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ملخص الدراسة:
القــوة بمفهومهــا الشــامل هــي مــن أهــم القضايــا التــي شــغلت تفكيــر صانعــي القــرار فــي العالــم

علــى مــر العصــور ،خاصــة بعدمــا تغيــرت أدوات التأثيــر فــي المجتمــع الدولــي ،وثبــت أن القــوة
الصلبــة لــم يعــد مفعولهــا كبيــراً  ،بــل إن تداعياتهــا ونتائجهــا الســلبية ال تضــر العــدو وإنمــا الــذي
يســتخدمها أيضــاً  .وقــد توســع هــذا المفهــوم الجديــد للقــوة لدرجــة أن قــوة الدولــة العســكرية

تعــد المصــدر الوحيــد للقــوة أو الوســيلة األضمــن لتحقيــق أهدافهــا الخارجيــة ،كمــا كان فــي
لــم ُ
الماضــي ،بــل أصبــح ينظــر إلــى القــوة الناعمــة علــى أنهــا األكثــر أهميــة.

وتقــدم دولــة اإلمــارات تجربــة تنمويــة عربيــة وإقليميــة صاعــدة ،وقوتهــا الناعمــة تتنامــى وتتنــوع
بتســارع علــى الصعيــد اإلقليمــي بشــكل الفــت للجميــع ،حيــث جمعــت منظومــة بناء القــوة الناعمة
لدولــة اإلمــارات بيــن ســهولة وضــع األهــداف وتحديــد األدوات وترتيــب األولويــات ،وهنــاك العديــد

مــن العناصــر التــي تشــكل محــددات القــوة اإلماراتيــة “الناعمــة” أبرزهــا ،إنتــاج األفــكار المســتقبلية،

ونشــر ثقافــة التســامح ،واتبــاع نهــج اإلبهــار ،عــاوة علــى قيــادة التغييــر ،حيــث تمتلــك اإلمــارات
قــدرة عاليــة علــى التكيــف مــع المتغيــرات الجديــدة فــي العالــم.

ويتــوج إكســبو عــدداً مــن األحــداث األخــرى التــي تــم تنظيمهــا فــي اإلمــارات خــال الفتــرة الماضيــة.

وقــد اجتمعــت معــاً لتفتــح الطريــق أمــام رســم خريطــة تنمويــة اقتصاديــة جديــدة فــي اإلمــارات
تعتمــد علــى األفــكار اإلبداعيــة واألعمــال النوعيــة والمجــاالت الجديــدة والمســتحدثة مثــل الــذكاء
االصطناعــي .وهكــذا تثبــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يومــاً بعــد يــوم ،أن اســتضافتها

الفعاليــات العالميــة الكبيــرة ليســت طموحــاً مؤقتــاً  .وأن هــذا التوجــه ليــس مقصــوراً علــى الجانــب
االحتفالــي والبروتوكولــي لتلــك الفعاليــات ،وإنمــا هــو جــزء مــن اســتراتيجية متكاملــة تســتخدم
ـتقبال مــن أدوات القــوة الناعمــة ومصادرهــا ،وفــق رؤيــة
فيهــا الدولــة كل مــا يتــاح لهــا حاليــاً ومسـ
ً
شــاملة لبنــاء المســتقبل.

بناء العالمة الوطنية

بعــد مــرور أكــر مــن نصــف املــدة املتبقيــة ملعــرض إكســبو  2020ديب التــي تنتهــي يف مــارس  ،2021فــإن كل املــؤرشات
تؤكــد صدقيــة حالــة االنبهــار وواقعيــة الصدمــة اإليجابيــة التــي شــعر بهــا مــن شــككوا يف قــدرة دولــة اإلمــارات عــى
إحــداث قيمــة مضافــة إىل النســخ الســابقة لهــذا املهرجــان العاملــي الضخــم واملتعــدد املجــاالت .وبــن صدمــة االفتتــاح
والرقــم املســجل بعــد مــرور شــهر مــن االفتتــاح (أكــر مــن مليــوين زائــر) ،ميكــن القــول إن هنــاك ســمتني أساســيتني
تنفــرد بهــا دولــة اإلمــارات يف اســتضافتها الفعاليــات العامليــة هــا.
الســمة األوىل :التميــز النوعــي لدولــة اإلمــارات ،بــاإلرصار عــى أن تكــون اســتضافتها للفعاليــات الدوليــة مختلفــة جــدا ً.
ليــس فقــط مــن ناحيــة إبــراز قدراتهــا وإمكانياتهــا اإلبداعيــة ،لكــن أيض ـاً بالتميــز يف نوعيــة املوضوعــات والقضايــا
التــي تتضمنهــا الفعاليــة .وتجســدت هــذه الســمة يف إكســبو عــر شــعار التواصــل بــن العقــول مــن أجــل صناعــة
املســتقبل ،حيــث تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن العمــل الجامعــي عــى مســتوى العــامل ملواجهــة التحديــات وبنــاء املســتقبل
عــر أفــكار خالقــة ووســائل ُمبتكــرة تحركهــا عقــول متفتحــة وطموحــات نشــطة(((.
الســمة الثانيــة :مرتبطــة بالصــورة النمطيــة للسياســة الخارجيــة اإلماراتيــة ،التــي نجحــت يف تأكيــد وإبــراز البعــد
اإلنســاين يف كل تحركاتهــا ونشــاطاتها ،التنمويــة واالقتصاديــة والثقافيــة .فقــد اتضــح مبــا ال يــدع مجــاالً للشــك خــال
حفــل االفتتــاح التنــوع الكبــر للمشــاركني يف افتتــاح الفعاليــة ،يف تعبــر عمــي عــى االندمــاج والتكامــل يف الرتكيبــة
املجتمعيــة لدولــة اإلمــارات مــن ُمقيمــن ومواطنــن .وهــي ســمة تتفاخــر فيهــا دولــة اإلمــارات باســتضافتها أكــر مــن
 200جاليــة مــن مختلــف األعــراق واألديــان والجنســيات .مــا يثبــت قــدرة وأهليــة الدولــة ألن تكــون حاضنــة إنســانية
عامليــة باملطلــق مــن دون متييــز أو قيــود.
ومــا ال شــك فيــه أن دولــة اإلمــارات تقــدم تجربــة تنمويــة عربيــة وإقليميــة صاعــدة ،وقوتهــا الناعمــة تتنامــى
وتتنــوع بتســارع عــى الصعيــد اإلقليمــي بشــكل الفــت للجميــع ،حتــى أنهــا صــارت محــل متابعــة ومراقبــة مــن الــدول
الكــرى ومــكان ثقــة وتقديــر يف تكليــف بــأدوار عامليــة كــا هــي حــال اســتضافتها للمؤمتــر الــدويل للمنــاخ العــام
املقبــل  .COP28ففيــا يؤكــد قــادة الدولــة الســعي إىل تحويــل اإلمــارات إىل واحــدة مــن أفضــل خمــس دول يف العــامل،
تبــدأ فعليـاً مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ قصتهــا التنمويــة باخــراق مجــاالت كانــت تعتــر حكــرا ً عــى الــدول الكــرى(((.
ورغــم كل هــذا النجــاح التنمــوي ،يثــر بعــض املراقبــن مــن حــن إىل آخــر تســاؤالت حــول جديــة وفــرص اســتمرارية
ذلــك النجــاح .ومــا إذا كانــت الغايــات التنمويــة ســتتحقق وتتواصــل ،أم أن بعــض العقبــات والتحديــات التــي تواجههــا
بالفعــل ســتكون ســبباً يف تعطيلهــا أو حتــى إبطائهــا.
ولــذا ،مــن املهــم تتبــع وقــراءة تلــك املســرة التنمويــة اإلماراتيــة مــن منظــور محــدد ،هــو أدوات ومصــادر القــوة
الناعمــة التــي تســتند إليهــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف تلــك املســرة .والتــي صــارت مبــرور الوقــت تلعــب دورا ً
جوهريـاً وحاسـاً يف مســارات التنميــة املســتدامة والتقــدم وازدهــار الشــعوب ،خصوصـاً عــى مســتوى الــدول املتقدمــة
والســاعية فعليـاً لرفاهــة ورفعــة شــعوبها.
وســوف تركــز هــذه الدراســة عــى مكانــة وأدوات القــوة الناعمــة لسياســة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الخارجية.
وتحــاول مناقشــة فرضيــة رئيســية ،هــي أن دولــة اإلمــارات تعطــي أولويــة قصــوى ملصــادر وأبعــاد وآليــات القــوة
الناعمــة ،بهــدف التقريــب بــن الشــعوب يف العــامل .دون انتقــاص مــن االهتــام بالقــوة الصلبــة أو الخشــنة املتطــورة
هــي األخــرى يف اإلمــارات .وتتخــذ الدراســة مــن معــرض إكســبو 2020-ديب مدخـاً لرصــد وتحليــل مالمــح وأبعــاد هــذه
القــوة الناعمــة اإلماراتيــة باعتبــاره الحــدث األبــرز الــذي يتواكــب مــع نــر الدراســة.
لهــذا الغــرض ،تلقــي الدراســة الضــوء عــى مجموعــة مــن أدوات وأشــكال القــوة الناعمــة التــي اســتخدمتها دولــة
اإلمــارات عــى النطــاق العاملــي وليــس يف محيطهــا اإلقليمــي فقــط .وباألخــص املهرجانــات الضخمــة كاســتضافتها
بطولــة األنديــة العامليــة ألكــر مــن مــرة ،واملعــارض العســكرية ومهرجانــات التوفيــق بــن األديــان واألخــوة اإلنســانية،
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كــا تتعــرض لعالقــة كل ذلــك بخدمــة اإلنســانية كهــدف اســراتيجي نهــايئ لدولــة اإلمــارات يف مواجهــة حالــة التحــارب
والخــاف بــن الــدول والشــعوب.
أوال :الفاعليات الكبرى وبناء العالمة الوطنية
ً

