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مقدمة 

لقد تطّور العمل الدبلوماسي يف السنوات املاضية، والسيما بعد التطور احلاصل يف علوم 
التكنولوجيا، وثورة االتصاالت، واملعلومات، ووصلنا إىل ما يُعرف بالدبلوماسية الرقمية اليت مسّاها 
احلديثة يف هذا  واالتصاالت  التكنولوجيا  إذ سخرت  الدولية،  العالقات  بالثورة يف عامل  بعضهم 
الناس من املهام الرئيسة للدبلوماسية من الذين باتوا  التواصل مع عامة  اجملال، فأصبحت عملية 
حيرصون على عدم تفويت أي فرصة للتواصل فيما بينهم، إذ أحدثت التكنولوجيا نقلة نوعية كبرية 
يف العمل الدبلوماسي، وصار هذا املوضوع من القضايا اليت حتظى باهتمام الباحثي، فأجريت بعض 
الدراسات لنيل درجات علمية يف هذا اجملال، ومل يقتصر املوضوع على العمل الدبلوماسي وسرعة 
اإلجناز يف العصر الرقمي، بل أيضاً يف تدريب املوظفي على استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

واالتصاالت وتسخريها خلدمة الدبلوماسية.

التقليدية  الدبلوماسية  من  االنتقال  مرحلة  اليوم  تعيش  بأهنا  املعاصرة  للدبلوماسية  وينظر 
املتعارف عليها بوسائلها وأدواهتا املعروفة إىل دبلوماسية رقمية هلا أدوات جديدة ختتلف عن أدوات 
االعالم  »إن  بقوله:  ذلك  إىل  فليتشر  توم  لبنان  يف  بريطانيا  سفري  ويرى  التقليدية،  الدبلوماسية 
الدبلوماسي احلديث، وإنه ال ميكن إمهال مواطين  العمل  االجتماعي أصبح أمراً ال غىن عنه يف 
اإلنرتنت الذين أصبحوا جزءاً من املناقشات اخلاصة بالسياسة اخلارجية«1. ويقول فليتشر الذي 

1. نقال عن خالد بن إبراهم الرويتع: الدبلوماسية العامة الرقمية والسياسة اخلارجية، صحيفة الشرق األوسط، العدد 12785 ، 
29 تشرين الثاين، 2013.

الدبلوماسية في العصر الرقمي والتطور النوعي في 
الدبلوماسية التقليدية

د. محمد عدنان محمود *

*   دبلوماسي وأكادميي عراقي.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أُطلق عليه دبلوماسي تويرت )Twitter Diplomat(؛ ملا له من دور مهم يف تطوير االستخدام 
الدبلوماسية يف وسائل التواصل االجتماعي-: »إن استخدام وسائل التواصل االجتماعي أصبح 
على  والتأثري  والتحليل  املعلومات  عمليات مجع  تساعد يف  إهنا  إذ  الدبلوماسي  العمل  يف  مهماً 
النجاح  أنه ال ميكن  الدولية،  العالقات  القوى يف  توزان  بكتابه  ليتل  ريتشارد  االزمات«2. ويرى 
يف تلميع صورة الدولة واملسك بزمام الرأي العام الدويل والتأثري فيه واملسامهة يف صنعه وتشكيله 
دون امتالك اجهزة إعالمية وتواصلية قوية تساعد ليس فقط يف نشر األفكار وتسويق القيم وخلق 
اجلاذبية الثقافية، وإمنا أيضاً يف تأطري التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية اليت 
يشهدها العامل وتوجيها على وفق مصلحتها، وانطالقاً من منظومة قوهتا؛ كون املصلحة والقوة مها 

العاملي األساسيي املؤثرين يف العالقات الدولية3.

وميكن اإلشارة إىل بعض املعلومات العامة بشأن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف 
خمتلف دول العامل ومنها4:

يبلغ عدد سكان العامل حنو 7.5 مليار نسمة، ومن بينهم حنو 2.7 مليار، يستخدمون مواقع . 1
التواصل االجتماعي؛ أي: إن ما يقرب من 40 % من سكان العامل هم مستخدمون نشطون 

.Social Media بالفعل

تصفحهم . 2 يف  الذكية  اهلواتف  على  يعتمدون   )Social Media( ُمستخدمي  أغلبية  إن 

2- نقاًل عن سليمان صاحل : استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية العامة:
 https://units.imamu.edu.sa/، ص: 6.

3- نقاًل عن طالل راشد سامل احلارثي: الدبلوماسية من التقليدية اىل الرقمية، اجمللة العربية للنشر العلمي، أبو ظيب، العدد 15 
كانون الثاين www.ajsp.net ،2020، ص: 2.

4- فتيحة ليتم: الدبلوماسية اإللكرتونية بي الفاعلية وحمدودية التأثري، جملة شؤون األوسط، 2018، اجلامعة اللبنانية، كلية احلقوق 
والعلوم السياسية واإلدارية، ص: 116.
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للمواقع، ونسبة ضئيلة جًدا َتعتمد على أجهزة احلاسوب.

يبلغ عدد ُمستخدمي اإلنرتنت بشأن العامل أكثر من 50 % قياساً لعدد السكان، وحوايل . 3
التواصل  مواقع  أحد  األقل حساب واحد على  لديهم على  88 % من هؤالء األشخاص 

االجتماعي ويتصفحوهنا بشكل يومي.

مليار . 4  2 ُمستخدميه  يبلغ عدد  املواقع كافة، حيُث  بي  األشهر  هو  بوك  الفيس  موقع  يُعدُّ 
شخص. أما موقع تويرت فتصل عدد التغريدات يف الثانية الواحدة إىل حنو 6500 تغريدة؛ أي: 

ما يقارب من 550 مليوناً يف اليوم الواحد.

أواًل: مفهوم الدبلوماسية الرقمية ومناذجها العاملية

الفعلي لظهور  التأريخ  إىل  البداية اإلشارة  الرقمية يف  الدبلوماسية  يتطلب احلديث مفهوم 
عد كتاب  وميكن  الرقمية،  الدبلوماسية  تعاجل  اليت  األجنبية  فيها  مبا  املصادر  تندر  إذ  املصطلح، 
الدبلوماسية الرقمية: النظرية واملمارسة الصادر عام 2015 جملموعة من املؤلفي وللمحررين كورنيليو 
أن  على  الكتاب  أكد  إذ  واملوضوع،  املصطلح  مع  التعاطي  يف  مرجعاً  هوملس  وماركوس  جوال 
الدبلوماسية الرقمية هي شكل من أشكال الدبلوماسية العامة، وتنطوي على استخدام التكنولوجيا 
الرقمية ومنصات وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي للتواصل مع اجلمهور بطريقة غري مكلفة5. 
اخلارجية  السياسة  مشكالت  »بأهنا حل  الرقمية  الدبلوماسية  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  تعرف  إذ 
باستخدام اإلنرتنت«6. وهناك من يرجع تأريخ الدبلوماسية الرقمية إىل تأريخ أبعد من هذا بكثري 

5- وائل عبد العال: الدبلوماسية الرقمية ومكانتها يف اخلارجية الفلسطينية، حبث مقدم إىل جامعة بريزنت، مركز تطوير اإلعالم، 
2018، ص: 8-9.

