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 مقدمة:  

كانت من نتائج تطور تكنولوجيا االتصال ظهور أشكال من الدبلوماسية من أمهها الدبلوماسية 

، وهذا يعين ظهور دبلوماسية عاملية جديدة يستخدم فيهاا النطاطا    الرقمية والدبلوماسية اإللكترونية

واملنظمات اخلاصة والعامة والقادة السياسيون واجلمهور العام وسائل التواصل االجتماعي مثل فيس بوك 

وتويتر، باإلضافة إىل كل اإلمكانيات اليت توفرها اإلنترنت لنطر األفكار وبنا  العالقات الثقافية علا   

 وى العاملي وتطكيل الصور الذهنية والتأثري عل  اجلماهري. املست

والدبلوماساية   Twiplomacyلذلك ظهرت مفاهيم جديدة منها الدبلوماسية عا  تاويتر   

، وهذه املصطلحات تعين أن هناك جماالت جديادة  Facebook diplomacyباستخدام الفيس بوك 

عن كيفية استغالل أدوات اإلنترنت مثل وساائل  ملمارسة الدبلوماسية، وأن كل دولة البد أن تبحث 

 التواصل االجتماعي يف ممارسة الدبلوماسية . 

ولذلك يهدف هذا البحث إىل تقدمي رؤية لتطوير اساتخدام الادول لطابكات التواصال     

 االجتماعي يف دعم نظمها الدبلوماسية الوطنية ولبنا  صورهتا عل  املستوى العاملي. 

يهدف البحث لإلجابة عنه هو كيف ميكن أن تستخدم الدول وسائل  والسؤال األساسي الذي

التواصل االجتماعي يف تطوير دبلوماسية املواطن والدبلوماسية الثقافية وبنا  صورهتا الذهنية وتطاكيل  

 عالقاهتا طويلة املدى مع الطعوب. 

  .أواًل: دبلوماسية الشعوب يف عصر جديد

يات جديدة، أمهها ظهور فاعلني جدد يف تطكيل العالقات تعرضت الدبلوماسية التقليدية لتحد

بني الطعوب والدول. فالدبلوماسية التقليدية ميارسها دبلوماسيون حمترفون ومؤهلون ومهنيون، وتقاوم  

 عل  السرية، وتركز عل  العالقات الثنائية بني الدول. 

ات يف قضايا ذات طابع لكن يف أواخر الثمانينيات تزايد دور الطعوب يف الضغط عل  احلكوم

عاملي مل تعد الدبلوماسية التقليدية قادرة عل  التعامل معها، وفتح اجملال لطكل جديد من الدبلوماساية  

 .  Global diplomacyهو الدبلوماسية العاملية 
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 سبتم    16ذلك عل  اتفاقية مونتريال اليت مت توقيعها يف  Benedickيطبق بنديك 

التاريخ يطكل بداية لعصر جديد حيتاج إىل دبلوماسية جديادة   م، حيث يرى أن هذا1987

، حيث مت توقيع بروتوكاول مونترياال   Ozone diplomacyأطلق عليها مفهوم دبلوماسية األوزون 

 للمحافظة عل  طبقة األوزون، و التقليل من استخدام العناصر الكيميائية اليت تؤدي إىل تآكلها. 

لنوع جديد من املطاكل اليت هتدد العامل، وتعابريا  عان إدراك   كانت هذه االتفاقية استجابة 

 حلقيقة أن العوامل البيئية تطكل خطرا  عل  كل الطعوب. 

شكل ذلك حتديا  للدبلوماسية التقليدية، كما أدى إىل أن تصبح قضية السيادة القومية حمل شك 

را  عل  األرض، فهذه األنططة احمللياة  عندما تطكل القرارات احمللية واألنططة اليت تقوم هبا الدولة خط

 ميكن أن يكون هلا آثار عاملية. 

كما ظهر دور جمموعات املواطنني اليت جتمعت يف املنظمات البيئية اليت قامت بدور مهام يف  

 .(1)التوعية العامة باألخطار، وشكلت ضغطا  عل  احلكومات، وأثرت عل  الرأي العام

 دبلوماسية القرن احلادي والعطرين، وأمهها:  أوضحت هذه االتفاقية بعض مالمح

 دور املواطنني يف الضغط عل  احلكومات.  .1

 ارتباط الدبلوماسية بالتأثري عل  الرأي العام.  .2

 توسيع نطاق الدبلوماسية عل  املستوى العاملي، وظهور فاعلني جدد.  .3

  .ثانيًا: دبلوماسية املستقبل

ر جمموعات املواطنني والرأي العام يف دبلوماساية  إذا كانت اتفاقية مونتريال قد أوضحت دو

املستقبل، فإنه منذ توقيع تلك االتفاقية ظهرت الكثري من العناصر اجلديدة أمههاا تطاور تكنولوجياا    

االتصال الذي أدى إىل توسيع جمال العمل الدبلوماسي، وجتاوز الدور الرمسي التقليادي للسافارات،   

لتقليديني يف تطكيل العالقات الثنائية بني الدول، ولكاي ناتمكن مان    ووظيفة الدبلوماسيني املهنيني ا

التعرف عل  مالمح دبلوماسية القرن احلادي والعطرين فإننا البد أن حناول اإلجابة عل  سؤالني مهمني 

 مها: 
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ما دور املواطن يف دبلوماسية املستقبل، وما موقعه بني الفاعلني يف تطكيل العالقات بني الدول  .1

 افات. والثق

املستقبل، وكيف ميكن أن تتطاور هاذه   ما الوسائل احلديثة اليت يتم استخدامها يف دبلوماسية  .2

 الوسائل. 

 ثالثًا: دور املواطن يف دبلوماسية املستقبل. 

تزايد دور املواطن يف تطكيل العالقات بني الدول، لذلك ظهر مفهاوم دبلوماساية املاواطن    

Citizen diplomacy  املسار الثاين أو دبلوماسيةSecond track diplomacy اليت يعرفها ديفز ،

وكوفمان بأهنا مجع املهنيني وقادة الرأي واألفراد املؤثرين احلاليني واملستقبلني من اجملتمعات اليت يادور  

صل إىل حل له، وكيفية حتقيق التعاون يف بنا  لفهم آليات تقليل الصراع أو التوبينها صراع للعمل معا  

 .(2)م والتنمية املطتركةالسال

لكن األمر أوسع بكثري من تعريف ديفز وكوفمان الذي يركز عل  العملية املنظمة الساتغالل  

 جهود املواطنني املؤثرين يف حل الصراعات، وهي عملية مرحلية. 

فتطكيل العالقات طويلة املدى بني الدول والثقافات أصبحت حتتاج إىل العملياات املنظماة   

جهود املواطنني، باإلضافة إىل املبادرات الفردية واإلبداع يف استخدام وسائل االتصال وأنواعه الستغالل 

لبنا  الصور الذهنية للدول والطعوب، ونطر ثقافة الدولة وقيمها وتطكيل قوهتا الناعمة، والتأثري علا   

 اجتاهات الرأي العام. 

