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مقدمة:
تعتبــر الدبلوماســية العامــة أحــد أهــم عناصــر القــوة الناعمــة التــي تســتخدمها الــدول لترويــج
قيمهــا وأفكارهــا .وقــد زاد االهتمــام بهــا يف الدوائــر البحثيــة واألكادمييــة ،وكذلــك يف دوائــر
السياســة الرســمية مبجــال الدبلوماســية العامــة ،خصوص ـاً بعــد أحــداث ســبتمبر ،التــي تلتهــا
الكثيــر مــن التوتــرات يف العالــم ،وكشــفت هــذه التوتــرات مــدى احلاجــة إلــى مــد اجلســور بــن
الشــعوب واألمم وإيجــاد مســاحات للتفاهــم واحلــوار .وتعـ ّرف الدبلوماســية العامــة بأنهــا مجموعــة
متنوعــة ومتداخلــة مــن األنشــطة التــي تقــوم بهــا الــدول يف إدارة عالقاتهــا الدولية وصنع سياســتها
اخلارجيــة وحتقيــق مصاحلهــا.
ومــع ثــورة اإلعــام الرقمــي وصعــود دور شــبكات التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف
الذكيــة ،أصبحــت هــذه الشــبكات إحــدى أهــم وســائل الدبلوماســية العامــة ،حيــث يســتطيع القائــم
بالدبلوماســية العامــة مخاطبــة املاليــن مــن النــاس عبــر هــذا الفضــاء الالمحــدود مباشــرة ،وهــو
مــا صــار يعــرف مبصطلــح «الدبلوماســية الرقميــة» .وقــد جلــأت الكثيــر مــن الــدول إلــى إنشــاء
دوائــر مختصــة بالدبلوماســية الرقميــة يف وزارات اخلارجيــة ومكاتــب الرؤســاء وغيــر ذلــك مــن
الدوائــر املختصــة.
ويف تقريــر الدبلوماســية الرقميــة لعــام  ،2016احتلــت بريطانيــا املركــز األول عامليــا عبــر جهــود
دائــرة الدبلوماســية الرقميــة يف وزارة اخلارجيــة البريطانيــة (اخلارجيــة البريطانية .)2017 ،بينما
كانــت فرنســا يف املرتبــة الثانيــة والواليــات املتحــدة يف املركــز الثالــث .أمــا إســرائيل ،فقــد احتلــت
املركــز الثامــن عامليــا مــن بــن الــدول التــي تســتخدم الدبلوماســية الرقميــة ،وجــاءت فلســطني يف
املركــز الثانــي والســبعني ،وهــو مركــز متأخــر وقريــب جـ ّدا مــن مراكــز دول مثــل إثيوبيــا ومولدوفــا
وســيرالنكا (تقريــر الدبلوماســية الرقميــة .)2016 ،هــذا املوقــع املتأخــر للدبلوماســية الرقميــة
الفلســطينية يف تقريــر حالــة الدبلوماســية الرقميــة يشــير إلــى حجــم املشــكلة ويســتدعي دراســتها
بعمــق للتعــرف علــى أســبابها.

إشكالية الدراسة:
إن اإلشــكالية يف أداء الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية واضحــة مــن خــال هــذا
التقــدمي ،حيــث تبــن أنهــا حتتــل موقعــا متأخــرا مقارنــة ببعــض الــدول املجــاورة (مثــل
دولــة االحتــال) وفقــا ملعاييــر تقريــر الدبلوماســية الرقميــة ،وهــي معاييــر علميــة ومبنيــة
علــى منهجيــة ميكــن االعتــداد بهــا .وهــذا يقودنــا إلــى احلديــث عــن أهميــة تســليط الضــوء
علــى الدبلوماســية الرقميــة ومعرفــة أســباب تراجعهــا وفقــا لتقريــر الدبلوماســية الرقميــة
للعــام .2016
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أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من عدة عوامل ،منها:
1 .1قلــة الدراســات التــي أجريــت يف املنطقــة العربيــة حــول الدبلوماســية الرقميــة بشــكل عــام،
والفلســطينية بشــكل خــاص.
2 .2موضــوع الدبلوماســية الرقميــة موضــوع جديــد وحيــوي وهــو أحــد متطلبــات القــوة يف عصــر
اإلعــام اجلديــد واجليــل الرابــع مــن االتصــاالت.
3 .3هــذه املقالــة تفتــح مجــاالً جديــداً يســتدعي االهتمــام مبجــال الدبلوماســية الرقميــة والبــدء
يف صياغــة سياســة إســتراتيجية الســتخدام هــذه التكنولوجيــا كأداة ترويــج لألفــكار والقيــم
والسياســات الفلســطينية.

أهداف الدراسة:
الهدف األساســي لهذه الورقة هو التعرف على مســتوى األداء للدبلوماســية الرقمية الفلســطينية،
ومحاولــة تقــدمي تفســيرات لهــذا املســتوى وفقــا ملعيــار مرجعــي .كمــا ترمــي هــذه الورقــة إلــى
حتقيــق عــدد مــن األهــداف الفرعيــة وهــي كمــا يلــي:
● تشــخيص القضايــا التحفيزيــة والتشــغيلية فيمــا يتعلــق مبمارســة الدبلوماســية الرقميــة يف
الدوائــر الرســمية الفلســطينية.
● معرفــة مــدى تخصصيــة القائــم بالدبلوماســية الرقميــة والتعــرف علــى اخلصائــص املهنيــة
للقائمــن بهــذا القطــاع.
● التعــرف علــى خطــط واســتراتيجيات الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية وخطــط العمــل
لتلبيــة احتياجــات املؤسســة الرســمية والسياســة العامــة.
● التعــرف علــى اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية املُســخّ رة ألنشــطة الدبلوماســية الرقميــة علــى
املســتوى الرســمي الفلســطيني.
● حتديــد أوجــه القصــور والعقبــات واألخطــاء يف هــذا احلقــل اجلديــد ،وزيــادة الوعــي بأهميــة
الدبلوماســية الرقميــة ودورهــا يف املنافســة السياســية وترويــج األفــكار والقيــم.
● محاولــة تقــدمي خارطــة طريــق ملؤسســات تعمــل يف املجــال ،ووضــع نــواة صياغــة مناهــج
تدريبيــة ألغــراض الدبلوماســية الرقميــة.

المنهجية:
تســتند هــذه الورقــة البحثيــة إلــى اجلمــع بــن املنهجــن الكمــي والنوعــيqualitative and( ،
 ،) quantitative methodologyإذ يســتخدم الباحث األداة املســحية ،حيث يقوم بدراســة
للمواقــع االلكترونيــة وعلــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ويحــدد أربعــة معاييــر للتقييــم وهــي:
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أوال :احلضــور والتواجــد :ويعنــى هــذا املعيــار بحجــم وتنــوع احلضــور والتواجــد الرقمــي علــى
شــبكة االنترنــت عمومــا مــع التركيــز علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف
الذكيــة.
ثانيــا :التخصيــص :ويعنــى هــذا املعيــار بتخصيــص اجلمهــور املخاطــب ويف أي اجتــاه يتــم هــذا
التخصيــص ،كأن يخاطــب املســؤول الفلســطيني املجتمــع اإلســرائيلي مثــا ،أو مخاطبــة اجلمهــور
الغربــي حــول مســألة فلســطينية محــددة.
ثالثــا :مســتوى التفاعــل :ويعنــى هــذا املعيــار مبســتوى تفاعــل اجلمهــور املســتهدف مع الدبلوماســية
الرقمية الفلســطينية.
رابعــا :املواكبــة :ويعنــى هــذا املعيــار بدراســة مــدى مواكبــة الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية
آلخــر التطــورات يف املجــال الرقمــي.
ويف املقابــل ،فــإن هــذه املســتويات األربعــة الرئيســية ألداء الدبلوماســية الرقميــة يتــم التحقــق
منهــا بشــكل مــزدوج مــع وجــود مؤشــرات نوعيــة إضافيــة مثــل اإلبــداع واألصالــة والشــفافية وإدارة
احملتــوى واألمــن واالنفتــاح والنفــوذ ونــوع اجلمهــور واحلرفيــة واحلمــات املبتكــرة وذلــك مــن خــال
جمــع البيانــات النوعيــة عبــر املقابــات الشــخصية مــع املســؤولني الرســميني وأيــة وثائــق متاحــة.

أوال :األدبيات السابقة:
يف هــذا اجلــزء مــن الورقــة ،نســتعرض أهــم األدبيات املتعلقة بالدبلوماســية الرقمية بشــكل مباشــر
أو غيــر مباشــر ،وذلــك لالطــاع علــى أهــم الدراســات املتعلقــة باملشــكلة ،وحاولــت معاجلتهــا يف
الســابق ،مــا يســاعد يف معاجلــة إشــكالية الدراســة ومحاولــة ســد الفجــوة املعرفيــة يف موضــوع
الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية.
نذكــر هنــا أن موضــوع الدبلوماســية الرقميــة يعتبــر موضوعـاً جديــداً يف العلــوم اإلنســانية ،حيــث
تبــن أن عــدداً قليــ ً
ا مــن األدبيــات –ال ســيما العربيــة منهــا -تناولــت املوضــوع مــن الزاويــة
البحثيــة األكادمييــة ،فضـ ً
ا عــن عــدد قليــل مــن املــواد التــي طرحــت القضيــة يف ســياق املعاجلــات
الصحافيــة واإلعالميــة .وســيتم نقــاش األدبيــات املتعلقــة بالدبلوماســية الرقميــة مــن خــال
العناويــن التاليــة:

الدبلوماسية العامة :من التقليدي إلى الرقمي

تعــرف الدبلوماســية العامــة بأنهــا البعــد التفاعلــي للدبلوماســية التقليديــة ،وتنطــوي علــى أنشــطة
دبلوماســية علنيــة يف مجــاالت اإلعــام والتعليــم والثقافــة ،تهــدف يف احملصلــة إلــى تعزيــز الفهــم
املتبــادل والعالقــات املثمــرة التــي أصبحــت ضــرورة مــن أجــل بنــاء بيئــة عامليــة آمنــة والفهــم
املتبــادل بــن األمم والشــعوب (.)Chahine 2010
ويعــود اســتخدام الدبلوماســية العامــة إلــى عــام  ،1965وقــد ارتبــط مصطلــح الدبلوماســية العامــة
باالتصــاالت أوقــات احلــروب ( ،)Bjola and Holmes 2015غيــر أن املفهــوم تطــور شــيئاً
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فشــيئاً ليعبــر عــن شــكل مــن أشــكال العالقــات العامــة علــى مســتوى الدولــة ،بهــدف حتســن
صورتهــا ومــد جســور التعــاون مــع الشــعوب األخــرى عبــر أنشــطة يف مجــاالت متعــددة.
ومــن أبــرز األدبيــات التــي تناولــت الدبلوماســية العامــة كتــاب «القــوة الناعمــة :وســيلة النجــاح يف
السياســة الدوليــة» للكاتــب واألكادميــي األمريكــي املعــروف جوزيــف نــاي ،الــذي عمــل مســاعداً
لوزيــر الدفــاع األمريكــي ورئيســاً ملجلــس املخابــرات الوطنــي يف حقبــة الرئيــس األســبق بيــل
كلنتــون .ويعتبــر نــاي أن القــوة الناعمــة «ســاح مؤثــر يحقــق األهــداف عــن طريــق اإلقنــاع بــدالً مــن
اإلرغــام والقــوة العســكرية الصلبــة» .ويــرى املؤلــف أن كل بلــد يتمتــع بقــدر مــا مــن اجلاذبيــة والقيــم

