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 الممخص:

دور االعالـ العراقي في تشكيؿ الدبموماسية الرقمية في العالقات ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى 
يمكف طرح اإلشكالية الرئيسة في ىذا البحث مف خالؿ سؤاؿ رئيس مفاده: كيؼ تأثرت اليياكؿ  الدولية

انعكس ذلؾ في والوظائؼ والممارسات الدبموماسية إثر التطور اليائؿ في في االعالـ العراقي، وكيؼ 
تنبع أىمية الدراسة مف كونيا تبحث في نماذج االتصاؿ السياسي مػف ، دبموماسية الوحدات الدولية

خػالؿ عمػؿ المؤسسات السياسية باعتبار ذلؾ نمطًا مف أنماط االتصاؿ ونمطًا مف أنماط اإلعالـ 
ف تأتي أىمية الدراسة مف وكذلؾ يمكف أ  المخطػط الذي تقـو عميو مؤسسات ومراكز قيادية وتوجييية

محاولة التعرؼ عمى آليات ووسائؿ اإلعػالـ الدبموماسية والسياسية في تمؾ البيئة الجديدة مف قبؿ 
  مؤسسات دولة شيدت تغييرًا فػي نظػاـ الحكـ وفمسفتو وعالقاتو ومشكالتو

  (االعالـ ، الدبموماسية الرقمية ، العالقات الدولية:)الكممات المفتاحية 

The role of the Iraqi media in shaping digital diplomacy in 

international relations 

Adnan Hammood Radhi                              
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Abstract : 
The research aims to identify the role of the Iraqi media in shaping digital 

diplomacy in international relations. The main problem in this research can 

be raised through a main question: How have diplomatic structures, functions 

and practices been affected by the massive development in the Iraqi media, 
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and how this was reflected in the diplomacy of international units, The 

importance of the study stems from the fact that it examines models of 

political communication through the work of political institutions as a type of 

communication and a type of planned media on which leadership and 

guidance institutions and centers are based. The new environment by state 

institutions that witnessed a change in the system of governance, its 

philosophy, its relations and its problems 

Keywords: (media, digital diplomacy, international relations). 

 :المقدمة

 التغيير في طريقة التواصؿ وأساليبو وأدواتو سينعكس في العالقات الدولية إف  
ف الممارسات الدبموماسية وىياكميا ليست بمنأى  عف ىذا والدبموماسية بشكؿ عاـ، وا 

 إلى بحوث ودراسات نظرية جديدة تشرح بالتفصيؿ ةوبالتالي فيناؾ حاجة ماس التأثير،
 التطور اليائؿ في مجاؿ اءالحاصمة في ىذا الميداف، السيما ما حصؿ جر  التطورات
حقؿ العالقات الدولية  في ، والذي يعد أحد أىـ المتغيرات التي تؤثر باستمراراالعالـ 

  عمى الصعيديف النظري والعممي.

العالقات  يحظى الموضوع بأىمية بالغة مف النواحي النظرية والعممية؛ فحقؿ
إذا  األىمية أثر المعطيات الجديدة، وتزداد ريالدبموماسية بحاجة إلى دراسات نظرية تفس

السيما بالمغة  ،ما عممنا أف ىناؾ عوز في الدراسات النظرية الرصينة المتخصصة 
عمى إجراء  األكاديمييف األسئمة النظرية ويحثّ  العربية. وقد يحّؿ ىذا البحث بعض

تستفيد  أخرى، بحوث أخرى في مجاؿ الدراسات الدبموماسية الجديدة. ومف جية
مف حاجة  يزيد الدبموماسية، ومما تالوحدات الدولية مف ىكذا بحوث في ممارسة عالقا

التكنولوجي  افالميد الوحدات الدولية ليكذا بحوث ىو التطورات السريعة التي حدثت في
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أىـ التغييرات  لمتابعة وال تزاؿ. مف ىنا تكمف أىداؼ ىذا البحث تقديـ دراسة نظرية
 . الحاصمة في الميداف الدبموماسي

رؤية في تطوير الدبموماسية حيث قسـ البحث الى ثالثة افصؿ ، تضمف الفصؿ االوؿ 
طور الدبموماسية توقد قسـ الى مطمبيف ، المطمب االوؿ تضمف  الرقمية في العراؽ
،  الدبموماسية الرقمية في ظؿ تفشي وباء كورونااما المطمب الثاني  الرقمية في العراؽ

دور االعالـ في تشكيؿ الدبموماسية الرقمية في بينما تطرقت في الفصؿ الثاني الى 
المطمب االوؿ  أىمية اإلعالـ في العمؿ ، وكذلؾ قسـ الى مطمبيف ،   العالقات الدولية

،  تاريخ العالقات الدبموماسية لمعراؽاما المطمب الثاني  بموماسي والعالقات الخارجيةالد
 بينما الفصؿ الثالث ىو الجانب العممي لمدراسة.

  مشكمة البحث

مفاده: كيؼ تأثرت  يمكف طرح اإلشكالية الرئيسة في ىذا البحث مف خالؿ سؤاؿ رئيس
، في االعالـ العراقي إثر التطور اليائؿ فياليياكؿ والوظائؼ والممارسات الدبموماسية 
إف ىذا االتجاه ال ينسجـ والتطور  الدولية وكيؼ انعكس ذلؾ في دبموماسية الوحدات

 ـالدبموماسية التقميدية في مقابؿ تقد الحاصؿ في واقع العالقات الدولية، إذ تراجعت
بيف الوحدات الدولية، مف العالقة  جديد الدبموماسية الجديدة، والتي نشأت في ظميا نمط

بيف الوحدات الدولية ورؤسائيا  مباشرة طبيعة الدبموماسية، فثمة اتصاالت تار وتغي
دارةنإلدارة العالقات ولحّؿ ال وىذا ما دفع بظيور اتجاه جديد يستجيب  األزمات راعات وا 

إطار الدبموماسية، ويمكف أف يشمؿ  عويوس الدبموماسية، لمتطور الحاصؿ في العالقات
دائرة الالعبيف  عمعًا، كما قد وس الدبموماسية ىذا اإلطار العمميات واليياكؿ
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الالعبوف قادريف عمى التمثيؿ واالتصاؿ  ىذه الدبموماسييف لتشمؿ غير الدوؿ، ماداـ
 فيما بينيـ

  اىمية البحث

تنبع أىمية الدراسة مف كونيا تبحث في نماذج االتصاؿ السياسي مػف خػالؿ عمػؿ 
السياسية باعتبار ذلؾ نمطًا مف أنماط االتصاؿ ونمطًا مف أنماط اإلعالـ المؤسسات 

 المخطػط الذي تقوـ عميو مؤسسات ومراكز قيادية وتوجييية.

وكذلؾ يمكف أف تأتي أىمية الدراسة مف محاولة التعرؼ عمى آليات ووسائؿ اإلعػالـ  
في تمؾ البيئة الجديدة مف قبؿ مؤسسات دولة شيدت تغييرًا فػي  ةوالسياسي ةالدبموماسي

ف ىذه الدراسة يمكف أف تقدـ مساىمة  نظػاـ الحكـ وفمسفتو وعالقاتو ومشكالتو، وا 
متواضعة لمعمػؿ اإلعالمي والدبموماسي لمعامميف في السفارات العراقية بما يساعد عمى 

باإلعالـ السياسي والدبموماسي ليكوف  عمى مواجيتيا والرقي تفيـ المشكالت والعمػؿ 
 .رديفا وسػندًا لقػضايا الػشعب العراقي وأولوياتو المرتبطة بمصالحو الحقيقية

  اىداؼ البحث

 ييدؼ البحث الى :

دور االعالـ العراقي في تشكيؿ الدبموماسية الرقمية في العالقات التعرؼ عمى  -
 .الدولية

 الدبموماسية الرقمية.التعرؼ عمى تأثير جائحة كورونا في  -
 البحث حدود
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دور االعالـ العراقي في تشكيؿ الدبموماسية الرقمية في العالقات  :الموضوعيةالحدود 
 .الدولية

 بغداد  –العراؽ الحدود المكانية: 

 .0200-0202 تـ اجراء البحث في العاـ الدراسيالحدود الزمانية:  

 الدبموماسية الرقمية في العراؽ: رؤية في تطوير  الفصؿ االوؿ

 المطمب االوؿ : تطور الدبموماسية الرقمية في العراؽ

يعد العمؿ الدبموماسي مف الوسائؿ األساسية لتنفيذ السياسات الخارجية لمدوؿ، والعمؿ 
عمى تنظيـ العالقات وزيادة التعاوف بينيا، وعادة ما تقوـ بو وزارة الخارجية، وثمػة 

أنشأت وزارات تساىـ مع وزارة الخارجية في تحقيؽ أغراضيا بعػض الدوؿ التي 
الواسعة، ومف ذلؾ وزارة التعاوف الدولي التي عرفت في الكثير مف األنظمة السياسية 
المعاصرة، لكػف مزاولػة الوظيفة الدبموماسية تعد مف مياـ وزارات الخارجية، مف خالؿ 

: كإدارات غرب وشرؽ أوروبا، وأمريكا إداراتيػا المركزيػة، وىػي اإلدارات الجغرافية
الػشمالية والجنوبيػة، والػشرؽ األوسط... الخ، والوظيفية: كاالقتصادية، والسياسية، 
والثقافية، واإلعالمية... الخ، واإلداريػة: كالشؤوف القنصمية، والبعثات الدبموماسية... 