مواطنني أفراد مبواطنني من دول أخرى  لذلك ظهر مفهوم الدبلوماسية الطعبية اليت تعين اتصال

والقيام جبهود فردية ختدم مصاحل دولتهم ، ويطمل ذلك نطاقا  واسعا  من األنططة اليت يستطيع األفاراد  

القيام هبا لتوثيق الروابط بني األفراد واجملتمعات لتحقيق أهداف الدبلوماسية العامة، ومن ذلك التفاعال  

 .(3)ني الطعوبالرقمي الذي يطمل العالقات ب
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وبنا  عل  ذلك فإن الفرد له احلق ويتحمل املسئولية يف املساعدة عل  تطكيل عالقات الدولة 

، إذا كان ذلك يعين فتح اجملال للمواطنني للمطاركة يف بنا  العالقات بني الدول والطعوب، (4)اخلارجية

 سية الطعبية أو دبلوماسية املواطن. فإنه أيضا  يعين تطوير األدوار والوظائف اليت تقوم هبا الدبلوما

لذلك يرى اجمللس الثقايف ال يطاين أن الدبلوماسية الطعبية تعين بنا  الثقاة واملطااركة باني    

 People- to – Peopleالطعوب من خالل تبادل املعرفة واألفكار، وأن االتصال باني الطاعوب   

communication (5)تمع العامليمهم لتحقيق االستقرار واالزدهار يف اجمل. 

هذا يعين أن الدبلوماسية الطعبية تعين فتح اجملال ملطاركة نطاق واساع مان املاواطنني ذوي    

 االهتمامات والتخصصات واملهارات املختلفة للقيام بوظائف تتجاوز عمل الدبلوماسية التقليدية. 

 Multiعااد   دبلوماسية متعاددة األب ل ايف ضو  ذلك فإن الدبلوماسية الطعبية تكون أساس

Layered diplomatic process    فهي ال تطكل بديال  للدبلوماسية التقليدياة الرمسياة، ولكناها ،

 تكمل دورها، وتعمل لبنا  عالقات طويلة املدى مع الطعوب. 

 كما أن ذلك يفتح اجملال إىل ما يطلق عليه ديفاز وكوفماان مهنياة دبلوماساية املاواطن     

Professionalization of the field of citizen diplomacy   وهذا يعين أنه البد من التأهيال

العلمي واملهين لعدد كبري من املواطنني خاصة أولئك الذين ميتلكون مهارات وختصصات علمية وإنسانية 

للقيام بوظائف الدبلوماسية العامة والطعبية، فهؤال  يطكلون جز ا  مهما  من رأس املاال االجتمااعي   

ن يسامهوا بطكل كبري يف زيادة قوهتا الناعمة وبنا  صورهتا الذهنية وعالقاهتاا طويلاة   للدولة، وميكن أ

 املدى مع الطعوب.. ولكن كيف؟ 

 رابعًا: وسائل جديدة للدبلوماسية العامة. 

من الواضح أن تطور تكنولوجيا االتصال قد فاجأ مجيع الدول وفرض عليهاا الكاثري مان    

 مامها الكثري من الفرص. التحديات، ويف الوقت نفسه فتح أ

ل الدبلوماسي، وتطوير كل أناواع الدبلوماساية،   ممن أهم هذه التحديات ضرورة تطوير الع

فهذا التطور فتح اجملال لظهور أنواع جديدة من الدبلوماسية تعددت مسمياهتا واملصطلحات اليت حتاول 
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-Eلدبلوماساية اإللكترونياة   أو ا Digital diplomacyتوصيفها ومن أمهها الدبلوماسية الرقمياة  

diplomacy  ولكن ما الدبلوماسية الرقمية؟ 

ياساة اخلارجياة   تعرف وزارة اخلارجية ال يطانية الدبلوماسية الرقمية بأهنا حل مطكالت الس

 . باستخدام اإلنترنت

فايس  والدبلوماسية باستخدام ال Twiplomacyويتفرع من الدبلوماسية الرقمية الدبلوماسية ع  تويتر 

 .  Facebook diplomacyبوك 

وهذه املصطلحات تعين أن هناك جماالت جديدة ملمارسة الدبلوماسية، وأن كل دولة البد أن 

 تبحث عن كيفية استغالل أدوات اإلنترنت مثل وسائل التواصل االجتماعي يف ممارسة الدبلوماسية. 

 جتارب عاملية.  –خامسًا: الدبلوماسية الرقمية 

 لربيطانية يف الدبلوماسية الرقمية:  التجربة ا-أ

أنطأت وزارة اخلارجية ال يطانية مكتب الدبلوماسية الرقمية الذي يقوم بالكثري من األنطاطة  

استخدام اإلنترنت، وهناك قدر من االتفاق عل  أن وزارة اخلارجية ال يطانية كان هلاا  اليت تعتمد عل  

وتطويرها، وذلك حتت تأثري توم فليتطر السفري ال يطااين يف  دور قيادي يف ممارسة الدبلوماسية الرقمية 

لبنان الذي ساهم يف تطوير االستخدام الدبلوماسي لوسائل التواصل االجتماعي حياث أطلاق علياه    

، مث انتطر هذا املفهوم ليطري إىل وظيفة جديدة هي الدبلوماسي الاذي  Twiplomatدبلوماسي تويتر 

 تويتر مع متابعيه.  يطارك يف تبادل الرسائل ع  

وتعت  جتربة السفري ال يطاين فليتطر جتربة مهمة حيث كان من متابعيه رئيس الوزرا  اللبنااين  

وأثرت تغريداته عل  الكثري من قيادة الرأي واجلمهور، ولذلك يعت  هلذا السفري دور مهام يف تطاوير   

 االستخدام الدبلوماسي لوسائل التواصل االجتماعي. 

تطر أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي أصبح مهما  يف العمل الدبلوماسي حيث ويرى فلي

 أهنا تساهم يف عمليات مجع املعلومات والتحليل والتأثري عل  األزمات. 

 كما تستخدم وسائل التواصل االجتماعي فيما يلي: 
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الوسائل يف مجاع   متابعة التطورات والتنبؤ هبا حيث استخدمت وزارة اخلارجية ال يطانية هذه .1

 املعلومات والتأثري عل  الفاعلني واملؤثرين. 

تطكيل السياسة اخلارجية للدولة، حيث مت استطارة املواطنني حول بعض قضاايا السياساة    .2

 اخلارجية حبيث تكون هذه السياسة مع ة عن اجتاهاهتم. 

م حيث يعت  تفاعل فليطتر حتديد العناصر املؤثرة والفاعلة من قيادة الرأي والتأثري عل  اجتاهاهت .3

ملا ميكن أن حتققه الدبلوماسية الرقمية بطاكل  مع املؤثرين يف لبنان ودول عربية أخرى منوذجا  

 عام. 