اكتشــفت دولــة اإلمــارات مبكــرا ً أهميــة االعتــاد عــى القــوة الناعمــة لتعزيــز جاذبيتهــا وترســيخ مكانتهــا اإلقليميــة
والدوليــة .ليــس ألهــداف نفعيــة ذاتيــة أو لفــرض الهيمنــة كــا نــرى ذلــك مــن أغلــب دول العــامل التــي لديهــا أجنداتهــا
ومرشوعاتهــا السياســية ،وإمنــا لتحقيــق الهــدف األســمى واألســايس ملنظمــة األمــم املتحــدة ،وهــو التعايــش الســلمي
والتعــاون بــن البــر ملصلحــة الجميــع .ونجحــت دولــة اإلمــارات ،بواقعيــة وعــر الســلوك العمــي ،يف إقنــاع الــرأي
العــام العاملــي بــأن عالقاتهــا الخارجيــة وتوجهاتهــا اإليجابيــة والتنمويــة تجــاه شــعوب العــامل ليســت ألهــداف سياســية،
وإمنــا نتيجــة قناعــات راســخة غرســها املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان مؤســس دولــة االتحــاد ،بجوهريــة
وأولويــة املنطلقــات “اإلنســانية” باعتبارهــا املحــرك األســاس يف السياســة الخارجيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
تختلــف فيهــا عــن النمــط الســائد مــن املســاعدات الدوليــة ،والتــي كثــرا ً مــا مثلــت أداة مهمــة لتحقيــق أهــداف سياســية
وأيديولوجيــة خاصــة خــال فــرة الحــرب البــاردة.
وبتوافــق املنطلقــات اإلنســانية مــع التطلعــات الوطنيــة للدولــة ،أصبحــت مصــادر وأدوات القــوة الناعمــة تعمــل وتــؤيت
مفاعيلهــا يف سياســات دولــة اإلمــارات بشــكل مــزدوج .فهــي مــن ناحيــة تســاعد عــى االقــراب مــن الغايــة املرجــوة
للعمــران البــري يف األرض كــا حــدث يف الصومــال والبوســنة والهرســك ،ومــن ناحيــة ثانيــة تصــب يف بنــاء “ســمعة
وطنيــة” رفيعــة املســتوى للدولــة ،وتســهم بإيجابيــة يف تشــكيل صــورة متميــزة وتشــكيل “إدراك” إيجــايب وواقعــي عنهــا
لــدى الــرأي العــام العاملــي.
ويف ســياق بنــاء “الســمعة” الوطنيــة ،يوجــد مــا يســمى “العالمــة” الوطنيــة “ ،(((”Nation Brandوالتــي تلعــب دورا ً
جوهري ـاً يف رســم صــورة ذهنيــة عنهــا تخــدم أهدافهــا ومصالحهــا العليــا .والعالقــة بــن العالمــة الوطنيــة للدولــة
وقوتهــا الناعمــة ،عالقــة متداخلــة قوامهــا التأثــر والتأثــر املتبــادالن .ومــن بــن أشــكال متعــددة ومصــادر متنوعــة
للقــوة الناعمــة ،تعــد العالمــة الوطنيــة مــن أهــم وأقــدم هــذه املصــادر .ومل ينــس العــامل الســمعة التــي خلقتهــا الواليــات
املتحــدة لنفســها ونرشتهــا يف أنحــاء العــامل ،وكيــف باســتخدام الســينام خصوص ـاً .وركــزت يف مضمونهــا عــى أنهــا
الدولــة “الحلــم” وأن اإلنســان األمريــي هــو “العالمــة” املميــزة واملســجلة باســم الواليــات املتحــدة األمريكيــة .باعتبــاره
ليــس كباقــي البــر وإمنــا هــو بطبيعتــه “خــارق” وقــادر عــى تحقيــق أهدافــه وإن وصلــت صعوبتهــا حــد االســتحالة.
ســواء بنمــوذج “راعــي البقــر” يف الخمســينيات والســتينيات ،أو منــوذج البطــل الريــايض مثــل “رويك” يف الثامنينيــات
والتســعينيات.
صحيــح أن دولــة اإلمــارات مل تبــدأ بنــاء عالمتهــا الوطنيــة مــن الســينام والفــن ،إال أن االهتــام بالقــوة الناعمــة
عــى الشاشــة املرئيــة مل يكــن بعيــدا ً عــن رؤيــة ومــدركات الدولــة .ســواء باالتجــاه نحــو إقامــة الفعاليــات الســينامئية
الكبــرة ،مثــل مهرجــان ديب الســيناميئ .أو باالتجــاه إىل اإلنتــاج الســيناميئ نفســه وتطويــر صناعــة الســينام والعمــل
عــى رفــع مســتوى الوعــي العــام برضورتهــا كنافــذة مجتمعيــة للتفاعــل مــع الخــارج تعارفـاً وتعريفـاً .وهــو مــا بــدأت
دولــة اإلمــارات يف االلتفــات إليــه مؤخــرا ً ،كجــزء مــن االنفتــاح عــى العــامل(((.
وبشــكل عــام ،توصلــت بعــض الدراســات إىل خمســة أبعاد أساســية مميــزة للرمــز أو العالمــة الوطنية املميزة لشــخصية
الدولــة وطابعهــا العــام .وهــذه األبعاد هــي القيــادة ،والتنافســية ،والتطــور ،والتقاليد ،والســلمية(((.
وبعــد انتشــار نظريــة القــوى الناعمــة لجوزيــف نــاي ،تغــرت قواعــد التحــرك الســيايس للــدول لتتــاىش مــع ترســخ
القناعــة بصعوبــة وقيــود التصــادم املســلح لتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة ،وأن معظــم املشــكالت واالختالفــات أيـاً

العدد  - 13ديسمبر 2021

5

بناء العالمة الوطنية

كانــت ميكــن تســويتها ســلمياً عــن طريــق املفاوضــات واملســاومات .وانتــر هــذا الفهــم لــدى أغلــب دول العــامل نتيجــة
لحجــم ونوعيــة األســلحة التــي ميكــن أن يرتــد تأثريهــا عــى الــدول نفســها التــي متتلكهــا أو تســتخدمها .وبالتــايل تغــرت
وظيفــة الدبلوماســية للسياســة الخارجيــة لتواكــب هــذا الفكــر الجديــد يف أغلــب دول العــامل .ورمبــا الحاجــة أكــر
إلحــداث هــذا التغيــر يف منطقــة الــرق األوســط((( .كونهــا املنطقــة األكــر احتقانـاً بســبب وجــود فاعلــن عســكريني
مــن غــر الــدول ،مثــل امليليشــيات والتنظيــات املتطرفــة ،ويتــم توظيفهــم لحســاب أو بواســطة دول محــددة.
وميكــن النظــر إىل حركــة دولــة اإلمــارات خارجيــاً عــى ثالثــة مســتويات ،اســتطاعت أن تجمــع بينهــا بطريقــة
متوازنــة ومتشــابكة .املســتوى األول هــو االســراتيجي ،الــذي يُعنــى بحاميــة الدولــة مــن املســاس بأمنهــا واســتقرارها.
وتلــك الحاميــة هــي أســاس العمليــة التنمويــة .يف املســتوى الثــاين ،يكــون الرتكيــز عــى النهــوض االقتصــادي الــذي
يتــواءم مــع مرحلــة مــا بعــد النفــط .مــن خــال زيــادة االســتثامرات يف مختلــف مجــاالت االقتصــاد غــر النفطــي،
خصوصــاً الجديــدة منهــا واملســتحدثة يف العــامل .مثــل الــذكاء االصطناعــي .وكذلــك مــا ميكــن تســميته “االقتصــاد
الجامهــري” الــذي يتضمــن أمناطــاً جديــدة مــن االســتثامر يف القطــاع االســتهاليك ســواء الســلعي أو الخدمــي،
خصوصـاً الخدمــات واألنشــطة الرتفيهيــة التــي يبــدو أنهــا األكــر اســتحواذا ً عــى اهتــام الشــعوب يف األلفيــة الثالثــة.
أمــا املســتوى الثالــث ،فريكــز عــى القضايــا اإلنســانية ،خصوصـاً ذات الطابــع امل ُعــومل ،أي التــي تتصــل بنطــاق العــامل
ككل وتغطــي مســاحة وشــعوب الكــرة األرضيــة يف العمــوم .ويشــمل ذلــك القضايــا الخالفيــة يف العقيــدة والســاح
مبامرســة الطقــوس والتعاليــم الدينيــة والعقائديــة ،ومعالجــة األزمــات املهــددة لالســتقرار واألمــن اإلقليمــي مثــل القضيــة
الفلســطينية اإلرسائيليــة.
وأهــم تلــك التقســيامت الثالثــة التــي بــدأت تتطبــع بهــا الدبلوماســية الناعمــة اإلماراتيــة ،هــي الرتكيــز يف االقتصــاد
غــر النفطــي عــى اســتضافة الفعاليــات واألحــداث الدوليــة املهمــة .ســواء املهرجانــات الفنيــة والثقافيــة والســياحية
الضخمــة ،أو املباريــات الرياضيــة الدوليــة ذات الشــعبية الواســعة .وأيضـاً املؤمتــرات املعنيــة بالقضايــا اإلنســانية العامليــة
مثــل تغــر املنــاخ والتصحــر وغريهــا.
إن التصــدي لهــذه القضايــا يســهم يف تكويــن شــبكة كثيفــة ومتناميــة مــن الروابــط بــن الدولــة وشــعوب العــامل.
خاصــة يف ظــل وجــود وســائل مســاعدة عــى االنتشــار مثــل وســائل التواصــل االجتامعــي التــي أزالــت كل الفواصــل
بــن الــدول ،مبــا فيهــا التعــارض أو التباعــد يف السياســات .مــن هنــا ينعكــس التحــرك اإلمــارايت عــى هــذا املســتوى يف
ترشــيد األفــكار الحــادة وتقليــص األيديولوجيــات غــر الواقعيــة ،وإفســاح املجــال أمــام االقتصــاد والتنميــة واإلنجــازات
الفعليــة التــي صــارت املؤثــر األول يف توجهــات الــرأي العــام العاملــي .وتشــر ظاهــرة تنظيــم األحــداث الكــرى إىل
التأكيــد عــى أهميتهــا ضمــن األدوات املســاعدة يف التحــركات الدبلوماســية للدولــة وتســويق مكانتهــا العامليــة بجانــب
الدبلوماســية الرســمية مبــا يضاعــف مــن قدرتهــا عــى املشــاركة يف حــل األزمــات مــن خــال إلهــام الشــعوب مبــا تقــوم
بــه مــن مبــادرات وقصــص نجــاح(((.
تتكامــل الدبلوماســية اإلماراتيــة اليــوم بــن كل الجهــات الرســمية وحتــى الشــعبية لتشــكل خطــوات قــوة ناعمــة
اســراتيجية ،تفــاوت بعضهــا بــن قصــرة املــدى مثــل إكســبو  2020ديب مدتهــا ســتة أشــهر لكــن تأثريهــا ممتــد بعــده،
وبعضهــا وقتيــة مثــل الفعاليــات الرياضيــة مثــل كأس العــامل لألنديــة ،لكنهــا تــرك أثــرا ً لــدى شــعوب العــامل يف مختلــف
القــارات كونهــا رياضــة شــعبية واألنديــة متثــل قــارات العــامل املختلفــة ،وبعــض تلــك الفعاليــات الضخمــة مســتمرة
وممتــدة مثــل الفعاليــات الثقافيــة والدراســة والوظائــف.
ثانياً  :أهداف اإلمارات من القوة الناعمة