أو ممحقيف في الشؤوف  الخ؛ وتزود السفارات والقنصميات فػي الخػارج عادة بمستشاريف
اإلعالمية، والعسكرية، واالقتصادية، يشرؼ عمػييـ رئيس البعثة الدبموماسية )السفير(، 
ولكنيـ عمميًا يتبعوف الجية الرسمية التي أوفدتيـ في الدولة المعنية. وتختمؼ النظـ 

فارات، السياسية في تحديد المرجعيات المشرفة عمػى العػامميف فػي العمػؿ اإلعالمي لمس
فمنيا ما يجعمو تابعًا لوزارة الخارجية، مثؿ النظاـ الػسياسي العراقػي، ومنو ما يجعمو 

إف الجيد العالمي المنصب عمى تطوير  تابعًا لوزارة اإلعالـ أو غيرىا مف الوزارات
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دوؿ العالـ بما فييا منطقة الشرؽ  الدبموماسية الرقمية، ومف مختمؼ وزارات ومؤسسات
سواء عمى مستوى  ب أف نولي الموضوع أىميتو والعمؿ عمى ترسيخواألوسط تتطم

المتمثمة  مؤسسات الدولة بنحو عاـ أو عمى مستوى وزارة الخارجية وقنواتيا األساسية
 2 .بالبعثات الدبموماسية والقنصمية

دوؿ  إف اإلحصاءات المنشورة بشأف استخداـ تكنولوجيا االتصاالت عمى مستوى شعوب
 عدد»تشير إلى أف 0227لعاـ  ،STATISTA وفؽ إحصاءات شركة المنطقة وعمى

مميونًا يستخدموف 251مميوف، مف بينيـ  082مواطني دوؿ الشرؽ األوسط حوالي  
مميوف يستخدوف الفيسبوؾ، فضاًل عف وسائؿ التواصؿ االجتماعي 222و  اإلنترنت،

ف الغالبية العظمى مف  األخرى مثؿ التويتر « ىؤالء ىـ مف جيؿ الشبابواالنستغراـ، وا 
الحالة، فالشباب ىـ األكثر استخدامًا لوسائؿ التواصؿ  ،والعراؽ ىو جزء مف ىذه

حوؿ العالـ عبر ارتباطيـ بالشبكة اإللكترونية؛  االجتماعي، وىـ األكثر تأثرًا بما يجري
 وبالتالي فإف تصميـ منصات رقمية موثوقة العادة

ية العميا تعد مطمبًا اساسيًا وجوىريًا لتوحيد الرؤى حوؿ بناء الدولة ووفؽ المصمحة الوطن
العامة لمدولة والتي يمكف أف توحد المواطني حوليا بمختمؼ فئاتيـ العمرية  األىداؼ

عمى الرغـ مف التطور التكنولوجي الذي صاحب الدبموماسية وأدى  ومشاربـ االجتماعية
 أف الدبموماسية اإللكترونية إف ، إالبيامف أدوات العمؿ الخاصة  إلى تغيير الكثير

انتقادات، تتعمؽ بطريقة التعاطي بي الحسابات الشخصية  صحت التسمية أيضًا واجيت
التنفيذيي والدبموماسيي والتداخؿ بي اآلراء الشخصية  والرسمية عمى مستوى المسؤولي

ُيبنى عمييا  وفيما إذا كانت ىذه المواقؼ واآلراء وبي المواقؼ الرسمية لمدوؿ وتوجياتيا،
فضاًل عف أف الدبموماسية الرقمية أو  في نظرة الدولة ومسؤولييا لالوضاع العالمية،

                                                           
 .560، ص 0229جامعو الجزائر، السيد كماؿ، دور وسائؿ اإلعالـ في التنمية السياسية، الجزائرػ  2



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
565 

والمباقة المعتادة في التعامؿ  دبموماسية التواصؿ االجتماعي تفتقد إلى المغة الدبموماسية
ىناؾ سمبيات  الدبموماسي المباشر المعروؼ في الدبموماسية التقميدية، وفضاًل عف ذلؾ

 تعمؽ بالقرصنة واالختراقات اإللكترونية عبر تعرض حسابات المسؤولي لمقرصنةت
، إذ سبؽ لوزيرة الخارجية األمريكية السابؽ ىيالري كمنتوف أشارت إلى 2واالختراقات

يخمفيا التطور التكنموجي عمى العمؿ الدبموماسية، وكثرة استخداـ األجيزة  السمبيات التي
اسي والمحادثات، إذ أشارت في كتابا خيارات صعبة إلى السي المتطورة في التواصؿ

إلى بمداف حساسة، كروسيا، تحذيرات مف مسؤولي  كنا نتمقى خالؿ سفرنا»ذلؾ بالقوؿ: 
المحمولة؛ مما يعني أي وسيمة  وحواسيبنا األمف الوزاري؛ لترؾ ىواتؼ البالؾ بيري

قياـ  بطارياتيا لتجنبتواصؿ مع العالـ الخارجي في الطائرة، مع التأكد مف نزع 
االستخبارات األجنبية بفضح ما في داخميا، كنا حتى في الجمسات الوطنية، نقـو 

تدابير وقائية صارمة، منتبيي إلى المكاف والزماف المذيف نقرأ فييما  بأعمالنا في ظؿ
وكانت إحدى وسائؿ حماية المواد قراءتيا داخؿ  المواد السرية ونستخدـ تكنولوجياتنا،

 «ة شفافة في غرفة الفندؽخيم

 الدبموماسية الرقمية في ظؿ تفشي وباء كوروناالمطمب الثاني : 

 تأثرت السياسة الخارجية والعالقات الدولية لدوؿ العالـ والمنظمات الدولية المختمفة مف
تداعيات وباء كورونا، وانعكس ذلؾ في توقؼ العديد مف النشاطات الدبموماسية بي 

لغاء المؤتمرات الدولية واإلقميمية فييا؛ مما اضطرىا إلى التعامؿ بآلية  دوؿ العالـ وا 
إذ اعتمدت في أنشطتيا الدبموماسية عمى خاصية   جديدة لممواكبة والتواصؿ،

،conference Videoوقد أشارت مجمة Foreign Policy إلى الصعوبات التي تواجو
                                                           

( مدخؿ الى الراي العاـ، العراؽ ، دار المػسيرة لمنػشر والتوزيع  0222مراد، كامؿ خورشيد ) 2
 76والطباعة، ص
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ألسبوع األوؿ مف إبريؿ، أمضى في ا العمؿ الدبموماسي في زمف كورونا، وقالت إنو
التي تتطمب إجراء  مجمس األمف أسبوع مف المداوالت المكثفة بشأف البروتوكوالت

موافقة  االجتماعات الرسمية فقط في غرفة خاصة بمقر األمـ المتحدة، وعمى الرغـ مف
الدوؿ األعضاء بالمجمس عمى آلية عقد االجتماعات عبر الفيديو، فإف المناقشات 

لـ تفعؿ الكثير إلنياء الجمود السياسي األوسع الذى غالبًا ما أعاؽ التوافؽ  ترونيةاإللك
األعضاء، وفرض وباء كورونا قيودًا جديدة عمى المينة  بي الدوؿ الخمس

المقاء بنحو مباشر وشخصي أو القياـ  ، فالدبموماسيوف ال يستطيعوف2الدبموماسية
واضطرت الخدمات األجنبية عبر  لمستوى،برحالت خارجية أو تنظيـ تبادالت رفيعة ا

مؤمنة، وأصبحت  أداء جزء كبير مف عمميا إلكترونيًا، عبر شبكات غير الىالعالـ 
متعددة  االجتماعات الثنائية عف ُبعد عمى المستوى السياسي شائعة، وسادت المؤتمرات

مـو وفي ظؿ احتماالت استمرار ىذا الوضع إلى وقت غير معzoom 0األطراؼ عبر  ،
يتجاوز السنتي، فإف التساؤؿ المطروح بشأف ما إذا كانت تمؾ الترتيبات التي  ربما

ىؿ ستصبح ىي الحالة المعتادة في « دبموماسية زووـ»مصطمح  أطمقت عمييا المجمة
يكوف ليا تأثير عمى العالقات الدولية أـ إنيا ستكوف  التعامؿ الدولي، وكيؼ يمكف أف
  الجدير بالذكر أف دبموماسية مع انتياء الوباءمجرد ظاىرة عارضة تتالشى 

zoomالميمة ومنيا اجتماع الدوؿ  أدت إلى عقد عدد مف المقاءات واالجتماعات
وعمى الرغـ  المصدرة لمنفط أوبؾ، الذي أسفر عف التوصؿ إلى قرار لخفض اإلنتاج،

 األمـمف عقد بعض االجتماعات مف خالؿ التواصؿ المرئي بي دوؿ العالـ، إال أف 
المتحدة لـ تُقر إلى اآلف منصة محددة لالجتماعات القادمة في ظؿ تفشي ىذا الوباء، 

                                                           

102،  ص 2السيد محمد صبري، تطبيؽ نظرية السمطة، القاىرة،  مطبعة النيضة األدبية، طبعو  .1  
بحػث العممػي فػي العمػـو االنػسانية واالجتماعية، الطبعة ( أسػاليب ال 0222المغربي، كامؿ محمد ) 0