االتصال واملطاركة يف السياسة اخلارجية حيث يقوم وزير اخلارجياة ال يطااين باستفاضاة     .4

 .sessions Online Question and answer(1)جلسات سؤال وجواب عل  اإلنترنت 

مع ذلك فإن آفاق الدبلوماسية الرقمية أك  بكثري من عملية االستخدام الرمسي الذي متثال يف  

التجربة ال يطانية، ذلك أن الدبلوماسي الرمسي يظل إبداعه يف التواصل مع اجلمهور حمكوماا  بأساس   

يظل تأثريه قصري املادى. أماا   السياسة الرمسية للدولة، وحدود العالقات الثنائية لدولته. وعل  ذلك 

العالقات طويلة املدى فإنه تطكلها جمموعات املواطنني الذين ميكن تنظيمهم يف شابكات واقعياة أو   

افتراضية، أو منظمات إقليمية أو دولية أو روابط علمية أو مهنية، وهؤال  يتميزون بقدرة أكا  علا    

ملواطنني يف الدول األخرى الذين يطتركون معهم احلوار والتفاعل ع  وسائل التواصل االجتماعي مع ا

 يف االهتمام بقضايا إنسانية أو عاملية. 

لذلك فإن الدبلوماسية الرقمية تتجاوز التجربة الرمسية لوزارة اخلارجية ال يطانية بالرغم مان  

 العمل أمهية دراستها، وما كطفته  هذه التجربة من إمكانيات الستخدام وسائل التواصل االجتماعي يف

الدبلوماسي، كما أهنا تتجاوز التجارب الرمسية لكل الدول، ويعت  أهم ما تكطف عنه هذه التجرباة  

ضرورة تأهيل الدبلوماسيني الستخدام وسائل التواصل االجتماعي مع اجلماهري وقادة الرأي يف الادول  

 لدول األخرى. األخرى والتأثري عليهم لصاحل دوهلم أو لبنا  صورة إجيابية لدوهلم يف ا
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 جتربة االحتاد األوروبي يف الدبلوماسية الرقمية:  -ب

الدبلوماسية الرقمية بالدبلوماسية الثقافياة حياث يارى أن     أما االحتاد األورويب فإنه قد ربط

الدبلوماسية الرقمية أصبحت إستراتيجية جديدة هتدف إىل توفري إمكانيات الوصول إىل املضمون الثقايف 

تطكيل طرق جديدة للمطاركة التفاعلية مع اجلمهور العاملي، ويهدف االحتاد إىل استخدام األورويب، و

 .(7)الدبلوماسية الرقمية لتسهيل الوصول إىل ثقافاته املتعددة ع  العامل وحتقيق التعاون بني الثقافات

 digital platformsلذلك قام االحتاد األورويب يف السنوات األخرية بتطوير منصات رقمياة  

للمحافظة عل  التراث الثقايف األورويب وتطويره ونطره، واستخدام هذا التراث بعد حتويله إىل أصاول  

 قومية رقمية إىل صناعات إبداعية، واستخدامه لتطوير التفاعل مع اجلمهور املتنوع. 

اد ويرى االحتاد األورويب: إنه يف عصر املعلومات تطورت الدبلوماسية الرقمية يف دول االحتا 

األورويب كوسيلة جديدة وقوية يتمكن بواسطتها املواطنون العاديون والفنانون واملنظمات الثقافية من أن 

 .(8)يصبحوا سفرا  نططني لثقافاهتم

بذلك يفتح االحتاد األورويب اجملال لتطوير الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية الثقافية، فااملواطن  

ولته، ولكنه ميكن أيضا  أن يكون سفريا  لثقافته يعمل علا  نطارها   ميكن أن ال يكون فقط سفريا  لد

والدفاع عنها، واإلبداع يف إنتاج أفكار جدية نابعة من هذه الثقافة، وزيادة القوة الناعمة لدولته عان  

 طريق زيادة جاذبية هذه الثقافة. 

لتطوير النوعني معا ، كماا   هذا الربط بني الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية الثقافية يفتح اجملال

 يفتح اجملال لتطوير الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الطعبية، وبنا  عالقات طويلة املدى بني الطعوب. 

كما فتح االحتاد األورويب اجملال لتطوير الدبلوماسية الرقمية، حيث أصبحت وسائل االتصال اجلديادة  

املختلفة خللق بيئة تطاركية ع  احلدود، كما تتيح إمكانيات توفر فرصا  لالتصال التفاعلي بني األطراف 

 .(9)لتدفق املنتجات الثقافية يف اجتاهني، وليس يف اجتاه واحد كما كان حيدث من قبل
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هذا يعين أن الدبلوماسية الرقمية تفتح اجملال لتبادل ثقايف غري رمسي ع  وسائل التواصل االجتماعي يقوم 

فر فرصا  لثقافات مل تكن تستطيع يف القرن العطرين أن تصل إىل اجلمهور، كماا  به املواطنون، وهذا يو

 ميكن أن تكسر السيطرة الغربية عل  تدفق املنتجات الثقافية. 

وبطكل حمدد فإن الدبلوماسية الرقمية وربطها بالدبلوماسية الثقافية، وتوسيع دور املواطنني يف 

املنتجات الثقافية يفتح اجملال أمام الثقافة العربية واإلساالمية  استخدام وسائل التواصل االجتماعي لنقل 

لزيادة قوهتا الناعمة عل  مستوى العامل، وزيادة وجودها يف اجملال العام العاملي، وذلاك عنادما ياتم    

استثمار الثروة البطرية العربية واإلسالمية من قادة الرأي والعلما  واملهندسني والطباب لالتصال بطكل 

ر بأك  عدد ممكن من اجلماهري باستخدام وسائل التواصل االجتمااعي واملنصاات واملنتاديات    مستم

 الثقافية الرقمية واملواقع اإللكترونية. 

كما أشار االحتاد األورويب إىل جانب مهم هو أن الدول األوروبية تتنوع ثقافاهتا لكنها جياب  

لوهبا املتميز، وتستخدمها يف بنا  عالقاهتا اخلارجياة،  أن تتبىن أهداف الدبلوماسية الرقمية األوروبية بأس

 ويف التأثري الثقايف عل  اجلمهور اخلارجي. 

وهذا يعين أن الدول اليت تطترك معا  يف ثقافة واحدة ميكن أن تقوم بأدوار متنوعة، وباستخدام 

ات الدولة مع دول أخرى، أساليب مبدعة لنطر الثقافة عامليا ، وضمان تدفق املنتجات الثقافية لبنا  عالق

 ويف الوقت نفسه زيادة قوة الثقافة املطتركة. 

ومواطنو كل دولة ميكن أن يقدموا إبداعهم عل  وسائل التواصل االجتماعي مبا حيقق اهلادف  

 العام وهو نطر الثقافة ومنظومة القيم املطتركة. 

ية يف استخدام الدبلوماسية يف ضو  ذلك أشار االحتاد األورويب إىل جتارب بعض الدول األوروب

 الرقمية لنطر الثقافة األوروبية. 