6- نقاًل عن سليمان صاحل: استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية العامة:
 https://units.imamu.edu.sa/، مصدر سابق، ص: 6.
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وهو من تأريخ اعتماد التليغراف يف الرسائل بي القادة واملسؤولي، إذ قال اللورد باملريستون رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الربيطاين يف مخسينيات القرن التاسع عشر عند تلقيه أول رسالة تلغراف عبارته 

املشهورة »يا آهلي هذه هناية الدبلوماسية«7.
املتزايد  االستخدام  إىل  تشري  بأهنا  الرقمية  الدبلوماسية  وسيغيف  مانور  من  عَرف كل  وقد 
ملنصات وسائل التواصل االجتماعي من قبل دولة ما لغرض حتقيق أهداف سياستها اخلارجية وإدارة 
اسرتاتيجيتها، وأن الدبلوماسية الرقمية موجودة على مستويي وزارة اخلارجية وسفارات الدول بشأن 
اخلارجية  السياسة  رسائل  تفصل  أن  لألمم  ميكن  املستويي  هذين  على  العمل  خالل  ومن  العامل 
والعالمات التجارية لألمة مع اخلصائص الفريدة للمجتمع فيما يتعلق بالتأريخ والثقافة والقيم والتقاليد؛ 
وتشجعها  الدولة  سياسة  ترويج  إىل  هتدف  اليت  والصورة  اخلارجية  سياستها  قبول  تسهيل  وبالتايل 
وتعزيزها وتطويرها8. وتشري الدبلوماسية الرقمية بنحو أساس إىل املمارسات الدبلوماسية عرب التقنيات 
استخدام  تعريفاهتا  أبسط  يف  فهي  احملمولة،  واألجهزة  اإلنرتنت  ذلك  يف  مبا  والشبكات،  الرقمية 

اإلنرتنت وتقنيات االتصاالت املعلوماتية اجلديدة للمساعدة يف تنفيذ األهداف الدبلوماسية9.

فالدبلوماسية الرقمية هي امتداد وتطور يف العمل الدبلوماسي، وليست بدياًل عن الدبلوماسية 
بصيغتها االعتيادية أو التقليدية، فهي ال حتل حملها،  بل تتعايش مع الدبلوماسية التقليدية والرقمية 
وتتكامل مع بعضها البعض بداًل من التنافس معها، وميكن للدبلوماسية الرقمية وأنشطة اإلنرتنت 

ككل أن تساعد كثرياً يف عرض مواقف السياسة اخلارجية للرأي العام احمللي واألجنيب10.

7- Digital diplomacy e- diplomacy cyber diplomacy. www.diplomacy.edu.p 1
8- Olubukola s. adesina: foreign policy in an era of digital diplomacy,www.
tandfonline.com, p 4
9- Olubukola s. adesina: foreign policy in an era of digital diplomacy, www.
tandfonline.com , p 4
10- Olubukola s. adesina: foreign policy in an era of digital diplomacy, www.
tandfonline.com , p 2



7

الدبلوماسية يف العصر الرقمي والتطور النوعي يف الدبلوماسية التقليدية

وتنظر وزارة اخلارجية الفرنسية إىل الدبلوماسية الرقمية على أهنا امتداد للدبلوماسية مبفهومها 
التقليدي وتستند إىل االبتكارات وأنواع االستعمال النامجة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت11. 
الدبلوماسية  أن  املمارسي،  القرن احلادي والعشرين: دليل  وترى رنا كيشان يف كتابا دبلوماسية 
حيث  من  املتزايد  للتعقيد  نظراً  ومكثفة؛  ومتقلبة  االجتاهات  ومتعددة  األوجه  متعددة  أصبحت 

الفاعلون وموضوعات احلوار، ووسائط االتصال وتعدد األهداف12.

العاملي،  املستوى  على  الدول  أوائل  من  املتحدة  والواليات  وفرنسا  بريطانيا  من  وتعد كل 
ففي عام 2016 احتلت بريطانيا املركز األول عاملياً عرب جهود دائرة الدبلوماسية الرقمية يف وزارة 

اخلارجية الربيطانية، فيما احتلت فرنسا املرتبة الثانية، وجاءت الواليات املتحدة يف املركز الثالث.

إذ استخدمت الواليات املتحدة نوع من الدبلوماسية، وأطلقت عليه بالدبلوماسية االفرتاضية 
اليت تعين القيام بالعمل الدبلوماسي بطريقة افرتاضية من خالل استخدام التكنولوجيا احلديثة واإلنرتنت 
واستفادت منه لتوجيه رسائل إىل الشعوب اليت ال توجد لديها سفارات يف بلداهنا واستخدمته ضد 
إيران يف مدة معينة، وإن الدول ختتلف يف تسميتها للدبلوماسية يف العصر الرقمي، ففي الواليات 
املتحدة مسّيت بالكفاءة السياسية يف القرن احلادي والعشرين، ويف بريطانيا حتت اسم الدبلوماسية 
الرقمية، ويف روسيا حتت اسم الدبلوماسية اخلالقة، ويرى جون شولتز وزير خارجية أمريكا يف عام 
1985 أنه على الرغم من تطور الدبلوماسية الرقمية وسرعة إيصال التقارير اإلعالمية، إال أن التقارير 
الدبلوماسية ختتلف عن التقارير الصحفية واإلعالمية فهي ال غىن عنها لصاحب القرار، ففيها التحليل 

السياسي الذي خيتلف عما هو مكتوب يف اخلرب الصحفي13.

11- موقع وزارة اخلارجية الفرنسية / دائرة الدبلوماسية الرقمية.
12- نقاًل عن وائل عبد العال: الدبلوماسية الرقمية ومكانتها يف اخلارجية الفلسطينية، حبث مقدم إىل جامعة بريزنت، مركز تطوير 

اإلعالم، 2018، ص: 7.
13- حممد صاحل حممد : الدبلوماسية يف العصر الرقمي، دراسة لتطور الدبلوماسية يف القرن احلادي والعشرين، وزارة شؤون اإلعالم 
الرقمية .. قوة ناعمة  العامة  الدبلوماسية  البحريين، ط 1، 2016، ص: 105-104، وكذلك يُنظر يف ذلك طيايبة ساعد: 

جديدة، جملة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية جامعة حممد بو ضياف، املسيلة / 2017.
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الدبلوماسية اجليدة حسب شولتز ال تعتمد على مصادر صحفية، فحسب بل  فالتقارير 
ينبغي أن يكون هلا مصادرها األولية اخلاصة با سواء من املصادر الرمسية يف البلد املضيف أو عرب 
العالقات الشعبية اليت ينسجها الدبلوماسي مع مواطين ذلك البلد، فضاًل عن العالقات مع بقية 
الدبلوماسيي، وختتلف التقارير اإلعالمية عن الدبلوماسية، فاألخرية هتدف إىل نقل صورة كاملة 

وواضحة لصاحب القرار ليبين قراره14.

