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السياسة اخلارجية كما تعرض لها احلسابات الرسمية السعودية عبر موقع التواصل االجتماعي تويتر

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 3392

مــع ظهــور وســائل وأدوات »االتصــال«، وثــورة تكنولوجيــا املعلوماتيــة، ومــا أحدثتــه مــن تغيــرات متالحقــة وســريعة 
يف مجــال االتصــال، وقدرتهــا علــى ربــط العالــم دواًل وشــعوبًا وحكومــات، أصبــح تشــكيل العالقــات طويلــة املــدى بــن 
ــم،  ــم يف نســق واٍع ومنظَّ ــذي يت ــع وحاجــات األداء ال ــات ودواف ــم ملتطلب ــى فه ــي يف حاجــة إل ــة واملجتمــع الدول اململك
ومــن خــالل عمليــات واعيــة ومنظمــة، توظــف جهــود »املواطنــن«، إضافــة إلــى مبادراتهــم »الفرديــة« و«اإلبداعيــة«، 
 »images« وجهودهــم »االبتكاريــة« يف اســتخدام وســائل االتصــال وأنواعــه، وتســخير كل ذلــك يف بنــاء صــور ذهنيــة
جديــدة ملــا يحــدث يف اململكــة، وتوظيــف هــذه الصــور اجلديــدة يف نشــر ثقافــة اململكــة، وقيمهــا، وإبــراز التجليــات 
املختلفــة لقوتهــا الناعمــة، والتأثيــر علــى صناعــة توجهــات جديــدة »حقيقيــة«، وتصويــب اجتاهــات الــرأي العــام 

ــا فيمــا يتعلــق بــكل مــا مت ترســيخه يف األذهــان مــن ِقبــل اجلهــات الكارهــة أو املعاديــة للمملكــة. ــا وعاملّيً إقليمّيً

يف ضــوء ذلــك كلــه تكمــن املشــكلة البحثيــة احلاليــة يف التســاؤل الرئيــس التالــي: مــا الصــورة التــي ُتــارس مــن 
خاللهــا السياســة اخلارجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية كمــا يعكســها احلســاب الرســمي لــوزارة اخلارجيــة الســعودية 
علــى موقــع التواصــل االجتماعــي )تويتــر(؟، ومــا تأثيــر توجهــات اململكــة نحــو مختلــف القــوى السياســية الفاعلــة علــى 
املســتوى اإلقليمــي أو الدولــي علــى محتــوى مــا يعرضــه احلســاب الرســمي لــوزارة اخلارجيــة الســعودية عبــر موقــع 

التواصــل االجتماعــي تويتــر؟

الكلمات الدالة: السياسة اخلارجية السعودية، تويتر، الدبلوماسية الرقمية، وزارة اخلارجية السعودية.

With the emergence of “communication”, the revolution in information technology, 
and the successive and rapid changes that it has brought about in the field of communi-
cation, and its ability to connect the world, the formation of long-term relations between 
the Kingdom and the international community has become in need of an understanding 
of the requirements, motives, and needs of the performance that takes place in A con-
scious and organized coordination, and through conscious and organized processes, that 
employ the efforts of “citizens”, in addition to their “individual” and “creative” initia-
tives, and their “innovative” efforts in using the means and types of communication, and 
harnessing all this to build new “mental images” of what is happening in the Kingdom, 
and employing these new images in spreading the Kingdom’s culture and values, high-
lighting the various manifestations of its soft power, influencing the manufacture of new 
“real” trends, and correcting public opinion trends regionally and globally concerning 
everything that has been entrenched in the minds of those who hate or hostile to the 
Kingdom.

In light of all this, the current research problem lies in the following central question: 
What is the image of the foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia as reflected in 
the official account of the Saudi Ministry of Foreign Affairs on the social networking site 
(Twitter), and what is the impact of the Kingdom’s attitudes towards the various political 
forces at the level Regional or international, for the content presented by the official 
account of the Saudi Ministry of Foreign Affairs via the social networking site Twitter.