 33الثانية، بغداد، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ص
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الجديدة تحتاج إلى اتفاؽ الدوؿ بشأنيا، فاألمـ المتحدة ستواجو أزمة  إذ إف المنصة
ي العالـ، فضال عف موضوع الترجمة عمى وفؽ المغات ف باختالؼ سرعة اإلنترنت

فالست المعتمدة لدى األمـ  االجتماعات تحتاج إلى وجود ومشاركة خبراء  المتحدة، وا 
الجدير  المنصات اإللكترونية سياسيي وفني؛ وىذا األمر قد يصعب توفره في ظؿ

 بالذكر أف ىناؾ بعض االجتماعات لـ تؤد إلى نتائج مرضية، إذ كانت إلى حد ما
اؿ المرئي ومنيا اجتماعات فديوية شكمية تبادؿ خالليا الرؤساء الكممات عبر االتص

السبع والعشريف عبر الفيديو عف قرارات محددة، فضاًل عف صعوبة  قمـ مجموعتي
واالنخراط في نقاش حقيقي دوف تواصؿ بشرى ومحادثات  إجراء مفاوضات حقيقية

فعمى سبيؿ المثاؿ: في أي قمة متعددة  جانبية، وحتى القدرة عمى فيـ لغة الجسد،
يتـ التوصؿ إلييا عادة عبر  يرة لمكثير مف االتفاقياتاألطراؼ، فإف التفاصيؿ األخ

رسمية عمى  القادة، التي تتطمب مناقشات خاصة وغير فالدبموماسية الشخصية بي
 2ىامش االجتماعات.

دوف المحادثات الجانبية  ، وىذه المسائؿ قد يصعب تحقيقيا مف خالؿ اإلنترنت، فمف
 فالدبموماسيي خر بي المجموعات، فإفولغة الجسد أو الشعور بديناميات الجانب اآل

 سيعانوف لموصوؿ إلى فيـ أعمؽ، وأف العوائؽ التكنولوجية مثؿ القدرة عمى االتصاؿ
والمغة والمنطقة الزمنية تجعؿ منصات اإلنترنت مكانًا غير موثوؽ فيو لممفاوضات 

ىنا ويمكف  .وتؤثر في القدرة عمى التوصؿ إلى اتفاؽ عمى الجوىر الحساسة لموقت،
األطراؼ  يفاإلشارة إلى مفاوضات نجحت وأدت نتيجتيا عبر االتصاؿ الشخصي 

المفاوضة وأغمب المفاوضات إف لـ يكف جميعيا لـ تكف حصيمة المقاءات العمنية 
نما نتيجة لمقاءات سرية خارج األضواء وخمؼ الكواليس ومفاوضات  فحسب، وا 
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الممموسة ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ تؤدي إلى النتائج  المحظات األخيرة ىي التي
واشتباىيا 0222احتجزتيـ إيراف عاـ  ، المفاوضات بشأف إطالؽ سراح ثالثة أشخاص

ما أشار إليو وزير الخارجية  بكونيـ جواسيس لصالح اإلدارة األمريكية آنذاؾ، وىذا
في ىذا األمر  األمريكي األسبؽ جوف كيري في كتابو )كؿ يوـ ىو إضافة،( إذ اشار

 لى الشخصية العمانية سالـ اإلسماعيمي، وىو المبعوث الخاص لممغفور لو السمطافإ
قابوس بف سعيد، إذ أجرى سالـ دورًا ميمًا في إطالؽ سراح المحتجزيف بعد سمسمة مف 
الحواراتوالمقاءات التي أجرىا بنحو مباشر مع الجانبي اإليراني واألمريكي بتكميؼ مف 

ا يمكف القوؿ إف عممية إطالؽ سراح المحتجزيف ما كانت قابوس؛ وىن السمطاف الراحؿ
الدبموماسية  في زمف انتشار الوباء حاليًا، وفي ظؿ  لتتـ بذه السرعة لو كاف زمنيا

الموضوع ينطبؽ عمى مفاوضات  االفتراضية واالتصاؿ المرئي، وما ينطبؽ عمى ىذا
األطراؼ المشاركة  أدتوأخرى، كالتفاوض حوؿ الممؼ النووي اإليراني . والدور الذي 

عمى وفؽ -ويبدو  واتصاالتيا المباشرة مع بعضيا بعضًا وصواًل إلى توقيع ىذا االتفاؽ
المحتجزيف  أف سالـ اإلسماعيمي استثمر نجاحو في التفاوض بشأف -ما أشار لو كيري

ليساعد بدور أكبر في التفاوض بشأف االتفاؽ النووي اإليراني، وىذا األمر لو 
كوف الدبموماسية العمانية بقيت في فترات طويمة فاعمة في تخفيؼ حدة  ؛مصداقيتو

التي شيدت أزمات في منطقة الخميج، سواء تمؾ التي  التوترات بي العديد مف الدوؿ
القطرية مع بعض دوؿ الخميج؛ وىذا  كاألزمة تكوف طرفيا إيراف أو األزمات األخرى،

 2اح المياـ الدبموماسية.يؤكد أىمية التواصؿ والتفاوض المباشر لنج

 

                                                           
، ص 2الثقافة، طبعو  السيد السميماف محمد،  ننظرية السمطة، اإلسكندرية،  مطبعة دار نشر 2
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 دور االعالـ في تشكيؿ الدبموماسية الرقمية في العالقات الدولية:  الفصؿ الثاني 

 أىمية اإلعالـ في العمؿ الدبموماسي والعالقات الخارجيةالمطمب االوؿ : 

لعؿ العمؿ الدبموماسي في حقيقتو ىو وجو مف أوجو االتصاؿ، فيو قائـ عمى العالقات 
بيف أطراؼ دولية بيدؼ تبادؿ الرسائؿ والمعمومات واألخبار لتحقيؽ بعض األىداؼ 

 2جانبي االتصاؿ. التي تيـ

ذا كاف خبراء االتصاؿ يؤكدوف أف أنجع أساليب االتصاؿ تتمثؿ في االتصاؿ   وا 
فإف العمؿ الدبموماسي أكثر ما ينتمي إلى ىذا  face to faceالشخصي أو المواجيي 

تصاؿ الذي يعتبر ىو األكثر فاعمية مف أنماط االتصاؿ األخرى، فكيؼ النمط مف اال
إذا ما كاف ىذا االتصاؿ مستندة إلى خبراء في االتصاؿ و السياسة والعالقات العامة؟ 
ىذه الصفات التي يجب أف تتوفر في الدبموماسي أو الرجؿ السياسي أو اإلداري الذي 

ية خصوصا في السفارات األكثر مف غيرىا يعمؿ في ميمات اإلعالـ في النظـ السياس
في النظاـ السياسي مطالبة بعكس صورة ذىنية بناءة و إيجابية عف البمد الذي تمثمو، 

يقع في صمب النظـ السياسية نظرا لما  شعبا وحكومة وثقافة. لذلؾ فإف فف االتصاؿ
مف  عمى العكس أوبالفائدة الكبيرة  يترتب عميو مف نتائج تعود عمى الدولة والمجتمع إما

 0ذلؾ.

 وقد اىتـ عمماء السياسة واالتصاؿ السياسي واالجتماع السياسي بدراسة التفاعؿ بيف
االتصاؿ والنظاـ السياسي والعممية السياسية بصفة عامة، وأكدوا أىمية العالقة 

                                                           
إيياب خميفة، مواقع التواصؿ االجتماعي "أدوات التغيير العصرية عبر اإلنترنت"، االمارات،  2

 67ـ ، ص0226المجموعة العربية لمتدريب والنشر، الطبعة األولى، 
 ( أصوؿ األنظمة السياسية المقارنة، العراؽ، شركة الربيعػاف لمنشر 2987المنوفي، كماؿ ) 0

 33والتوزيع، ص
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بينيما، بؿ إنيـ نادوا بتحميؿ السياسة باالعتماد عمى نظريات االتصاؿ، فعالـ  الجوىرية
الصعب وجوده دوف االتصاؿ، ألنو حمقة الوصؿ بيف الجماىير والنخبة  لسياسة مفا

 2عة القرارات.انالحاكمة ص

وفي النظاـ السياسي المعاصر أضحى الرأي العاـ ظاىرة ال يمكف ألي نظاـ سياسػي، 
ميما كانت طبيعتو أو شكمو أف يتجاىميا، ولكف كشأف أية ظاىرة أخرى فإف دورىا في 

السياسية متبايف مف بمد إلى آخر تبعا لدرجة التطور والخمفية الحضارية ليذه الحيػاة 
السائدة فييا، وطبيعة المؤسسات السياسية القائمة، في الرأي العاـ في  البمداف، والقيـ

 0المجتمعات الحديثة يختمؼ عنو في الدوؿ النامية. 