وأشار االحتاد األورويب إىل التجربة ال يطانية يف استخدام الدبلوماسية الثقافية والدبلوماساية  

الرقمية، حيث قالت ريز فورجان رئيسة جملس الفنون اإلجنليزي: إن وسائل االتصال الرقمياة متكان   

من الوصول إىل مجاهري جديدة، وأهنا تساعد يف نقل الفنون إىل نطاق أوساع مان   املؤسسات الثقافية 
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اجلمهور عل  املستوى العاملي، وحنن حنتاج إىل أن نفتح كنزنا الثقايف للجمهور، وأن نساتخدم هاذه   

 الوسائل لنقل الفنون إىل مجهور أوسع. 

ماسية الثقافية من ناحياة وتطاوير   ربط االحتاد األورويب أيضا  بني الدبلوماسية الرقمية والدبلو

االقتصاد، حيث قال االحتاد يف تقريره أن االهتمام بالدبلوماسية العامة، واستخدام وساائل التواصال   

 Creativeاالجتماعي إلقامة عالقات دائمة مع الطعوب عن طريق االهتمام باالقتصااد اإلباداعي   

economy  . 

ام الدبلوماسية الرقمية والثقافياة يف تاأمني موقاع    وأشار االحتاد إىل طموح بريطانيا الستخد

 .  Digital Knowledge economiesل يطانيا كدولة قائدة يف اقتصاديات املعرفة الرقمية 

ولذلك فإن بريطانيا تطور إطارا  رقميا  فعاال  يف الصناعات اإلبداعية عن طريق زيادة إمكانيات 

لرقمية، ويف ضو  ذلك تعمل بريطانيا عل  تطاوير وساائل   الوصول إىل الثقافة ع  وسائل االتصال ا

اجتماعية متعددة االجتاهات كمصدر للمعلومات لتعزيز وجودها يف االقتصاد العاملي، ولذلك فإهنا تعمل 

عل  زيادة التعاون الثقايف الدويل، ويعمل اجمللس الثقايف ال يطاين عل  تطوير التفاعل يف اجتاهني عا   

 .(15)اإلنترنت

 ويتضح من ذلك ما يلي: 

أن الدولة جيب أن تستخدم ثروهتا البطرية يف عملية التفاعل مع اجلمهور اخلارجي ع  وسائل  .1

 التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت لنقل ثقافتها إىل هذا اجلمهور وزيادة قوهتا الناعمة. 

اجلماهري يف الدول األخرى  إن املواطنني الذين يطاركون يف نقل ثقافة الدولة ع  اإلنترنت إىل .2

 يسامهون يف زيادة قوة الدولة االقتصادية، ويف تأمني وجودها يف اقتصاديات املعرفة الرقمية. 

يف بنا  عالقات طويلة املدى ماع الطاعوب   إن الدبلوماسية الرقمية ميكن أن تقوم بدور مهم  .3

ولة ملواطنيهاا يف الدبلوماساية   تتجاوز العالقات الثنائية بني الدول، وبالتايل فإن استخدام الد

الرقمية يزيد وجودها السياسي واالقتصادي والثقايف عل  املستوى الدويل، ولاذلك يطماح   
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االحتاد األورويب إىل استخدام كل إمكانيات دوله يف استخدام الدبلوماسية الرقمية لنطر الثقافة 

 األوروبية وحتويلها إىل أساس القتصاديات املعرفة الرقمية. 

يف ضو  ذلك ميكن أن نفهم ما يعنيه ديفز وكوفمان بأن الدبلوماسية الرقمية تساهم يف زيادة و

، حيث أن استخدام الدولة لثروهتا البطرية يف نقل ثقافتها إىل اجلمهور (11)رأس املال االجتماعي للدولة

جملاالت، وبالتايل فاإن  اخلارجي والدفاع عن هذه الثقافة يفتح للدولة آفاق جديدة لزيادة قوهتا يف كل ا

املواطنني الذين يقومون بعملية االتصال والتفاعل ع  اإلنترنت يطكلون رأس املال االجتماعي للدولة، 

 وكلما زاد عدد املواطنني الذين يقومون هبذا االتصال يزداد وجود الدولة يف اجملال العام العاملي. 

 جتارب عاملية أخرى:   -جـ

األمريكية فقد قامت فيها وزارة اخلارجية مببادرة القرن احلادي والعطرين أما الواليات املتحدة 

للكفا ة السياسية هبدف تدريب الدبلوماسيني األمريكيني وتطجيعهم عل  استخدام وسائل التواصال  

 .  International dialogueاالجتماعي خللق حوار عاملي 

وماسيني األمريكيني لوساائل التواصال   وأدت هذه املبادرة إىل نتائج مهمة يف استخدام الدبل

االجتماعي مثل تويتر ويف سبوك يف عملهم اليومي، وهو ما أدى إىل أن يصل عدد متابعي صافحات  

 مليون متابع.   26وزارة اخلارجية األمريكية عل  الفيس بوك وتويتر إىل 

مريكياة إىل  ولذلك يرى رونالد بارلس إن هذه املبادرة أدت إىل حتويل وزارة اخلارجياة األ 

 .(12)إم اطورية عاملية

هذا يعين أن التجربة األمريكية تضيف جانبا  مهما  يكمل صورة الدبلوماسية الرقمية، وهي أن 

وزارات اخلارجية ميكن أن تطور قدرات دبلوماسييها الرمسية للتواصل مع اجلمهور ع  صفحات تويتر 

 ري إىل مدى النجاح الذي حققته يف جذب اجلماهري. والفيس بوك، وأن عدد املتابعني هلذه الصفحات يط

كما يعين ذلك أيضا  أن الدبلوماسية الرقمية حتولت إىل علم له تطبيقاته العملية، وميثل إمكانيات لتأهيل 

 الدبلوماسيني للتفاعل مع اجلمهور ع  وسائل التواصل االجتماعي. 
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يني عل  اساتخدام الدبلوماساية   يف ضو  ذلك قدمت بعض الدول جتارب لتدريب الدبلوماس

الرقمية باعتبارها تطكل جانبا  مهما  من دبلوماسية املستقبل. حيث قامت سويسرا بترتيب جمموعة مان  

م حتت عنوان يوم الدبلوماسية اإللكترونية وقد شاارك يف هاذه   2012نوفم   16الندوات بدأت يف 

رنت عل  مهنة الدبلوماسية وكيف ميكان أن  من الدبلوماسيني هبدف دراسة تأثري اإلنت 100الندوات 

يعمل الدبلوماسيون يف عصر اإلنترنت، وقد عرض املندوب السويسري الادائم يف األمام املتحادة    

الكسندر فاسل اخل ة السويسرية يف استخدام األدوات اإللكترونية لتنسيق مبادرات دبلوماسية ثنائياة،  

استخدام هذه األدوات، ألهنا هاي الايت ستطاكل     وهو ما يؤكد ضرورة تدريب الدبلوماسيني عل 

 .(13)مستقبل الدبلوماسية

يوضح ذلك أن الدول قد أدركت أمهية الدبلوماسية الرقمية وضرورة تدريب دبلوماسييها عل  

استخدامها لزيادة قوهتا الناعمة وتطكيل عالقاهتا باجلمهور. لكن األمر ال يتوقف عند حدود استخدام 

 من أمهية ذلك. سائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع اجلماهري بالرغم الدبلوماسيني لو

 سادسًا: االبتكار واإلبداع يف الدبلوماسية الرقمية: بناء ثقافة دبلوماسية جديدة. 