Keywords: Saudi foreign policy, Twitter, Saudi foreign ministry, Digital diplomacy.
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تدرك دول العالم أهمية بناء نظامها الدبلوماسي الوطني، كما تدرك أنهـا كلمـا سـعت 
إلــى بنــاء هــذا النظــام علــى أســس ودعــائم قويــة كــان ذلــك يف مصــلحتها، وســبيًال لقوتهــا، 
وضــماًنا ألمنهــا. وال يقتصــر األمــر علــى ذلــك فحســب، بــل إنــه كلمــا زادت قــوة النظــام 
ــا  ــة يف مجاالتهـ ــأثير الدولـ ــات تـ ــه، وزادت إمكانيـ ــة زادت قوتـ ــوطني للدولـ ــي الـ الدبلوماسـ
ا داخلهــا ويف إطارهــا، وتعــاظم  ا وسياســّيً احليويــة التــي تتفاعــل معهــا، وتتحــرك دبلوماســّيً
نفوذهــا يف محيطهــا، بــل تزايــد تأثيرهــا يف الــنظم اإلقليميــة والعامليــة، وإدارة حتركهــا يف 

 لعاملية.البيئة السياسية ا
لقد واجهت الدبلوماسية التقليدية خالل العقود الثالثة األخيرة عدة حتديات من أبرزها  
ظهور عوامل جديدة يف تفعيل العالقات بني األفراد واجلماعات والشعوب والدول؛ حيث  
طابع   على  ويقوم  به،  واملشتغلني  أصحابه  على  يقتصر  ا»،  «مهنّيً عمًال  الدبلوماسية  ظلت 
على   أداؤهم  يتركز  مؤهلون،  ومهنيون  محترفون  دبلوماسيون  ميارسها  التي  «السرية» 
عالقة   وتطوير  صداقتها،  كسب  إلى  يسعون  أخرى  ودول  دولهم  بني  الثنائية  العالقات 

  دولهم بها، وكسب ود شعوبها.
ت ومع ظهور وسائل وأدوات «االتصال»، وثورة تكنولوجيا املعلوماتية، وما أحدثته مـن تغيـرا

متالحقة وسريعة يف مجال االتصاالت، وقدرتها على ربط العـالم دوًال وشـعوبًا وحكومـات، 
«قرية صغيرة»، بـل  -كما قيل يف منتصف سبعينيات القرن العشرين   -حتى لم يعد العالم  

ا، ويعرفـون يف حلظــة مــا  أصـبح «غرفــة واحــدة»، يشـاهد فيهــا ســكان العـالم بعضــهم بعضــً
 ه الكرة األرضية.يحدث يف أي شبر على وج

وحينما يشير الباحثون إلى مفهومي «اإلعالم الدولي والسياسة اخلارجية» فإنـه قـد يـدلل 
ــن دراســات  ــذاتهما، ولك ــان ب ــا موضــوعان منفصــالن قائم ــى أنهم ــى عل ــة األول ــك للوهل ذل
اإلعــالم الــدولي تشــير إلــى غيــر ذلــك، وتبــني بوضــوح أن اإلعــالم الــدولي يســير يف فلــك 

  )1(.الدولة وهي إحدى وسائل تنفيذها  السياسة اخلارجية التي تتبناها
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ويف خضم تعددية امللفات وتنوع القضايا وتشعبها وتداخلها، يتأكد أن ثمـة مسـؤولية كبـرى 
ُتلقــى علــى عــاتق الدبلوماســية الســعودية يف حتركاتهــا الدوليــة واإلقليميــة، إذ إنــه يف ظــل 

ســنوات املاضــية مــن حالــة الفــراغ اإلقليمــي الناشــئة عمــا شــهدته املنطقــة خــالل اخلمــس 
تغيــرات ســريعة وحتــوالت خطيــرة، فــرض علــى اململكــة بحكــم مســؤولياتها جتــاه املنطقــة، 
االنغمــاس يف كثيــر مــن أزمــات املنطقــة ومشــكالتها، وهــو مــا أثقــل الدبلوماســية الســعودية 
بأعباء كثيرة تطلب التعامل معها بحرفية وكفاءة؛ وإعادة حتديد الرؤية بناًء على مـا حـدث 

غيرات، سعًيا لتحقيق الطموحـات املأمولـة عبـر حتسـني األداء ورفـع اإلنتاجيـة وزيـادة من ت
  الكفاءة.