جمعــت منظومــة بنــاء القــوة الناعمــة لدولــة اإلمــارات بــن ســهولة وضــع األهــداف وتحديــد األدوات وترتيــب األولويات،
وصعوبــة ترجمــة كل ذلــك ومامرســته عــى أرض الواقــع .وذلــك تحــت وطــأة الفهــم التقليــدي ملنطقــة الــرق األوســط
لــدى الــرأي العــام العاملــي ،فهــي جــزء مــن هــذا الفهــم رغــم اختالفهــا الكبــر عــن باقــي الــدول فيــه((( ،حيــث بنــت
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إكسبو  2020دبي نموذج ألدوات القوة الناعمة اإلماراتية

نفســها وفــق معايــر تخاطــب اإلنســانية واملســتقبل ومــع كل فــرة تجــدد نفســها لتواكــب التحــوالت العامليــة .ويف النقــاط
التاليــة اســتعراض لبعــض العنــارص التــي تشــكل محــددات القــوة اإلماراتيــة (الناعمــة) .وتتمثــل أبــرز تلــك املحــددات
يف:
 -1إنتاج األفكار املستقبلية:

مهــم جــدا ً هــذا املتغــر يف التأثــر عــى املجتمعــات العربيــة ،فهــو ميــس رشيحــة كبــرة مــن املجتمــع هــم الشــباب،
أي الجيــل األكــر تعليـاً وتفكــرا ً ونقــدا ً وتســاؤالً .مــا يتوافــق متامـاً مــع الطبيعــة املنفتحــة واملنطلقــة لألفــكار الجديــدة
والطروحــات املبتكــرة ،التــي تقــع “خــارج الصنــدوق”.
وإذ ميثــل الشــباب الغالبيــة العدديــة يف ســكان دول املنطقــة ،فــإن االهتــام بأفــكار وطموحــات املســتقبل ميثــل
أرضيــة مهمــة لدعــم وتأمــن النجــاح الدبلومــايس اإلمــارايت يف املــدى املتوســط .فض ـاً عــا لذلــك مــن تداعيــات
إيجابيــة مهمــة يف اتجــاه لفــت انتبــاه الــرأي العــام العاملــي إىل منطقــة الــرق األوســط ،وفتــح املجــال أمــام تغيــر
اإلدراك التقليــدي للعــامل إىل هــذه املنطقــة(((.
لــذا كان االهتــام األكــر هنــا حــول الــذكاء االصطناعــي وغــزو الفضــاء ،حيــث وطنــت اإلمــارات هــذه األفــكار
وعملــت عــى إبــراز أن ُمنطلقهــا مــن اإلمــارات ،فهــذه األفــكار هــي اليــوم جــزء أســايس مــن أدوات التأثــر الــذي
تســتخدمه الــدول يف العــامل ،لــذا تحولــت اإلمــارات إىل وجهــة مفضلــة لطلبــات اإلقامــة الدامئة مــن مختلف الجنســيات.
وصــارت عمليــة “توليــد األفــكار” قــوة جــذب جبــارة نجحــت يف اســتقطاب العقــول العامليــة الالمعــة يف العــامل ،واليــوم
هــذه العقــول جــزء مــن القــوة الناعمــة اإلماراتيــة ،إمــا باإلقامــة الفعليــة يف اإلمــارات أو عــر متثيلهــا يف املحافــل
الدوليــة العلميــة(.((1
وقــد أضــاف هــذا العنــر كثــرا ً إىل الثقــل االســراتيجي لإلمــارات ،مقارنــة بالعديــد مــن الــدول ،خاصــة أنــه أحــد
ســات املجتمعــات العامليــة ويعكــس النظــرة املســتقبلية للــدول.
 -2نرش ثقافة التسامح:

حرصــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن خــال إكســبو 2020عــى إبــراز فكــرة احتــواء مختلــف جاليــات العــامل
مــن خــال إرشاكهــم يف االفتتــاح ،ويف تنظيــم الفعاليــات والتطــوع فيهــا .عــى الرغــم مــن أن هــذا األمــر يتســبب
أحيان ـاً يف توجيــه انتقــادات ،فــإن اســتحضار تكويــن مجتمــع اإلمــارات عــى مــدى تاريخــه ،وتطــور تشــكيل مواقفــه
اإلنســانية ،يكشــف الرســالة عميقــة املغــزى التــي تشــر إىل دور هــذه الجاليــات يف بنــاء قصــة نجــاح دولــة اإلمــارات.
وعــى مســار مــوازٍ ،ت ُبــن مشــاركة جميــع دول العــامل مبــا فيهــا الــدول املتصارعــة – خاصــة يف منطقــة الــرق
األوســط  ،-الــدور الــذي تقــوم بــه دولــة اإلمــارات يف تقريــب وجهــات النظــر حــول الخالفــات السياســية .وتعكــس يف
النهايــة قــوة دولــة اإلمــارات وقدرتهــا عــى إســقاط تجربتهــا التنمويــة والتفاعليــة مــع العــامل ثقافي ـاً وإنســانياً ،عــى
الجوانــب السياســية يف املنطقــة .مــا يــؤدي إىل تقليــل االختالفــات مــن أجــل الرتكيــز عــى التحديــات الجديــدة(.((1
 -3حالة اإلبهار:

أصبحــت القــدرة عــى التفــوق يف إحــداث حالــة مــن اإلبهــار يف تنظيــم الفعاليــات ويف نوعيــة املوضوعــات
واالهتاممــات املطروحــة فيهــا ،محــل منافســة شــديدة بــن الــدول ،ألنهــا مجــال لإلقنــاع والتأثــر وبنــاء النمــوذج
الوطنــي يف مخيلــة الشــعوب األخــرى .ورمبــا ال يــزال البعــض يتذكــر البطولــة الشــتوية يف روســيا “ســوتيش”2014 -
والتــي قــدر عــدد مشــاهديها بــــ  3مليــارات شــخص يف مختلــف أنحــاء العــامل( .((1ثــم تكــرر األمــر ثانيــة يف عــام 2018
عندمــا نظمــت روســيا كأس العــامل لكــرة القــدم( .((1وحينهــا أثبتــت موســكو أن االنتقــاص مــن شــأن الــروس ورضب
“النمــوذج” الســوفييتي الــذي قامــت بــه الســينام األمريكيــة ،قــد تغــر عــى األقــل عــى املســتوى الشــعبي.
العدد  - 13ديسمبر 2021
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ومــن شــأن إكســبو -2020ديب أن يؤكــد تحــول اإلمــارات إىل منــوذج للدولــة “امللهمــة” يف املنطقــة والعــامل .وذلــك
عــى نحــو أفضــل وأقــوى مــا كان مــع روســيا التــي كانــت تعــاين مــن تشــويه الصــورة وتواجــه حربـاً نفســية وإعالميــة
بــأدوات ناعمــة متعــددة.
تقــع اإلمــارات يف منطقــة يضعهــا العــامل يف قالــب منطــي واحــد ،ومــا تقدمــه اإلمــارات هــو تأكيــد قــدرة الــدول
العربيــة عــى االضطــاع بخطــوات ضخمــة وتحقيــق إنجــازات كــرى ،عــى مســتوى غــزو الفضــاء والوصــول إىل املريــخ.
وهــو مــا ألهــم غريهــا مــن الــدول العربيــة ،فبــدأت تفكــر يف عــدم اســتحالة وجــدوى مثــل هــذه املرشوعــات الكــرى
والنقــات النوعيــة ،إذ تخلــق انتــاءات وطنيــة حقيقيــة لــدى املواطــن يف أي دولــة .وبالفعــل بــدأ صــدى النمــوذج
اإلمــارايت يــردد يف فضــاء املنطقــة ،فبــادرت دول أخــرى منهــا إىل طلــب اســتضافة نســخ قادمــة مــن “إكســبو”.
وقــد حــدث األمــر نفســه يف فعاليــات كــرى أخــرى ،مثــل معــارض األســلحة ومعــارض الطائــرات والفورمــوال  .1وكلهــا
تطــورات تؤكــد قــدر “اإللهــام” يف النمــوذج اإلمــارايت ،وأن النجــاح واالزدهــار وتعاظــم قــوة الدولــة يرتبــط بقدراتهــا
الشــاملة وأدوات قوتهــا الناعمــة وأدائهــا الســيايس ،أكــر مــن القــوة املاديــة أو حجــم الدولــة(.((1
 -4قيادة التغيري:

متتلــك الــدول التــي لديهــا قــدرة عــى التكيــف مــع املتغــرات الجديــدة يف العــامل مرونــة وقــدرة عــى املنــاورة ،مــن
خــال املــرور بتحديــات وأزمــات متنوعــة .وقــد تعرضــت دولــة اإلمــارات إىل أكــر مــن أزمــة اقتصاديــة ولكــن مرونــة
السياســات االقتصاديــة والذهنيــة االســراتيجية القابلــة للتكيــف مــع املعطيــات الجديــدة ،كانــت هــي امل ُنقــذ.
مــع أن توقعــات املراقبــن يف كل مــرة كانــت تشــر إىل انتهــاء الدولــة النمــوذج .ومــن أبــرز التحديــات التــي
واجهتهــا اإلمــارات مــع بقيــة دول املنطقــة ،مــا عــرف بـ”الربيــع العــريب” فقــد كانــت دولــة اإلمــارات إحــدى الــدول
املســتهدفة ،ولكــن رؤيــة القيــادة ومرونتهــا منحتهــا قــدرة اســتثنائية عــى تجــاوز ذلــك التحــدي والتغلــب عــى مــن يقــف
وراءه وتحقيــق نجاحــات جعلتهــا تحافــظ عــى قيــادة التغيــر يف املنطقــة(.((1
يف ظــل حالــة االحتجاجــات التــي تفشــت يف الــرق األوســط وإفريقيــا بســب تركيــز القيــادات عــى الشــعارات
والدعايــة وعــدم إدراك حجــم التغــر يف ثــورة املعلومــات وتركيــز الشــعوب عــى األداء الفعــي واإلنجــازات ال الشــعارات،
كانــت دولــة اإلمــارات تقــدم النمــوذج الناجــح ،بــدءا ً مــن اســتضافة بابــا الفاتيــكان (فرانســيس) ومــرورا ً مبعاهــدة
األخــوة اإلنســانية يف  ،2018وصــوالً إىل إرســال أول مســبار عــريب إىل املريــخ يف .2020
وكحالــة كل املبــادرات واملرشوعــات اإلماراتيــة الكــرى التــي تقــع ضمــن إقليــم الصــورة النمطيــة عنــه أنــه حاضنــة
للفشــل والتطــرف ،شــكك البعــض يف قــدرة اإلمــارات عــى النجــاح ،فض ـاً عــن التميــز ،رغــم ســابق فشــل توقعــات
مشــابهة يف املــايض ،إال أن رؤيــة االمــارات الطموحــة يف تحقيــق أهدافهــا التنمويــة بأســاليب مبتكــرة ومتنوعــة ،ليســت
ظاهــرة جديــدة وال نتــاج صدفــة بقــدر مــا أنهــا نهــج اســراتيجي اتبعتــه دولــة اإلمــارات ،قوامــه التنويــع يف مصــادر
الدخــل والشــمول يف أدوات الحركــة وأســاليبها واتخــاذ القيــم العامليــة والتفاعــل بــن الشــعوب مدخـاً لنجــاح السياســات
وتحقيــق األهــداف األبعــد مــدى واألكــر عمقـاً وتأثــرا ً.
ثالثاً  :إكسبو نموذج ألدوات القوة اإلماراتية الناعمة

القــوة مبفهومهــا الشــامل هــي مــن أهــم القضايــا التــي شــغلت تفكــر صانعــي القــرار يف العــامل عــى مــر العصــور،
خاصــة بعدمــا تغــرت أدوات التأثــر يف املجتمــع الــدويل ،وثبــت أن القــوة الصلبــة مل يعــد مفعولهــا كبــرا ً ،بــل إن
تداعياتهــا ونتائجهــا الســلبية ال تــر العــدو وإمنــا الــذي يســتخدمها أيض ـاً .فالقــدرة عــى التأثــر يف شــعب معــن
نســبياً وخلــق مؤيديــن يف دولــة خصــم ،مــؤرش إىل نجــاح السياســة الخارجيــة للدولــة وقــدرة أجهزتهــا عــى حاميــة
مصالحهــا العليــا وتعظيــم صورتهــا وبالتــايل تحقيــق أهدافهــا.
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إكسبو  2020دبي نموذج ألدوات القوة الناعمة اإلماراتية