إن اإلنترنت وتطور وسائلها االتصالية االجتماعية فتحت اجملال لظهاور ناوع جدياد مان     

ريب عل  االبتكار، فهذه الدبلوماسية الرقمية اإللكترونية حتتاج إىل الدبلوماسيني حيتاجون إىل نوعية التد

عقليات ابتكارية، ولذلك كان من بني املصطلحات املهمة اليت ظهارت خاالل العاامني األخرييان     

 .  The Leading Innovators in diplomacy"املبتكرون الدبلوماسيون" 

حول االبتكار يف الدبلوماسية، وقد أكد م مؤمتر 2012نوفم   20-19وقد عقد يف مالطا يف 

 فيه الباحثون عل  أمهية االبتكار يف الدبلوماسية من جوانب خمتلفة ومن مناظري دولية متعددة. 

متميزة، وفهم للمتغريات العاملية، وكيفياة اساتغالل   تاج إىل رؤية ثقافية ذلك أن االبتكار حي

 لضرورة يتناسب مع سرعة التغيري العاملي، والدبلوماساي الفرص اليت تتيحها هذه التغريات، فاالبتكار با

التقليدي الذي ينتظر أوامر سفريه أو وزير خارجيته ويعمل يف إطار الروتني املؤسس ال ميكن أن يواجه 

 التغريات العاملية السريعة بأفكار إبداعية. 
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حلديثاة، وأن  لذلك أكد الباحثون يف مؤمتر مالطا عل  أن االبتكار ضارورة للدبلوماساية ا  

مع البيئة السياسية الدولية اليت تتغري بطكل سريع، لكن يف الوقت نفساه  الدبلوماسيني البد أن يتكيفوا 

ات من أمهها كيف حنقق التوازن مع التحديات اليت ختلفها طبيعة فإن احلاجة إىل االبتكار تواجهها حتدي

 .(14)املهنة الدبلوماسية مثل السرية والثقافة الدبلوماسية التقليدية

وكان من بني أهم املفاهيم اليت ظهرت يف املؤمتر الدويل للدبلوماسية االبتكارية يف مالطا مفهوم 

واالتصال، وتتجاوز  قافة تتناسب مع تطور تكنولوجيا املعلوماتالثقافة الدبلوماسية االبتكارية، فهذه الث

الثقافة الدبلوماسية التقليدية. من أهم ما جيب أن تتجاوزه الثقافة الدبلوماسية االبتكارية اإلطار الرمساي  

ال وتوكويل الذي تتم يف سياقه الدبلوماسية التقليدية، فالدبلوماسية االبتكارية تعتماد علا  الانظم    

 صالية احلديثة وهي بطبيعتها غري رمسية. االت

يضاف إىل ذلك أن هناك حاجة لالبتكار يف الربط بني البحث العلمي واملمارسة الدبلوماساية  

 وحتقيق التكامل بينهما.  

هذا التكامل هو الذي ميكن أن يوفر لدبلوماسية املستقبل القدرة عل  حتقيق نتاائج ليسات   

ستمرارية، وتتناسب مع تعدد الفاعلني يف العالقات الدولية والنظاام  سريعة، لكنها أكثر قدرة عل  اال

 العاملي. 

ذلك أن البحث العلمي هو الذي ميكن أن يوفر للدبلوماسيني إمكانيات تطوير قدراهتم علا   

 بنا  عالقات دولية تقوم عل  استغالل املعطيات الثقافية وفهم املزاج العام للطعوب. 

أقامتها وزارة اخلارجية السويدية أكد املطاركون عل  أمهية أن يدرك  يف ندوة ستوكهومل اليت

 Culture of digitalالدبلوماسيون أن الثقافة الدبلوماسية اجلديدة تقوم علا  املطااركة الرقمياة    

participation  فالعمل الدبلوماسي مل يعد حكرا  عل  الدبلوماسيني املهنيني الذي حصلوا عل  تأهيل

 .(15)ا  للثقافة التقليدية القدمية اليت تقوم عل  ممارسة الدبلوماسية يف السياق الرمسيوتدريب طبق
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فكل فرد ميكن اآلن أن يكون دبلوماسيا ، والدبلوماسية أصبحت مفتوحة وتقوم عل  التفاعال  

يف لذلك حيتاج الدبلوماسيون إىل مناهج تعليمية وتدريبية جديدة تزيد قدراهتم علا  التعامال    واحلوار

 إطار ذلك السياق املفتوح للعمل الدبلوماسي. 

ويف الوقت نفسه فإن الدولة اليت تكتفي بتادريب كوادرهاا الدبلوماساية املهنياة فقاط،      

واستخدامهم يف صياغة عالقاهتا اخلارجية سوف ختسر كثريا  يف املستقبل.. أما الدولة اليت تريد أن تزيد 

ا يف العامل اجلديد فإهنا البد أن تقوم بتدريب الكثري من أفرادهاا  قوهتا الناعمة ومكانتها الدولية ودوره

القادرين عل  التأثري يف اجلمهور واحلوار مع اآلخرين والتفاعل معهم، وأن يقوم هذا التدريب عل  ثقافة 

 دبلوماسية جديدة تقوم عل  االبتكار واإلبداع. 

بقوة يف املؤمترات الدولياة   Creative diplomacyلذلك ظهر مفهوم الدبلوماسية اإلبداعية 

اليت أصبحت تع  عن حالة حبث عن أساليب جديدة يف بنا  العالقات الدولية، والتأثري عل  اآلخارين.  

 Networkedوالدبلوماسية اإلبداعية تعين كيف تقوم الدولة مبمارسة الدبلوماسية يف عامل متطاابك  

worldلرمسي بثقافته الدبلوماسية التقليدية أن حيقاق نتاائج   ، ويف هذا العامل لن يستطيع الدبلوماسي ا

تتناسب مع تلك اليت ميكن أن حيققها فاعلون يستطيعون إدارة احلوار واملطااركة الرقمياة والتفاعال    

  باستخدام أدوات الثورة االتصالية واملعلوماتية. 

 عل  استخدام لذلك فإن التحدي هو كيف ميكن بنا  شبكات من املؤثرين والفاعلني املدربني

معطيات ثورة االتصال واملعلومات للتأثري يف اجلمهور وبنا  صورة الدولة يف اخلارج ع  التفاعل ماع  

 اآلخرين يف حوار عل  شبكة اإلنترنت. 

إن الفاعلني الذين يتمكنون من بنا  شبكات من املتابعني ع  تويتر أو الفيس باوك ميكان أن   

ت دولتهم بالدول األخرى، وبنا  صورهتا يف أذهان اجلمااهري الاذين   يقوموا بدور مهم يف بنا  عالقا

يتفاعلون معهم، وميكن أن يكون هذا الدور أكثر أمهية من الدور الذي يؤديه الدبلوماسي الرمسي الذي 

حتكمه ثقافته املهنية التقليدية لذلك فإن هناك حاجة لتطوير الدبلوماسية اجلديدة باستخدام كل معطيات 

جيا االتصال واملعلومات، ويف الوقت نفسه تعليم الكوادر الدبلوماسية وتدريبهم عل  اساتخدام  تكنولو
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وسائل التواصل االجتماعي واإلبداع واالبتكار يف التفاعل مع اآلخرين واحلوار معهم وبناا  صاورة   

 الدولة. 