وترى وزارة اخلارجية اإلمريكية يف إطار احلديث عن الدبلوماسية الرقمية أن وسائل التواصل 
االجتماعي ال تساعد فقط يف وصولنا إىل مجهور عريض من الشباب، بل متكننا أيضاً من قياس 
سرعة ردود الفعل على التصرحيات السياسية، فهناك مكتب الدبلوماسية اإللكرتونية الذي طوره 
مصادر  إدارة  إىل  املكتب  ويتبع   ،office of diplomacy  2002 عام  يف  باول  كولن 
املعلومات ipm اخلاضع إلدارة نائب الوزير لشؤون اإلدارة، وقد تطور املكتب من ستة أشخاص 
يف عام 2003 إىل 80 موظفاً يف عام 2011 أكثر من نصفهم خمصصي للدبلوماسية الرقمية 
خلدمة  التكنولوجيا  تسخر  اليت  املبادرات  تبادل  عرب  األمريكية  الدبلوماسية  تطوير  أي:  فقط، 
الدبلوماسية، وتوفر اخلدمات االستشارية، وختلق الربامج لتسهيل تبادل املعلومات واالتصال فيما 
بينهم وبي العامل اخلارجي، وعملت الدبلوماسية األمريكية على تطوير برامج االمتحانات والقبول 
والرتشيحات من طريق مناذج متعددة مصصمة للقبول يف اخلدمة اخلارجية أو السلك الدبلوماسي 
ليكونوا أكثر استعداداً للعمل الدبلوماسي، وشكلت وزارة اخلارجية األمريكية أيضاً فريق التواصل 
الرقمي digital outreach teams مهمته خماطبة اجلمهور خارج الواليات املتحدة لإلجابة 

عن تساؤالت عن السياسة اخلارجية وتغيري أي معلومات غري صحيحة15.

14- حممد صاحل حممد، املصدر السابق، ص: 105.
  Digital Diplomacy: Theory and Practice: ذلك:   يُنظر يف  105، كذلك  نفسه، ص:  املصدر   -15

 Corneliu Bjola and Marcus Holmes
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فيما تبّنت وزارة اخلارجية األملانية عماًل جديداً يف هنجها الدبلوماسي والوظيفي يواكب التطور 
 Operations Open( العمليات املفتوحة العامل، يقوم على إنشاء غرفة  التقين احلاصل يف 
Room(، فحينما تكون هناك أزمة أو قضية للنقاش، حيضر كبار املسؤولي والدبلوماسيي، فضاًل 
عن شباب من أصحاب األعمال واملبدعي، والعلماء واملتخصصي، ويضاف إليهم صناع احملتوى 

واملؤثرون يف وسائل التواصل االجتماعي، للمشاركة يف معاجلة األزمة وإجياد احللول املناسبة هلا16.

يف حي حتدث الرئيس الروسي فالدميري بوتي عن أمهية الدبلوماسية الرقمية، وعّدها أهم 
أدوات السياسة اخلارجية األكثر فعالية، وحّث الدبلوماسيي الروس على استخدام التقنيات اجلديدة 

بنحو أكثر كثافة عرب منصات متعددة، مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتماعي17.

املتقدم عملت على تطوير بعض املصطلحات األساسية يف إطار  العامل  اجلدير بالذكر أن دول 
 The Leading Innovatorsالفهم اجلديد للدبلوماسية ومنها مصطلح )املبتكرون الدبلوماسيون
In Diplomacy(، وجاء هذا املصطلح على إثر املؤمتر الذي ُعقد يف مالطا بتشرين الثاين 2012 
حول االبتكار يف الدبلوماسية، الذي أكد فيه الباحثون أمهية االبتكار يف الدبلوماسية من جوانب خمتلفة، 
ذلك أن االبتكار حيتاج إىل رؤية ثقافية متميزة، وفهم للمتغريات العاملية، وكيفية استثمار الفرص اليت تتيحها 
هذه التغيريات، فاالبتكار يتناسب مع سرعة التغيري العاملي، وإن الدبلوماسي التقليدي الذي ينتظر أوامر 
سفريه أو وزير خارجيته ويعمل يف إطار الروتي املؤسس ال ميكن أن يواجه التغيريات العاملية السريعة بأفكار 
إبداعية، ومن بي املفاهيم اليت ظهرت يف املؤمتر املذكور هو الرتكيز على الثقافة الدبلوماسية االبتكارية، 

فهذه الثقافة تتناسب مع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتتجاوز الثقافة الدبلوماسية التقليدية18.

/https://www.alhurra.com 16- عمار بكار: دبلوماسيو املستقبل: مبدعون ورواد أعمال، نقاًل عن
17- شروق مستور: الدبلوماسية الرقمية ساحة جديدة تتنافس فيها األمم، آذار 2020:

 https://www.sasapost.com/، ص: 5.
 ،/https://units.imamu.edu.sa ،18- سليمان صاحل: استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية العامة

مصدر سابق، ص: 12-13.
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أما يف منطقة الشرق األوسط، فاحلديث عن الدبلوماسية الرقمية وتطورها يفرتض اإلشارة 
إىل )الكيان اإلسرائيلي( الدولة القائمة باالحتالل، اليت هي األخرى استثمرت كل طاقاهتا يف تقوية 
الدبلوماسية الرقمية لديها وأصبح هذا النوع من العمل موجهاً حنو املواطن العريب لتغذية ما تريد 
من ثقافة والعمل على ترويج سياستها لدى الشعوب العربية؛ وهذا األمر ال بد أن تنتبه له األنظمة 
السياسي والثقايف  التعاطي  الدول يف  له من أمهية كونه أصبح أحد أسلحة  العربية؛ ملا  السياسية 
واإلعالمي اخلارجي. إذ تشري بعض اإلحصاءات إىل أن »وزارة خارجية الكيان اإلسرائيلي احتفلت 
يف عام 2019 حبصوهلا على املرتبة الرابعة عاملياً كأقوى ارتباط رقمي مع العامل، ومتكنت إحدى 
صفحات التواصل االجتماعي اإلسرائيلية على الفيسبوك جبذب أكثر من 1.6 مليون متابع عريب، 
فيما بلغ عدد املتفاعلي مع القنوات اإلسرائيلية على شبكات التواصل مبختلف أنواعها ما يقارب 

من 220 مليون مواطن يف الدول العربية«19. 

بالدبلوماسية  متخصصة  دائرة  أنشأت  اإلسرائيلي  االحتالل  وزارة خارجية كيان  أن  يُذكر 
الرقمية، تكون مسؤوليتها عن استخدام الربامج واألدوات الالزمة لنشر الرسائل على وسائل التواصل 
االجتماعي بنحو ميكنها من التواصل مع عدد كبري من املستخدمي، فضاًل عن إنشاء قسم اللغة 
انشاء  الكيان حسن كعبية أن اهلدف من  الرمسي باسم خارجية هذا  العربية، إذ يشري املتحدث 
الدبلوماسية الرقمية هو عرض صورة )إسرائيل( احلقيقية حسب ادعائه حىت لو كانت أحياناً صعبة، 
ويشري إىل أنه قبل 10 سنوات مل تكن تربطهم أي عالقة مع الناس يف العامل العريب، ولكن ميكن 
اآلن الوصول إىل كل مواطن بفضل التكنولوجيا الرقمية، وإنه باإلمكان تغيري رأي االشخاص الذين 

يتابعون وسائل التواصل االجتماعي يف )إسرائيل(20. 