فالقراءة املسـتقبلية حلركـة السياسـة اخلارجيـة السـعودية، تكشـف عـن محوريـة عـدد مـن 
امللفات والقضايا التـي ال تـزال مسـتمرة علـى أجنـدة سياسـتها، إذ إنـه مـن غيـر املتوقـع أن 

قضايا املنطقة وأزماتها، مبـا يعنـي أن مـا  لقليلة القادمة حتوالت كبرى يفتشهد السنوات ا
حققته السياسة اخلارجية السعودية من جناحات وإن مثل نقطة ارتكـاز رئيسـة لتحركاتهـا 
ــا  يف محيطهـــا اإلقليمـــي والـــدولي، ســـيظل يف الوقـــت ذاتـــه نقطـــة االنطـــالق يف حتركاتهـ

التــي أســهمت يف رســم  2030ا املتمثلــة يف رؤيــة املســتقبلية، مرتكــًزا يف ذلــك علــى رؤيتهــ
سياسة خارجية للمملكة تختلف عن العهود السابقة ملواكبة التغيـر احلـادث لـيس فقـط يف 
اقتصادها، وإمنا يف املجاالت والقطاعات األخرى، حيث بدأ التغير يف السياسة اخلارجية 

  .الق نحو مستقبل مشرقللمملكة معتمًدا على قاعدة اقتصادية واعدة تعطيها قوة انط
 أوًال: مشكلة الدراسة: 

بدور  السعودية  العربية  اململكة  دور   تقوم  ولها  والدولية،  اإلقليمية  السياسية  يف  فاعل 
أهداف   عدة  من  اخلارجية  السياسة  وتنطلق  واإلسالمي،  العربي  محيطها  يف  محوري 

اململكة   موقع  تعزيز  رأسها،  على  يأتي  كبرى،  وإقليمًيا «استراتيجية»  وعربًيا  خليجًيا 
وإسالمًيا ودولًيا، وتأكيد مكانتها «الروحّية» ورسالتها التاريخية، ومواكبة التساؤالت التي  
تطرحها «احلتمّية» اجلغرافية والضرورات «اجليوسياسية»، مبا تنطوي عليه من حتّديات  

عل  اململكة  دور  تفعيل  «ضرورة»  من  عليها  ُمتليه  ومبا  الوطني،  اإلقليمي  لألمن  املسرح  ى 
  ) 2( والدولي، حتقيًقا ملصاحلها االستراتيجية.

تطوير   يف  سلمان  امللك  عهد  يف  السعودية  اخلارجية  السياسة  «محاور»  أهم  وتتمثل 
القوى   خاصة  ومكّوناته،  الدولي  املجتمع  أطراف  بجميع  «اخلارجية»  اململكة  عالقات 

هنا ومن  حركته،  يف  تأثيًرا  واألكثر  فيه،  السعودية    الفاعلة  الدبلوماسية  حركة  جاءت 
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التي تقع يف موقع مهم من املجاالت احليوية   الدول  العالم، خصوًصا  لتشمَل معظم دول 
  )3(للمملكة.

أبرزها   عدة،  األخيرة حتديات  الثالثة  العقود  خالل  التقليدية  الدبلوماسية  واجهت  وقد 
ات والشعوب والدول.. فلقد  ظهور عوامل جديدة يف تفعيل العالقات بني األفراد واجلماع

طابع   على  ويقوم  به،  واملشتغلني  أصحابه  على  يقتصر  ا»،  «مهنّيً عمًال  الدبلوماسية  ظلت 
على   أداؤهم  يتركز  مؤهلون،  ومهنيون  محترفون  دبلوماسيون  ميارسها  التي  «السرية» 
عالقة   وتطوير  صداقتها،  كسب  إلى  يسعون  أخرى  ودول  دولهم  بني  الثنائية  العالقات 

  )4( هم بها، وكسب ود شعوبها.دول
ومع ظهور وسائل وأدوات «االتصال»، وثورة تكنولوجيا املعلوماتية، وما أحدثته من تغيرات  
دوًال وشعوبًا وحكومات،  العالم  ربط  وقدرتها على  االتصال،  متالحقة وسريعة يف مجال 

حاجة يف  الدولي  واملجتمع  اململكة  بني  املدى  طويلة  العالقات  تشكيل  فهم    أصبح  إلى 
ملتطلبات ودوافع وحاجات األداء الذي يتم يف نسق واٍع ومنظَّم، ومن خالل عمليات واعية 
و"اإلبداعية"،   «الفردية»  مبادراتهم  إلى  إضافة  «املواطنني»،  جهود  توظف  ومنظمة، 
بناء  يف  ذلك  كل  وتسخير  وأنواعه،  االتصال  وسائل  استخدام  يف  «االبتكارية»  وجهودهم 