ويرى عمماء السياسية أف الوظيفة االتصالية ىي إحدى وظائؼ النظاـ السياسي، وذلؾ 
أف النظاـ يعيد إلى االتصاؿ بميمة التعبير عف المصالح وتجميعيا فالصحافة قد تكوف 
ساحة أو أداة أو طرفا وبحكـ طبيعة النظاـ السياسي؛ يتحدد النظاـ اإلعالمي وقد 

شتى الدوؿ ألىمية اإلعالـ كأداة أو قوة أو كذراع مف انتبيت اإلدارات الرسمية في 
أذرعة السمطة تستطيع مف خاللو تحقيؽ أىداؼ الدولة أو بعضيا إلى جانب األدوات 
األخرى السياسية والعسكرية واالقتصادية حتى في الدوؿ الديمقراطية التي تقوؿ إف 

ف النظاـ السياسي ال يتدخؿ في وسائؿ اإل عالـ ، بينما نجد في اإلعالـ فييا حر وا 
مذكرات الرئيس األمريكي األسبؽ )ريتشارد نيكسوف( في كتابو )ست أزمات( "بأف القوة 
العسكرية حيوية ولكنيا إف لـ تدعـ ببرامج اقتصادية وسياسية ودعائية فإنيا ليست 

                                                           
األستاذ خالد بف محمد, قراءة في تاريخ التقنيات لمتواصؿ االجتماعي، الرياض, مكتبة العبيكاف  2

 .0222, 2لمنشر, طبعة 
 .56،ص 3نبيؿ عارؼ الجردي : مقدمة في عمـ االتصاؿ ، العيف : مكتبة اإلمارات ، الطبعة  0
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كافية أبدا". ولوسائؿ اإلعالـ في الواليات المتحدة دور ميـ وفاعؿ في صناعة القرار 
 2ياسي الخارجي األمريكي، إذ تقـو بثالث وظائؼ ىي: الس

إنيا أداة أساسية يعتمدىا صانعو السياسة لمتعبير عف مواقفيـ وسياساتيـ  -2
  وكسب التأييد ليا

إنيا وسيمة ميمة لنقؿ أراء وتفضيالت الرأي العاـ وجماعات المصالح المختمفػة  -0
 .إلػى صانعي السياسة

لعاـ مف قبؿ صػانعي الػسياسة إزاء القػضايا تعد أداة ميمة لتعبئة الرأي ا -3
 0المتعمقػة بالشؤوف الخارجية.

كاف بداية العمؿ الدبموماسي قائما عمى الرسائؿ المكتوبة واالتصاالت المباشػرة بػيف 
طرفيف أو أكثر، وغالبًا ما كاف مضموف االتصاؿ سريًا أو شبو سري باعتباره عماًل 

متصمة مف خالؿ العمؿ الدبموماسي، ولذلؾ عػرؼ مفيػـو يتػضمف أسرارًا بيف األطراؼ ال
"الحقيبػة الدبموماسية" التي كاف السفير ينقؿ فييا كؿ ما ييـ دولتو مف خالليا. لكف 

كثيرًا مف تمؾ العادات أو التقاليد  التطور فػي وسػائؿ االتصاؿ واإلعالـ غير 
ز خوجة: "إف الحقيبة الدبموماسية الدبموماسية. وفي ىذا المعنػى يقػوؿ الدكتور عبد العزي

كانت في الماضي رمزًا مقدسػًا لمػسفير، وكانت تحوي في جعبتيا كؿ ما ييـ السفير أف 
يرسمو مف معمومات عف البمد المضيؼ وتطور األحداث فيو، واليوـ أصبحت الحقيبة 

اإلدارية، الدبموماسية رمزًا مف الرموز القديمة ربما أكثر ما تيػتـ األقساـ المالية و 

                                                           
) طرؽ  0229ر توفيؽ، وخميفة،غازي جمػاؿ)النعيمي، محمد عبد العاؿ، والبياتي، عبد الجبا 2

 35ومناىج البحث العممي، بغداد: دار الوراؽ، ص
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فالمعمومة حتى تصؿ إلى بمد السفير ستػصبح قديمػة ومػستيمكة، فاألحداث المتالحقة 
 2.وشفافية اإلعالـ في معظـ بقاع العالـ جعؿ استخداـ الحقيبة عمال ثانويػاً 

الدبموماسية في الكالـ العاـ، تعني دراسة الوثائؽ إذ إنيا مشتقة مف الكممة اإلغريقيػة 
Diploma عني بأنيا مطموبة بشكؿ معيف، إلى جانب ذلؾ فإف الدبموماسية تعني التي ت

دراسة الوثائؽ القانونية واإلدارية والميمػة، كمػا أنيػا تػضمف دراسػة الػسجالت والمفكػرات 
والمخطوطات، أما المفيـو المعاصر لمدبموماسية فإنيا تعني الحرفة المبنيػة عمػى 

 0ؽ الذي تستطيع عف طريقو تأدية خدمة معينػة. التػدريب الذىني الطويؿ والتحقي

جاءت الكممة مف اليونانية بمعنى طوى والتي كانت تطمؽ عمى الوثائؽ التػي تطػوى 
طيتيف كجوازات السفر وتذاكر المرور ووثائؽ وصكوؾ صادرة عف المموؾ والرؤساء 

دة وستفاليا بمػنح شخص توصية أو امتيازات. ثـ شاع استعماؿ الكممة عقب توقيع معاى
التي أحدثت التمثيؿ الدائـ بيف الدوؿ وذلؾ لوصؼ البعثات التي تتولى  2615عػاـ 

وىناؾ العديد مف التعريفات لممصطمح، نختار منيا  .الدوؿ إرسػاليا لتمثيػؿ مصالحيا
ىي عمـ تمثيؿ الدوؿ وفف المفاوضات. أو ىي رعاية مصالح  :األقرب ليذه الدراسة
حؤوؿ دوف المجوء إلى العنؼ أو الحرب، أو ىػي فػف إدارة االتػصاؿ الدولة الوطنية وال

 والعالقػات بػيف الػدوؿ

وقد جاءت الدبموماسية منذ ما عرؼ بمعاىدة وستفاليا بيف الدوؿ األوروبية في محاولة 
منيا لتخفيؼ مف حدة الصراع بيف الدوؿ وألجؿ تنظيـ العالقات الدوليػة في شتى 
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لحرب والسمـ. لذلؾ فقد عرفت العالقات الدولية بأنيا "العالقػات المجاالت في حالتي ا
 2بيف حكومات دوؿ مستقمة، ويستعمؿ كمرادؼ في المعنػى لمػسياسة الدوليػة" .

 لمعراؽ  الدبموماسيةالمطمب الثاني : تاريخ العالقات 

بيف  Interaction أو التفاعؿ Exchange ُتعرؼ العالقات الدولية بأنيا عممية التبادؿ
 interdependence الفاعميف الدولييف والتي تتسـ بنوع مف أنواع االعتماد المتبادؿ

فالعالقات الدولية تشمؿ أي عممية تبادؿ: اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية..الخ. 
وىذا التفاعؿ يتسـ بظاىرة التأثير والتوافؽ بنفس الدرجة وفي نفس االتجاه فإذا أصبح 

 0تأثير فػي اتجػاه واحػد وبكثافة عالية فنصؿ إلى درجة يطمؽ عمييا )ظاىرة التبعية(.ال

ولمعالقات الدولية دور كبير في تحقيؽ المصالح الوطنية مف خالؿ عممية التفاعؿ بػيف 
الدوؿ، وفي المجاالت كافة، وربما يقصد أحيانًا بالعالقات الدولية ما ينطوي عمػى 

س عمى حالة السالـ فحسب بؿ عمى عممية الحرب كذلؾ وبمعنى القػرارات المؤثرة لي
آخر قد تكوف سببا رئيسيا مف أسباب الصراع والحروب، مثؿ حروب النفط وحروب 
مصادر المياه أو المعادف أو الممرات الدولية كالعدواف الثالثي عمى مصر بسبب قناة 

 2956.3السويس عاـ 

رجية لمعراؽ دوف اإلشارة إلى أف العراؽ كاف وال يمكف أف نتطرؽ إلى العالقات الخا 
خاضعًا لموالية العثمانية أسوة بباقي الدوؿ العربية وحتى نياية الحرب العالمية األولى 

                                                           
 .56،ص 3نبيؿ عارؼ الجردي : مقدمة في عمـ االتصاؿ ، العيف : مكتبة اإلمارات ، الطبعة  2
 
، بغداد، وزارة الخارجية العر  0222القيار، عادؿ محمد ) 0  77اقية، ص( الدبموماسية: المفيـو
األستاذ خالد بف محمد, قراءة في تاريخ التقنيات لمتواصؿ االجتماعي، الرياض, مكتبة العبيكاف  3

 98،ص0222, 2لمنشر, طبعة 
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حينما سػيطرت بريطانيا عمى البالد واستطاعت أو توفر ليا غطاء مف األمـ المتحدة 
ة البريطانية ىي التي ،وكانت الحكوم 2930بػصفة االنتػداب الػذي ستمر حتى العاـ 

،ومنيا إدارة شؤونو الخارجية  2927تتولى شؤوف العراؽ وتديره بعد احتاللو عاـ 
تنصيب الممؾ فيصؿ  2902آب 03وقد شيد تاريخ  .بواسطة سفاراتيا في الخارج

األوؿ ممكًا عمى العػراؽ ليػرتبط ذلػؾ التاريخ بتأسيس الدولة العراقية الحديثة، وبالبحث 
تأسيس وزارة الخارجية العراقيػة نجد أف جمسة مجمس الوزراء العراقي التي  عف تاريخ

، شيدت اقتراح رئيس الوزراء العراؽ 2901تشريف الثػاني عػاـ  01عقدت في يوـ 
آنذاؾ ياسيف الياشمي استحداث وزارة لمخارجيػة فػتـ قبوؿ مقترحو عمى أف ُتعيد إلى 

إلػى وزارة الػدفاع آنذاؾ، وبذلؾ كاف الياشمي  رئيس الوزراء الذي تولى إدارتيا إضافة
 2أوؿ وزير لوزارة الخارجية العراقية.