19- الدبلوماسية الرقمية إجادة إسرائيل الناجعة للتأثري على الشعوب، صحيفة الوقت اإللكرتونية، بريوت:
 http://alwaght.com/ar/News ص: 2.
20- وليد عبد العال، مصدر سابق، ص: 17-18.
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اجلدير بالذكر أن الدبلوماسية الرقمية للكيان اإلسرائيلي ال تعتمد على وزارة اخلارجية فحسب، 
بل على املسامهة األكثر فعالية فيها تقع على عاتق جيش االحتالل الذي يقوم بتجنيد الناشطي 
على شبكة اإلنرتنت الذين يتولون مهمة التواصل مع الشباب العريب عرب عدة حسابات، وحبرفية 
عالية لتغيري قناعات الشعوب تدرجيياً، وإن اتباع هذا النوع من الدبلوماسية للتعويض عن الضرر 
الذي حلق بالدبلوماسية التقليدية نتيجة املقاطعة اليت حلقت بذا الكيان سياسياً واقتصادياً وثقافيًا21.

أما على صعيد الدول العربية فما تزال السياسات اخلارجية للعديد من البلدان العربية ال تواكب 
التطورات يف جمال التكنولوجيا والتواصل، إذ إن نسبة احملتوى الرقمي العريب على الشبكة العاملية للمعلومات 
ال تتجاوز 3 % بينما تبلغ نسبة مستخدمي اإلنرتنت العرب 14.2 %، وهي نسبة تعد ضئيلة إذا ما 
قورنت باحملتوى الرقمي املعروض باللغات األخرى22. على الرغم من أن التوقعات املستقبلية تشري إىل 
احتماالت ختطي الدول العربية هذه النسبة لتصل إىل حوايل 7 % من املعدل العاملي البالغ 3.6 مليار 

مستخدم، وان معدل انتشار اإلنرتنت سيتجاوز 55 % قياساً بـ37.5 % يف عام 2014 23.

وبقدر تعلق األمر باستخدام الدبلوماسية الرقمية عربياً، تعدُّ دول جملس التعاون اخلليجي 
لتقنية املعلومات، إذ جاءت البحرين يف املرتبة االوىل بعد ان سجلت  اكثر الدول العربية تطبيقاً 
74.15 % من معدالت استخدام شبكة النرتنت، وحصلت الكويت على أعلى نسبة انتشار 
يف اهلواتف النقالة حبصوهلا على 194.62 %، فيما جاءت اإلمارات يف املرتبة األوىل فيما يتعلق 
مبؤشر األداء اإللكرتوين العريب حبصوهلا على نسبة 67.35 %. وقامت وزارة اخلارجية والتعاون 
اإلماراتية بإطالق مبادرة حتت مسمى الدبلوماسية الثقافية الرقمية وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة 

وتنمية املعرفة، للتعريف باملعامل الثقافية والرتاثية24. 

21- الدبلوماسية الرقمية، إجادة اسرائيل، مصدر سابق، ص: 2.
22- حممد صاحل حممد، مصدر سابق، ص: 149-150.

23- املصدر نفسه، ص: 156.
24- طالل راشد احلارثي ، مصدر سابق ، ص: 14.
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وعلى وفق اإلحصاءات العاملية بشأن استخدام منصات التواصل االجتماعي عربياً يف جمال 
الدبلوماسية الرقمية على املستوى الرمسي، فيعد وزير الدولة للشؤون اخلارجية اإلمارايت أنور قرقاش 
التعبري عن مواقف دولته يف  الرقمية يف  الدبلوماسية  الذين استخدموا  العرب  املسؤولي  من أكثر 
القضايا اإلقليمية والدولية، وبرز ذلك بنحو واضح يف أثناء األزمة مع قطر والتصعيد الدبلوماسي 
املتبادل بي قطر من جهة واإلمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة أخرى وصواًل إىل املقاطعة 
الشاملة25. وإىل جانبه كان وزير خارجية البحرين السابق واملستشار احلايل مللك البحرين خالد بن 
أمحد آل خليفة، إذ تشري اإلحصاءات نشره أكثر من 13 ألف تغريدة على حسابته يف تويرت، مث 

يأيت بعده وزير خارجية لبنان السابق جربان باسيل بـ11 ألف تغريدة26. 

وال بد من اإلشارة إىل أن معدل استخدام اإلنرتنت يف الدول العربية وحىت االفرتاض جداًل 
بارتفاع نسبته لدى بعض املؤسسات الرمسية، ومنها وزارات خارجية بعض الدول، ال يعين أن هناك 
تطوراً حقيقياً يف جوهر العمل الدبلوماسي الرقمي كما هو احلال يف الدول املتقدمة اليت قطعت 
أشواطاً كبرية يف املضمون واحملتوى الذي تقدمه يف التعاطي مع التطور التكنولوجي وانعكاسه على 
العمل الدبلوماسي »إذ إن حمتوى العمل الدبلوماسي الرقمي يف عموم البلدان العربية ال يتعدى 
األخبار الروتينية حول نشاط لوزير خارجية أو مسؤول يف الوزارة، دون التطرق إىل تفاصيل ما يدور 
يف اجتماعات أو لقاءات معينة جيريها مع نظرائه من الدول األخرى، وال يُقصد بذلك بطبعية احلال 

املعلومات السرية واحلساسة وإمنا املعلومات اليت ميكن أن تنشر لإلعالم«27.

25- مركز اخلليج للدراسات االسرتاتيجية: الدبلوماسية الرقمية وتأثريها على الصراع العريب اإلسرائيلي، لندن، شباط 2019، 
ص: 5.

26- حممد صاحل حممد ، املصدر السابق، ص: 164-165.
27- املصدر نفسه، ص: 161.
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ثانياً: مزايا الدبلوماسية الرقمية

ميكن اإلشارة إىل عدة مزايا تدفع الدول لتبين هنج الدبلوماسية الرقمية واعتمادها يف سياستها 
العامة، ومن تلك األهداف:28

البشرية . 1 ثرواهتا  وتسخري  العالقة،  ذات  املوارد  إلدارة  الدولة كافة  دوائر  بي  اجلهود  تضافر 
ثلى لتحقيق املصاحل الوطنية خارج احلدود.

ُ
الستخدامها بالطرق امل

احلفاظ على التواصل مع اجلماهري يف العامل االفرتاضي وتسخري أدوات االتصال اإللكرتوين لالستماع . 2
إليهم والتواصل معهم والتأثري عليهم إليصال الرسائل الرمسية للدولة عرب الشبكة اإللكرتونية.

االستفادة من التدفق اهلائل للمعلومات واستخدامها يف عملية صنع السياسات املوجهة إىل . 3
اجلمهور واملساعدة على توقع احلركات االجتماعية والسياسية الناشئة واالستجابة هلا.

 إنشاء آليات رقمية لالستفادة من اخلربات واملوارد اخلارجية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية . 4
لتوثيق العالقة مع مواطين البلد يف ساحة عمل تلك البعثات.