والثقافــة ميكــن أن يؤثــر يف اآلخريــن.
ويعــد مركــز الدبلوماســية العامــة يف جامعــة كاليفورنيــا األكثــر شــهرة يف هــذا املجــال علــى مســتوى
العالــم ،وهــو يعرفهــا بأنهــا «كل الطــرق التــي تســتخدمها الدولــة للتأثيــر علــى آراء املواطنــن يف
الــدول األجنبيــة ( .)Chahine 2017وهــذا ال يشــير فقــط إلــى مجــال محــدد كاإلعــام ،بــل
يتجــاوزه إلــى دخــول وتداخــل مفاهيــم وأدوات أخــرى ،كالدبلوماســية الثقافيــة (املراكــز الثقافيــة
كاملجلــس الثقــايف البريطانــي واملركــز الثقــايف الفرنســي) ،والدبلوماســية التعليميــة مثــل (برامــج
املنــح الدراســية والتبــادل الطالبــي واألكادميــي) ،والدبلوماســية اإلنســانية علــى نحــو (عمليــات
اإلغاثــة واملســاعدات يف األزمــات والكــوارث اإلنســانية) ،ودبلوماســية املؤمتــرات ،والدبلوماســية
التجاريــة واالقتصاديــة ،التــي تشــمل التبــادل االقتصــادي والتجــاري عبــر الغــرف الصناعيــة
والتجاريــة ورجــال األعمــال وغيــر ذلــك.
فيمــا يســتعرض كتــاب «دبلوماســية القــرن احلــادي والعشــرين :دليــل املمارســن» لرنــا كيشــان
حتديــات الدبلوماســية ،معتبــرة أن الدبلوماســية أصبحــت متعــددة األوجــه ،ومتعــددة االجتاهــات،
ومتقلبــة ومكثفــة ،نظــراً للتعقيــد املتزايــد مــن حيــث الفاعلــن ،ومواضيــع احلــوار ،ووســائط
االتصــال ،وتعــدد األهــداف .وتســتعرض كيشــان املمارســات املهنيــة للدبلوماســي يف القــرن احلــادي
والعشــرين ،مســتعرضة العديــد مــن األمثلــة مــن جميــع أنحــاء العالــم ،مبــا يف ذلــك منــاذج مــن
الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة واالحتــاد األوروبــي وأفريقيــا وآســيا وأمريــكا الالتينيــة ،ويغطي
الكتــاب أنواع ـاً مــن ممارســة الدبلوماســية ،مبــا يف ذلــك الدبلوماســية التــي تســتخدم تكنولوجيــا
املعلومــات ،غيــر أن الكاتبــة لــم تركــز بشــكل كبيــر علــى هــذا اجلانــب (.)Kishan 2011
وتشــير معظــم الكتابــات إلــى أن الدبلوماســية التقليديــة والدبلوماســية العامــة تكمــان بعضهــا
بــدالً مــن أن تتنافســا فيمــا بينهــا .وميكــن للدبلوماســية العامــة بأنواعهــا املختلفــة أن تســاعد كثيــراً
يف إبــراز مواقــف السياســة اخلارجيــة للدولــة جتــاه اجلماهيــر احملليــة واألجنبيــة.
وتعــد وســائل اإلعــام أبــرز أدوات الدبلوماســية العامــة .فقــد دأبــت دوائــر الدبلوماســية العامــة
يف الــدول الكبيــرة علــى اســتخدام وســائل اإلعــام التقليديــة ،كالتلفزيــون واإلذاعــة واإلعــام
املطبــوع ثــم اإلعــام اإللكترونــي ،كأدوات تقليديــة للدبلوماســية العامــة .فقــد أنشــأت الواليــات
املتحــدة ،علــى ســبيل املثــال ،قنــوات إعالميــة كقنــاة احلــرة بلغاتهــا املختلفــة وصــوت أمريــكا الــذي
7

انتشــر واســعاً يف دول العالــم قبــل انتشــار اإلنترنــت بشــكله احلالــي ،وكذلــك إذاعــة «ســوا» التــي
تســتهدف اجلمهــور احمللــي يف الــدول العربيــة ،هــذه األدوات وغيرهــا كان الهــدف األساســي منهــا
مخاطبــة اجلماهيــر يف الشــرق األوســط بشــكل مباشــر وبعــض دول العالــم اإلســامي -كل حســب
لغتــه وثقافتــه -لنشــر الثقافــة األميركيــة بــن الشــعوب وحتســن صــورة الدولــة املتضــررة نتيجــة
سياســاتها جتــاه املنطقــة.
وباإلضافــة إلــى منــوذج الواليــات املتحــدة يف الدبلوماســية العامــة ،انخرطــت الكثيــر مــن دول
العالــم الكبــرى يف أنشــطة الدبلوماســية العامــة عبــر وســائل اإلعــام التقليديــة مبكــراً ،عبــر

انتشــار قنواتهــا التلفزيونيــة ومحطاتهــا اإلذاعيــة وأنشــطتها الثقافيــة ،ومــن أبــرز هــذه الــدول
بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا والصــن وروســيا وكنــدا وغيرهــا.
غيــر أن التطــور الكبيــر واملســتمر يف االتصــاالت واملعلومــات ،الــذي أحــدث تغييــراً حقيق ّيـاً ليــس
فقــط علــى مســتوى األفــراد ،بــل أيضـاً علــى مســتوى الــدول واجلماعــات ،هــذا التطــور التكنولوجي
يف مجــال اإلعــام الرقمــي وظهــور وســائل التواصــل االجتماعــي ،فــرض حتديــاً جديــداً أمــام
الــدول ،فبــات مــن الضــروري تطويــر الوســائل التقليديــة يف إعــام الدبلوماســية العامــة واســتخدام
املزايــا الكبيــرة التــي منحهــا اإلعــام الرقمــي للــدول وحكوماتهــا ،وخصوصـاً الدوائــر الدبلوماســية
لتطويــر أشــكال وأمنــاط جديــدة مــن الدبلوماســية.
وتعــد الدبلوماســية يف النطــاق اإللكترونــي مــن األشــكال اجلديــدة التــي جــاءت اســتجابة للتطــور
التكنولوجــي ،ال ســيما بعــد ظهــور شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي أصبحــت ميدان ـاً عامل ّي ـاً
وغيــر مقتصــر علــى فئــة معينــة ،بــل تســتخدمه الــدول واحلكومــات واألحــزاب وحــركات املجتمــع
املدنــي وحتــى عمــوم اجلمهــور.
واحــد مــن أهــم هــذه األشــكال اجلديــدة للدبلوماســية هــو «الدبلوماســية الرقميــة» ،التــي تتعــدد
تســمياتها ،لكنهــا يف احملصلــة تشــير إلــى اســتخدام اإلعــام أدوات اإلنترنــت ،ومنهــا وســائل
التواصــل االجتماعــي ،يف ممارســة شــكل مــن أشــكال الدبلوماســية احلديثــة .وســنأتي علــى
تعريفاتهــا يف احملــور التالــي.

نحو تعريف الدبلوماسية الرقمية:
تنــدر املصــادر ،حتــى األجنبيــة منهــا ،التــي تعالــج الدبلوماســية الرقميــة ،لكــن أبــرز مرجــع تنــاول
املوضــوع هــو كتــاب «الدبلوماســية الرقميــة :النظريــة واملمارســة» ملجموعــة مــن املؤلفــن وحملرريْــه
كورنيليــو جــوال وماركــوس هوملــس ،وقــد تنــاول الكتــاب ( )Bjola and Holmes 2015الــذي
ســاهم يف تأليفــه عــدد مــن الباحثــن مــن زوايــا مختلفــة ،عــدداً مــن التعريفــات ومــن زوايــا مختلفــة
ومتعــددة .وكأي مصطلــح «جديــد» يف العلــوم اإلنســانية ،مــا زال هنــاك اختــاف علــى تعريــف
الدبلوماســية الرقميــة تعريف ـاً دقيق ـاً ،حيــث يتوقــف كل تعريــف حســب الســياق الــذي يســتخدم
فيــه املصطلــح .لكــن املؤكــد حســب جميــع املؤلفــن أن الدبلوماســية الرقميــة هــي شــكل مــن أشــكل
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الدبلوماســية العامــة ،وتنطــوي علــى اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة ومنصــات وســائل اإلعــام
االجتماعيــة ،مثــل تويتــر وفيســبوك وغيرهــا ،مــن قبــل الــدول ،للتواصــل مــع اجلمهــور األجنبــي
عــادة بطريقــة غيــر مكلفــة.
وهــذا مــا أكدتــه «أولوبوكــوال أديســينا» يف مقالتهــا احملكمــة حــول الدبلوماســية الرقميــة والسياســة
اخلارجيــة ،وهــو أن أحــد العوامــل الرئيســية التــي أثــرت علــى الدبلوماســية يف هــذا العصــر
احلديــث هــو الثــورة يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ( .)ICTوقــد أحدثــت تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت ثــورة يف طريقــة التواصــل بــن النــاس وتبــادل املعلومــات ،وتغييــراً جوهر ّيـاً