حينما غػدا العػراؽ  2930إف استقالؿ العراؽ عف السيطرة األجنبية حدث في عاـ 
 2930الدولة العربية األولى التي تحقؽ استقالليا وتنضـ إلى عصبة األمـ في عػاـ 

االستقالؿ مرحمة صعبة جدا لمعراؽ، فقد كانت الحكومػة  ،وكانػت المرحمة التي أعقبت
العراقيػة قػد وقعت اتفاقية مع بريطانيا استعدادًا لالستقالؿ، وحيف أعمف العراؽ مستقال 
نشأ فراغ في السمطة مف جراء مغادرة الموظفيف اإلنجميز، وتفاقمت ىذه المشكمة بوفاة 

خمفو ابنو الممؾ غازي الذي كاف  ،وقد 2933أيموؿ  8الممؾ فيصؿ األوؿ بتاريخ 
ضابطًا صغير العمر قميؿ الخبرة في أمور إدارة الدولة لكنو توفي بعد تعرضو إلى 

ولصغر عمره  2939ليخمفو ابنو فيصؿ الثاني في عاـ  1939نيػساف  1حادث بتػاريخ 

                                                           
( دور اإلعالـ في الػسياسة الخارجيػة األمريكيػة، فػي "أوراؽ دولية"  0222ىادي، فادية عباس ) 2

،  0222،شباط  268التعميـ العالي والبحػث العممػي. العدد بغداد، مركز الدراسات الدولية، وزارة 
 92ص
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عنػدما تػولى  2953آيػار  0فقد توّلى خالو األمير عبد األلو وصاية العرش لغاية 
 2فيػصؿ الثػاني سػمطاتو الدسػتورية.

تشكمت المؤسسات الجوىرية لمدولة العصرية،  2902في عيد الممكية الدستورية عاـ  
وكانت السياسات تيدؼ إلى إعطاء العراقييف كافة فرصة لممشاركة في حياة البالد 

 0االقتصادية والسياسية والثقافية كمواطنيف متساويف.

تغيير يتمتعوف بحػؽ التعبيػر السياسي والثقافي عمنا، مع وجود وكاف الناس قبؿ ذلؾ ال 
عدد مف الجرائد التي تنشر مػا تػشاء بحريػة مػف اآلراء المتضاربة، وقد تغير ذلؾ كمو 

،إذ تالشت الحياة السياسية وحرية التعبير فػي ظؿ االضطياد الذي  2958بعد عاـ 
 3مارستو دولة الحزب الواحد.

إطاحة النظاـ الممكي واإلعالف عف قيػاـ الجميوريػة  2958تموز  21وقد شيد تاريخ 
عػدـ  2968-2958فػي العراؽ بقيادة عبد الكريـ قاسـ، وشيد الفترة الممتدة بيف عاـ 

التي أطاحت  2963شباط  8اسػتقرار سياسي واضح في العراؽ وذلؾ نظرًا لقياـ حركة 
ئيسًا لمعراؽ، والذي توفي أثر سقوط بعبػد الكػريـ قاسـ ونصبت عبد السالـ عارؼ ر 

 2968تمػوز  27ليخمفو شقيقو عبد الرحمف عارؼ لغاية  1966نيساف  23طائرتو في 
عنػدما حػدث االنقػالب العسكري الذي أوصؿ حزب البعث إلى دفة السمطة في العراؽ 

ى ،وقد اتصفت تمؾ المرحمة بعدـ االستقرار وكثرة التغيرات إضافة إل 0223حتى عاـ 
ومف ثـ  2988التي استمرت حتى عاـ  1980قياـ الحرب العراقية االيرانية في عاـ 

                                                           
 99، عماف، دار أسامة لمنشر والتوزيع،ص2(، اإلعالـ الصحفي، ط0222خميؿ، لؤي ) 2
ايياب خميفة، مواقع التواصؿ االجتماعي "أدوات التغيير العصرية عبر اإلنترنت"، االمارات،  0

 63ـ،ص0226طبعة األولى، المجموعة العربية لمتدريب والنشر، ال
 67( العولمة والطريؽ الثالث، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر، ص 0222يسيف، السيد ) 3
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وما رافؽ ذلؾ مف قرارات دولية أثرت عمى  0/8/2992جاء غزو العراؽ لمكويػت فػي 
 2الدولة العراقية.

،إذ  2992وكاف وضػع العػراؽ الػدولي وعالقتو الدولية في أسوأ الحاالت بعد عاـ  
األفعػاؿ العربيػة تجػاه االحتالؿ العراقي لمكويت، وانقسمت الدوؿ العربية تباينت ردود 

إلى مؤيد ومعارض، وقطعت الكثيػر مػف الدوؿ العربية وغير العربية عالقاتيا 
الدبموماسية مع العراؽ خصوصا الدوؿ الغربيػة التػي بدأت تمارس حصارا شامال عمى 

،ساىمت ىذه األحداث في  1990اىػا فػي آب العراؽ رغـ انسحابو مف الكويػت التػي غز 
انكفاء السياسة الخارجية العراقية نتيجة ما اتخػذه النظػاـ السابؽ مف قرارات وتوجيات 

نياية لمرحمة وبداية مرحمة جديدة في  0223أثرت كثيرًا، وعد تاريخ التاسع مف نيساف 
والتحوالت التي رافقت العراؽ شيدت تحوالت كبيػرة عمػى صػعيد الدولػة ومؤسػساتيا 

 0.سياستيا الخارجية

 لفصل الثالث / الجانب العممي ا

 وعينتو : بحثمجتمع ال
وفػي ىػذا البحػث  يعد تحديد المجتمع مف الخطوات االساسػية فػي عمميػة البحػث العممػي,

يمثػػػؿ المجتمػػػع مجمػػػوع المفػػػردات التػػػي يسػػػعى الباحػػػث لدراسػػػتيا , ويمثػػػؿ ىػػػذا المجمػػػوع 
الكمي لممجتمع المستيدؼ مف ِقبؿ الباحث لدراسػتو وتعمػيـ نتػائج البحػث عمػى مفرداتػو , 
غيػػر إف ضػػخامة المجتمػػع وصػػعوبة الوصػػوؿ إلػػى مفرداتػػو جميعيػػا والتػػي تػػدفع الباحػػث 

مثػػؿ ليػػذا المجتمػػع ويعػػرؼ ىػػذا الجػػزء بػػالمجتمع المتيسػػر او المتػػاح لمتركيػػز فػػي جػػزء م
                                                           

، وزارة 0220الدكتور إبراىيـ إسماعيؿ ، اإلعالـ المعاصر وسائمو مياراتو تأثيراتو أخالقياتو ،  2
 83قطر،ص –األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية 

 291، ص 2سائؿ اإلعالـ، مصر، دار المعارؼ، طبعو خمود السمطاف، الصحة في و  0
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الػػذي يسػػتطيع الباحػػث اف يختػػار جػػزءًا مػػف مجمػػوع مفرداتػػو , ويػػتـ اختيػػار عينػػة البحػػث 
, االعالمػيف واالعالميػات العػامميف فػي  . ويتمثؿ المجتمع المسػتيدؼ ليػذا البحػث(2)منو

( 222وسػػػط( , اذ بمػػػا حجػػػـ العينػػػة )الصػػػحؼ الػػػثالث )الصػػػباح , الزمػػػاف , الشػػػرؽ األ
وتػـ تحديػد حجػـ  اعالمي واعالمية تـ اختيارىـ بالطريقة العشػوائية مػف مجتمػع البحػث ,

العينة بناًء عمى معيار عممي وضع لتحديد الحد االدنى لحجـ العينة المناسبة اذا عممنػا 
ؿ تمثػػياًل مفػػردة( فػػي المجتمعػػات المتجانسػػة تمثػػ 375وىػػو اعتبػػار كػػؿ ) المجتمػػع،حجػػـ 

, والف عػدد أفػراد مجتمػع البحػث (0)%95مفردة( عنػد درجػة ثقػة  25222صحيحًا لكؿ )
 فأف حجـ العينة يكوف كاالتي : اعالمي واعالمية،( 1222)في الصحؼ الثالث ىو 

 حجم العينة =
775  ×1222 

 اعالمي واعالمية  201 =
25000 

 . وفقًا لممتغيراتوالجدوؿ اآلتي يوضح توزيع افراد عينة البحث  
 

 ( 2جدول )
 فراد عينة البحثأليبين التوزيع الديمغرافي 

 متغيرات البحث 
الصحف 
 االلكترونية

النسبة  المجموع النسبة إناث النسبة ذكور
 الكمية

 %19 19 %26 26 %03 33 الصباح
                                                           

كمية  –, جامعة بغداد  مناىج البحث العممي, (1022, وصبري داود عبد السالم ,) الجابري , كاظم كريم ( 2)
 .251ابن رشد , ص –التربية 

الحديث, مناىج البحث اإلعالمي, القاىرة, دار الكتاب ( ,1021)بركات عبد العزيز,  ر :لممزيد انظ( 1)
  .279ص