إنشاء قنوات اتصال شخصية مباشرة مع املواطني املسافرين واجلاليات املقيمة يف خمتلف البلدان.. 5

التعبري . 6 حبرية  تتمثل  أهداف  من  لذلك  ملا  وجمانياً؛  مفتوحاً  اإلنرتنت  إلبقاء  التقنيات  إنشاء 
والدميقراطية، وتقويض االستبداد يف احلكم.

28- ينظر يف ذلك وائل عبد العال، الدبلوماسية الرقمية ومكانتها يف السياسة اخلارجية الفلسطينية، مصدر سابق ، ص: 11، 
وكذلك:

Olubukola s. adesina: foreign policy in an era of digital diplomacy, 
www.tandfonline.com , p4 
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وفضاًل عن ذلك هناك مزايا أخرى ترتبط بالدبلوماسية الرقمية واحلاجة اليها يف ظل التطور 
تدفق  سرعة  يف  االتصال  وسائل  تطور  ساعد  إذ  العمل،  يف  السرعة  ومنها  العامل،  يف  احلاصل 
املعلومات بي البعثات ومركز وزارة اخلارجية، وأصبح بإمكان رئيس البعثة تلقي التعليمات يومياً، 
فضاًل عن قلة التكاليف إذ إن التكنولوجيا احلديثة يف جمال االتصاالت تتمثل بتكلفتها املنخفضة 
إىل حد كبري، وأمكن للدبلوماسية الرقمية التفاوض املباشر باستخدام وسائل االتصال احلديثة دون 
احلاجة للسفر الذي يكون مكلفاً جداً والسيما يف الدول األقل منواً، يضاف إىل ذلك اتساع تأثري 
الدبلوماسية من خالل القدرة على إرسال الرسائل الدبلوماسية خالل وقت قصري جداً وميكن أن 

تصل لعموم الرأي العام حول أي قضية سواء أكانت عاملية أو حملية29.

ثالثاً: حتديات وسلبيات الدبلوماسية الرقمية

الكثري  تغيري  إىل  وأدى  الدبلوماسية  صاحب  الذي  التكنولوجي  التطور  من  الرغم  على 
من أدوات العمل اخلاصة با، إال أن الدبلوماسية اإللكرتونية إن صحت التسمية أيضاً واجهت 
املسؤولي  مستوى  على  والرمسية  الشخصية  احلسابات  بي  التعاطي  بطريقة  تتعلق  انتقادات، 
للدول وتوجهاهتا،  الرمسية  املواقف  الشخصية وبي  اآلراء  والتداخل بي  التنفيذيي والدبلوماسيي 
العاملية،  لالوضاع  ومسؤوليها  الدولة  نظرة  يف  عليها  يُبىن  واآلراء  املواقف  هذه  إذا كانت  وفيما 
فضاًل عن أن الدبلوماسية الرقمية أو دبلوماسية التواصل االجتماعي تفتقد إىل اللغة الدبلوماسية 
واللباقة املعتادة يف التعامل الدبلوماسي املباشر املعروف يف الدبلوماسية التقليدية، وفضاًل عن ذلك 
للقرصنة  بالقرصنة واالخرتاقات اإللكرتونية عرب تعرض حسابات املسؤولي  تتعلق  هناك سلبيات 
واالخرتاقات، إذ سبق لوزيرة اخلارجية األمريكية السابق هيالري كلنتون أشارت إىل السلبيات اليت 
التواصل  املتطورة يف  الدبلوماسية، وكثرة استخدام األجهزة  العمل  التكنلوجي على  التطور  خيلفها 

29- ينظر يف ذلك حممد صاحل حممد، مصدر سابق، ص: 203.
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السياسي واحملادثات، إذ أشارت يف كتابا خيارات صعبة إىل ذلك بالقول: »كنا نتلقى خالل سفرنا 
إىل بلدان حساسة، كروسيا، حتذيرات من مسؤويل األمن الوزاري؛ لرتك هواتف البالك بريي وحواسيبنا 
احملمولة؛ مما يعين أي وسيلة تواصل مع العامل اخلارجي يف الطائرة، مع التأكد من نزع بطارياهتا لتجنب 
قيام االستخبارات األجنبية بفضح ما يف داخلها، كنا حىت يف اجللسات الوطنية، نقوم بأعمالنا يف ظل 
تدابري وقائية صارمة، منتبهي إىل املكان والزمان اللذين نقرأ فيهما املواد السرية ونستخدم تكنولوجياتنا، 

وكانت إحدى وسائل محاية املواد قراءهتا داخل خيمة شفافة يف غرفة الفندق«30. 

وميكن اإلشارة إىل أنواع أخرى من السلبيات اليت تواجه هذا النوع من الدبلوماسية، ومنها 
عدم وجود قانون دويل يؤطرها وغياب العادات والتقاليد اليت ميكن أن تؤسس لعالقات دولية رقمية 
متوزانة، فضاًل عن بروز فاعلي من غري الدول كفاعلي دبلوماسيي وبنحو مكنهم من أن يكونوا 
جزءاً مؤثراً يف العالقات الدبلوماسية الدولية؛ وهو ما يعين أن الدولة مل تعد الفاعل الوحيد يف صنع 

السياسة اخلارجية واصبحت هناك جهات عدة غريها ميكن أن تقوم باملهام الدبلوماسية31. 

وميكن يف هذا اإلطار إجياز أهم التحديات والسلبيات اليت تواجه عمل الدبلوماسية الرقمية، ومنها:

العمل . 1 يف  ومتداخلة  أطراف كثرية  وجود  بسبب  األحيان؛  بعض  يف  القرار  اختاذ  صعوبة 
الدبلوماسي والعالقات الدولية، فأصبح على صانع القرار أن يراعي السرعة ووسائل اإلعالم 
واالتصال اليت ميكنها أن تكون عامل ضغط عليه يف بعض األحيان الختاذ قرار سريع بشأن 

قضية ما، وقد يكون هلذا القرار بكذا طريقة تداعيات سلبية ونتائج عكسية32.

وت، ط 5، 2018،  30- مذكرات هيالري كلينتون خيارات صعبة، ترمجة مرياي يونس، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، ب�ي
ص: 533-534.

31- وليد حسن احلديثي: الدبلوماسية الرقمية ووسائل التواصل احلديثة وامهيتها يف العمل السياسي والعالقات الدولية، حبث مقدم 
إىل الندوة الفكرية ملعهد احلوار العريب للتجديد، حزيران https://arabrenew.org ،2019/ ص: 3.

32- حممد صاحل حممد، مصدر سابق، ص: 219.
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األمن اإللكرتوين وهو يتمثل باالخرتاقات اإللكرتونية للوثائق الدبلوماسية والربقيات اليت تصل . 2
إىل البعثات أو إىل مسؤولي يف دول أخرى متتاز بطابعها السري33.