" ذهنية  الصور اجلديدة يف   "agesimصور  وتوظيف هذه  اململكة،  يحدث يف  ملا  جديدة 
نشر ثقافة اململكة، وقيمها، وإبراز التجليات املختلفة لقوتها الناعمة، والتأثير على صناعة  
ا فيما يتعلق بكل  ا وعاملّيً توجهات جديدة «حقيقية»، وتصويب اجتاهات الرأي العام إقليمّيً

 5من ِقبل اجلهات الكارهة أو املعادية للمملكة.  ما مت ترسيخه يف األذهان
التالي: ما الصورة   الرئيس  التساؤل  البحثية احلالية يف  كله تكمن املشكلة  يف ضوء ذلك 
يعكسها  كما  السعودية  العربية  للمملكة  اخلارجية  السياسة  خاللها  من  ُمتارس  التي 
(تويتر)؟،   االجتماعي  التواصل  موقع  على  السعودية  اخلارجية  لوزارة  الرسمي  احلساب 

نحو مختلف القوى السياسية الفاعلة على املستوى اإلقليمي أو وما تأثير توجهات اململكة  
موقع  السعودية عبر  لوزارة اخلارجية  الرسمي  يعرضه احلساب  ما  الدولي على محتوى 

  التواصل االجتماعي تويتر؟   
 ثانًيا: أهمية الدراسة: 

 السياسة اخلارجية   «-تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية املفهوم الذي تتناوله   -1
ومركزيته على مستوى التخطيط احلكومي من جهة، ومن زاوية إحلاح حاجة    -»

وال   احلاضر  تواكب  شاملة  أساليب  عبر  وخططها  سياساتها  رسم  إلى  الدول 
  ُتسقط املستقبل من حساباتها.



 

 
3396 3396 

له،   -2 تتعرض  الذي  املوضوع  أهمية  من  كذلك  أهميتها  احلالية  الدراسة  تكتسب 
من املوضوعات شديدة اآلنية على الساحة الدولية استجابة للتغيرات  والذي يعد  

يف   العميقة  والتحوالت  االضطرابات  على  ورًدا  والدولية،  واإلقليمية  اخلليجية 
اخلريطة العربية، وما يحيط بها من تقلّبات سريعة ومتالحقة، يف ظل متغّيرات  

 .أوسع، وصراعات قوى دولية على املنطقة
ال -3 أهمية  السياسة تأتي  لثوابت  التحليلية  الدراسة  أن  واقع  من  أيًضا  دراسة 

حتديد أهم مركزاتها وثوابتها والتعرف على نقاط   اخلارجية السعودية تقودنا إلى
  متحورها الرئيسة.

األهمية   -4 االعتبار  يف  األخذ  عند  وذلك  مجتمعًيا  بُعًدا  الدراسة  هذه  تكتسب 
التواص اكتسبتها مواقع  التي  البيئة اإلعالمية املتزايدة  املختلفة يف  ل االجتماعي 

ومتابعة   استخدام  بنسب  يحظى  الذي  تويتر  موقع  سيما  وال  الراهنة،  العربية 
املواقع،  هذه  من  غيره  على  متفوًقا  السعودية،  العربية  اململكة  عالية يف  وتفاعل 
واقع   من  احلالية  القضايا  عن  متكاملة  ذهنية  بتكوين صور  لألفراد  يسمح  مما 

  ء هذه املواقع كوسيلة إعالمية مستحدثة.ثرا
كافة   -5 العالم  دول  توليها  التي  األهمية  من  أيًضا  احلالية  الدراسة  أهمية  تأتي 

ألساليب وآليات بناء نظامها الدبلوماسي الوطني؛ حيث إنها كلما سعت إلى بناء 
لقوتها،   وسبيًال  مصلحتها،  يف  ذلك  كان  قوية  ودعائم  أسس  على  النظام  هذا 

ا ألمنها. وال يقتصر األمر على ذلك فحسب، بل إنه كلما زادت قوة النظام  وضمانً 
يف   الدولة  تأثير  إمكانيات  وزادت  قوته،  زادت  للدولة  الوطني  الدبلوماسي 

 مجاالتها احليوية. 
اإلعالم اجلديدة،   -6 وسائل  دور  تفعيل  أهمية  أخيًرا من  أهميتها  الدراسة  تكتسب 