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
578 

 %37 37 %02 02 %27 27 الزمان
 %21 21 %5 5 %9 9 الشرق األوسط
 %222 222 %12 12 %59 %59 المجموع

 (200حجم العينة )

 استرجع الباحث استبانتين من عينة البحث لعدم االجابة عنيا .*
 (2الشكل )

 لعينة البحث وفق الصحيفة االلكترونية التوزيع يوضح 

 
 

 الصدق والثبات :
: يعػػػد الصػػػدؽ مػػػف الشػػػروط الضػػػرورية والالزمػػػة لبنػػػاء االختبػػػارات والمقػػػاييس  الصددددق -2

طريقػة لقيػاس  سػيؿوالصدؽ يدؿ عمى مدى قياس الفقرات لمظاىرة المػراد قياسػيا، واف ا
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االسػتبانة  فقػرات اسػئمة و عػرض يكوف عػف طريػؽالصدؽ ىو الصدؽ الظاىري والذي 
لمحكػـ عمػى  إلعػالـ والعمػـو السياسػيةفي مجػاؿ ا( الخبراء)المقياس عمى مجموعة مف و 

صػػالحيتيا، وطمػػب مػػنيـ تحديػػد مػػدى صػػالحية الفقػػرات التػػي صػػاغيا الباحػػث, ومػػدى 
 مالئمػػة كػػؿ فقػػرة لقيػػاس المجػػاؿ الػػذي وضػػعت لػػو, ومػػف ثػػـ قػػاـ الباحػػث بتعػػديؿ بعػػض

الخبراء, وممحوظاتو  عمى توجييات ُأخرى بناءً  واسئمة الفقرات, وحذؼ فقرات االسئمة و
  ( فقػػرة32بمػػا )المقيػػاس بصػػورتيا النيائيػػة  فقػػراتف عػػدد أسػػئمة االسػػتبانة و إفػػ ف ثّػػـومػػ

حيػث مثمػت  توزعػت عمػى ثػالث محػاور , وقػد ,مف دوف احتساب االسئمة الديموغرافية 
 نيالمحػػور الثػػا اسػػئمة, و بمػػا عػػدد اسػػئمة المحػػور االوؿ البيانػػات الشخصػػية لممبحػػوثيف

مػػػػف اسػػػػتمارة  ثالػػػػثفقػػػػرات المقيػػػػاس وىػػػػو المحػػػػور ال(, بينمػػػػا بمغػػػػت عػػػػدد سػػػػؤاؿ 26)
نتػػػائج تحكػػػيـ  عػػػف طريػػػؽفقػػػرة(, وقػػػد تحقػػػؽ صػػػدؽ المقيػػػاس ظاىريػػػًا  32االسػػػتبياف )

% ( 88.0)  صػػػحيفة االسػػػتبانةالخبػػػراء ، وكانػػػت نسػػػبة االتفػػػاؽ لمخبػػػراء عمػػػى فقػػػرات 
بدرجػة وىي نسبة عالية, توضح اف اغمب فقرات االستبانة جيدة وتحمػؿ صػدقًا ظاىريػًا 

  . عالية
والثبات امر ميـ يجب عمى الباحث اف  , : وىو االتساؽ في نتائج المقياسالثبات 

وتـ حساب  لكي يمتمؾ المواصفات الجيدة لألداة او المقياس , ،يجريو عمى أداتو 
 الثبات بطريقتيف:

: تقػػـو فكػػرة التجزئػػة النصػػفية عمػػى أسػػاس قسػػمة الثبددات بطريقددة التجزلددة النصددفية -أ
جراء االختبار عمى كػال القسػميف, ومعرفػة قيمػة  فقرات المقياس إلى نصفيف متجانسيف وا 
الثبات بينيما, ولغرض حساب الثبات عمى وفؽ ىذه الطريقة تـ استخداـ استمارات أفراد 

( اسػػتمارة وتػػـ تقسػػيـ فقػػرات المقيػػاس البػػالا عػػددىا 222والبػػالا عػػددىا ) يػػاجميع العينػػة
يضـ األوؿ الفقرات الزوجية ويضػـ الثػاني الفقػرات الفرديػة ، وتػـ ( فقرة إلى نصفيف 32)

( وباسػتخداـ معادلػة 2.78استخراج معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف درجػات النصػفيف فبمػا )
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( وىػو معامػؿ ثبػات 2.93سبيرماف براوف التصحيحية بما معامؿ الثبػات بيػذه الطريقػة )
 عالي.

مػػػؿ ألفػػػا يزودنػػػا بتقػػػدير جيػػػد فػػػي اغمػػػب : اف معامعامدددل )ألفدددا( لالتسددداق الدددداخمي -ب
المواقػػػؼ وتعتمػػػد ىػػػذه الطريقػػػة عمػػػى اتسػػػاؽ أداء الفػػػرد مػػػف فقػػػرة إلػػػى ُأخػػػرى والسػػػتخراج 

( 222الثبػػػات وفػػػؽ ىػػػذه الطريقػػػة تػػػـ اسػػػتخداـ جميػػػع اسػػػتمارات البحػػػث البػػػالا عػػػددىا )
 ( ويعػػػد2.90اسػػػتمارة ، ثػػػـ اسػػػتعممت معادلػػػة )ألفػػػا( وقػػػد بمػػػا معامػػػؿ ثبػػػات المقيػػػاس )

 المقياس متسقًا داخميًا ، الف ىذه المعادلة تعكس مدى اتساؽ الفقرات داخميًا.
 
 اتػـ االعتمػاد فػي ىػذفقدد المستخدمة في البحدث :  والحسابية األساليب اإلحصالية أما

البحث عمى مجموعة مف األساليب او اإلجراءات اإلحصػائية مػف اجػؿ تحقيػؽ األىػداؼ 
 وىذه اإلجراءات واألساليب ىي : سعى الييا البحث يالتي 
التػػػي اسػػػتعممت لحسػػػاب بيانػػػات االسػػػتمارات لمعرفػػػة  التكدددرارات والنسدددب الملويدددة : -2

أفػػػػػراد عينػػػػػة البحػػػػػث لمواقػػػػػع التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي ومواقػػػػػع التواصػػػػػؿ اسػػػػػتخداـ نتػػػػػائج 
 عاداتيـ وأنماطيـ ومعاييرىـ في االستخداـ.  حيثمف  االجتماعي

بسػبب اخػتالؼ أىميػة كػؿ فقػرة  ؛تػـ اسػتخداـ الوسػط الحسػابي   الوسط الحسابي : -1
 مف فقرات, وىو مجموع قياسات مفردات العينة مقسمًا عمى عددىا.                                                    

يعػػػد االنحػػػراؼ المعيػػػاري مػػػف اىػػػـ مقػػػاييس التشػػػتت وأكثرىػػػا  االنحدددراف المعيددداري : -7
النحػػراؼ المعيػػاري بانػػو متوسػػط مجمػػوع مربعػػات انحػػراؼ ىػػذه القػػيـ اسػػتخدامًا ويعػػرؼ ا

عػػف وسػػطيا الحسػػابي, ويسػػتخدـ عنػػدما يػػراد الحصػػوؿ عمػػى معامػػؿ تشػػتت عمػػى أكبػػر 
جانب مف الدقة والثبػات, مػف أجػؿ معرفػة تجػانس إجابػات أفػراد العينػة بشػأف الميػؿ نحػو 

مػف مختمفػة, و  بػأوزافمقرونػة  المقيػاس, والف ىػذه الفقػرات فقػراتعمػى او عدميا الموافقة 
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أجؿ مقارنتو مع قيمة الوسػط الفرضػي لمعرفػة ميػؿ إجابػات أفػراد العينػة نحػو االتفػاؽ أو 
    . عدـ االتفاؽ

يسػػتخدـ االختبػػار التػػائي لعينػػة واحػػدة لممقارنػػة بػػيف  االختبددار التددالي لعينددة واحدددة :-2
مػػػا, ولغػػػػرض تحقػػػؽ فػػػروض البحػػػث تػػػػـ ء متوسػػػط أداء مجموعػػػة مػػػف األفػػػػراد فػػػي شػػػي

استخداـ االختبار التائي لعينة واحدة, وفي حالة معنوية االختبار نقارف الوسط الحسػابي 
ندما يكوف الوسط الحسػابي أكبػر مػف الوسػط الفرضػي فيػذا يعنػي عمع الوسط الفرضي, 

       تحقؽ فروض البحث.                                                        
تػـ اسػتخداـ  بدراون : سدبيرمانالتجزلة النصفية ومعامل ارتبداط بيرسدون ومعادلدة  -5

 التجزئة النصفية لفقرات المقياس واستخداـ معامؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف درجػات النصػفيف
 براوف التصحيحية لتحديد معامؿ ثبات نتائج المقياس. سيبرمافاستخداـ معادلة  ومف ثـ

الػػػداخمي لفقػػػرات المقيػػػاس وتحديػػػد  االتسػػػاؽلػػػذي اسػػػتعمؿ لحسػػػاب ا معامدددل ألفدددا : -6
 معامؿ ثباتو.