وإذ ارتبطــت القــوة يف تكويناتهــا التقليديــة بحاميــة مكتســبات الدولــة وإنجازاتهــا الحضاريــة والتوســع يف التأثــر
ومراكمــة النفــوذ ،فقــد تجســد ذلــك االرتبــاط يف تنافــس الــدول الكــرى يف العــامل عــى أعــداد الجيــوش وكميــات
األســلحة .ويف املقابــل ،بــدأ االهتــام بالقــوة الناعمــة باعتبارهــا وســيلة لحفــظ مصالــح الــدول الصغــرة والناميــة ،إىل
أن ظهــرت العوملــة التــي أعــادت تعريــف االنتــاءات البرشيــة والقضايــا .مــا دعــا الحكومــات إىل صياغــة أســاليب
القــوة مبــا ميكنهــا مــن حاميــة نفســها .لــذا ركــزت كل دولــة مبــا لديهــا مــن أدوات جــذب ومقومــات التأثــر(.((1
فاســتمرت الواليــات املتحــدة يف اتبــاع سياســة “أرض األحــام” مــن خــال املحافظــة عــى تفوقهــا العلمــي .ويف
الهنــد ،انتــرت منطقــة صناعــة الســينام “بوليــوود” يف العــامل مــن خــال االهتــام بالقضايــا الجديــدة .أمــا تايالنــد
فاهتمــت بالســياحة الرتفيهيــة والدينيــة .واشــتهرت دولــة قطــر بقوتهــا الناعمــة يف مجــال اإلعــام ،عــر شــبكة قنــوات
الجزيــرة خصوصـاً .وتعتــر تركيــا مــن أكــر الــدول التــي اســتخدمت هــذه القــوة ووظفتهــا يف خدمــة أهدافهــا وغاياتهــا
السياســية واالقتصاديــة ،خاصــة يف الفــرة األوىل مــن حكــم حــزب العدالــة والتنميــة عــام  2002بعــد تطبيــق نظريــة
“صفــر مشــاكل” .حيــث أعــادت تعريــف سياســتها الخارجيــة وأعطتهــا أبعــادا ً جديــدة مــن خــال كــر األطــر التقليديــة
لهــا وتوظيــف مجموعــة متنوعــة ومختلفــة مــن األدوات.
توســع هــذا املفهــوم الجديــد للقــوة لدرجــة أن قــوة الدولــة العســكرية مل ت ُعــد املصــدر الوحيــد للقــوة أو الوســيلة
األضمــن لتحقيــق أهدافهــا الخارجيــة كــا كان يف املــايض ،بــل أصبــح ينظــر إىل القــوة الناعمــة بأنهــا األكــر أهميــة
يف التأثــر وإقنــاع شــعب دولــة معينــة تســتهدفها السياســة الخارجيــة للــدول ،وهــذا مــا يتطلــب عاملــن وفــق فهمنــا
ملــا تفعلــه دولــة اإلمــارات ،وهــا :العامــل األول :رشعيــة اإلنجــازات ،ورمبــا ظهــرت أهميــة هــذا العامــل أكــر بعــد
فــرة مــا كان يعــرف بـ”الربيــع العــريب” عــى اعتبــار أن القضيــة األساســية للشــعوب العربيــة هــو إيجــاد حقائــق عــى
األرض قابلــة لقياســها ورؤيتهــا بــدالً مــن االعتــاد عــى رشعيــة الشــعارات السياســية .بــل إن تأييــد الــرأي العــام الغــريب
لثــورات الربيــع العــريب جــاء تحــت تأثــر حالــة التخلــف العــريب .وقــد أثبتــت الــدول العربيــة التــي متتلــك رصيــدا ً مــن
الرشعيــة الحقيقيــة أنهــا عصيــة عــى التأثــر بأفــكار الربيــع العــريب .بــل إن القــوة الناعمــة لبعضهــا مثــل اإلمــارات
تحديــدا ً ،ســاعدت كثــرا ً يف حاميــة املنطقــة العربيــة مــن ذاك الربيــع.
العامــل الثــاين :اســتخدام نظريــة الصدمــة اإليجابيــة يف أي عمــل تقــوم بــه .وهنــا يتضــح املقصــود باإلبهــار يف
تنظيــم الفعاليــات ،بتغيــر الصــورة النمطيــة املرتســخة يف ذهــن الــرأي العــام العاملــي مــن خــال مــا ينــر يف وســائل
اإلعــام الغربيــة .فبعــد أن نجحــت يف أن تكــون أول دولــة يف املنطقــة تســتضيف البابــا فرانســيس لتوقيــع وثيقــة األخــوة
اإلنســانية بــن أكــر ديانتــن يف العــامل اإلســام واملســيحية ،وهــو مــا ميــس رشيحــة كبــرة يف العــامل ،أبهــرت العــامل
بــأن تكــون الدولــة العربيــة األوىل التــي تطلــق صاروخـاً فضائيـاً يستكشــف املريــخ .واليــوم هــي تســتضيف فعاليــة عامليــة
ارتبــط اســمها بالعــامل املتقــدم وجمعــت كل تخصصــات رشائــح املجتمــع .فإكســبو منصــة اقتصاديــة كــا هــو معــروف،
ولكــن يف اإلمــارات جمــع اكســبو االقتصــاد مــع الثقافــة والفــن وصناعــة املســتقبل.
مــع تعزيــز اإلمــارات اســتخدام أدوات القــوة الناعمــة الخاصــة بهــا بــدءا ً مــن املســاعدات اإلنســانية ،ومــرورا ً بغــزو
الفضــاء واملهرجانــات ،وصــوالً اليــوم إىل اســتضافة إكســبو ،يتعاظــم دورهــا يف التأثــر يف القضايــا واألزمــات وبذلــك
تؤكــد نجــاح اســراتيجيتها يف تكويــن قوتهــا وأن تصبــح قــوة إقليميــة ذات تأثــر عاملــي .وإذا كان يف املــايض تعمــل
الهيئــات الدوليــة املتخصصــة عــى إقنــاع الــدول باســتضافة األحــداث الكبــرة ،فتتــذرع أحيانـاً بالطقــس وأحيانـاً بالنســق
القيمــي والخصوصيــة الثقافيــة ،ففــي وقتنــا الحــارض هنــاك منافســة رشســة وبــرزت منافســة كبــرة بــن الــدول عــى
جــذب انظــار العــامل .ووســط هــذه املنافســة التــي صــارت رشســة ،نجحــت اإلمــارات يف اســتضافة إكســبو بالتصويــت
مــن دول العــامل ،ثــم هــا هــي  191دولــة تشــارك فيــه ،وهــو مــؤرش واضــح وتجســيد عمــي ملكانــة دولــة اإلمــارات يف
العــامل.
يفــر البعــض اهتــام اإلمــارات بتنظيــم املهرجانــات والفعاليــات الضخمــة ،اســتنادا ً إىل الوفــرة املاليــة للدولــة.
لكــن إذا انطبــق ذلــك عــى فعاليــات معينــة ويف مرحلــة معينــة مــن تاريخهــا ،فإنــه ال ينطبــق عــى كل املرشوعــات ألن
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هنــاك رؤيــة وخطــة عمــل مرســومة تســر عليهــا الدولــة .كــا يفــر البعــض هــذا التوجــه بالرغبــة يف زعامــة إقليميــة
أو االرتبــاط بشــخصية مســؤول أو صاحــب قــرار .ولكــن يف ظــل اســتمرارية التوجــه ألكــر مــن خمســن عامـاً ،املؤكــد
أن األمــر ليــس مجــرد اســتغالل لوفــرة ماليــة ،وال يتوقــف عــى قائــد معــن يف مرحلــة معينــة ،وإمنــا هــو اســراتيجية
دولــة وشــخصية شــعب.
ونظــرة بســيطة عــى مــا واجهتــه االمــارات مــن أزمــات ،تؤكــد أن هنــاك إدارة ناجحــة لألحــداث الكــرى .فاألمــر
هنــا يتعــدى الوفــرة املاليــة إىل فهــم أدوات لعبــة السياســة الدوليــة .لهــذا ال ميكــن النظــر إىل القــدرة عــى تنظيــم
املهرجانــات الضخمــة مــن دون دبلوماســية نشــطة وفعالــة وسياســة رشــيدة ،وهــا مرتبطــان مبــارشة باملصداقيــة أمــام
العــامل(.((1
رابعاً  :من القوة الناعمة إلى الدور العالمي