يف احليــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة يف جميــع أنحــاء العالــم (.)Adesina 2017
وتعــددت تســميات الدبلوماســية الرقميــة حســب طبيعــة األنشــطة يف الفضــاء اإللكترونــي .ويطلــق
عليهــا البعــض الدبلوماســية اإللكترونيــة  E-Diplomacyيف إشــارة إلــى املواقــع االلكترونيــة
واخلدمــات املقدمــة عبرهــا (صالــح  .)2015غيــر أن املصطلــح األكثــر شــيوعاً هــو الدبلوماســية
الرقميــة  Digital Diplomacyالــذي يشــير إلــى اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي
للتفاعــل مــع اجلمهــور.
وتعتبــر وزارة اخلارجيــة الفرنســية أن الدبلوماســية الرقميــة هــي «امتــداد للدبلوماســية مبفهومهــا
التقليــدي ،وتســتند إلــى االبتــكارات وأنــواع االســتعمال الناجمــة عــن تكنولوجيــات املعلومــات
واالتصــاالت» ( ،2017اخلارجيــة الفرنســية) .ويتطابــق هــذا التعريــف مــع طــرح فرغــاس هانســون
أن تعريــف الدبلوماســية الرقميــة هــو أنهــا أحــد اســتخدامات اإلنترنــت وتكنولوجيــا املعلومــات
لتحقيــق األهــداف الدبلوماســية (.)Hanson 2015
ووفق ـاً ملــا ذكــره مانــور وســيجيف ،تشــير الدبلوماســية الرقميــة أساس ـاً إلــى االســتخدام املتزايــد
ملنصــات وســائل اإلعــام االجتماعيــة مــن قبــل الــدول ،مــن أجــل حتقيــق أهــداف سياســتها
اخلارجيــة وحتســن صورتهــا وســمعتها .وأشــار املؤلفــان إلــى أن الدبلوماســية الرقميــة موجــودة
علــى مســتويني :وزارة اخلارجيــة والســفارات املوجــودة حــول العالــم .ومــن خــال العمــل علــى هذين
املســتويني ،ميكــن للــدول أن تصمــم رســائل السياســة اخلارجيــة وعالمتهــا الوطنيــة للخصائــص
الفريــدة للجماهيــر احملليــة فيمــا يتعلــق بالتاريــخ والثقافــة والقيــم والتقاليــد ،مــا يســهل قبــول
سياســتها اخلارجيــة والصــورة التــي تهــدف إلــى ترويجهــا (.)Manor and Sagev 2015
ويقــول إيفــان بوتــر إن الدبلوماســية الرقميــة تشــير أساســاً إلــى املمارســات الدبلوماســية مــن
خــال التقنيــات الرقميــة والشــبكات ،مبــا يف ذلــك اإلنترنــت ،واألجهــزة احملمولــة ،وقنــوات وســائل
اإلعــام االجتماعيــة (.)Potter 2002
وفيمــا يعتبــر فيرغــاس هانســون أنهــا ببســاطة اســتخدام اإلنترنــت وتقنيــات االتصــاالت املعلوماتيــة
اجلديــدة للمســاعدة يف تنفيــذ األهــداف الدبلوماســية ( ،)Hanson 2012يعــرف ديــف لويــس
الدبلوماســية الرقميــة علــى أنهــا اســتخدام وســائل االتصــال الرقميــة (وســائل اإلعــام االجتماعيــة)
مــن قبــل الدبلوماســيني ،علــى التواصــل بعضهــم مــع بعــض ومــع عامــة النــاس (.)Lewi 2014
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ويف هذا الســياق ،تنشــط وزارات اخلارجية وطواقمها عبر شــبكات التواصل االجتماعي املختلفة،
وأبرزهــا موقــع تويتــر ،وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته «دبلوماســية تويتــر» ،Twiplomacy
وميثــل أبــرز مظاهــر الدبلوماســية الرقميــة ذات الطابــع التفاعلــي ،وجتلــى ذلــك يف نشــوء مؤسســة
حتمــل هــذا العنــوان وتصــدر تقاريرهــا الســنوية حــول حالــة دبلوماســية تويتــر ومــدى تواجــد
وتفاعــل قــادة العالــم عبــر هــذه املنصــات ( 2017تقريــر تيبلوماســي).
وال يقتصــر األمــر علــى تويتــر ،فقــد اهتمــت  Twiplomacyمبنصــات أخــرى كفيســبوك
وأطلقــت عليــه اصطالحـاً «دبلوماســية فيســبوك  ،»Facebook Diplomacyباإلشــارة إلــى

صفحــات القــادة واملســؤولني والدوائــر الرســمية علــى منصــة فيســبوك .هــذا باإلضافــة إلــى
االهتمــام بشــبكات التواصــل األخــرى مثــل «االنســتغرام» ،و«غوغــل بلــس» ،و«لينكــد إن» ،وغيرهــا.
هــذه التعريفــات ميكــن أن تســاعد يف فهــم أهــداف الدبلوماســية الرقميــة التــي يتــم تناولهــا يف
احملــور التالــي مــن هــذا البحــث.

ثاني ًا :أهداف الدبلوماسية الرقمية
تعتبــر وزارة الشــؤون اخلارجيــة البريطانيــة أن الدبلوماســية الرقميــة هــي حــل مشــاكل السياســة
اخلارجيــة باســتخدام اإلنترنــت ،وأنهــا متثــل الدبلوماســية التقليديــة مــن خــال وســيلة مختلفــة.
ويقــول تقريــر اإلســتراتيجية الرقميــة  The FCO Digital Strategyالصــادر عــن وزارة
الشــؤون اخلارجيــة والكومنولــث للمملكــة املتحــدة واملنشــور علــى موقعهــا علــى اإلنترنــت (،2017
تقريــر اإلســتراتيجية الرقميــة لــوزارة اخلارجيــة البريطانيــة):
«مــن خــال شــبكة اإلنترنــت ،ميكننــا االســتماع والنشــر واملشــاركة والتقييــم بطــرق جديــدة ومثيــرة
لالهتمــام .واألهــم مــن ذلــك ،ميكننــا أيضـاً توســيع نطــاق وصولنــا والتواصــل مباشــرة مــع املجتمــع
املدنــي وكذلــك احلكومــات واألفــراد املؤثريــن .ملــاذا نفعــل ذلــك؟ ألن أولئــك الذيــن يحملــون املبــادئ
التــي نعارضهــا ،يســتخدمون الشــبكة بشــكل ناشــط وفعــال للغايــة .وإذا لــم منــارس دورنــا يف
املناقشــة الرقميــة ،فإننــا نفقــد حججنــا افتراض ّي ـاً .ويتمتــع العديــد مــن شــركائنا ،وخاصــة مــن
خــارج احلكومــة ،بوجــود رقمــي راســخ ،وجــذب جمهــور وخبــرة يف حتقيــق األهــداف عبــر اإلنترنت.
وإذا كنــا ال نعمــل معهــم ،فســنكون يف عــداد املفقوديــن».
ويضيــف التقريــر أن ممارســة دبلوماســية رقميــة نشــطة يعكــس الطريقــة املتغيــرة التــي تســتخدمها
وزارة اخلارجيــة علــى شــبكة اإلنترنــت كوســيلة اجتماعيــة متعــددة الوســائل ،فض ـ ً
ا عــن كونهــا
مصــدراً للمعلومــات .ويتابــع التقريــر« :نحــن نفقــد املصداقيــة ،وال ميكــن أن ندعــي أن نكــون
منظمــة مفتوحــة إذا لــم نشــارك» .ويوضــح هــذا امللخــص ملفهــوم الدبلوماســية الرقميــة الهــدف
األساســي للدبلوماســية الرقميــة ،وهــو احلديــث إلــى اجلمهــور مباشــرة ودون حواجــز ،بغيــة حــل
مشــاكل السياســة اخلارجيــة.
غيــر أن فرغــاس هانســون يســتفيض ويفصــل يف أهــداف الدبلوماســية الرقميــة ،وهــذا اإلطــار
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يحــدد مجموعــة أهــداف للسياســة العامــة للدبلوماســية الرقميــة وهــي (:)Hanson ،2012
أوالً :تضافــر اجلهــود بــن دوائــر الدولــة كافــة إلدارة املــوارد ذات العالقــة ،وتســخير ثروتهــا البشــرية

بحيــث يتــم اســتخدامها بالطريقــة املثلــى لتحقيــق املصالــح الوطنيــة يف اخلــارج وزيــادة قوتهــا الناعمــة.
ثاني ـاً :احلفــاظ علــى التواصــل مــع اجلماهيــر يف العالــم االفتراضــي وتســخير أدوات االتصــال
اجلديــدة لالســتماع إلــى اجلمهــور والتواصــل معــه والتأثيــر عليــه باســتخدام الرســائل الرئيســية
للدولــة عبــر اإلنترنــت.
ثالثـاً :االســتفادة مــن التدفــق الهائــل للمعلومــات واســتخدامها يف حتســن عملية وضع السياســات،
واملســاعدة على توقع احلركات االجتماعية والسياســية الناشــئة واالســتجابة لها.
رابع ـاً :إغنــاء االتصــاالت القنصليــة مــع اجلمهــور وإنشــاء قنــوات اتصــال شــخصية مباشــرة مــع
املواطنــن املســافرين يف اخلــارج ،بحيــث ميكــن التواصــل معهــم يف األزمــات.
خامس ـاً :تعزيــز حريــة التعبيــر والدميقراطيــة فض ـ ً
ا عــن تقويــض «النظــم االســتبدادية» ،حيــث
إن هــذه التكنولوجيــا تتيــح للجميــع اســتخدامها والتعبيــر عــن الــرأي دون احتــكار هــذه الوســائل
مــن أي جهــة كانــت.
سادسـاً :إنشــاء آليــات رقميــة لالســتفادة مــن اخلبــرات واملــوارد اخلارجيــة (الســفارات والقنصليــات)
وتســخيرها للنهــوض باألهــداف الوطنيــة.