التكنولوجيا احلديثة من قبل اجلماعات اإلرهابية، ال خيفي أن اجلماعات اإلرهابية . 3 استثمار 
التواصل االجتماعي وشبكة  التكنولوجي واستخدم وسائل  التقدم  بنحو كبري من  استفادت 
اإلنرتنت وعدد من التطبيقات احلديثة على اهلواتف الذكية يف جتنيد عناصرها وتنفيذ خمططاهتا 
املتحدة يف أكثر من قرار هلا يف جملس األمن بذا الشأن ومنها  اإلرهابية وقد نبهت األمم 
القرار 2395 و2396 يف عام 2017 حول األمن واالستقرار ومواجهة التهديدات اإلرهابية 
اللذين أشارا إىل موضوع استخدام اإلرهابيي للتكنولوجيا احلديثة، فضاًل عن كلمة وزيرة الدفاع 
اإليطالية يف مؤمتر حوار املنامة يف تشرين األول 2018، اليت أشارت بوضوح فيها إىل الفضاء 

اإللكرتوين واإلرهاب، ودعت إىل تبين اسرتاتيجية مواجهة إلكرتونية بذا اخلصوص34.

رابعاً: الدبلوماسية الرقمية يف ظل تفشي وباء كورونا

من  املختلفة  الدولية  واملنظمات  العامل  لدول  الدولية  والعالقات  اخلارجية  السياسة  تأثرت 
تداعيات وباء كورونا، وانعكس ذلك يف توقف العديد من النشاطات الدبلوماسية بي دول العامل 
وإلغاء املؤمترات الدولية واإلقليمية فيها؛ مما اضطرها إىل التعامل بآلية جديدة للمواكبة والتواصل، 
إذ اعتمدت يف أنشطتها الدبلوماسية على خاصية conference Video، وقد أشارت جملة 
Foreign Policy إىل الصعوبات اليت تواجه العمل الدبلوماسي يف زمن كورونا، وقالت إنه 
يف األسبوع األول من إبريل، أمضى جملس األمن أسبوع من املداوالت املكثفة بشأن الربوتوكوالت 
اليت  تتطلب إجراء االجتماعات الرمسية فقط يف غرفة خاصة مبقر األمم املتحدة، وعلى الرغم من 

33- حممد صاحل حممد، مصدر سابق، ص: 221.
34- مؤمتر حوار املنامة، قمة األمن اإلقليمي 15، املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية، كانون األول: 2018.  
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موافقة الدول األعضاء باجمللس على آلية عقد االجتماعات عرب الفيديو، فإن املناقشات اإللكرتونية 
الدول اخلمس  التوافق بي  ما أعاق  السياسي األوسع الذى غالباً  الكثري إلهناء اجلمود  مل تفعل 
األعضاء، وفرض وباء كورونا قيوداً جديدة على املهنة الدبلوماسية، فالدبلوماسيون ال يستطيعون 
املستوى،  رفيعة  تبادالت  تنظيم  أو  خارجية  برحالت  القيام  أو  وشخصي  مباشر  بنحو  اللقاء 
واضطرت اخلدمات األجنبية عرب العامل يف أداء جزء كبري من عملها إلكرتونياً، عرب شبكات غري 
مؤمنة، وأصبحت االجتماعات الثنائية عن بُعد على املستوى السياسي شائعة، وسادت املؤمترات 
متعددة األطراف عرب zoom، ويف ظل احتماالت استمرار هذا الوضع  إىل وقت غري معلوم رمبا 
يتجاوز السنتي، فإن التساؤل املطروح بشأن ما إذا كانت تلك الرتتيبات اليت أطلقت عليها اجمللة 
مصطلح »دبلوماسية زووم« هل ستصبح هي احلالة املعتادة يف التعامل الدويل، وكيف ميكن أن 
يكون هلا تأثري على العالقات الدولية أم إهنا ستكون جمرد ظاهرة عارضة تتالشى مع انتهاء الوباء35.

واالجتماعات  اللقاءات  من  عدد  عقد  إىل  أدت   zoom دبلوماسية  أن  بالذكر  اجلدير 
املهمة ومنها اجتماع الدول املصدرة للنفط أوبك، الذي أسفر عن التوصل إىل  قرار خلفض اإلنتاج، 
وعلى الرغم من عقد بعض االجتماعات من خالل التواصل املرئي بي دول العامل، إال أن األمم 
املتحدة مل تُقر إىل اآلن منصة حمددة لالجتماعات القادمة يف ظل تفشي هذا الوباء، إذ إن املنصة 
أزمة باختالف سرعة اإلنرتنت  املتحدة ستواجه  الدول بشأهنا، فاألمم  اتفاق  اجلديدة حتتاج إىل 
بي العامل، فضال عن موضوع الرتمجة على وفق اللغات الست املعتمدة لدى األمم املتحدة، وإن 
االجتماعات حتتاج إىل وجود ومشاركة خرباء سياسيي وفنيي؛ وهذا األمر قد يصعب توفره يف ظل 

املنصات اإللكرتونية.

35- نقال عن رمي عبد احلميد: هل تستمر دبلوماسية زووم بعد كورونا، أيار 2020، جملة اليوم السابع:
/https://www.youm7.com 
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اجلدير بالذكر أن هناك بعض االجتماعات مل تؤد إىل نتائج مرضية، إذ كانت إىل حد ما 
اجتماعات فديوية شكلية تبادل خالهلا الرؤساء الكلمات عرب االتصال املرئي ومنها قمم جمموعيت 
حقيقية  مفاوضات  إجراء  صعوبة  عن  فضاًل  حمددة،  قرارات  عن  الفيديو  عرب  والعشرين  السبع 
واالخنراط يف نقاش حقيقي دون تواصل بشرى وحمادثات جانبية، وحىت القدرة على فهم لغة اجلسد، 
االتفاقيات  للكثري من  التفاصيل األخرية  فإن  متعددة األطراف،  قمة  املثال: يف أي  فعلى سبيل 
يتم التوصل إليها عادة عرب الدبلوماسية الشخصية بي القادة، اليت تتطلب مناقشات خاصة وغري 
فمن  اإلنرتنت،  من خالل  حتقيقها  يصعب  قد  وهذه املسائل  االجتماعات،  هامش  على  رمسية 
فإن  اجملموعات،  بي  اآلخر  اجلانب  بديناميات  الشعور  أو  اجلسد  ولغة  اجلانبية  احملادثات  دون 
الدبلوماسيي سيعانون للوصول إىل فهم أعمق، وأن العوائق التكنولوجية مثل القدرة على االتصال 
واللغة واملنطقة الزمنية جتعل منصات اإلنرتنت مكاناً غري موثوق فيه للمفاوضات احلساسة للوقت، 

وتؤثر يف القدرة على التوصل إىل اتفاق على اجلوهر.