اكتشــفت دولــة اإلمــارات أهميــة االعتــاد عــى تنظيــم الفعاليــات الدوليــة لزيــادة جاذبيتهــا وتعزيــز مكانتهــا اإلقليميــة
والدوليــة ،فهــي تحــاول إقنــاع دوائــر صنــع القــرار الــدويل أن مرشوعهــا يقــوم عــى االســتقرار واألمــن والجميــع
يتشــارك يف هــذه النظــرة االســراتيجية ،وأن مــا تفعلــه هــو قناعــة راســخة منــذ تأسيســها يف العــام ( ،1971((1وليــس
مجــرد صيغــة ترويجيــة ملــروع يريــد تصــدر املشــهد اإلعالمــي العــريب عــى األقــل ،ألن مــا يحــدث مســتمر ملــدة نصــف
قــرن مــى وتخطــط ألن يســتمر لنصــف قــرن آخــر وهــي تســتند إىل قيمهــا السياســية الســابق ذكرهــا والقامئــة عــى
أبعــاد إنســانية تنمويــة تختلــف عــا تســعى إليــه باقــي الــدول يف اإلقليــم وحتــى عــن دول العــامل وهــي لهــا منوذجهــا
الخــاص القائــم عــى محاولــة قيــادة التغيــر لصــورة املنطقــة ليــس ألن تقنــع اآلخريــن باللحــاق بهــا ولكــن لتأكيــد أن
أبنــاء هــذه املنطقــة ال يقلــون كفــاءة عــن شــعوب أخــرى يف العــامل إذا مــا توفــرت لهــم البيئــة املناســبة.
وتنطلــق القــوة الناعمــة اإلماراتيــة مــن أســاس قصتهــا التنمويــة الناجحــة والتــي اســتطاعت أن تبهــر العــامل بأنهــا
مختلفــة ولديهــا خصوصيتهــا وبالتــايل وظفــت تلــك القصــة كعامــل جــذب وترغيــب يف تكويــن عالقــات مــع الــدول
األخــرى ويف اســتضافة الفعاليــات الكــرى التــي بــدأت تجــد يف اإلمــارات املــكان األنســب لهــا فمتنــت عالقاتهــا مــع
جميــع دول العــامل مبختلــف أدوات القــوى الناعمــة بعضهــا باملســاعدات التنمويــة وبعضهــا باالســتثامرات وأخــرى مــن
خــال الدعــوة للمشــاركة يف تلــك الفعاليــات ،فصــارت اإلمــارات مبنزلــة مركــز التقــاء الغــرب والــرق.
اليــوم ميكــن املالحظــة أن دولــة اإلمــارات مزدحمــة بجــدول اســتضافات للفعاليــات الدوليــة فقــد تــم اختيارهــا لعقــد
املؤمتــر الــدويل للمنــاخ العــام املقبــل  ،COP28كــا ميكــن املالحظــة أنهــا تعمــل ضمــن األطــر الدوليــة أي أنهــا تعمــل
مبــا يخــدم برامــج األمــم املتحــدة عــى أســاس أنهــا املظلــة األشــمل لــكل القضايــا اإلنســانية يف العــامل وتؤكــد أن دورهــا
قائــم لدعــم املنظمــة العامليــة .وهــي بذلــك تســتهدف النهــوض التنمــوي العاملــي مــن خــال تقليــل حجــم االختالفــات
بــن املجتمعــات لخلــق االســتقرار واألمــن باعتبارهــا عامــان مهــان يف البنــاء والتنميــة .كــا تهــدف إىل االســتحواذ
عــى املزيــد مــن الثقــة الدوليــة مــن أجــل صياغــة دورهــا املحــوري اإلقليمــي والــدويل لخدمــة اإلنســانية وتحقيــق
أهدافهــا االقتصاديــة والتنمويــة(.((1
وقــد أدت هــذه الثقــة إىل تزايــد دور اإلمــارات يف االنخــراط يف املســؤوليات الدوليــة ،ســوا ًء برغبــة منهــا أو مــن
خــال االســتعانة بهــا مــن الــدول الكــرى نتيجــة للمكانــة واالحــرام اللذيــن تحظــى بهــا .فغــر املســاعدات اإلنســانية
الدوليــة هنــاك أدوار وســاطة يف عــدد مــن النزاعــات السياســية يف العــامل منهــا الوســاطة بــن إثيوبيــا وأريرتيــا بعــد
أكــر مــن ثالثــة عقــود مــن الحــرب وهنــاك أيضـاً دورهــا األســايس يف املشــاركة يف الحــرب ضــد اإلرهــاب والتطــرف
يف العــامل وال ميكــن نســيان دورهــا الجديــد يف مجــال دعــم الــدور الــدويل يف املنــاخ مــن خــال قمــة كــوب  ،27ومثــل
هــذه املواقــف تعــزز مــن مكانتهــا الدوليــة ولكــن باســتخدام القــوة الناعمــة( .((2اليــوم هــي (اإلمــارات) تقــود الجهــود
الدوليــة يف مجــاالت تخفيــف التوتــر واالحتقــان بــل تعتــر املســاهم األكــر يف املســاعدات الدوليــة.
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برتكيــز بســيط وموضوعــي نجــد أن اإلمــارات تطــرح تصورهــا هــذه األيــام حــول مــا هــو النمــوذج األفضــل للتعايــش
واالســتقرار الــدويل مــن دون أن تعيــش يف القالــب التقليــدي لــأدوار الكبــرة للــدول والقامئــة عــى املســاحة والكثافــة
الســكانية واإلرث التاريخــي وإمنــا تنطلــق مــن رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ويل عهــد
أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة بــأن اإلرادة هــي أســاس كل يشء( .((2فهــي تفعــل ذلــك مــن منطلــق أنهــا
دولــة أهــل للثقــة وتتحــى باملســؤولية األخالقيــة تجــاه اإلنســانية وذات مصداقيــة شــعبية ورســمية ،لذلــك ال تقــف كثــرا ً
أمــام انتقــادات وســلبية البعــض وال هــي مترسعــة يف إثبــات صحــة موقفهــا ،ألن مــع مــرور الزمــن يثبــت أن موقفهــا
ورؤيتهــا كانــت األصــح.
ومــع أن دولــة اإلمــارات تفضــل العمــل مــع حلفائهــا وأشــقائها وفــق منطــق توافقــي بــن الجميــع ،لذلــك تجــد أنهــا
تدخــل يف رشاكات إقليميــة ودوليــة مــن خــال بنــاء منظومــات مــن الروابــط القيميــة والثقافيــة ألن املصلحــة تخــص
الجميــع ولكــن حينــا تجــد الــردد واالرتبــاك مــن الحلفــاء فإنهــا تتبنــى رؤيتهــا الخاصــة انطالق ـاً مــن قناعــة أن
مصالــح الــدول تختلــف وفق ـاً ملتغــرات وحســابات خاصــة لــكل دولــة ،وهــي تعمــل ذلــك لقناعتــن .األوىل :أنهــا تتبــع
مــن بدايــة تأسيســها مــا يعــرف التأثــر بـ”القــدوة الحســنة” .والقناعــة الثانيــة :أنــه ال يوجــد إرغــام أحــد عــى موقــف
معــن .ويف الحالتــن كان اآلخــرون يستنســخون تجربتهــا ،وهنــا يتضــح تأثــر القــوة الناعمــة .وحــدث هــذا حتــى مــع
اســتضافة إكســبو - 2020ديب فهنــاك يف املنطقــة مــن يســعى لتكــرار اســتضافة إكســبو بعــد اإلمــارات وهــذا مــؤرش
مهــم.
لــو أردنــا أن نلخــص الرؤيــة اإلماراتيــة للنظــام اإلقليمــي والــدويل ومســاعيها إلحــداث التغيــر فيــه باســتخدام
نهجهــا الناعــم ســنجد أنهــا .دولــة غــر صداميــة وتحــاول االبتعــاد عــن األزمــات مــن منطلــق أن نهضتهــا التنمويــة
تحتــاج إىل اســتقرار يك تســتمر بــل تحــاول أن تبعــد نفســها عــا يســبب لهــا املصاعــب أو اســتثارة اآلخريــن لكنهــا يف
املقابــل ال تــردد يف مواجهــة األخطــار التــي ميكــن أن تتعــرض لهــا أو تخــرب عليهــا تجربتهــا ،مثــل مواجهــة تنظيــم
اإلخــوان املســلمني اإلرهــايب ومــن يدعمهــم ،وكذلــك التهديــد االســراتيجي إليــران انطالقـاً مــن اليمــن “الحوثيــن”.
وفيــا يخــص اإلقليــم مبــا فيــه الــدول العربيــة ،ال تخفــي اإلمــارات عــدم رضاهــا عــى مــا وصلــت إليــه األوضــاع
يف املنطقــة مــن تدهــور نتيجــة للفراغــات السياســية واألمنيــة ،مــا أدى إىل انفــات الوضــع الداخــي وتغلغــل دول
إقليميــة فيهــا؛ لذلــك نجدهــا تســعى إىل تغيــر الوضــع الداخــي فيهــا مــن خــال دعــم الدولــة باعتبارهــا أســاس العمــل
الســيايس مــن أجــل التغيــر نحــو األفضــل للشــعوب واملنطقــة.
وال مجــال إلنــكار أن تأثــر دولــة اإلمــارات يف مختلــف املجــاالت الحياتيــة يف العــامل ،بــات يســتحوذ عــى اهتــام
كبــر لــدى دوائــر صنــع القــرار يف العــامل .وأصبحــت التجربــة اإلماراتيــة جاذبــة ومرغوبــة مــن دول إقليميــة مــن
خــال استنســاخ أفكارهــا وتطبيقاتهــا امليدانيــة .فحجــم االســتضافات للفعاليــات الدوليــة ،والرتكيــز عــى املرشوعــات
الكــرى ،مثــل الطاقــة النوويــة وغــزو الفضــاء ،وتعاظــم دورهــا الــدويل يلفــت اهتــام الجميــع( .((2ولعــل االســتقرار
والتنميــة هــا أكــر مــا يســرعي االنتبــاه كونهــا دولــة يف إقليــم ملتهــب ،وتســتضيف أكــر مــن  200جنســية .وهــو مــا
يرشــحها ملكانــة إقليميــة ودوليــة متميــزة يف بعــض املواقــف والقضايــا خاصــة اإلرهــاب والتطــرف.
واســتندت اإلمــارات يف صعودهــا اإلقليمــي إىل الرتكيــز عــى التنميــة الداخليــة الشــاملة وابتــكار منوذجهــا الخــاص،
مــن دون أن تستنســخ تجــارب اآلخريــن .مــع املحافظــة ،قــدر اإلمــكان ،عــى عالقــات تــوازن مــع الجميــع يف اإلقليــم
والعــامل .وجعلــت هدفهــا يف كل التحــركات هــو بنــاء نجــاح اقتصــادي وثقــايف مســتمر .لــذا يوجــد تنــوع يف مجــال
االســتثامرات االقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة .مــا ســاهم يف االحتفــاظ بعالقــات وديــة مــع الجميــع وهــذا مهــم يف
مرحلــة الصعــود وبنــاء القــوة الناعمــة.
وفــق ذلــك ينظــر إىل دولــة اإلمــارات عــى أنهــا فاعــل رئيــي جديــد يف منطقــة الــرق األوســط ،خاصــة أن لديهــا
رؤيتهــا الخاصــة وتقديراتهــا املتوازنــة والربجامتيــة لــكل القضايــا واألزمــات الدوليــة .مدعومــة يف ذلــك بعالقاتهــا
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املتشــعبة يف العــامل مــع كل الــدول واملنظــات الدوليــة .وعليــه تــدل املــؤرشات إىل دور دويل كبــر ينتظــر اإلمــارات،
فلديهــا اإلمكانيــات غــر التقليديــة والعقليــة املتفتحــة واألدوات الجديــدة يف التأثــر يف تلــك امللفــات.
ومبراجعــة مضامــن القــوة الناعمــة اإلماراتيــة ،ميكــن القــول إن مقومــات التأثــر يف الــرأي العاملــي والتعريفــات
النظريــة التقليديــة التــي ال تــزال تســيطر عــى هــذا الجانــب مــن العلــوم االجتامعيــة بحاجــة إىل تعديــل ،فمفهــوم
ومصــادر وأدوات القــوة الشــاملة تغــرت يف عرصنــا الحــايل(.((2
خامساً  :تجربة مستدامة ومستمرة