 سابعًا: دور املواطن الدبلوماسي يف إطار الدبلوماسية اجلديدة. 

سية املواطن نطاقا  واسعا  من األنططة اليت يستطيع األفراد القيام هبا لتوثيق الروابط تطمل دبلوما

بني األفراد واجملتمعات لتحقيق أهداف الدبلوماسية العامة، ومن ذلك التفاعل الرقمي الاذي يساهل   

 .(16)العالقات بني الطعوب

بأهنا تعتمد علا  االتصاال   وقد عرف املركز األمريكي لدبلوماسية املواطن هذه الدبلوماسية 

وأتااح  وعل  تطوير جمتمع له اهتمامات مطتركة، وقد خلق تطور اإلنترنت أشكاال  جديدة لالتصاال  

 فرصا  للمواطنني ليقوموا بدور دبلوماسي. 

وأضاف املركز أن دبلوماسية املواطن هلا تأثري هائل عل  فعالية االقتصاد واحلوكمة والتعلايم  

 .(17)ية ع  العاملوالكيانات االجتماع

ويكمل جونيش وميلسني الصورة بأن دبلوماسية املواطن تعين بنا  شابكات مان املاواطنني    

القادرين عل  املطاركة يف حوار مع مواطنني من دول أخرى لنطر قيم الدولة وبناا  صاورة إجيابياة    

 .(18)هلا

فهذا التطور أدى إىل زيادة كما يربط سنو بني الدبلوماسية الطعبية وتطور تكنولوجيا االتصال، 

مطاركة اجلمهور يف احلديث حول الطؤون اخلارجية وزيادة تبادل األفكار واملعلومات بني اجلمهاور  

. يف ضو  ذلك تطور مفهوم الدبلوماسية العامة (19)سوا  بطكل افتراضي أو واقعي ع  احلدود القومية

 الدبلوماسي ليقوم عل  مسارات متعددة. ليطمل كل تلك املفاهيم اجلديدة، وليوسع نطاق العمل 

وأصبحت مطاركة األفراد يف إدارة حوار عاملي حول القضايا العاملية حتتل مكاهنا داخل مفهوم 

الدبلوماسية العامة. والذي يطارك يف احلوار حيتاج إىل معلومات ومعرفة واهتمام بالقضاايا السياساية   

لعام الذي ميكن أن يقوم فيه كل مواطن بفعل اتصايل داخال  العاملية، وهذا يعين ضرورة توسيع اجملال ا

 هذا اجملال العام. 
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لذلك فإن الدولة اليت تريد أن تطور قدرهتا يف استخدام الدبلوماسية الطعبية البد أن توسع اجملال العاام  

   .(20)ليستوعب مطاركة نطاق واسع من مواطنيها يف العمل الدبلوماسي

  .واقعية وافرتاضية: إمكانيات التعامل ثامنًا: دبلوماسية عامة

هبذا نصل إىل الرؤية اجلديدة اليت حرصت عل  أن أقدمها يف هذا املؤمتر، وهي اهلدف الرئيسي 

هلذا البحث وهي كيف ميكن حتقيق التكامل بني األنواع التقليدية واجلديدة للدبلوماسية، واساتخدامها  

 دها يف اجملال العام العاملي. وذلك عل  النحو التايل: يف زيادة قوة الدولة الناعمة، وإدارة وجو

تطوير الدبلوماسية التقليدية: بالرغم من أن العمل الدبلوماسي تاتحكم فياه البريوقراطياة،     .1

ويتمسك فيه الدبلوماسيون املهنيون بثقافتهم التقليدية القائمة عل  السرية إال أن الدول ال ميكن 

كيل عالقاهتا الدولية، ولكن ميكن تطوير ثقافاة دبلوماساية   أن تستغين عن هذا النوع يف تط

جديدة تتناسب مع تطور تكنولوجيا االتصال، وتزيد قدرة الدبلوماسايني التقلياديني علا     

التفاعل مع اجلمهور وقادة الرأي يف الدول اليت ميثلون دولتهم فيها، وذلك باستخدام مواقاع  

اهري ع  هذه املواقع، باإلضافة إىل استخدام وساائل  السفارات اإللكترونية، والتفاعل مع اجلم

التواصل االجتماعي. كما ميكن تطوير وظائف الدبلوماسيني لتطمل بنا  الصاورة الذهنياة   

 لدولتهم. 

كما جيب أن ال ينظر الدبلوماسيون التقليديون إىل أنواع الدبلوماسية اجلديدة عل  أهنا تطكل 

ساهم يف حتقيق أهداف السياسة اخلارجية لدولتهم، وبالتايل تتكامل مع حتديا  لعملهم، ولكنها ميكن أن ت

وظيفتهم، كما أن وزارات اخلارجية ميكن أن تقوم بدور مهم يف التنسيق باني أناواع الدبلوماساية    

 ومساراهتا يف التعبري عن اإلرادة الوطنية يف السياسة اخلارجية. 

 هود. الدبلوماسية العامة.. الربط والتنسيق بني اجل .2

مفهوم الدبلوماسية العامة يطمل الكثري من أنواع النطاط الدبلوماسي اليت تساتهدف حتقياق   

 أهداف السياسة اخلارجية للدولة وبنا  صورهتا الذهنية ومن أمهها: 
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الدبلوماسية اإلعالمية، وتطمل استخدام وسائل اإلعالم اجلماهريية يف نقل الرسائل، وتادفق   -1

 نا  صورهتا  الذهنية. األخبار عن الدولة وب

 العلمية والتعليمية: وتطمل تبادل الطالب واألساتذة واملطاركة يف البحوث.  الدبلوماسية -2

 الدبلوماسية الثقافية، وتطمل تدفق املنتجات الثقافية من الدولة إىل الدول األخرى.  -3

الكاوارث،  الدبلوماسية اإلنسانية: وتطمل عمليات اإلغاثة اإلنسانية خاصاة يف األزماات و   -4

 وعمليات اإلغاثة الطبية. 

 الدبلوماسية الطعبية أو دبلوماسية املواطن.  -5

 دبلوماسية املؤمترات.. وتطمل مطاركة ممثلي الدولة يف كل أنواع املؤمترات السياسية والعلمية.  -6

وتطامل إدارة العالقاات    Business diplomacyالدبلوماسية التجارياة واالقتصاادية    -7

 ة االجتماعية للطركات. دام رجال األعمال يف بنا  صورة الدولة، واملسؤولياالقتصادية واستخ

هذه األنواع كلها تدخل يف إطار الدبلوماسية العامة الواقعية، لكن تطور تكنولوجيا االتصاال  

فتح اجملال لتطوير هذه األنواع، كما ظهرت إمكانيات ملمارسة أنططة الدبلوماسية العامة ع  اإلنترنت 

 عددت املصطلحات اليت تصف هذه األنططة ومن أمهها: وقد ت

، وهي تطامل اساتخدام املواقاع اإللكترونياة     E-diplomacyالدبلوماسية اإللكترونية  .1

 للسفارات، والتفاعل بطكل عام ع  اإلنترنت. 