ثالث ًا :نماذج عالمية في الدبلوماسية الرقمية:
توضــح آخــر اإلحصائيــات (ســبتمبر  )2017عــن الشــبكات األكثــر شــعبية يف جميــع أنحــاء العالــم
والتــي تنشــرها شــركة ستاتيســتا  ،Statistaوهــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة يف مجــال
ـاري مســتخدم لإلنترنــت حــول العالــم
اإلحصــاءات علــى شــبكة اإلنترنــت ،أن مــا يقــرب مــن مليـ ْ
يســتخدمون الشــبكات االجتماعيــة ،وال يــزال مــن املتوقــع أن تنمــو هــذه األرقــام مع زيادة اســتخدام
األجهــزة احملمولــة والشــبكات االجتماعيــة (.)statista 2017
وحســب االحصاءات ،يشــكل الفيســبوك أول شــبكة تواصل اجتماعي من حيث عدد املســتخدمني،
وقــد جتــاوز املليــار حســاب مســجل ،ويســتخدمه  2.06مليــار مســتخدم نشــط شــهر ّياً .وحســب
اإلحصائيــات احليــة التــي يعرضهــا نفــس املوقــع ( ،)Statistaففــي كل دقيقــة حتــدث عشــرات
ماليــن األنشــطة عبــر شــبكة اإلنترنــت مبــا فيهــا شــبكات التواصــل االجتماعــي ،وهــي أرقــام
مذهلــة ومغريــة ألي جهــة ترغــب يف االســتفادة مــن هــذه األرقــام.
وحســب املوقــع ،ووفقـاً إلحصائيــات  ،2017ينشــر يف كل دقيقــة  3.3مليــون منشــور علــى فيســبوك،

و 3,607,080عمليــة بحــث علــى غوغــل ،و 4,146,600مســتخدم يشــاهدون الفيديوهــات علــى موقــع
يوتيــوب ،و 29مليــون رســالة متبادلــة مــن خــال تطبيــق وتســآب ،و 46,740صــورة علــى موقــع
إنســتغرام ،و 456,000تغريــدة علــى موقــع تويتــر .والشــكل التالــي يظهــر هــذه اإلحصائيــات وغيرهــا:
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يف الشــرق األوســط ،يعيــش حوالــي  280مليــون عربــي ،مــن بينهــم  145مليونــاً يســتخدمون
اإلنترنــت ،ويســتخدم  100مليــون الفيســبوك فض ـ ً
ا عــن شــبكات التواصــل األخــرى مثــل تويتــر
وإنســتغرام وســناب شــات وغيرهــا والتــي يرتادهــا املاليــن ،ومعظــم املســتخدمني هــم مــن جيــل
الشــباب ،وهــي الفئــة املســتهدفة الرئيس ـ ّية التــي يتنافــس عليهــا اجلميــع.
هــذه اإلحصائيــات املهمــة تشــير إلــى أهميــة هــذا التحــول النوعــي يف منــط االتصــال بــن البشــر،
مــا دفــع احلكومــات إلــى االســتفادة القصــوى مــن هــذا التطــور اجلــذري يف وســائل االتصــال .فمــن
كان يتخيــل أن تصــل رســالة واحــدة يف حملــة بصــر إلــى ماليــن املتابعــن دون أن يتكلــف صاحــب
الرســالة أي شــيء .يقــول رئيــس الواليــات املتحــدة دونالــد ترمــب يف مقابلــة مــع صحيفــة فايننشــال
تاميــز« :لــوال التغريــدات ،لــم أكــن هنــا اليــوم ..لــدي أكثــر مــن  100مليــون متابــع بــن الفيســبوك
وتويتــر وإنســتغرام .ليــس علــي أن أذهــب إلــى وســائل اإلعــام املزيفــة» (فايننشــال تاميــز .)2017
وأضــاف االســتخدام املتكــرر والشــخصي لتويتــر مــن قبــل الرئيــس األمريكــي تســعة ماليــن متابــع
جديــد لــه يف الربــع األول مــن عــام  .2017حســب تقريــر «تيبلوماســي» ،يوجــد عــدد مــن احلســابات
لقــادة العالــم علــى منصــات التواصــل االجتماعــي ومنهــا ماوريســيو ماكــري رئيــس األرجنتــن
وجاســتني تــرودو رئيــس وزراء كنــدا وامللــك عبــد اهلل الثانــي ملــك األردن والرئيــس التركــي رجــب
طيــب أردوغــان وجميعهــا تعتبــر حســابات نشــطة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي .باإلضافــة
إلــى تويتــر والفيســبوك ،بعــض قــادة العالــم مثــل الرئيــس األرجنتينــي نشــطون أيضـاً علــى قنــوات
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جديــدة مثــل ســناب شــات للوصــول إلــى اجلمهــور األصغــر سـ ّناً والناخبــن احملتملــن يف املســتقبل.
ويكشــف تقريــر حالــة الدبلوماســية الرقميــة املشــار إليــه يف مقدمــة البحــث حجــم االهتمــام بهــذا
احلقــل الدبلوماســي اجلديــد ،وكــم احليويــة التــي يتمتــع بهــا ،حيــث يتنافــس يف املراتــب األولــى
يف تصنيــف التقريــر الــدول األكثــر تقدمـاً يف العالــم تكنولوج ّيـاً واقتصاد ّيـاً .ويشــير التقريــر إلــى
أن االهتمــام باملنصــات الرقميــة يــزداد بشــكل كبيــر مــن قبــل قــادة العالــم واحلكومــات يف جميــع
أنحــاء العالــم ،وأن أعــداد املتابعــن وحجــم التفاعــل يجعــل مــن هــذه املنصــات مصــدراً مه ّمــاً
للحصــول علــى أحــدث األخبــار والبيانــات.

هــذا االحتضــان العاملــي للقنــوات علــى اإلنترنــت جلــب معــه موجــة مــن االنفتــاح والشــفافية التــي
لــم تكــن معروفــة مــن قبــل .فبــات اجلمهــور ميتلــك وســيلة وتفاعـ ً
ا غيــر مشــروط مــع املســؤولني،
فضـ ً
ا عــن أن هــذا االســتخدام اجلديــد أصبــح مقياسـاً دبلوماسـ ّياً ،وأداة تســتخدم لتحليــل وتوقــع
العالقــات الدوليــة.
ويصــدر التقريــر املســمى Digital Diplomacy Reviewســنو ّياً عــن مركــز إســطنبول
للشــؤون الرقميــة «أكا» Istanbul Center for Digital Affairs aka Diplomacy
 ،Liveويســتخدم لقيــاس وقيــاس أداء الدبلوماســية الرقميــة لـــ 210وزارات خارجيــة حــول العالم.
واجلــدول التالــي يظهــر ترتيــب الــدول العشــر األولى يف أداء الدبلوماســية الرقمية حســب التقرير:

Source: http://bit.ly/2B2JDgk
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 تجربة المملكة المتحدة:يشــير تقريــر الدبلوماســية الرقميــة للعــام  2016إلــى تصــدر اململكــة املتحــدة لــدول العالــم التــي
حصلــت علــى املركــز األول عامل ّي ـاً يف أداء الدبلوماســية الرقميــة .وبريطانيــا مــن التجــارب التــي
تســتحق التأمــل ،حيــث تقدمــت علــى فرنســا والواليــات املتحــدة املعــروف اهتمامهــا بهــذه التجربــة.
ويظهــر يف تفاصيــل التقريــر أن بريطانيــا اســتخدمت أكبــر قــدر ممكــن مــن مواقــع اإلنترنــت
وشــبكات التواصــل االجتماعــي بعــدد كبيــر مــن لغــات العالــم ألغــراض دبلوماســيتها العامــة .ومــن
األمثلــة علــى ذلــك الســفير البريطانــي لــدى مصــر جــون كاســن ،الــذي ينشــط بكثــرة علــى تويتــر،
ويتابعــه حوالــي ثالثــة أربــاع مليــون ،معظمهــم مــن املصريــن والعــرب .وتغلــب علــى تغريداتــه
البســاطة والتنــوع مــا بــن السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي ،فيمــا يشــبه أنشــطة العالقــات
العامــة ،التــي ترمــي إلــى تقــدمي صــورة منطيــة إيجابيــة عــن بلــده.

صفحة حساب تويتر للسفير البريطاني يف القاهرة

ومــن أمثلــة تغريــدات «كاســن» التغريــدة التاليــة« :وجــودي يف مصــر  3ســنوات أظهــر لــي مواهــب
وطاقــات وإمكانيــات شــباب مصــر .عشــان كــده هندعمهــم ونديهــم فــرص لتحقيــق إمكاناتهــم
وتطويــر بالدهــم# .مصر_تبــدأ مبــادرة بحوالــي  47مليــون جنيــه لدعــم األشــخاص اللــي ليهــم
أفــكار رائعــة لشــركات تقــدر تخلــق فــرص عمــل وتســاعد علــى حــل املشــاكل االجتماعيــة».
والتغريــدة تشــير إلــى مشــروع مولتــه بريطانيــا لدعــم املبــادرات الشــبابية يف مصــر ،وتظهــر
التغريــدة اســتخدام الســفير للغــة العاميــة املصــري مثــل «هندعمهــم» و»نديهــم» ،وهــي لغــة مبســطة
أراد بهــا أن يخاطــب عمــوم املصريــن.
ويف تغريــدة أخــرى خاطــب فيهــا الالعــب املصــري الدولــي محمــد صــاح احملتــرف يف نــادي ليفربول
اإلجنليــزي ،حيــث طلــب األخيــر مــن املصريــن التصويــت لــه عبــر موقــع بــي بــي ســي ،فــرد الســفير
علــى موقعــه بالتالــي« :بــس كــده ..أنــت تؤمــر يــا أبــو صــاح @ .22mosalahرابــط التصويــت
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أهــو http://bbc.in/2zBTbhp ...ومــش هوصيكــوا ،عايزيــن  ١٠٠مليــون صــوت مصــري
واكثــر مــن جماهيــر ليفربــول» .وبهــذه التغريــدة خاطــب «كاســن» الفئــة األكبــر مــن الشــعب املصــري
يف واحــد مــن أكثــر املوضوعــات إشــغاالً للمجــال العــام يف الشــارع املصــري ،وهــو كــرة القــدم.
ومــن األمثلــة البريطانيــة الواضحــة يف الدبلوماســية الرقميــة حســاب أدويــن ســموأل ،املتحــدث باســم
احلكومــة البريطانيــة يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وهــو حســاب ناطــق باللغة العربية ،وحســاب وزارة
اخلارجيــة البريطانيــة باللغــة العربيــة وقائمــة طويلــة مــن حســابات تويتــر لســفارات وقنصليــات بريطانيــا
يف العــام العربــي ،مبــا فيهــا حســاب القنصليــة البريطانيــة يف القــدس الشــرقية @.UKinJerusalem