هنــاك وجهتــا نظــر بشــأن التجربــة اإلماراتيــة ،تعتقــد إحداهــا أنهــا تجربــة وقتيــة وغــر مســتدامة ،كحــال باقــي الدول
العربيــة املعتمــدة عــى النفــط كمصــدر رئيــي للدخــل .والــذي يتوقــع لــه أن ينضــب بعــد عــام  2050أو أن يرتاجــع
االحتيــاج العاملــي لــه نتيجــة الكتشــافات مصــادر الطاقــة واملتجــددة .إال أن وجهــة النظــر هــذه تبــدو أقــرب إىل التمنيــات
مــن املنطــق .فبالنظــر إىل الســنوات الخمســن املاضيــة ،يال َحــظ أن مــؤرشات التنميــة كانــت يف صعــود .مــا يعنــي أن
األمــر مبنــي عــى رؤيــة واســراتيجية بعيــدة املــدى .كــا أنــه يف كل أزمــات الطاقــة وغريهــا مــن األزمــات االقتصاديــة
العامليــة بقيــت اإلمــارات تحقــق نجاحــات وتتمتــع باســتقرار اقتصــادي واجتامعــي .ومــع وجــود رؤيــة خمســينية قادمــة،
املتوقــع أن تســتمر اإلمــارات يف تحقيــق مســتويات متقدمــة يف التنميــة.
أمــا وجهــة النظــر الثانيــة ،فــرى أن التجربــة اإلماراتيــة التنمويــة تحــاول االســتفادة مــن املتغــرات العامليــة وتتكيــف
معهــا وفــق نظريــة اســتباقية .ســوا ًء كان تطــور تلــك املتغــرات يف مفهــوم القــوة ،أو يف مفهــوم فكــرة املواطنــة .مــن
خــال إحــداث تغيــرات مواكبــة ملفهــوم العوملــة ومناســبة يف الوقــت نفســه لرتكيبتهــا الجيوسياســية والدميوغرافيــة.
وعكســت هــذه التجربــة اإلدراك العميــق بــأن القــوة الناعمــة هــي األكــر فعاليــة حاليـاً يف العــامل .وأن املواطنــة مل تعــد
بتلــك املعايــر التقليديــة املتعــارف عليهــا ،لــذا نجحــت اإلمــارات يف خلــق بيئــة مناســبة الســتقطاب الكفــاءات العامليــة
إليهــا لتتحــول الدولــة اإلماراتيــة إىل وطــن ُمعــومل يحتضــن مواطــن عاملــي ،ســواء كانــت جنســيته إماراتيــة أو غــر
ذلك(.((2
وتتمتــع دولــة اإلمــارات مبكانــة كبــرة األهميــة يف حســابات العديــد مــن دول العــامل .كونهــا متثــل قصــة مختلفــة من
التنميــة الشــاملة يف منطقــة الــرق األوســط ،جعلــت منهــا منوذجـاً لنســخ أفكارهــا يف مجــال التعايــش املشــرك وقيــادة
للتغــر نحــو األفضــل يف منطقــة عرفــت تاريخي ـاً بأنهــا مص ـ َدر و ُمصــدر للتطــرف وبيئــة حاضنــة للتخلــف والتعصــب.
وتبــدو املنظــات والهيئــات الدوليــة اآلن عــى أتــم االســتعداد للدفــع بدولــة اإلمــارات لتنظيــم الفعاليــات الدوليــة
الضخمــة ،مــن أجــل بــث الــروح اإليجابيــة لتخفيــف التوتــر واملســاعدة عــى تقليــل االحتقــان الســيايس .ليــس فقــط ضــد
اآلخــر ولكــن حتــى بــن أبنــاء الدولــة الواحــدة يف هــذه املنطقــة ومبــا يؤثــر ذلــك عــى الفهــم املشــرك عامليـاً.
ومــا ال شــك فيــه ،فــإن قصــة العالقــة بــن دولــة اإلمــارات والقــوة الناعمــة مل تكــن وليــدة اللحظــة ،بــل إنهــا
ســبقت نظريــة جوزيــف نــاي التــي ظهــرت يف التســعينيات مــن القــرن املــايض .فقــد مارســتها اإلمــارات بدقــة مــن
خــال دبلوماســية املســاعدات اإلنســانية .حتــى أنهــا عرفــت مبســاعدات “الخمــس نجــوم” خــال حــرب البلقــان .وميكــن
العثــور عــى بدايــات اســتخدام اإلمــارات ألدوات القــوة الناعمــة يف الخطــاب الســيايس ملؤســس االتحــاد املغفــور لــه
يســع الجميــع للعيــش فيــه”(.((2
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،إذ كان يعلــن دامئ ـاً أن اإلمــارات “مــكان َ
وعليــه فــإن التجربــة اإلماراتيــة حالهــا كحــال باقــي دول العــامل ،مــرت مبراحــل مختلفــة إىل أن اســتقرت يف رؤيتهــا
الحاليــة ملفهــوم القــوة الناعمــة .وميكــن القــول إنهــا مــرت بثــاث مراحــل ،لــكل منهــا ســاتها التــي أحدثــت نقلــة نوعيــة
يف دورهــا الــدويل .بــدأت هــذه املراحــل مــع تأســيس الدولــة يف  ،1971وحتــى عــام  2004حــن تــويف مؤســس االتحــاد
الشــيخ زايــد بــن ســلطان ،كان الرتكيــز عــى املســاعدات للــدول العربيــة واألفريقيــة وبعــض الــدول اآلســيوية.
12

دراسات خاصة

إكسبو  2020دبي نموذج ألدوات القوة الناعمة اإلماراتية

وأدى نــزول األزمــات والكــوارث بأوروبــا الرشقيــة إىل توســعة دور اإلمــارات الدبلومــايس ،فلعبــت أدوارا ً وقامــت
بوســاطات بــن املتخاصمــن الجــدد يف أوروبــا .ثــم دخلــت الدولــة مجــال املرشوعــات الوطنيــة الضخمــة ،خاصــة بعــد
فــرة مــا يســمى بـ”الربيــع العــريب” ،التــي كان مــن بــن أســبابها إحبــاط الشــباب العــريب مــن الوضــع االقتصــادي.
فاســتبقت اإلمــارات املوقــف وأخــذت عــى عاتقهــا تغيــر الصــورة النمطيــة العربيــة ،وتحولــت يف فــرة بســيطة مــن
دولــة تقليديــة يف منافســة اآلخريــن إىل إبهــار الــرأي العــام العاملــي وصــارت العب ـاً أساســياً يف النظــام الــدويل(.((2
وبالرغــم مــن ارتــكاز اســراتيجية اإلمــارات للقــوة الناعمــة عــى مجموعــة مــن األفعــال اإلنســانية ،مثــل املســاعدات
واســتضافة الجاليــات والعيــش بســام ومامرســة ثقافاتهــم بــكل حريــة ،فــإن خــال الفــرة املاضيــة ورمبــا بعــد دخــول
عــامل الطاقــة النظيفــة مــن خــال الربنامــج النــووي الســلمي وكذلــك غــزو الفضــاء واســتضافة هــذه املهرجانــات
العامليــة الضخمــة ،تبلــور نــوع جديــد مــن القــوة اإلماراتيــة تعــدت التأثــر عــى الشــعوب والــرأي العــام العاملــي إىل
دوال كــرى مثــل الصــن والواليــات املتحــدة إىل عقــد رشاكات
متخــذي وصانعــي القــرار يف العــامل( .((2مــا دفــع ً
اســراتيجية مــع دولــة اإلمــارات ،باعتبارهــا حلقــة وصــل الســراتيجيتها العامليــة .كــا بــادرت دول إقليميــة إىل استنســاخ
التجربــة اإلماراتيــة التــي باتــت تتنافــس مــع أرقــى التجــارب التنمويــة يف العــامل مثــل التجربــة الســنغافورية.
تــراوح أهــداف اســتضافة هــذه الفعاليــات الكــرى مــن دولــة إىل أخــرى ،وتركــز أغلبهــا عــى تحســن صورتهــا
أمــام الــرأي العــام العاملــي ،خاصــة تلــك الــدول يف منطقــة الــرق األوســط ،فيــا تهتــم دول أخــرى بإعــادة إحيــاء
مــدن تاريخيــة معينــة كــا يف الغــرب ،إال أن أهــداف دولــة اإلمــارات تختلــف متامـاً مــن ناحيتــن؛ أوالهــا أنهــا ترســل
للعــامل إشــارات بقــدرة هــذه البقعــة مــن العــامل أوالً عــى إخــراج أفــكار إنســانية ،وثاني ـاً اســتضافة فعاليــات ضخمــة
ال تقــل قيمتهــا عــن تلــك التــي يتباهــى بهــا الغــرب .والناحيــة الثانيــة هــي إحيــاء األمــل لــدى اإلنســان العــريب الــذي
أرهقتــه الحــروب والنزاعــات وجعلتــه يفكــر يف الهجــرة بــدالً مــن البقــاء يف منطقتــه لالســتثامر الفكــري واالقتصــادي
فيهــا(.((2
أمــا يف مرحلــة مــا بعــد إكســبو  2020-ديب ،فــإن آليــات القــوة الناعمــة اإلماراتيــة ستســتند عــى متغــر جديــد يف
التأثــر عــر اإلبهــار يف تنظيــم املهرجانــات الدوليــة الضخمــة .ونعنــي باملهرجانــات الضخمــة كل الفعاليــات الرســمية أو
الشــعبية ،مثــل بطــوالت رياضيــة عامليــة ألن البنيــة األساســية باتــت متوفــرة بــكل مواصفاتهــا الســمعة واالبهــار والقبــول
واملوقــع الجغــرايف .فاالســتعداد الخاصــة باســتضافة إكســبو بــدءا ً مــن املفاوضــات مــع الــدول الســتضافتها مــرورا ً
بالبنيــة األساســية ،أتــاح لدولــة اإلمــارات آليــات جديــدة تســتعمل المتــاك قــوة ناعمــة متعاظمــة والتحكــم بالتفاعــات
اإلقليميــة والدوليــة .وبالتــايل إحــداث تغيــر وعمــل فــارق مــع املتنافســن معهــا ،كونهــا دولــة مختلفــة عــن بقيــة دول
منطقــة الــرق األوســط وأفريقيــا بفضــل مكانتهــا وتركيبتهــا الدميوغرافيــة وبالتــايل امتالكهــا مســاحة لدبلوماســية
والحركــة والتواصــل والتأثــر بشــكل مختلــف مــع اآلخريــن(.((2
خاتمة:

يتــوج إكســبو عــددا ً مــن األحــداث األخــرى التــي تــم تنظيمهــا يف اإلمــارات خــال الفــرة املاضيــة .وقــد اجتمعــت معـاً
لتفتــح الطريــق أمــام رســم خريطــة تنمويــة اقتصاديــة جديــدة يف اإلمــارات تعتمــد عــى األفــكار اإلبداعيــة واألعــال
النوعيــة واملجــاالت الجديــدة واملســتحدثة مثــل الــذكاء االصطناعــي .وقــد ثبتــت جــدوى األســاليب الجديــدة يف مامرســة
العمــل وتنظيــم األنشــطة بغــض النظــر عــن أهميــة الوجــود الفعــي .خاصــة بعــد نجــاح تجربــة العمــل عــن بعــد خــال
أزمــة كورونــا (كوفيــد  ،)-19والتــي أعطــت اإلمــارات زخـاً إعالميـاً جعلهــا إحــدى الــدول القليلــة يف العــامل التــي أدارت
األزمــة واســتفادت منهــا ،حيــث طرحــت مجموعــة أفــكار وأســس لنظــام اقتصــادي عاملــي جديــد ،قائــم عــى الحيــاة
االفرتاضيــة والقــدرة عــى العمــل مــن دون الوجــود يف مقــرات العمــل التــي باتــت تعتــر حالي ـاً منهجيــة قدميــة .بــل
إنهــا تضعــف قــوة الدولــة أحيانـاً أكــر مــا تعطيهــا مرونــة ،فالعمــل حاليـاً يحتــاج إىل وضــع سياســات خاصــة تتناســب
ومرحلــة مــا بعــد كورونــا.
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وأخــرا ً ،جــاء احتــال اإلمــارات املركــز الســابع عــر عــى مســتوى العــامل يف “مــؤرش القــوة الناعمــة ”2021
ليؤكــد أن الصعــود اإلمــارايت يف هــذا املجــال أمــر واقــع بالدليــل العمــي والقياســات وشــهادات املنظــات الدوليــة
املتخصصــة .فضـاً عــن أن هــذا املركــز املتميــز ليــس اســتثناء بالنســبة للدولــة ،فقــد احتلــت يف العــام املــايض املركــز
الثامــن عــر ،يف اســتمرار للتطــور نحــو األفضــل يف كل املجــاالت ووفــق كل املــؤرشات خــال الســنوات املاضيــة .أخــذا ً
يف االعتبــار أن هــذا املــؤرش العاملــي املتعلــق بالقــوة الناعمــة للــدول ،إضافــة إىل اعتــاده عــى معايــر موضوعيــة
ورشوط متشــددة يف ترتيــب قــوة الــدول الناعمــة ،فهــو يتســم أيضـاً باملرونــة والتطــور وفقـاً للمســتجدات ،لــذا أضــاف
إىل مكوناتــه هــذا العــام معيــارا ً يتعلــق مبــدى اســتجابة الــدول إىل جائحــة (كوفيــد ،)-19فضـاً عــن املعايــر األخــرى
املتصلــة بالنفــوذ والســمعة واملعرفــة ،وغريهــا مــن مكونــات القــوة الناعمــة.
(((3

وهكــذا تثبــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يوم ـاً بعــد يــوم ،أن اســتضافتها الفعاليــات العامليــة الكبــرة ليســت
طموح ـاً مؤقت ـاً .وأن هــذا التوجــه ليــس مقصــورا ً عــى الجانــب االحتفــايل والربوتوكــويل لتلــك الفعاليــات ،وإمنــا هــو
جــزء مــن اســراتيجية متكاملــة تســتخدم فيهــا الدولــة كل مــا يتــاح لهــا حالي ـاً ومســتقبالً مــن أدوات القــوة الناعمــة
ومصادرهــا ،وفــق رؤيــة شــاملة لبنــاء املســتقبل .ليــس مســتقبالً للدولــة وحدهــا مــن منظــور وطنــي فــردي ،وإمنــا هــو
مســتقبل جامعــي لإلنســانية ،مبنظــور تعايــي يعتــر الدولــة وشــعبها جــزءا ً مــن العــامل ،ويعتــر العــامل رشيــكاً مــع
الدولــة يف بنــاء مســتقبل واحــد لشــعب عاملــي واحــد.
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 - -3أماني ألبرت ،الجمهورية الجديدة وصناعة العالمة الوطنية ،األهرام المصرية 21 ،أغسطس  ،2021موجود على الرابط التالي https://bit.ly/3CoUflB
4- - Alia Yunis, “Film as Nation Building: The UAE Goes into the Movie Business”, CINEG Cinema Journal, Vol.3 (2(, 2014,
University of Pittsburgh, pp 50 - 71.
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ly/3c0wkON
 - -7هالــة الحفنــاوي :MEGA EVENTS ،مكاســب مؤكــدة وآثــار جانبيــة متوقعــة ،مركــز المســتقبل لألبحــاث والدراســات ،أبــو ظبــي ،أكتوبــر  ،2014موجــود علــى
الرابــط التالــيhttps://bit.ly/3odUg6P :
 - -8وجهــة نظــر هــذه تســمعها لــدى الشــعوب األخــرى التــي لــم تــزر دولــة اإلمــارات ،آخرهــا خــال فعاليــات مؤتمــر عقــد فــي العاصمــة األمريكيــة واشــنطن فــي مركــز
دراســات أتنالنتــك بالتشــارك مــع مركــز “ترينــدز”.
 - -9نبيــل عبــد الفتــاح ،الــدور الثقافــي المصــري فــي عالــم مختلــف ،مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســتراتيجية ،القاهــرة 9 ،يونيــو  ،2021موجــود علــى الرابــط
التالــيhttps://bit.ly/31PFXxY :
 - -10محمــد الصوافــي ،اإلمــارات ورحلــة اكتشــاف “الزهــرة” ،صحيفــة “البيــان” اإلماراتيــة 15 ،أكتوبــر  ،2021موجــود علــى الرابــط التالــيhttps://bit.ly/3b� :
VX4A3
 - -11العبــد الجليــل ،كامــل :دور الثقافــة فــي دعــم التنميــة والســام والتعايــش اإلنســاني ،الطبعــة األولــى :مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية ،أبوظبــي،
 ،2020ص .22-33
 - -12روسيا تبهر العالم بافتتاح أولمبياد “سوتشي  ،”2014سي إن إن عربي 7 ،فبراير  ،2014موجود على الرابط التاليhttps://cnn.it/3ogglBN :
 - -13جمال الدويري ،روسيا تبهر العالم ،صحيفة “الخليج” اإلماراتية 14 ،يوليو  ،2018موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/3ohWwdf :
 - -14محمــد الصوافــي ،مكاســب اســتراتيجية ..كيــف يعــزز “إكســبو دبــي” القــوة الناعمــة لإلمــارات ،مركــز المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة 5 ،أكتوبــر ،2021
موجــود علــى الرابــط التالــيhttps://bit.ly/3D99d0w :
 - -15المرجع السابق
 - -16دشــر ،مناحــي .مشــروع الشــرق األوســط الكبيــر (قــراءة فــي الفكــر السياســي األمريكــي المعاصــر) ،مجلــة أهــل البيــت ،الســنة  12-العــدد  ،19جامعــة أهــل البيــت،
مــارس  ،2016ص .580 - 578
17- - Jonathan Grix & Donna Lee “Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging States: The Lure of the Politics of Attraction”, Global Society, vol.13, 2013, p 526.
 - -18الكتبــي ،ســالم :فخــر العروبــة (صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان القــدوة واإلنســان) ،الطبعــة األولــى،Maroc Media Communication :
المغــرب ،2017 ،ص .37
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إكسبو  2020دبي نموذج ألدوات القوة الناعمة اإلماراتية

 - -19أخبار الساعة ،ثقة دولية متزايدة باالقتصاد اإلماراتي ،العين اإلخبارية 5 ،يوليو  ،2017موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/3qqUWsv :
 - -20سالم الكتبي ،مرجع سابق.
 - -21محمــد بــن زايــد :الــدول ليســت بتعــداد ســكانها بــل بــإرادة شــعوبها والتاريــخ يشــهد ،جريــدة “االتحــاد” اإلماراتيــة 3 ،مــارس  ،2021موجــود علــى الرابــط التالــي:
https://bit.ly/3km7ZYc
 - -22محمد الصوافي ،اإلمارات ورحلة اكتشاف المريخ ،مرجع سابق.
 - -23أحمــد داود أوغلــو ،العمــق االســتراتيجي موقــع تركيــا ودورهــا فــي الســاحة الدوليــة ،مركــز الجزيــرة للدراســات ،2011 ،موجــود علــى الرابــط التالــيhttps:// :
bit.ly/32RHt3w
 - -24علي الجرباوي ،رؤية الصين لدورها العالمي ،مجلة “المستقبل العربي” ،العدد  ،509يوليو  ،2021مركز دراسات الوحدة العربية.
 - -25حــول تفصيــات تبنــي اإلمــارات أدوات القــوة الناعمــة منــذ تأسيســها ،وكيــف طبقــت بسياســاتها تعريــف ومفهــوم القــوة الناعمــة قبــل أن يتحــدث عنهــا جوزيــف نــاي
فــي إطــار نظــري عــام ،انظــر:
Adam Krzymowski, “The European Union and the United Arab Emirates as civilian and soft powers engaged in Sustainable
Development Goals”, Journal of International Studies, Vol.13)3), 2020, Foundation of International Studies, PP 45 – 47.
 - -26محمد الصوافي ،مكاسب استراتيجية كيف يعزز “إكسبو دبي” القوة الناعمة لإلمارات ،مرجع سابق.
 - -27هالة الحفناوي ،مرجع سابق.
 -28سعد محيو ،فرصة انتقالية لنهضة عربية جديدة ،صحيفة “الخليج” اإلماراتية 31 ،أغسطس  ،2010موجود على الرابط التاليhttps://bit.ly/31N2ETs :
 -29محمد الصوافي ،مكاسب استراتيجية كيف يعزز “إكسبو دبي” القوة الناعمة لإلمارات ،مرجع سابق.
30- Global Soft Power Index 2021, Brand Finance Network, P 88, accessible at: https://bit.ly/3GflHnP.
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