشيوس الثقافة

(االقتصاد) نموذج للنمو االقتصادي

الكوزين الصيني الطعام الصيني
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ماذا نريد أن نكون ؟

العالمة

1  ..................................   )

2.................................   )

3................................  )

4...............................  )

5..............................  )

”األصول امللموسة”

....................................

...................................

...................................

...................................

..................................
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ماذا نريد أن نكون ؟

”األصول امللموسة”(تأثير.. جاذبية.. قيم)العالمة

ثريادة ودعم للعلم والتعليم والبحو 1.

مساعدة الفقراء واملحتاجين2.

حماية البيئة3.

دعاة لالعتدال والوسطية والتسامح4.

نتوفير الرعاية الصحية للمحتاجي5.

انيةمقدمين للمعونات اإلغاثية واإلنس6.
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التوصيات 



تخصص وبيئة األوقاف تمتلك كنوز كامنة من مصادر  القوة الناعمة الثرية واملؤثر ة، وهي بذلك تحتاج إلى عمل احترافي وم1.

.تشريعية وتنظيمية متطورة قادرة على جعلها تحقق أهدافها بأقص ى درجات الفاعلية

أفضل أوجه الخير املقترحة و 2. أكثرها نفعا مساعدة الخيرين عبر حصر وتصنيف املؤسسات واملشاريع الوقفية الحالية، و

.للمحتاجين وللمجتمع

وم، ومن ذلك الخروج عن التقليدية في توجهات الوقف، نحو مجاالت جديدة تتفق مع التطورات العاملية  التي نعيشها الي3.

ستقبل أفضل على سبيل املثال نوعية البحوث والدراسات والتخصصات العلمية التي تحتاجها دولنا ويحتاجها ابناءنا مل

.وأرحب، ودعم كل ما من شأنه تعزيز قيم الوسطية واالعتدال والتسامح في مجتمعاتنا

ثير  املمكنة تطوير قدرات ومهارات املشاريع واملؤسسات الوقفية لتكون قادرة على تحقيق أقص ى درجات االنتشار والتأ4.

.عامليا، لتعزيز صورة دولنا والتعريف بسمو مبادئنا وقيمنا اإلسالمية اإلنسانية

التوصيات
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