، وهذا املفهوم يطري إىل عمليات التفاعل اليت تاتم  digital diplomacyالدبلوماسية الرقمية  .2

 Facebookودبلوماسية الفيس بوك  Twiplomacyنترنت ومنها دبلوماسية التويتر ع  اإل

diplomacy  وتتضمن هذه الدبلوماسية اجلهود اليت يقوم هبا املواطنون لالتصال بااملواطنني ،

 Virtualمن دول أخرى والتفاعل واحلوار معهم، كما تطمل أيضا  الدبلوماسية االفتراضاية  

diplomacy األنططة اليت يقوم املواطنون ع  اجملتمعات والطبكات االفتراضية،  وهي تتضمن

 وهذه الطبكات ميكن أن تتضمن نطاقا  واسعا  من القضايا. 
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 تاسعًا: الدبلوماسية املتكاملة وبناء النظام الدبلوماسي الوطين. 

اليت تعين إطاارا    Integrative diplomacyيف ضو  ذلك ظهر مفهوم الدبلوماسية املتكاملة 

حيقق التكامل بني االستمرارية والتغري وبني األجندات وامليادين والعمليات الدبلوماسية وبني الدبلوماسية 

 .(21)وآلياهتا، وهي تؤكد عل  تطوير الطبكات الدبلوماسية وحتقيق التعاون مع الفاعلني غري الرمسيني

 . (22)مناط املتغرية لالتصال الدبلوماسيكما تطمل الدبلوماسية املتكاملة فهم األ

ويف إطار الدبلوماسية املتكاملة يقوم الدبلوماسيون بالعمل لتسهيل االتصال بني مجاعات اجملتمع املادين  

الداخلية واخلارجية للعمل يف شبكات سياسية عاملية، ولذلك فإن الدبلوماسيني حيتاجون إىل مهاارات  

الطبكات والعمل معها وتفعيل دورها لتحقياق الدبلوماساية املاؤثرة    دبلوماسية تؤهلهم للتنسيق بني 

effective diplomacy  إن أهم ما ميكن أن يطكل النجاح للنظام الدبلوماسي الوطين الربط بني كل
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مكوناته، والتنسيق بينها، كما يضمن هلذه املكونات أن تعمل يف إطار النظم الدبلوماساية اإلقليمياة،   

 اسي العاملي لتحقيق أهداف الدولة وزيادة قوهتا. والنظام الدبلوم

إن التكامل بني مكونات النظام الدبلوماسي الوطين يعين إمكانيات استخدام موارد هذا النظام 

 وأدواته لتحقيق الفاعلية. 

 ويرصد هوكنج أربعة أنواع من التكامل بني الفاعلني يف النظم الدبلوماسية عل  النحو التايل: 

ويعين التفاعل بني جمموعة من القضايا اليت تبدو منفصالة مثال التنمياة     

 والتجارة والدفاع. 

كما أن الدبلوماسية أصبحت حتدث داخل حدود الدولة وخارجها حيث تقوم الدولة باربط  

 مصاحلها عل  املستويات اإلقليمية والدولية.

ة املعاصرة الكثري من الفاعلني مثل منظمات اجملتمع املدين، تطمل الدبلوماسي 

وهذا يعين ضرورة التفاعل والتنسيق  Network diplomacyولذلك ظهر مفهوم دبلوماسية الطبكة 

 بني ممثلي الدولة، وبني قادة الرأي ورجال األعمال. 

النظام الدبلوماساي  وكلما ازداد هذا التكامل زادت إمكانيات حتقيق األهداف، وازدادت قوة 

 الوطين. 

ويأيت يف إطار ذلك العمليات اليت تستهدف بناا  العالقاات    

الثنائية بني دولتني، والدبلوماسية عل  مستوى جمموعة من الدول مثل االحتاد األورويب، وهذا الربط بني 

 لناعمة للدولة. العمليات الدبلوماسية يساهم يف زيادة القوة ا

ويطمل ذلك حتديد أدوار املؤسسات الوطنية واإلقليمياة   

 .(23)والدولية يف العمل الدبلوماسي

يف إطار هذا التكامل البد أن حتتل الدبلوماسية الرقمية بكل أشكاهلا مكاهنا داخل الدبلوماسية 

 ن حتتل مكانتها داخل النظام الدبلوماسي الوطين. العامة، واليت بدورها جيب أ
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إن الدولة جيب أن تعمل عل  بنا  نظامها الدبلوماسي الوطين، وكلما زادت قوة هذا النظاام  

زادت إمكانيات تأثري الدولة يف النظم اإلقليمية والعاملية، واستطاعت الدولة أن تدير وجودها يف البيئاة  

 السياسية العاملية. 

لنظام الدبلوماسي الوطين جيب أن يقوم عل  حتديد ألهداف الدولة العامة، واستخدام كما أن ا

 ملوارد الدولة وإمكانياهتا البطرية لتحقيق هذه األهداف عل  املستوى العاملي. 

ويف هذا النظام جيب إقامة شبكة من قادة الرأي يقومون بنقل الرسائل ع  االتصال املباشار،  

تماعي لزيادة إمكانيات التأثري يف الطعوب األجنبية، وميكن اساتخدام ماواطين   ووسائل التواصل االج

 الدولة الذين يقيمون أو يعملون يف الدول األجنبية كقادة رأي بعد تدريبهم.  

كما أن النظام الدبلوماسي الوطين يطمل شبكات من املواطنني يطاركون بفعالياة يف احلاوار   

 العاملي باستخدام اإلنترنت. 

ما تزايدت إمكانيات النظام الدبلوماسي الوطين، والطبكات املرتبطة به زادت قدرته عل  وكل

 بنا  القوة الناعمة للدولة وبنا  صورهتا الذهنية. 

يف ضو  ذلك فإن دبلوماسية املستقبل تقوم عل  تعددية املطاركني واملسارات املتعددة والتعاون 

الوطين البد أن يعمل عل  زيادة قوته وتأثريه عان طرياق    بني الدول والطبكات، والنظام الدبلوماسي

 أعداد املطاركني وزيادة االتصال وتبادل املعلومات والتفاعل واحلوار. 

 

 

 

 اخلامتة

كان اهلدف الرئيسي هلذا البحث هو تطوير استخدام الدول لطبكات التواصل االجتمااعي يف  

 الوطنية.  الدبلوماسية العامة، ويف بنا  نظمها الدبلوماسية
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ويف ضو  هذا اهلدف فقد مت التركيز عل  الدبلوماسية الرقمية كمفهوم يفتح آفاقاا  جديادة   

 لتطوير الدبلوماسية العامة، وقد مت التوصل إىل النتائج التالية: 

إن تطور تكنولوجيا االتصال أدى إىل ظهور فاعلني جدد يف تطكيل العالقات بني الطعوب ، كماا   .1

ديات جديدة للدبلوماسية التقليدية، وفرض عل  الدول أن تبحث عن استخدام وسائل أدى إىل ظهور حت

 جديدة لتحقيق أهداف سياستها اخلارجية عل  املستوى الدويل. 