تجربة فرنسا ..دبلوماسية التأثير
تعتبــر فرنســا مــن الــدول الرائــدة يف مجــال الدبلوماســية الرقميــة التــي تســميها «دبلوماســية
التأثيــر» ،وقــد احتلــت املرتبــة الثانيــة يف تقريــر الدبلوماســية الرقميــة  .2016وقــد أنشــأت وزارة
الشــؤون اخلارجيــة موقعـاً لهــا علــى اإلنترنــت منــذ عــام  ،1995ويبلــغ عــدد ز ّوار موقع الدبلوماســية
الفرنســية الشــهري زهــاء  1,7مليــون زائــر.
وقــد انتهجــت اخلارجيــة الفرنســية منــذ عــام  2009سياســة خاصــة فيمــا يخــص االتصــال عبــر
الشــبكات االجتماعيــة ،فكانــت أول وزارة فرنســية تفتــح حســاباً علــى تويتــر ،حيــث تهتــم وزارة
اخلارجيــة الفرنســية بشــكل كبيــر بالنشــاط الرقمــي ،وتهــدف بشــكل أساســي إلــى «ترويــج صــورة
فرنســا ،ومــن ثــم الدفــاع عــن مصاحلهــا ،ســواء كانــت اقتصاديــة أو لغويــة أو ثقافيــة .وتســعى أيضاً
إلــى حتســن معرفــة اجلمهــور بأنشــطة الــوزارة .ودبلوماســية التأثيــر هــي ثمــرة التضافــر بــن
عمــل األقســام املركزيــة للــوزارة وشــبكتها الدبلوماســية» (موقــع الدبلوماســية الفرنســية .)2017
ويشــهد نشــاط الدبلوماســية الرقميــة الفرنســية اتســاعاً مطــرداً يف وســائل اإلعــام اجلديــد،
ومنهــا تطبيقــات الهواتــف الذكيــة ومواقــع اإلنترنــت وشــبكات التواصــل االجتماعــي .وحســب
الــوزارة ،فــإن «الشــبكة االجتماعيــة باتــت عنصــراً ال غنــى عنــه يف هــذه الدبلوماســية» (موقــع
الدبلوماســية الفرنســية .)2017
ولــم يعــد مفهــوم الدبلوماســية علــى الشــبكة االجتماعيــة بالنســبة لفرنســا يقتصــر علــى العالقــة
بــن دولــة وأخــرى ،بــل أصبــح يُعتبــر أيضــاً اتصــاالً بــن الدولــة واجلمهــور مباشــرة .وتوفــر
الشــبكات االجتماعيــة إمكانيــة اإلصغــاء إلــى اجلمهــور وتبــادل اآلراء معــه مباشــرة .وأضفــت
الــوزارة أهميــة أكبــر يف هــذا املجــال ،حيــث خصصــت الــوزارة جلســة تفاعليــة شــهرية علــى منصــة
تويتــر ،تتيــح للجمهــور التواصــل مــع املســؤولني الفرنســيني واالســتماع إلــى آرائهــم واإلجابــة عــن
تســاؤالت اجلمهــور يف موضوعــات مختلفــة .وهــذه اخلطــة املتفــردة تســتخدم أهــم خاصيــة مــن
خصائــص اإلعــام اجلديــد ،وهــي التفاعليــة املباشــرة مــع اجلمهــور ،وهــو مــا يحقــق أكبــر قــدر مــن
التأثيــر الــذي يخــدم الهــدف األساســي للدبلوماســية الرقميــة ،وهــو مخاطبــة اجلمهــور والتأثيــر
عليــه مباشــرة دون تكلفــة تذكــر.
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تجربة الدنمارك ..أول سفير رقمي
علــى الرغــم مــن أن الدمنــارك حصلــت علــى املركــز  32يف تقريــر الدبلوماســية الرقميــة وهــو
مركــز متأخــر نســب ّياً ،إال أن جتربتهــا يف هــذا املجــال كانــت متفــردة بتعيينهــا أول ســفير تكنولوجــي
يف العالــم.
ويعتبــر كاســبر كلينــج -الــذي عمــل ســفيراً لبــاده ســابقاً لــدى إندونيســيا -أول ســفير تكنولوجــي
يف العالــم ،بعــد أن عينتــه الدمنــارك ســفيراً لــدى شــبكات مــا ســماها «اجلمهوريــات االفتراضيــة»
(النجــار  ،)2017والتــي متثلهــا شــركات التكنولوجيــا ،مبــا فيهــا تلــك املتخصصــة يف صناعــة
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي .وحســب مــا أورد موقــع اجلزيــرة عــن
«كلينــج» ،فــإن التأثيــر املتنامــي لشــركات التكنولوجيــا علــى حيــاة البشــر دعــا بــاده إلــى تعيــن
ســفير متفــرغ ملهمــة التواصــل معهــا (اجلزيــرة .)2017
ووصــف الســفير نفســه بأنــه «تكنوبلوماســي» ،وســيكون مقــر ســفارته يف وادي الســيليكون
( )Silicon Valleyبســان فرانسيســكو يف كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والتــي
تضــم كبريــات شــركات التكنولوجيــا والتواصــل االجتماعــي يف العالــم ،وأصبحــت مشــهورة بســبب
وجــود عــدد كبيــر مــن مطــوري ومنتجــي التكنولوجيــا ،وتضــم جميــع أعمــال التقنيــة العاليــة.
ويؤكــد كلينــج «أن تأثيــر هــذه الشــركات لــم يعــد ينحصــر يف مجــاالت التقنيــة ،بــل إنهــا باتــت فاعلــة
ومؤثــرة يف كافــة أنــواع السياســات ،ومنهــا السياســة اخلارجيــة للــدول» (اجلزيــرة .)2017
مــا ســبق ذكــره حــول اهتمــام الــدول املتقدمــة بالدبلوماســية الرقميــة ،أوجــد نوعـاً مــن التخصصيــة
واالحتــراف ،فبــرزت العديــد مــن املؤسســات واملعاهــد املهتمــة بتدريــب الدبلوماســيني علــى كيفيــة
التعامــل مــع العالــم الرقمــي .فعلــى ســبيل املثــال« ،دبلــو فاونديشــن» ،DiploFoundation
وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة أنشــأتها حكومتــا سويســرا ومالطــا ،تهتــم بتطويــر قــدرات األفــراد مــن
خــال أنشــطة تدريبيــة وورشــات ،ومــن أبــرز أنشــطتها تقــدمي الــدورات التدريبيــة يف الدبلوماســية
الرقمية.
ويف هــذا الســياق ،يوجــد الكثيــر ممــا يشــير إلــى التقــدم يف هــذا املجــال كتخصــص أكادميــي،
فعلــى ســبيل املثــال ،صــدر كتــاب «تويتــر للدبلوماســيني» Twitter for Diplomats
للمؤلــف أندريــس ســاندريه ( ،)Sandre ،2013وهــو ليــس دليــ ً
ا ،أو قائمــة تعليمــات
حــول مــا يجــب القيــام بــه أو عــدم القيــام بــه ،بــل هــو مجموعــة مــن املعلومــات ،واحلكايــات،
واخلبــرات .وهــو يــروي بعــض احللقــات التــي تشــمل وزراء اخلارجيــة والســفراء ،وكذلــك طرق
التفاعــل مــع األداة واستكشــاف إمكاناتهــا الكبيــرة .والهــدف مــن الكتــاب ،حســب الكاتــب ،أنــه
يهــدف إلــى تقــدمي جتــارب ملهمــة للســفراء والدبلوماســيني لفتــح وتغذيــة حســاباتهم بشــكل
منهجــي منظــم ومرتــب.
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الدبلوماسية الرقمية في سياق الصراع العربي اإلسرائيلي
تعتبــر إســرائيل مــن الــدول املتقدمــة يف مجــال الدبلوماســية الرقميــة ،وقــد احتلــت املركــز الثامــن
عامل ّيـاً يف تقريــر الدبلوماســية الرقميــة  ،2016وتفوقــت علــى دول متقدمــة مثــل سويســرا وأملانيــا
واليابــان وكنــدا والنمســا وإســبانيا والســويد ،علمــاً أن الــدول املذكــورة لديهــا اهتمــام خــاص
بالدبلوماســية الرقميــة والتواصــل مــع الشــعوب األخــرى .ومــن املؤشــرات املهمــة علــى اهتمــام
إســرائيل بالدبلوماســية الرقميــة ،أن احلكومــة اإلســرائيلية ووزارة خارجيتهــا نظمتــا بالتعــاون
مــع معهــد دراســات اإلنترنــت يف جامعــة تــل أبيــب أول مؤمتــر دولــي يُعنــى بالدبلوماســية الرقميــة،
وشــارك فيــه خبــراء هــذا املجــال مــن جميــع أنحــاء العالــم ،منهــم أكادمييــون مــن جامعــات مرموقــة
مثــل جامعــة أكســفورد.
وحســب تقريــر «املصــدر اإلســرائيلي» ،فقــد وظفــت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية عــام  2015أكثــر
مــن  75موظفــاً ومتطوعــاً و 8مستشــارين يف قســم «الدبلوماســية اجلماهيريــة» ،إضافــة إلــى 30
موظفـاً يف القســم نفســه ،لكنهــم منتشــرون حــول العالــم يف مكاتــب التمثيــل الدبلوماســي كالســفارات
والقنصليــات يف الــدول املختلفــة ،وتشــرف وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية عبــر قســم الدبلوماســية
الرقميــة علــى «أكثــر مــن  350قنــاة رقميــة واجتماعيــة علــى شــبكة اإلنترنــت ،ومــا يقــارب العشــرين
موقع ـاً إلكترون ّي ـاً باللغــة العربيــة واإلجنليزيــة والفارســية والروســية وغيرهــا ،هــذا إلــى جانــب أكثــر
مــن  80موقع ـاً تابع ـاً ملكاتــب التمثيــل الدبلوماســي حــول العالــم (هــروش .)2016
وقــد أدركــت إســرائيل أن الطريقــة الفضلــى للتوجــه إلــى الشــباب العــرب هــي هــذا العالــم اجلديــد،
عالــم الفيســبوك وتويتــر ،وهــي الطريقــة الفضلــى للتأثيــر يف الــرأي العــام ،وقــد بلــغ عــدد املتابعــن
لصفحــة “إســرائيل بالعربيــة” التــي يديرهــا قســم اللغــة العربيــة يف دائــرة الدبلوماســية الرقميــة
اإلســرائيلية حوالــي  1.3مليــون متابــع معظمهــم مــن جيــل الشــباب مــا بــن  18وحتــى ،24
يعيــش معظمهــم يف الــدول العربيــة مثــل مصــر ،واألردن ،وفلســطني ،والعــراق ،ودول املغــرب
العربــي .ولذلــك ،كرســت الكثيــر مــن إمكاناتهــا للعمــل حتــت عنــوان “أنشــطة العالقــات العامــة
والدبلوماســية العامــة يف وزارة اخلارجيــة” (هــروش  ،)2016لتطبيــق إســتراتيجية العالقــات
العامــة اخلاصــة بــوزارة اخلارجيــة ،ويف إطــار ذلــك ،أنشــأت دائــرة متخصصــة بالدبلوماســية
الرقميــة ،وهــي مســؤولة عــن اســتخدام البرامــج واألدوات الالزمــة لنشــر الرســائل علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي بشــكل مي ّكنهــا مــن التواصــل مــع عــدد كبيــر مــن املســتخدمني .لكــن األهــم
يف الدبلوماســية الرقميــة اإلســرائيلية هــو قســم اللغــة العربيــة الــذي يرأســه “يوناتــان جونــن”
املســؤول املباشــر عــن الدبلوماســية الرقميــة باللغــة العربيــة يف وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية ،كمــا
يعمــل يف الدبلوماســية الرقميــة أيض ـاً “حســن كعبيــة” ،وهــو ناطــق باســم اخلارجيــة اإلســرائيلية
باللغــة العربيــة.
ومــن خــال مســح ســريع حملتــوى الصفحــات واملنصــات التابعــة للدبلوماســية الرقمية اإلســرائيلية،
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مــن الواضــح أن الهــدف األساســي لهــا ،حتســن صــورة إســرائيل خصوصـاً أمــام اجلمهــور العربــي،
حيــث إن الكثيــر مــن احملتــوى لــه طابــع إنســاني وثقــايف وفنــي .فعلــى ســبيل املثــال ،تتنــاول
الصفحــات جوانــب مــن احليــاة داخــل إســرائيل ،مثــل منــاذج التقــدم التكنولوجــي ،والتعايــش،
واملســاواة ،وحقــوق املــرأة .ويقــول حســن كعبيــة يف معــرض تقريــر “املصــدر اإلســرائيلي”:
“هدفنــا هــو عــرض صــورة إســرائيل احلقيقيــة ،حتــى لــو كان الواقــع أحيانـاً صعبـاً وليــس لطيفـاً،
فنحــن نتحــدث عــن كل املواضيــع .علــى ســبيل املثــال ،عندمــا متــت محاكمــة رئيــس إســرائيلي
وســجن رئيــس حكومــة إســرائيلي آخــر بتهمــة تلقّي رشــوة أيضاً ،نشــرنا
وســجن بتهمــة االغتصــابُ ،
ُ
ً
ـب الكثيــر مــن النــاس بالدميقراطيــة
أخبــارا عــن تلــك األحــداث ،وكانــت التعليقــات مفاجئــةِ .
أعجـ َ
يف إســرائيل ،وع ّبــروا عــن احترامهــم لنــا” ( هــروش .)2016
ويضيــف كعبيــة أنــه قبــل  10ســنوات ،لــم تكــن تربطهــم أيــة عالقــة مــع النــاس يف العالــم العربــي،
ولكــن اآلن ميكــن الوصــول إلــى كل مواطــن بفضــل التكنولوجيــا الرقميــة ،وأنــه باإلمــكان تغييــر رأي
األشــخاص الذيــن يتابعــون صفحاتهــم يف إســرائيل (هــروش .)2016
ومــن الواضــح أن عــدداً مــن تلــك الصفحــات التابعــة للدبلوماســية الرقميــة اإلســرائيلية تلقــى
تفاعـ ً
ا ورواجـاً بــن الكثيــر مــن اجلمهــور الــذي يتابــع صفحــات ممثلــي إســرائيل ويقــدر عددهــم
باملاليــن .وتســتحق جتربــة إســرائيل يف مجــال الدبلوماســية الرقميــة التوقــف عندهــا ودراســتها
بعمــق ،فمــن الواضــح أنهــا تعمــل وفــق رؤيــة واضحــة وخطــة إســتراتيجية ذات أهــداف محــددة،
وتســتخدم كل وســائل التكنولوجيــا احلديثــة بشــكل احتــرايف ،وهــو مــا جعلهــا تتفــوق علــى دول
متقدمــة مثــل سويســرا وكنــدا وإســبانيا.