عينػػة البحػػث مقارنػػو  ألفػػراد: يوضػػح مػػدى أىميػػة كػػؿ فقػػرة بالنسػػبة  الددوزن الملددوي -7
 .المقياس ببقية فقرات

 تصميم االستبانة : 
عمى عدد مف  اداة لمحصوؿ عمى بيانات تعبر عف استجابات المبحوثيف يى ةاالستبان

, ومثمت االستبانة جزءا مف استمارة البحث ةاالستبان صحيفة طرحياتاالسئمة التي 
الميدانية, بينما خصص الجزء االخر لممقياس, واعتمد الباحث في تصميـ صحيفة 

تـ الحصوؿ عمييا عف طريؽ االطار النظري  موماتاالستبانة عمى مجموعة مف المع
جابات بعض أفراد عينة البحث عمى مجموعة مف االسئمة , وُأخرى عف طريؽ ا لمدراسة

( فردا, مف 35عت عمى )زّ وُ  ) استكشافية ( التي تضمنتيا استمارة استطالعية اولية
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دور االعالـ العراقي في تشكيؿ عف  خاصة جؿ الحصوؿ عمى بيانات ومعموماتا
 الدبموماسية الرقمية في العالقات الدولية

دور االعالـ  ( فقرة تتناوؿ دور32بناء استبياف تألؼ مف)لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ 
, وقد قاـ الباحث ببناء العراقي في تشكيؿ الدبموماسية الرقمية في العالقات الدولية

التي تناولت  باالعالـ العراقياالستبياف بعد االطالع عمى اإلطار النظري المتعمؽ 
ر بديؿ واحد مف بيف خمسة ؛ ويجيب المفحوص عمى االستبانة باختيابحثموضوع ال

بػػػ)درجة مرتفعة جدًا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة بدائؿ متواجدة أمامو 
 جدًا(والتي تضمنت اجابات )اتفؽ بشدة، اتفؽ، محايد، ال اوافؽ، ال اوافؽ بشدة(.

( 32( درجة والدرجة المنخفضة)252وتتراوح الدرجة الكمية لألداء عمى االستبياف) 
اجراءات االعالـ التفاعمي تسيـ الذيف يروف بػأف  عالميفكؿ الطبقة مف االدرجة وتش

 في تطوير العالقات الدولية .
حيث جرى التأكد مف الصدؽ البنيوي لالستبانة بحساب معامالت الصدق البنالي: 

االرتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود المقياس مع الدرجة الكمية كما ىو موضح في 
 (.0الجدوؿ )

 (1جدول )
 يبين معامالت ارتباط درجة كل بند من بنود المقياس مع الدرجة الكمية 

رقم  القرار االرتباط فقرةرقم ال
 فقرةال

 القرار االرتباط

 داؿ 2,782**  26 داؿ 2,300** 2
 داؿ 2,652** 27 داؿ 2,156** 0
 داؿ 2,789** 28 داؿ 2,367** 3
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 داؿ 2,675** 29 داؿ 2,569** 1
 داؿ 2,789* 02 داؿ 2,652** 5
 داؿ 2,689** 02 داؿ 2,598* 6
 داؿ 2,679** 00 داؿ 2,509** 7
 داؿ 2,605** 03 داؿ 2,610** 8
 داؿ 2,871**  01 داؿ 2,569** 9
 داؿ 2,763** 05 داؿ 2,662** 22
 داؿ 2,870** 06 داؿ 2,671** 22
 داؿ 2,567** 07 داؿ 2,673** 20
 داؿ 2,760** 08 داؿ 2,760** 23
 داؿ 2,872** 09 داؿ 2,675** 21
 داؿ 2,612** 32 داؿ 2,783** 25

     0.05)*( دال عند مستوى داللة   0.01)**( دال عند مستوى داللة     
( 2.22( أف معامالت االرتباط جميعيا دالة احصائيًا عند مستوى )0ُيظير الجدوؿ )

داخمي بيف بنود االستبياف, وأف البنود تقيس ما ( ىذا ما يدؿ عمى وجود اتساؽ 2.25و)
 وضعت لقياسو؛ ما يؤكد الصدؽ البنيوي لالستبانة.

 نتالج الدراسة ومناقشتيا:
مف خالؿ حساب النسبة المئوية ألداء أفراد عينة البحث  االستبانةجرت اإلجابة عمى 

في العالقات دور االعالـ العراقي في تشكيؿ الدبموماسية الرقمية دور عمى محور 
 , وكانت النتائج عمى الشكؿ اآلتي:الدولية
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 االستبيان( يبين نتالج اإلجابة عمى 7جدول)

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات ت
تمّثل الدبموماسية الرقمية امتدادا  2

لمفاىيم القوة الناعمة جديدا وعمميا 
 والدبموماسية العامة

1,9 0,8 20 

تعّزز االتصال متعّدد االتجاىات بين  0
 الدبموماسيين وعموم الجماىير

1,8 0,88 22 

تصف الدبموماسية الرقمية أساليب  3
وطرق ممارسات دبموماسية جديدة 
بمساعدة األنترنت وتكنولوجيا 

 المعمومات واالتصال

7,0 0,78 9 

تقوم حجة الدبموماسية التقميدية     1
عمى أّن األنترنت مجّرد وسيمة 
اتصال تعّزز اتجاىات كانت قالمة 
بالفعل، فكلٌّ من اإلرىاب العالمي 
والمنظمات غير الحكومية كانت 
فواعال مؤثرة في العالقات الدولية 

 قبل عصر األنترنت

2,9 0,67 22 

إن وسالط التواصل االجتماعي  5
مدبموماسيين الرقميين ىي بالنسبة ل

أكثر من مجّرد أداة لمتواصل؛ أحيانا 

7,1 0,99 8 
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تكون نافذة لتحقيق ما كان يبدو 
 .مستعصيا في الدبموماسية التقميدية

الدبموماسية باختصار ىي فن  6
التفاوض بالعقل والحكمة، وفي نفس 
الوقت اتخاذ القرار المناسب في 

 الوقت المناسب،

7,9 0,87 5 

أثر الفضاء اإلعالمي االلكتروني  قد 7
عمى السياسة الخارجية الدولية، 
وجعميا تبحث عن طرق جديدة من 
أجل الحفاظ عمى المصالح القومية 
لمشعوب من خالل تبادل المعمومات 
بين الحكومة والدول والجماعات 

 األخرى

1,2 0,76 27 

كل شيء أصبح في عالمنا ىذا أكثر  8
فما يحدث   , قربا من بعضو البعض

في اي دولة يمكن معرفتو في دولة 
 أخرى

7,2 0,77 7 

المركزية  تتميز الدبموماسية الرقمية 9
والالمركزية عن طريق تنقية الجياز 
البيروقراطي وتقميل التكمفة وتوفير 
قنوات اتصالية سيمة داخل المنظمة 

1,6 0,78 21 
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 .بما بما يزيد من الكفاءة والفعالية
الرقمي يطالب الدول ن العالم ا 22

بالمحاق بالسرعة الفالقة إلنجازات 
ىذا العالم العجيب في كل شيء، لقد 
أصبحت قوة الدول اليوم تقاس بمدى 

 قوة تأثيرىا داخل العالم الرقمي،

2,0 0,17 25 

سيمت التقنيات الحديثة طرق  22
استخداميا ومعرفة قدرتيا عمى 
إيصال المعمومة في كل زمان ومكان 

إطار المضامين اإليجابية ، في 
والسمبية والتي ليس من السيل 

 السيطرة عمييا

2,5 0,65 1 

الدبموماسية الرقمية تمثل أداة بالغة  20
القوة لمن يتقن استخداميا بالطريقة 
الصحيحة، وىي مسار مكّمل 

 لمدبموماسية التقميدية ومساند ليا

2,77 0,72 2 

صبح االتصال الرقمي حجر األساس أ 23
في تسيير العمل وتطوير األداء بكافة 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، 
ومنيا وزارات الخارجية والبعثات 

 الدبموماسية

2,27 0,65 7 
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يمكن لمدبموماسية اإللكترونية أن   21
تكون سالًحا مزدوًجا عمى الساحة 
الدولية في ظل اختالف وتشتت 
الشرالح الوطنية واإلقميمية، وسالح 

في المعمومات وغياب الوعي  السباق
 العام الكافي

7,8 0,98 6 

تأخذ الدبموماسية الرقمية بعين   25
االعتبار ما تحممو من مخاطر، والتي 
تشمل تسرب المعمومات والقرصنة 

خفاء ىوية مستخدمي اإلنترنت  .وا 

2,9 2,0 2 

لإلنترنت  لقد أثرت التطورات المتطردة 26
واالستخداـ المكثؼ لمنصات التواصؿ 
االجتماعي بشكؿ كبير فى البيئة التي 
تجري فييا الدبموماسية، باإلضافة إلى 
األسئمة المتعمقة بالسياسة الجغرافية، 
واالقتصاد الجغرافي، والسيادة، 

 .واالعتماد المتبادؿ

2,7 0,89 7 

توفر الدبموماسية اإللكترونية قنوات  27
مف الفرص لحؿ المشاكؿ  جديدة

 .العالمية المعاصرة

7,8 0,22 6 

 9 0,12 7,1االستمرار في امتالك استراتيجية  28
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شاممة لكيفية استخدام أدوات 
الدبموماسية الرقمية لدعم بعض 

أىداف السياسة الخارجية من شأنو 
أن يساعد بشكل كبير في تعزيز 

 تنسيق السياسات وتنفيذىا
يتطمب مف وزارات الخارجية تزويد  29

دبموماسيييا بمجموعة جديدة مف 
الميارات والمعرفة الرقمية 
واالستراتيجيات، ليتـ تبني الدبموماسية 

 الرقمية مف قبميـ بطريقة آمنة

2,6 2,0 2 

الدبموماسية الرقمية خمقت لنفسيا  02
قنواتيا الجديدة التي تختمف عن 

التقميدية، القنوات الدبموماسية 
والفاعمون داخل ىذا العالم 

  الدبموماسي

2,2 2,1 2 

أن الدبموماسية الرقمية يجب أن  02
تكون إبداعية ألنيا تتطمب قدرات 
وميارات ابتكارية في التخطيط 
والتطوير عمى مستوى المحتوى 
والتواصل مع الجماىير باستخدام 
وسالل تفاعمية، إذ تسعى إلى تحقيق 

7,2 0,77 8 
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وتوجياتيا الداخمية أىداف الدولة 
 .والخارجية

لقد أضافت الدبموماسية الرقمية  00
أنماًطا جديدة عمى الدبموماسية 
 لتشمل تعامل الحكومة مع الناس

(Gov to People)  والناس مع
، (People to Gov) الحكومة

وتختمف الدبموماسية الرقمية عن 
الدبموماسية التقميدية، في كون ىذه 

يقتصر تعامميا عمى التعامل  األخيرة
 Face to) الرسمي بين الحكومات

Face /Gov to Gov). 