بي  الشخصي  االتصال  عرب  نتيجتها  وأدت  جنحت  مفاوضات  إىل  اإلشارة  هنا  وميكن 
األطراف املفاوضة وأغلب املفاوضات إن مل يكن مجيعها مل تكن حصيلة اللقاءات العلنية فحسب، 
وإمنا نتيجة للقاءات سرية خارج األضواء وخلف الكواليس ومفاوضات اللحظات األخرية هي اليت 
تؤدي إىل النتائج امللموسة ومنها على سبيل املثال املفاوضات بشأن إطالق سراح ثالثة أشخاص 
احتجزهتم إيران عام 2010، واشتباهها بكوهنم جواسيس لصاحل اإلدارة األمريكية آنذاك، وهذا 
ما أشار إليه وزير اخلارجية األمريكي األسبق جون كريي يف كتابه )كل يوم هو إضافة(، إذ اشار 
يف هذا األمر إىل الشخصية العمانية سامل اإلمساعيلي، وهو املبعوث اخلاص للمغفور له السلطان 
قابوس بن سعيد، إذ أجرى سامل دوراً مهماً يف إطالق سراح احملتجزين بعد سلسلة من احلوارات 
واللقاءات اليت أجرها بنحو مباشر مع اجلانبي اإليراين واألمريكي بتكليف من السلطان الراحل 
قابوس؛ وهنا ميكن القول إن عملية إطالق سراح احملتجزين ما كانت لتتم بذه السرعة لو كان زمنها 
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يف زمن انتشار الوباء حالياً، ويف ظل الدبلوماسية االفرتاضية واالتصال املرئي، وما ينطبق على هذا 
املوضوع ينطبق على مفاوضات أخرى، كالتفاوض حول امللف النووي اإليراين والدور الذي أدته 

األطراف املشاركة واتصاالهتا املباشرة مع بعضها بعضاً وصواًل إىل توقيع هذا االتفاق36. 

ويبدو -على وفق ما أشار له كريي- أن سامل اإلمساعيلي استثمر جناحه يف التفاوض بشأن 
احملتجزين ليساعد بدور أكرب يف التفاوض بشأن االتفاق النووي اإليراين، وهذا األمر له مصداقيته؛ 
كون الدبلوماسية العمانية بقيت يف فرتات طويلة فاعلة يف ختفيف حدة التوترات بي العديد من الدول 
اليت شهدت أزمات يف منطقة اخلليج، سواء تلك اليت تكون طرفها إيران أو األزمات األخرى، كاألزمة 
القطرية مع بعض دول اخلليج؛ وهذا يؤكد أمهية التواصل والتفاوض املباشر لنجاح املهام الدبلوماسية.

خامساً: رؤية يف تطوير الدبلوماسية الرقمية يف العراق

إن اجلهد العاملي املنصب على تطوير الدبلوماسية الرقمية، ومن خمتلف وزارات ومؤسسات 
دول العامل مبا فيها منطقة الشرق األوسط تتطلب أن نويل املوضوع أمهيته  والعمل على ترسيخه 
سواء على مستوى مؤسسات الدولة بنحو عام أو على مستوى وزارة اخلارجية وقنواهتا األساسية 

املتمثلة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

شعوب  مستوى  على  االتصاالت  تكنولوجيا  استخدام  بشأن  املنشورة  اإلحصاءات  إن   
دول املنطقة وعلى وفق إحصاءات شركة )STATISTA( لعام 2017، تشري إىل أن »عدد 
مواطين دول الشرق األوسط حوايل 280 مليون، من بينهم 154 مليوناً يستخدمون اإلنرتنت، 
و100 مليون يستخدون الفيسبوك، فضاًل عن وسائل التواصل االجتماعي األخرى مثل التويرت 
واالنستغرام، وإن الغالبية العظمى من هؤالء هم من جيل الشباب«37، والعراق هو جزء من هذه 

36- جون كريي: كل يوم هو إضافة، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، ط 1، 2019، ص: 550.
37- وائل عبد العال، مصدر سابق، ص: 12.
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مبا جيري  التواصل االجتماعي، وهم األكثر تأثراً  لوسائل  احلالة، فالشباب هم األكثر استخداماً 
حول العامل عرب ارتباطهم بالشبكة اإللكرتونية؛ وبالتايل فإن تصميم منصات رقمية موثوقة العادة 
بناء الدولة ووفق املصلحة الوطنية العليا تعد مطلباً اساسياً وجوهرياً لتوحيد الرؤى حول األهداف 

العامة للدولة واليت ميكن أن توحد املواطني حوهلا مبختلف فئاهتم العمرية ومشاربم االجتماعية.

وميكن يف هذا اإلطار اإلشارة إىل عدد من املقرتحات ومنها:

املنطقة إنشاء دوائر . 1 املتقدمة منها وحىت دول  العامل سواء  دأبت غالبية وزارات خارجية دول 
وأقسام تعىن بالدبلوماسية الرقمية، ويف ظل الظروف الدولية احلالية والرتكيز على االتصال املرئي 
واللقاءات الدبلوماسية غري املباشرة، قد يتطلب األمر إنشاء قسم معين بالدبلوماسية الرقمية 
توضع له أهداف حمددة؛ وذلك باالعتماد على جتارب دول العامل، فضاًل عن متكي السفراء 
ورؤساء البعثات تطوير حساباهتم الشخصية وتوثيقها، وتطوير احلسابات الرمسية للبعثات، وميكن 
أن يتم ذلك عرب إعداد دليل للعناصر األساسية يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي، مع 
اعتماد نوعية وسائل التواصل األكثر انتشاراً يف كل بلد من ساحات عمل البعثة جلعل اخلطاب 

الدبلوماسي أكثر سرعة يف الوصول وحتقيق الغاية من نشر التعليقات أو التغريدات. 

أمهية توافر عدد من املزايا يف العمل الدبلوماسي الرقمي لدى املعنيي يف العراق ومنها: سرعة . 2
العمل، وإيصال املعلومة واستالمها، تكلفة أقل، زيادة الشفافية يف العالقات الدولية، اتساع 
الصغرية  الدول  تأثري  زيادة  األطراف،  خمتلف  مع  التفاعل  حتقيق  الدبلوماسية،  تأثري  نطاق 

واملتوسطة، وتقليل الروتي يف العمل.

ضبط . 3 درجات  أقصى  بااللتزام  تتمثل  اجملال  هذا  يف  الدبلوماسي  العمل  متطلبات  أهم  من 
النفس، وعدم االنفعال يف الرد حىت ال يقع يف اخلطأ، وهو ما خيرج الوضع عن حالة التفاعل 
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اإلجيايب إىل ما ميكن أن نسميه حبالة التفاعل السليب وينبغي باملقابل للدبلوماسي أن يتفهم 
الوضع واحلالة اليت جتعل مواطناً على سبيل املثال يتحدث عن إساءة معاملة أو تأخري معاملة 

ما بسبب الروتي اإلداري أو عدم التنسيق أو غريها من األسباب.

أمهية استثمار دور منظمات اجملتمع املدين والنشطاء السياسيي حول العامل لدعم توجهات . 4
السياسة اخلارجية عرب وسائل االتصال االجتماعي، وهناك شخصيات وجهات عراقية هلا دور 
مهم يف بعض بلدان العامل ميكن التواصل معها واطالعها بي مدة وأخرى على سياسة الوزارة، 

وتقوم هذه بالنشر يف خمتلف الوسائط واإلفصاح عن هذه األعمال والسياسات.

إن الدبلوماسية اإلعالمية اصبحت مسألة مهمة يف الوقت احلاضر، وهي أصبحت جزءاً من . 5
الدبلوماسية العامة؛ هلذا عملت بعض وزارات اخلارجية يف الدول الكربى واملتوسطة على خلق 
إدارات وأقسام إدارية ضمن هياكلها تعىن فقط بالدبلوماسية اإلعالمية، إذ تؤمن هذه الدول 
بالدور الكبري الذي ميكن أن يؤديه اإلعالم يف خدمة الدبلوماسية، وحتقيق أهدافها، ويف الوقت 

نفسه يؤثر اإلعالم على صانع القرار؛ فيكون بذلك شريكاً يف العمل الدبلوماسي.