إن تطور تكنولوجيا االتصال أدى إىل توسيع جمال العمل الدبلوماسي، ليطمل أشكاال  جديدة تتايح   .2

األعمال والعلما  أن يسامهوا يف تطكيل عالقات دوهلم وحتقياق  للمواطنني العاديني وقادة الرأي ورجال 

 أهداف سياستها اخلارجية وبنا  صورهتا الذهنية وزيادة قوهتا الناعمة. 

ومن أهم هذه األشكال دبلوماسية املواطن أو الدبلوماسية الطعبية اليت ميكن أن تطكل العالقات طويلة 

 املدى بني الطعوب والثقافات. 

، ونظرا  لوماسية الطعبية ببنا  الثقة واملطاركة بني الطعوب من خالل تبادل املعرفة واألفكارتقوم الدب .3

لتزايد أمهيتها يف تطكيل العالقات الدولية فقد ظهرت الدعوة إىل مهنية دبلوماسية املواطن مبعىن العمال  

 جية لدولته. عل  زيادة قدرات املواطن وتأهيله للقيام بدوره يف حتقيق هدف السياسة اخلار

تزايدت أمهية الدبلوماسية الطعبية نتيجة تزايد إمكانيات التفاعل واحلوار بني الطعوب ع  اإلنترنت،  .4

ووسائل التواصل االجتماعي، لذلك ظهر مفهوم الدبلوماسية الرقمية، وتفرع منها مفاهيم جديدة مثال  

ا يعين ظهور جماالت جديدة الساتخدام  الدبلوماسية ع  تويتر والدبلوماسية باستخدام الفيس بوك، وهذ

 الدولة ملواطنيها يف بنا  قوهتا الناعمة وصورهتا الذهنية. 

توضح التجربة ال يطانية أن وسائل التواصل االجتماعي تتيح إمكانياات كابرية لالتصاال باني      .5

 الدبلوماسيني التقليديني وصناع القرار لالتصال والتفاعل مع اجلمهور، والتأثري عليه. 

ربط االحتاد األورويب بني الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية الثقافية، حيث أتاحت اإلنترنت إمكانيات  .6

 لتبادل املنتجات الثقافية، ونطر التراث الثقايف األورويب وحتويله إىل صناعات إبداعية. 
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مية، كما يفاتح اجملاال   وهذا يفتح اجملال لتطوير الدبلوماسية الثقافية عن طريق ربطها بالدبلوماسية الرق

 لتطوير اقتصاديات املعرفة الرقمية. 

أدى ذلك إىل زيادة اهتمام الدول باستخدام ثروهتا البطرية يف عملية التفاعل مع اجلمهور اخلاارجي   .7

 ونقل ثقافة الدولة ع  اإلنترنت، وهو ما يفتح اجملال لزيادة قوة الدولة يف كافة اجملاالت. 

ل أمهية الدبلوماسية الرقمية، وضرورة تدريب كوادرها عل  اساتخدامها،  نتيجة لذلك أدركت الدو .8

وزيادة رأس ماهلا االجتماعي عن طريق زيادة أعداد املواطنني الذين ميكن أن يطاركوا يف إدارة وجاود  

 الدولة يف اجملال العام العاملي، واحلوار والتفاعل مع اجلمهور اخلارجي. 

وماسية اإلبداعية حيث أن الدبلوماسية الرقمية تتايح للماواطنني   أدى ذلك إىل ظهور مفهوم الدبل .9

إمكانيات كبرية لتقدمي أفكار مبتكرة يف التأثري عل  اجلمهور اخلارجي، لذلك ظهار مفهاوم املبتكار    

 الدبلوماسي. 

لذلك ظهر الدعوة إىل بنا  ثقافة دبلوماسية جديدة تستجيب ملتطلبات تطور تكنولوجيا االتصال  .10

   املطاركة الرقمية. وتقوم عل

فرض ذلك عل  الدول ضرورة بنا  شبكات من املؤثرين والفاعلني املدربني عل  احلوار والتفاعل  .11

 مع اجلماهري اخلارجية، فهؤال  ميكن أن يقوموا بدورهم يف بنا  عالقات دوهلم بالدول األخرى.

شبكات من املواطنني القاادرين   تطور مفهوم دبلوماسية املواطن أو الدبلوماسية الطعبية لتعين بنا  .12

عل  املطاركة يف حوار مع مواطنني من دول أخرى لنطر قيم الدولة، وبنا  صورة إجيابية هلا، ووساائل  

 التواصل االجتماعي من أهم الوسائل اليت تستخدمها هذه الطبكات. 

لا  مساارات   سامهت هذه املفاهيم يف تطوير مفهوم الدبلوماسية العامة، وتوسيع نطاقه ليقوم ع .13

 متعددة.  

كما أن الدبلوماسية العامة أصبحت تنقسم إىل دبلوماسية عامة واقعياة ودبلوماساية عاماة    

 افتراضية. 
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فرض ذلك ضرورة حتقيق التكامل بني أنواع الدبلوماسية، وظهور وظائف جديدة لكال ناوع،    .14

نواع الدبلوماسية واجلهود املتنوعة وظيفتها لتقوم بالتنسيق والربط بني أ فالدبلوماسية التقليدية جيب تطوير

 اليت تقوم هبا شبكات املواطنني لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية. 

فرض ذلك عل  الدول أن تعمل عل  بنا  نظمها الدبلوماسية الوطنية، وجا  مفهوم الدبلوماساية   .15

مفهاوم دبلوماساية    املتكاملة ليفتح جماالت جديدة لتطوير هذه النظم، والربط بني مكوناهتا. كما ظهر

 الطبكة ليعين ضرورة التفاعل والتنسيق بني ممثلي الدولة وقادة الرأي ورجال األعمال. 

هذا الربط بني مكونات النظام وأنواع الدبلوماسيني يؤدي إىل زيادة قوة هذا النظام وتأثريه عل  املستوى 

 اإلقليمي والعاملي. 

حتتل مكاهنا داخل النظام فهي تفتح اجملال ملطاركة  والدبلوماسية الرقمية بكل مكوناهتا جيب أن

 الكثري من املواطنني يف التفاعل واحلوار وإدارة وجود الدولة عل  املستوى العاملي. 

يف ضو  ذلك فإن الدولة اليت تريد أن تبين نظاما  دبلوماسيا  وطنيا  قويا  البد أن تقاوم بتأهيال   

استخدام إمكانيات وسائل التواصل االجتماعي للتفاعال ماع    أعداد كبرية من مواطنيها وتدريبهم عل 

 اجلماهري يف الدول األخرى هبدف زيادة القوة الناعمة للدولة ونطر ثقافتها وبنا  صورهتا الذهنية. 
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