الدبلوماسية الرقمية فلسطيني ًا:
ال تبــدو الدبلوماســية العامــة الفلســطينية ،مبــا فيهــا الدبلوماســية الرقميــة ،يف أحســن أحوالهــا،
وذلــك ألســباب موضوعيــة ،فــا ميكــن مقارنــة احلالــة الفلســطينية مــع دول كبيــرة مســتقرة وقويــة
اقتصاد ّيــاً وتكنولوج ّيــاً ومؤثــرة يف السياســة الدوليــة .فمــن الصعوبــة مبــكان محــاكاة الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية للنمــاذج الناجحــة يف مجــال الدبلوماســية الرقميــة ،إذ ال ميكــن جتاهــل
الســياق العــام للقضيــة الفلســطينية والتحديــات التــي يفرضهــا وجــود االحتــال وتأثيــر ذلــك علــى
مجمــل األوضــاع الفلســطينية وعلــى الســلطة الوطنيــة التــي مــا زالــت يف طــور بنــاء مؤسســات
الدولــة .وال غرابــة أن تكــون فلســطني متأخــرة يف ســلم الدبلوماســية الرقميــة .حيــث احتلــت
املركــز الـــ  72عامل ّيـاً ،وهــو مركــز متأخــر يف مقيــاس أداء الدبلوماســية الرقميــة .وهــذا مــا أكــده
الباحــث املتخصــص يف اإلعــام الرقمــي عمــار جمهــور ،حيــث اعتبــر أن الدبلوماســية الرقميــة يف
العمــل الدبلوماســي الفلســطيني لــم تتبلــور بصورتهــا األولــى حتــى اآلن ،مقارنــة بتجــارب أخــرى يف
العالــم العربــي كتجربــة اإلمــارات مث ـ ً
ا (جمهــور  .)2017ويضيــف جمهــور:
«كثيــر مــن الدبلوماســيني الفلســطينيني ال يعرفــون الدبلوماســية الرقميــة وال أهميتهــا وال مغزاهــا
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ومرادهــا احلقيقــي ،ومــن واقــع خبرتــي وعملــي ســنوات عديــدة يف وزارة التخطيــط ،لــم يتــم
التطــرق لذلــك يف خطــط احلكومــة الفلســطينية أو خطــط وزارة اخلارجيــة وبرامجهــا وال حتــى
يف اخلطــة اخلمســية التطويريــة للحكومــة اجلــاري إعدادهــا يف مكتــب رئيــس الــوزراء».
مــن الواضــح أنــه ال توجــد إســتراتيجية محــددة لــدى الدبلوماســية الفلســطينية حــول الدبلوماســية
الرقميــة لتلبيــة احتياجــات املؤسســة الرســمية والسياســة العامــة يف هــذا االجتــاه .حيــث تبــن
أنــه ال توجــد أص ـ ً
ا دائــرة أو قســم يف وزارة اخلارجيــة الفلســطينية يحمــل اســم «الدبلوماســية
الرقميــة» (عليــان  ،)2017بصــرف النظــر عــن وجــود دائــرة إعالميــة ولديهــا أنشــطة يف مجــال
اإلعــام اجلديــد.
ويتضــح ذلــك مــن خــال الدراســة املســحية التــي أجراهــا كاتــب املقــال حــول أربعــة محاور أساســية
يف أداء الدبلوماســية الرقمية ،وهي:
 احلضور والتواجد. التخصيص. مستوى التفاعل. -املواكبة.

أو ًال :الحضور والتواجد

ويعنــى بحجــم وتنــوع احلضــور والتواجــد الرقمــي علــى شــبكة اإلنترنــت عمومــاً ،مــع التركيــز
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة ،وقــد تبــن أن وزارة اخلارجيــة
الفلســطينية تســتخدم املنصــات التاليــة:
املوقــع اإللكترونــي  :www.mofa.pna.psوهــو املنصــة الرســمية اإللكترونيــة
األولــى التــي تتضمــن املعلومــات األساســية للــوزارة وخدماتهــا والســفارات والقنصليــات املنتشــرة
حــول العالــم ،كمــا يتضمــن املوقــع آخــر التحديثــات واألخبــار حــول أنشــطة الــوزارة وفعالياتهــا
باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة.
تويتــر :ويحمــل حســاب تويتــر الرســمي لــوزارة اخلارجيــة الفلســطينية وهــو حســاب “غيــر
موثــق” حتــت اســم اخلارجيــة الفلســطينية وعنوانــه (@ ،)pmofaوقــد بلــغ عــدد تغريــدات
الــوزارة علــى احلســاب حتــى تاريــخ  2017/11/11عــدد  3,633تغريــدة ،ووصــل عــدد املتابعــن
للحســاب إلــى  .484ومــن خــال البحــث يف محــرك تويتــر عــن عبــارة “ســفارة فلســطني” و”ســفارة
دولــة فلســطني” ،لــم يظهــر أي حســاب .غيــر أن البعثــة الرســمية الفلســطينية يف األمم املتحــدة،
وهــي تابعــة لــوزارة اخلارجيــة الفلســطينية ،لديهــا حســاب موثــق علــى تويتــر @_Palestine
 UNويحمــل اســم ، State of Palestineكمــا يوجــد حســاب رســمي آخــر لدائــرة شــؤون
املفاوضــات ملنظمــة التحريــر (@ ،)nadploوهــو أيض ـاً حســاب موثــق.
فيســبوك :يتابــع حســاب وزارة اخلارجيــة الــذي متت تســميته باللغــة اإلجنليزيــة (Palestinian
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 Ministry of Foreign Affairs and Expatriates) 12750حتى تاريخ .2017/11/11
يوتيــوب :توجــد لــوزارة اخلارجيــة قنــاة يوتيــوب حتــت اســم وحــدة اإلعــام بــوزارة اخلارجيــة،
لديهــا  15متابعـاً ،وفيهــا  13فيديــو لتســجيالت متنوعــة جميعهــا مــن إنتــاج وحــدة اإلعــام بالــوزارة،
ورفــع أول فيديــو علــى املنصــة قبــل ثــاث ســنوات وآخــر فيديــو قبــل ســتة أشــهر.
غوغــل بلــس  :+Googleوهــي منصــة تواصــل اجتماعــي تتبــع محــرك غوغــل للبحــث ،وقــد
أنشــأت وحــدة اإلعــام بــوزارة اخلارجيــة حســاباً علــى املنصــة ،ويبــدو مــن خــال محتواهــا أنهــا
مرتبطــة بقنــاة يوتيــوب ،حيــث إن معظــم مقاطــع الفيديــو املنشــورة علــى قنــاة يوتيــوب منشــورة
بشــكل مباشــر علــى منصــة غوغــل بلــس بشــكل متطابــق.
فليكــر  :Flickrوهــو موقــع مخصــص للصــور ،وقــد أنشــأت وزارة اخلارجيــة حســابها علــى
هــذه املنصــة عــام  ،2012غيــر أن احلســاب لــم ترفــع عليــه ســوى  30صــورة ،وال يوجــد لــه ســوى
متابعــن اثنــن.
يشــير هــذا املســح إلــى أن وزارة اخلارجيــة اســتخدمت عــدداً مــن املنصــات الرقميــة وهــي متنوعــة،
تشــمل موقــع الويــب وشــبكات التواصــل االجتماعــي وقنــاة يوتيــوب ،ومنصــة لنشــر الصــور ،غيــر أن
االنطبــاع العــام الــذي ميكــن تســجيله هــو عــدم اســتخدام عــدد مــن املنصــات اإللكترونيــة األخــرى،
وهــو مــا ســنتطرق لــه الحق ـاً .ويف هــذا الصــدد ،يــرى الباحــث عمــار جمهــور أن حجــم احلضــور
الرقمــي ال بــأس بــه ،ولكــن املعضلــة تكمــن يف صياغــة احملتــوى وجعلــه الفت ـاً وممتع ـاً ويحمــل يف
مضمونــه شــيئاً جديــداً ( ،2017جمهــور).