7,0 0,25 22 

ن الدبموماسية الرقمية بكل ا 03
إيجابياتيا وسمبياتيا، أضحت اليوم 

 واقًعا معاًشا ومفروًضا عمينا

2,9 2,0 1 

ن عالمنا الذي يعاني اليوم من ا 01
أزمات كثيرة، قد شيد عمى ما يبدو 
العديد من مميدات الحرب العالمية 
الثالثة، لوجود عدة سياقات نراىا 
اليوم طاغية وبشدة عمى الساحة 

 الدولية

7,2 0,92 20 
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إن ما يجري اليوم عمى الساحة  05
الدولية ىو حرب عالمية ثالثة غير 
مباشرة تشترك فييا العديد من الدول 

 بأساليب وأشكال مختمفة

1,8 0,89 21 

الحرب العالمية الثالثة ىي واقعة إن  06
أصاًل، ومنذ زمن بعيد وبأشكال 

وأنواع ذكرت بعضيا ونسيت بعضيا 
 اآلخر

2,0 0,78 5 

أن استخداميا قد يعود بالسمب عمى  07
الداخل لدى بعض الشخصيات 

المؤثرة كما يحدث اآلن مع الرليس 
األمريكي دونالد ترامب الذي بدأ 
قة يستخدم حسابو الشخصي لمتفر 

الداخمية وخمق شقاق في الداخل 
 األمريكي.

7,5 0,25 7 

أن دولة مثل قطر عندما أرادت  08
استخدام التكنولوجيا قامت باستخدام 
الدبموماسية الرقمية، واستفادت من 

 الطفرة التكنولوجية

2,9 0,66 22 

أن أساسيا كان يعتمد عمى "قدرة  09
الدول عمى التأثير عمى آراء 

2,0 0,56 25 
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 المواطنين في الدولة األجنبية" 
أن تطور الوسالل التكنولوجية جعميا  32

تتوسع بشكل كبير وأصبح من 
الصعب إيجاد تعريف دقيق ليا، 

وسنحتاج لسنوات إضافية كثيرة حتى 
تستقر الثورة التكنولوجية لنعرف 

ود تطور الدبموماسية الرقمية حد
 ونضع تعريفًا دقيقًا ليا.

1,5 0,76 27 

 

 االستنتاجات 

أظيرت نتائج الدراسة أف آلية العمؿ اإلعالمػي الحاليػة فػي الدبموماسيات العراقيػة  .2
)مف حيث استخداـ أشكاؿ االتصاؿ المختمفة مف وجية نظر العامميف فييػا(، كانػت 

 ."بيف المركزية وبيف الالمركزية وفقا لمظروؼ والميمات عالقة تتراوح"

أظيرت نتائج الدراسة أىمية االتصاؿ المواجيي مػف وجيػة نظػر العػامميف فػي  .0
السفارات وىو االتصاؿ الذي يعتمد المقػاءات الشخػصية المباشػرة بػيف األفػراد 

تػصاؿ الػسياسي والجماعات لما لذلؾ مف فاعمية كبيػرة فػي تحقيػؽ أىػداؼ اال
 والدبموماسي واإلعالمي المنوطو بالعامميف في السفارات.

أظيرت نتائج التحميؿ أف المشكالت التي تواجو الدور اإلعالمي لمػسفارات العراقيػة  .3
( مشكالت، وجاء في الرتبة  22مف وجية نظر العامميف في السفارات بمغت )

الموازنات المالية لألنشطة  األولػى مف حيث التكرارات مشكمة " عدـ كفاية
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ثـ أعقبو مشكمة "اختالؼ المغة مع البمد المضيؼ"، أما الرتبة  "اإلعالمية الالزمة 
 ."الثالثػة فكانػت مػف نصيب مشكمة "قمة الكفاءات اإلعالمية

 التوصيات
 في نياية ىذا البحث نوصي بما يمي:

اإلعالمي في العالقات ضرورة الحفاظ عمى آلية العمؿ الحالية في النشاط  .2
 . والالمركزية وفقا لمظروؼ والميماالخارجية العراقية التػي تتراوح بيف المركزية 

ضرورة تعزيز العمؿ اإلعالمي في السفارات العراقية مف خالؿ إمػدادىا   .0
بػالكوادر اإلعالمية المدربة التي تستطيع مجاراة التقدـ الكبير في وسائؿ 

ومف خالؿ توفير الموازنات المالية الكافية ليذا الغرض االتصاؿ فػي العػالـ 
 نظرا لما لإلعالـ مف أىميػة متزايدة في عصرنا الحالي.

ضرورة أف يرتكز العمؿ اإلعالمي في العالقات الخارجية عمى خطط عمؿ  .3
سػنوية واضػحة لمعمؿ اإلعالمي عمى المستوى العاـ الذي يمثؿ السياسة 

 .ػد المضيؼ عف طريؽ اعتبار خصوصيات ىذا البمدالعراقية وعمى مستوى البم

 المصادر والمراجع
( أصوؿ األنظمة السياسية المقارنة، العراؽ، شركة  2987المنوفي، كماؿ ) .2

 الربيعػاف لمنشر والتوزيع،

النعيمي، محمد عبد العاؿ، والبياتي، عبد الجبار توفيؽ، وخميفة،غازي  .0
 البحث العممي، بغداد: دار الوراؽطرؽ ومناىج  ) 0229جمػاؿ)

( السياسة الخارجية والدبموماسية ، بغداد، دار زىراف لمنشر 0228النعيمي، أحمد ) .3
 و التوزيع
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 ( الدبموماسية: المفيوـ، بغداد، وزارة الخارجية العراقية 0222القيار، عادؿ محمد ) .1

األمريكيػة، فػي ( دور اإلعالـ في الػسياسة الخارجيػة  0222ىادي، فادية عباس ) .5
 .أوراؽ دولية" بغداد، مركز الدراسات الدولية، وزارة التعميـ العالي والبحػث العممػي"

  0222،شباط  268العدد 

 ( العولمة والطريؽ الثالث، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر 0222يسيف، السيد ) .6

المػسيرة لمنػشر ( مدخؿ الى الراي العاـ، العراؽ ، دار  0222مراد، كامؿ خورشيد ) .7
 والتوزيع والطباعة

( أسػاليب البحػث العممػي فػي العمػوـ االنػسانية  0222المغربي، كامؿ محمد ) .8
 واالجتماعية، الطبعة الثانية، بغداد، دار الثقافة لمنشر والتوزيع

السيد محمد صبري، تطبيؽ نظرية السمطة، القاىرة،  مطبعة النيضة األدبية، طبعو  .9
2 

يماف محمد،  ننظرية السمطة، اإلسكندرية،  مطبعة دار نشر الثقافة، السيد السم .22
  2طبعو 

السيد كماؿ، دور وسائؿ اإلعالـ في التنمية السياسية، الجزائرػ جامعو الجزائر،  .22
0229 

 2خمود السمطاف، الصحة في وسائؿ اإلعالـ، مصر، دار المعارؼ، طبعو  .20

وسائمو مياراتو تأثيراتو أخالقياتو الدكتور إبراىيـ إسماعيؿ ، اإلعالـ المعاصر  .23
 قطر. –، وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية 0220، 
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، عماف، دار أسامة لمنشر 2(، اإلعالـ الصحفي، ط0222خميؿ، لؤي ) .21
 والتوزيع.

إيياب خميفة، مواقع التواصؿ االجتماعي "أدوات التغيير العصرية عبر  .25
 ـ.0226دريب والنشر، الطبعة األولى، اإلنترنت"، االمارات، المجموعة العربية لمت

األستاذ خالد بف محمد, قراءة في تاريخ التقنيات لمتواصؿ االجتماعي، الرياض,  .26
 .0222, 2مكتبة العبيكاف لمنشر, طبعة 

نبيؿ عارؼ الجردي : مقدمة في عمـ االتصاؿ ، العيف : مكتبة اإلمارات ،  .27
 3الطبعة 

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، جبارة عطية جبارة، عمـ اجتماع اإلعالـ .28
  2طبعة 

 

 

 