إعادة النظر باملواقع اإللكرتونية ملؤسسات الدولة، إذ إن هناك بعض املعلومات حول العراق . 6
تتمثل باإلحصاءات املركزية كاالستثمار، والتنمية البشرية، والسياحة، وغريها من املفاصل غري 

احملدثة اليت حتتاج إىل معلومات جديدة من وزارة التخطيط ومن الوزارات املعنية.

أمهية السرعة يف احلصول على التعليمات وهو يف االجتماعات الرمسية عرب رسالة نصية على . 7
اهلاتف، وهذه مسألة مهمة حققت بعض الدول فيها تقدماً ملحوظاً والسيما يف املفاوضات 
املتعددة أو الثنائية، وتبنت اسرتاتيجيات والسيما من طريق غرف عمليات مشرتكة بي وزارة 
الفنية واملؤسسات ذات الصلة  التفاوضي، والوزارات  املعنية والوفد  الدولة، والسفارة  خارجية 

حي يكون املوضوع فيه جوانب تشريعية وقانونية أو فنية متخصصة.
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إن مهمة صانع السياسة اخلارجية ومنفذها أصبحت أكثر تعقيداً يف عصر الثورة املعلوماتية . 8
بصفته أحد األطراف الفاعلة يف صنع السياسة اخلارجية للدولة؛ وعليه أن يتخذ قرارات صعبة 
حتت ضغط العامل، ووسائل التواصل االجتماعي، وهو هنا حيتاج إىل أدوات متكنه من ذلك، 

ومن أمهها دوائر الوزارة والبعثات اليت تزوده باملعلومات الدقيقة والسريعة.

وربطها حسب موضوعاهتا مع . 9 إلكرتونياً  التفاهم  الوثائق واالتفاقيات ومذكرات  أمهية أرشفة 
وزارات الدولة.

التفكري يف موضوع الدبلوماسية االفرتاضية، أي الوصول إىل دول ليس لدينا متثيل دبلوماسي . 10
معها ملخاطبة مجهورها ومؤسساهتا وتعريفها بالسياسة العراقية، وهذا مهم للحاجة إىل دعم 

تلك الدول يف توجهات العراق الدولية.

أصبحت املفاوضات عرب اإلنرتنت إحدى وسائل العمل الدبلوماسي اجلديد بي الدول . 11
للمفاوضات الشخصية املباشرة، إذ يف حال جنحت األوىل تنطلق الثانية. ومن فوائد  متهيداً 
التفاوض  أثناء  يف  تربز  وال  عليها  مسيطراً  تكون  االنفعاالت  أن  اإلنرتنت  عرب  املفاوضات 
أثر سليب يف جناح  لالنفعال  يكون  أوقات كثرية  ففي  الشخصي،  التفاوض  كما حيصل يف 
املفاوضات، ولكن يف التفاوض الصعب مع اجلهات النظرية عرب اإلنرتنت ميكن كسب الوقت 
واملراجعة وامتصاص الغضب، ميكن أن تايت اللقاءات املباشرة لتعزز ما مت التوصل إليه حىت 

تنجح املفاوضات وهو أسلوب جديد تعتمده الدول اليت بينها ملفات شائكة.

تتثمل واحدة من حتديات الدبلوماسية الرقمية بصعوبة اختاذ القرار؛ بسبب كمية املعلومات . 12
الكبرية املتوافرة واحلاجة ملعرفة دقتها وضرورة اختاذ قرارات سريعة غري متسرعة، وهذا مت من طريق 
املوازنة لتلبية متطلبات الرأي العام، وبي التأين يف عملية اختاذ القرار وجتنب التسرع أو نسيان 
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أي معطيات، فاملعادلة صعبة بي السرعة والتسرع وهي معادلة حيتاجها أي قيادي، ويف أي 
مكان ومنها القيادي املسؤول عن صنع القرار السياسي اخلارجي.

كيف ننجح يف زيادة التأثري الدبلوماسي على املتلقي يف شبكة التواصل االجتماعي، وهذا . 13
يتم -على سبيل املثال- بالقدرة على االقناع وتتطلب استخدام الصورة والفيديو لتدعيم األقوال 
أو التغريدات، ويؤدي الصدق يف الطرح دوراً كبرياً يف تعزيز التأثري الذي يتحقق عرب استخدام 

وسائل التواصل االجتماعي، فبث أخبار كاذبة سرعان ما نكشف يف عصر اإلنرتنت.

أما على صعيد العمل اليومي يف وزارة اخلارجية لعله من املهم اإلشارة إىل موضوع الربط . 14
اإللكرتوين بي ديوان الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وهي مسألة مهمة قد حنتاجها يف 
الظروف احلالية أكثر من أي مرحلة زمينة سابقة والسيما مع انتشار فايروس كورونا، وتعطل 
دوام مؤسسات الدولة بي مدة وأخرى، فالربط اإللكرتوين يساعد يف إنشاء مظلة واحدة بي 
الدوائر املعنية والبعثة على املستوى املايل واإلداري والقنصلي وسرعة االستجابة إلكرتونياً دون 
تأخري، وهذا النهج اعتمدته عدة وزارات خارجية مبا فيها الدول العربية، إذ ميكنه أن يقلل 
الروتي يف العمل، وحيقق أكرب قدر من اإلجناز مع املواطني يف ساحة عمل كل بعثة، واختزال 

فرق التوقيت بي العاصمة والبعثة يف ساحة العمل.

ويف هذا اإلطار لعل من املهم استثمار دائرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واملوظفي . 15
العاملي يف هذه الدائرة والفنيي العاملي يف البعثات من أجل العمل على مواكبة التطور التقين 
الوزارة وبقية مؤسسات  الربط اإللكرتوين بي  العامل والعمل على تطوير منظومة  احلاصل يف 
الدولة ذات الصلة بعمل الوزارة من جهة والوزارة والبعثات العراقية يف اخلارج من جهة أخرى.
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واالقتصادي . 16 السياسي  العراق  واقع  عن  وحمدثة  متكاملة  بيانات  قاعدة  إنشاء  أمهية 
والتنموي والثقايف واالجتماعي لالستفادة منه يف عمل وزارة اخلارجية وحتديث بيانات الدوائر 
والبعثات واليت حتتاج إليها باستمرار يف أثناء التواصل مع اجلهات الدولية النظرية هلا والسيما 
التنموية،  الطبيعة  ذات  القرارات  وصياغة  األطراف،  املتعددة  واملفاوضات  االجتماعات  يف 
واالقتصادية، واالجتماعية، إذ إن وجود هكذا معلومات حمدثة تفيد البعثات الدبلوماسية يف 
سرعة التفاعل، والتواصل، وإبداء الرأي، والدخول يف مناقشات ملا حيتاجه العراق من األطراف 

الدولية عند صياغة أي مشروع قرار أو تبين موقف لقضية عاملية معينة. 