ثاني ًا :التخصيص
ويعنــى هــذا املعيــار بـــ “احملتــوى” ،وإلــى أي مــدى ميكــن للقائــم باالتصــال واملتمثل بــوزارة اخلارجية
تخصيــص اجلمهــور املخاطــب ،ويف أي اجتــاه ،ومــا هــو الهــدف مــن الرســالة اإلعالمية.
 - 1يســتخدم املوقــع اإللكترونــي الرئيســي للــوزارة اللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة .وقــد تضمنــت
خارطــة املوقــع الكثيــر مــن الزوايــا التــي حتتــوي علــى املعلومــات باللغتــن ،ففض ـ ً
ا عــن األخبــار
والتحديثــات ،توجــد الزوايــا األساســية التاليــة:
 عــن فلســطني :وتشــمل مــواد أساســية كالعلــم الفلســطيني والقانــون األساســي للســلطة الوطنيــةالفلســطينية ومعلومــات عــن العاصمــة والنشــيد الوطنــي ومجلــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي
الفلســطيني .وهــذه الزاويــة غيــر مكــررة باللغــة اإلجنليزيــة.
 الــوزارة :وحتمــل معلومــات عــن وزارة اخلارجيــة؛ رؤيتهــا ،ورســالتها ،ومهامهــا ،والقانــونالدبلوماســي الفلســطيني .وهــذه الزاويــة مكــررة بالكامــل باللغــة اإلجنليزيــة.
 قضايــا أساســية :كاألســرى واالســتيطان والقــدس والالجئــن وامليــاه واحلــدود واجلــداراإلســرائيلي .وهــي زاويــة توجــد منهــا نســخة إجنليزيــة.
كمــا توجــد زاويــة تعريفيــة بالبعثــات الدبلوماســية الفلســطينية املنتشــرة يف القــارات الســت حــول
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العالــم ،وأخــرى حــول البعثــات الدوليــة ومكاتــب التمثيــل لــدى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .كمــا
يقــدم املوقــع بعــض اخلدمــات القنصليــة واملعلومــات املرتبطــة بتأشــيرات الدخــول ومــا إلــى ذلــك.
 2مــن خــال مســح حســابي تويتــر وفيســبوك ،يتضــح ربــط احلســابني مــع بعضهمــا ،حيــث يظهــركل مــا ينشــر علــى صفحــة الفيســبوك بشــكل تلقائــي علــى حســاب تويتــر ،وجنــد أن الكثيــر مــن
تغريــدات تويتــر علــى حســاب الــوزارة غيــر مكتملــة النــص نظــراً لتجاوزهــا احلــد املســموح مــن
عــدد احلــروف ( 140حرف ـاً يف الســابق) .ومثــال ذلــك التغريــدة حــول فعاليــة القنصليــة العامــة
الفلســطينية يف كردســتان يف ذكــرى وعــد بلفــور .ويالحــظ أن مصــدر التغريــدة علــى تويتــر هــو

منشــور فيســبوك ،كمــا يظهــر مــن التغريــدة املختصــرة ورابــط الفيســبوك املبــن يف منــوذج تغريــدة
تويتــر أدنــاه.
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وعلــى الرغــم مــن أن الــوزارة حاضــرة علــى الفيســبوك باللغــة اإلجنليزيــة ،إال أنــه يف الشــهر
األخيــر –علــى ســبيل املثــال– لــم يظهــر أي منشــور باللغــة اإلجنليزيــة ،مــا يعطــي انطباع ـاً بــأن
الرســائل موجهــة فقــط لفئــة بعينهــا ،وهــي اجلمهــور الناطــق باللغــة العربيــة.
وهــذا مــا علــق عليــه الباحــث جمهــور بالقــول إن هنــاك مشــكلة يف احملتــوى ،حيــث قــال“ :مــا
يحــدث بشــأن حضــور الســلطة ومؤسســاتها هــو أنــه يتــم نســخ ولصــق البيانــات والتصريحــات
واألخبــار الصحافيــة اخلاصــة باملؤسســات ورؤســائها بصــورة تقليديــة وبطريقــة بــاردة ج ـ ّداً ال
تتضمــن أي نــوع مــن اإلبــداع” (جمهــور .)2017

أمــا حســاب الــوزارة علــى تويتــر ،فمــن الواضــح أنــه غيــر مســتغل ولــو باحلــد األدنــى ،وربطــه
بحســاب الفيســبوك يفقــده الكثيــر مــن املزايــا التــي ميكــن توظيفهــا يف التواصــل مــع اجلمهــور.
ويف هــذه احلالــة ،ميكــن القــول إن دور حســاب الــوزارة علــى تويتــر هامشــي وغيــر مســتغل علــى
الوجــه املطلــوب.
ويتضــح مــن خــال املســح أن ثمــة إشــكالية يف احملتــوى املنشــور علــى فيســبوك وتويتــر ،حيــث
إن معظــم املنشــورات والتغريــدات عبــارة عــن أخبــار فقــط ،بعضهــا مرفــق بالصــور وبعضهــا
مرفــق بالفيديــو .فالدبلوماســية الرقميــة تنصــب بشــكل أساســي علــى مخاطبــة اآلخريــن وتقــدمي
معلومــات تخــدم املصالــح الوطنيــة .وهــذا النــوع مــن احملتــوى يشــير إلــى عمــل روتينــي يركــز علــى
النشــر اليومــي لألنشــطة والفعاليــات دون تقــدمي مــادة إبداعيــة ،وهــو مــا يوحــي بغيــاب جهــود
متخصصــة يف إعــداد احملتــوى الالئــق مبخاطبــة اجلمهــور غيــر الفلســطيني ،ال ســيما يف القضايــا
اجلوهريــة التــي ميكــن مــن خاللهــا تســويق الروايــة الفلســطينية علــى نحــو أفضــل.
أمــا «يوتيــوب» ،و»غوغــل بلــس»  ،+Googleو”فلكــر”  ، flickerفجميعهــا يف حالــة متشــابهة،
فهــي منصــات تعانــي فقــراً واضحـاً يف احملتــوى ،وهــي منصــات غيــر نشــطة للــوزارة .فعلــى ســبيل
املثــال ،قنــاة يوتيــوب التــي حتمــل اســم وحــدة اإلعــام بــوزارة اخلارجيــة ،لديهــا  15متابعـاً وفيهــا
 13فيديــو فقــط ،جميعهــا مــن إنتــاج وحــدة اإلعــام بالــوزارة ،ولــم يضــف للقنــاة فيديــو واحــد منــذ
ســتة أشــهر.
ومــن خــال املســح ،يتبــن تطابــق احملتــوى مــع قنــاة يوتيــوب حيــث إن معظــم مقاطــع الفيديــو
املنشــورة علــى قنــاة يوتيــوب منشــورة بشــكل مباشــر علــى منصــة “غوغــل بلــس” .ومــن املهــم
اإلشــارة إلــى أن منصــة يوتيــوب مملوكــة لشــركة غوغــل ،وأن حســاب قناة يوتيوب ميكن اســتخدامه
كحســاب علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي “غوغــل بلــس”.

ثالث ًا :مستوى التفاعل
ويعنــى هــذا املعيــار مبســتوى تفاعــل اجلمهــور املســتهدف مــع املنصــات الرقميــة لــوزارة اخلارجيــة
الفلســطينية .ومــن أهــم خصائــص اإلعــام اجلديــد خاصيــة التفاعليــة ،أي أن يتحقــق االتصــال
يف اجتاهــن بــن املرســل واملســتقبل ،فمــن جانــب ،إن االتصــال املباشــر يحقــق نتائــج أفضــل يف
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التأثيــر علــى اجلمهــور ،ومــن جانــب آخــر ،فــإن الزيــادة يف التفاعــل حتقــق الســرعة يف االنتشــار
وزيــادة معــدالت منــو اجلمهــور واملتابعــن علــى املنصــات املختلفــة .والتفاعــل املقصــود هنــا هــو
مســتوى املشــاركة يف متابعــة الصفحــات ،وتشــمل املتابعــن ( ،)followersواإلعجابــات (،)like
واملشــاركات ( ،)shareوالتعليقــات ( ،)commentsفكلمــا زاد التفاعــل مــن خــال هــذه
األدوات ،زاد االنتشــار ،وهــي جميعهــا معيــار مهــم مــن معاييــر التفــوق يف األداء.
فيمــا يلــي نســتعرض أعــداد املتابعــن لصفحــات وزارة اخلارجيــة الفلســطينية حتــى تاريــخ
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وهــذه األرقــام تشــير إلــى مشــكلة واضحــة يف مســتوى التفاعــل مــع املنصــات الرقميــة للخارجيــة
الفلســطينية ،ولســنا يف وارد املقارنــات الكبيــرة ،لكــن هــذه األرقــام ال تذكــر إذا مــا قورنــت بــدول
أخــرى ،مــن حيــث مســتوى التفاعــل علــى صفحــات وزارات اخلارجيــة لــدول عربيــة أخــرى،
كدولتــي قطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى ســبيل املثــال .حيــث يتابــع حســاب وزارة اخلارجيــة
القطريــة علــى تويتــر أكثــر مــن  630ألــف متابــع ،فيمــا يتابــع صفحــة تويتــر للخارجيــة اإلماراتيــة
 460ألــف متابــع.
أمــا بالنســبة للتفاعــل مــع املنشــورات والتغريــدات مــن خــال اإلعجــاب واملشــاركة والتعليــق ،ففيــه
إشــكالية واضحــة .ففــي تاريــخ  ،2017/11/11آخــر عشــرة منشــورات لــوزارة اخلارجيــة علــى
فيســبوك كان التفاعــل فيهــا علــى النحــو التالــي:
Like

share

comment

29

0

0

7

0

0

30

0

1

15

2

0

12

0

0

6

0

0

13

2

0

10

0

0

8

0

0

8

2

0

وال يــكاد يكــون التفاعــل موجــوداً علــى موقــع تويتــر ،ففــي التغريــدات العشــر األخيــرة ،ال يوجــد
ســوى  3إعجابــات ،و 3إعــادات تغريــد ،فيمــا ال يوجــد تعليــق واحــد .ويبــدو أن األمــر كذلــك
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بالنســبة لقنــاة يوتيــوب كمــا يظهــر يف الشــكل الالحــق لهــذه الفقــرة ،حيــث تبــن الصــورة أن أحــد
الفيديوهــات حصــل علــى  63مشــاهدة يف ســتة أشــهر ،يف حــن يظهــر فيــدو آخــر وعليــه 33
مشــاهدة يف ســبعة أشــهر.

إن إشــكالية انخفــاض معــدل تفاعــل اجلمهــور مــع املنصــات الرقميــة لــوزارة اخلارجية الفلســطينية
واضحــة .وهــذا مــا أكــده أيضــا الباحــث جمهــور ،الــذي اعتبــر مســتوى التفاعــل يف حكــم املعــدوم،
حيــث قــال“ :التفاعــل غيــر موجــود أص ـ ً
ا” .وأرجــع اإلشــكالية األساســية لغيــاب التفاعــل إلــى
املشــكلة يف احملتــوى ،معتبــراً أن عــدداً مــن املتابعــن يكتفــي باإلعجــاب “مــن بــاب املجاملــة ،بعيــداً
عــن مــدى اإلدراك بأهميــة املضمــون ذاتــه” ،معتبــراً أن كل مــا يتوفــر للجمهــور هــو“ :محــاوالت قــد
ال ترتقــي إلــى املســتوى املطلــوب” .وهنــا نؤكــد أن غيــاب احملتــوى اجليــد الــذي يســاهم يف مســتوى
جيــد مــن التفاعــل ،يفقــد القائــم باالتصــال فرصــة جيــدة إليصــال رســالته مــن خــال تقــدمي
محتــوى مهــم ،واحملافظــة علــى مســتوى تفاعــل أفضــل.

رابعاً :المواكبة
هــذا املعيــار يحــدد مــدى مواكبــة الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية آلخــر التطــورات يف املجــال
الرقمــي .وبالنظــر إلــى األدوات املســتخدمة يف الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية ،تبــن أنهــا
األدوات األساســية واملعروفــة مثــل املوقــع اإللكترونــي وشــبكات التواصــل االجتماعــي الرئيســية.
إن االنطبــاع الســائد لــدى الكثيريــن أن شــبكات التواصــل االجتماعــي تقتصــر علــى الشــبكات
املعروفــة مثــل الفيســبوك وتويتــر وإنســتغرام وغيرهــا ،واحلقيقــة أنــه توجــد قائمــة طويلــة مــن
األدوات الرقميــة املنتشــرة التــي يســتخدمها مئــات ماليــن النــاس حــول العالــم ،ومنهــا عــدد
كبيــر مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي ومنصــات الصــور والفيديــو وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة
احلديثــة التــي تعمــل بأنظمــة تشــغيل الهاتــف العصريــة مثــل آبــل ( )iOSونظــام تشــغيل أندرويــد.
وهــذا اجلــدول يتضمــن قائمــة باملنصــات الرقميــة املختلفــة وأنظمــة التشــغيل وغيرهــا ميكــن أن
تكــون أدوات للدبلوماســية الرقميــة ،كمــا هــو احلــال لــدى الــدول التــي احتلــت مراكــز أولــى يف
تقريــر الدبلوماســية الرقميــة للعــام املنصــرم:
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يقــول الباحــث عمــار جمهــور يف هــذا الســياق« :ال أعتقــد أنــه توجــد مواكبــة آلخــر التطــورات يف
هــذا املجــال وإن كانــت هنــاك مواكبــات ،فإنهــا تكــون مــن قبــل التقنيــن العاملــن يف مجــال اإلعــام
الرقمــي احلديــث وليــس قبــل املمارســن للدبلوماســية الفلســطينية ،فهــم يفتقــرون للمعرفــة
العلميــة والعمليــة للدبلوماســية الرقميــة ،واملواكبــة تتطلــب إميان ـاً مطلق ـاً بأهميــة الدبلوماســية
الرقميــة وأهميــة ممارســتها كفعــل دبلوماســي وإعالمــي» .وعلــى الرغــم مــن التأكيــد علــى عــدم
مواكبــة وزارة اخلارجيــة الفلســطينية ألهــم التقنيــات يف هــذا املجــال ،إال أن جمهــور أكــد أن
اجلــزء التقنــي موجــود لــدى التقنيــن ،ولكــن مــن ميارســون اإلعــام الرقمــي يفتقــدون للمهــارات
والتقنيــات املمكنــة للممارســة الدبلوماســية الرقميــة بطريقــة فعالــة ومؤثــرة .وهــذا طبعـاً يتطلــب
املزاوجــة بــن املعرفــة التقنيــة واملمارســة الفعليــة لذلــك».
إن مواكبــة آخــر التطــورات التكنولوجيــة واســتخدام احلــد األقصــى مــن املنصــات الرقميــة
والتطبيقــات احلديثــة يف عمــل الدبلوماســية الرقميــة مــن شــأنه أن يســاعد يف االتصــال بأكبــر
قــدر ممكــن مــن اجلمهــور ،وبالتالــي حتقيــق جنــاح أفضــل يف األداء العــام للدبلوماســية الرقميــة
الفلســطينية.
يضــاف إلــى املســتويات األربعــة الرئيســية ألداء الدبلوماســية الرقميــة غيــاب عناصــر اإلبــداع
والتشــويق يف احملتــوى املقــدم للجمهــور .وثمــة إشــكالية واضحــة يف احملتــوى املقــدم للجمهــور يف
كل املنصــات الرقميــة التــي مت بحثهــا ،فقــد افتقــرت الصفحــات إلــى الفنــون اإلخباريــة احلديثــة يف
النشــر كالرســوم املعلوماتيــة ( )Infographicsوالفيديوهــات القصيــرة املعروفة بـ (Motion-
 )Graphicالتــي ميكــن أن تلخــص الكثيــر مــن القضايــا عبــر رســائل مختصــرة ومركــزة ويســهل
فهمهــا للجميــع.
ويف هــذا الســياق ،افتقــر احملتــوى اإلخبــاري الرقمــي اخلــاص باخلارجيــة الفلســطينية إلــى نســق
عــام موحــد ،فيبــدو الكثيــر مــن احملتــوى عشــوائ ّياً وغيــر منظــم ،وال يخضــع خلطــة واضحــة .ولــم
تظهــر خــال البحــث يف احملتــوى أيــة حمــات منظمــة ومبتكــرة ومبدعــة حــول القضايــا الرئيســية
التــي تتبناهــا وزارة الشــؤون اخلارجيــة أو املؤسســة الرســمية الفلســطينية.
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خاتمة
هــذا البحــث هــو محاولــة متواضعــة لتشــخيص حالــة الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية والتعــرف
علــى مســتوى األداء وتقــدمي تفســيرات لهــذا األداء .والواضــح مــن خــال مــا تقــدم أن الدبلوماســية
الرقميــة أمامهــا الكثيــر لكــي تفعلــه مــن أجــل حتقيــق الهــدف األساســي وهــو التواصــل مــع العالــم
مــن خــال اســتخدام هــذا املنتــج العصــري احلديــث وغيــر املكلــف واملتمثــل باملنصــات الرقميــة
املختلفــة ،وأهمهــا اإلعــام الرقمــي وشــبكات التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة.
األمم واألجيــال تتغيــر ،ويبــدو أن “اجليــل احلالــي” مــن املواطنــن حــول العالــم يهيمنــون علــى
العالــم الرقمــي .ولذلــك ،فإنــه مــن الضــروري االســتجابة لهــذه التغيــرات مــن خــال اســتخدام
الوســائل التــي تناســب العصــر .وال بــد للمؤسســة الرســمية الفلســطينية مــن أن تكــون لديهــا قناعــة
وإرادة بأهميــة الدبلوماســية الرقميــة كإحــدى أدوات القــوة الناعمــة ،ال بــل كأحــد أشــكال النضــال
الوطنــي الفلســطيني الــذي يتناغــم مــع تطــورات العصــر مــن جهــة ،ويتكامــل مــع أســاليب النضــال
األخــرى للوصــول إلــى الهــدف املنشــود .ولكــي ينطلــق موكــب الدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية،
يتعــن القيــام مبجموعــة مــن اخلطــوات تتمثــل فيمــا يلــي:
● صياغــة رؤيــة إســتراتيجية للدبلوماســية الرقميــة الفلســطينية الدبلوماســية ،بحيــث توضــع
يف ســلم أولويــات العمــل الدبلوماســي الفلســطيني ،كإحــدى أدوات القــوة الناعمــة ،يف معركــة
كســب القلــوب والعقــول .وإن مــن شــأن اســتخدام هــذه األداة أن يســاعد يف تقــدمي الروايــة
الفلســطينية للعالــم بصــورة جيــدة ،مســتفيدة مــن اإلمكانــات التقنيــة الرقميــة الكبيــرة التــي
أصبحــت جــزءاً ال يتجــزأ مــن حيــاة ماليــن البشــر يف كل أنحــاء العالــم.
● وضــع خطــط عمــل وفــق محــددات واضحــة لتلبيــة احتياجــات املؤسســة الرســمية والسياســية
الفلســطينية ،ترتكــز علــى تســخير اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية ألنشــطة الدبلوماســية
الرقميــة علــى املســتوى الرســمي الفلســطيني .ففــي هــذا الصــدد ،ال بــد مــن إنشــاء دائــرة
متخصصــة للدبلوماســية الرقميــة بــوزارة اخلارجيــة ،مــع مميــزات حتفيزيــة وتشــغيلية تضمن
املمارســة اجليــدة للدبلوماســية الرقميــة يف الدوائــر الرســمية الفلســطينية.
● االســتفادة مــن اخلبــرات الدوليــة القائمــة مــن خــال املشــاركة يف املؤمتــرات الدوليــة ،ومراكــز
البحــوث والدراســات اخلاصــة بالدبلوماســية الرقميــة ،والتقاريــر الســنوية املتخصصــة التــي
تفحــص الدبلوماســية الرقميــة ،مبــا يتيــح مواكبــة آخــر التطــورات يف املجــال الرقمــي.
● تدريــب وتأهيــل الكــوادر الفلســطينية ،مــن خــال دورات تخصصيــة دقيقــة متكنهــم مــن
املنافســة يف العالــم الرقمــي .واألمــر ليــس مرتبطـاً فقــط بطواقــم وزارة اخلارجيــة الفلســطينية،
بــل ال بــد مــن أن يشــمل العاملــن يف الســفارات والقنصليــات الفلســطينية حــول العالــم.
● إعــداد دليــل اســتخدام للمنصــات الرقميــة مخصــص للســفراء والقناصــل والناطقــن الرســميني،
خصوصـاً أولئــك الناطقــن بغيــر العربيــة ،علــى أن يشــمل الدليــل العناصــر األساســية الســتخدام
شــبكات التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة ،كمــا يجــب أن تشــمل آليــات
اســتخدامها ومنهــا التواجــد واحلضــور واحملتــوى والتخصيــص ومســتوى التفاعــل.
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