التواصل   ما ومواقع  دولة  اسم  ُيطرح  أن  يف  اخلصوص  وجه  على  االجتماعي 
«رؤية سعودية علمية»   الدولية، من خالل  املحافل  السعودية يف  العربية  كاململكة 
يُبرز من خاللها توجه السياسة اخلارجية يف اململكة نحو القيام بدور مشارك يف  

الدبلوماس تفعيل  يتم  بحيث  واإلقليمية؛  الدولية  القضايا  اإلعالمية معاجلة  ية 
 .والثقافية مع قادة الرأي ومفكريه يف العالم 
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  ثالًثا: أهداف الدراسة: 
بشكل عام تشترك هذه الدراسة مع الدراسات اإلعالمية الهادفة إلى سد الفجوة املعرفية  
فيما يتعلق بالدور الذي متارسه مواقع التواصل االجتماعي يف العصر احلاضر، وحدود 

ل فيما يلي:ما تستطيع القيام    به يف هذا الشأن، أما األهداف اخلاصة بالدراسة فتتمثَّ
السعودية   -1 العربية  للمملكة  السياسة اخلارجية  وتوجهات  رصد طبيعة ممارسات 

يف اآلونة األخيرة، كما تعرض لها الصفحة الرسمية لوزارة اخلارجية السعودية،  
التغريدات   من  مختارة  عينة  على  بالتطبيق  التواصل وذلك  موقع  عبر  املنشورة 

  االجتماعي(تويتر). 
الوقوف على أوجه التطابق ونقاط االختالف يف الرؤية الرَّسمية للمملكة العربية   -2

مع   بإدارة عالقتها  يتعلق  فيما  وذلك  اخلارجية،  متمثلة يف سياساتها  السعودية، 
هذا تفسير  محاولة  مع  والدولية  منها  اإلقليمية  املختلفة،  العالم  االختالف   دول 

أمكن–بردِّه   وأسبابه   -ما  والسياسية،  والتاريخية،  اجلغرافية،  سياقاته  إلى 
 ودواعيه.

تقدمي طرح نقدي لطبيعة الدور الذي تستطيع مواقع التواصل االجتماعي القيام  -3
هذا  حدود  حيث  من  سواء  الرقمية،  اخلارجية  والسياسة  الدبلوماسية  يف  به 

وسياقاته، مجاالته  أو  ور،  بتقييم    الدَّ انتهاًء  وليس  ومخرجاته،  عوائده  قياس  أو 
 فعاليته وجدواه.  

راسة التحليلية:  رابًعا: تساؤالت الدِّ
راسة التحليلية التالية فيما يلي:  د تساؤالت الدِّ   تتحدَّ

  ما اخلصائص التفاعلية للحساب الرسمي لوزارة اخلارجية السعودية على تويتر؟  .1
 للتغريدات املنشورة على احلساب؟ما سمات املحتوى البصري   .2
إلى أي مدى تتنوع التغريدات املنشورة على حساب وزارة اخلارجية السعودية من   .3

 حيث الشكل واملوضوع؟ 
 َمْن املسؤول عن إعداد التغريدات؟ .4
 ما أبعاد السياسة اخلارجية السعودية كما تعكسها التغريدات املنشورة؟  .5
 ي تعرضت لها التغريدات محل التحليل؟من هم أطراف القضايا واملوضوعات الت  .6
 هل ثمة صفات أحلقت بهذه األطراف؟ وما هي؟ .7
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 خامًسا: مراجعة الدراسات السابقة: 
ووظائفها يف  الدبلوماسية  تناولت  التي  الدراسات  من  بالعديد  اإلعالمية  األدبيات  تزخر 

مبجال الدراسة إلى  حتسني صورة الدولة، وقد مت تقسيم الدراسات السابقة ذات الصلة  
الزمني (من   ثالثة محاور أساسية مع مالحظة عرض دراسات كل محور وفًقا للتسلسل 

 األقدم إلى األحدث على النحو التالي): 
  أوًال: الدراسات التي تناولت دور الدبلوماسية يف حتسني صورة الدولة. 

التعرف على مدى انعكاس التطور احلاصل يف    )6( م)2020دراسة (املديفر،  استهدفت      
تقنية املعلومات واالتصاالت على دراسات العالقات العامة املحلية والدولية على حد سواء 
واألطر   النظرية  واملداخل  البحثية  االجتاهات  أهم  ومقارنة  وحتليل  رصد  خالل  من 

العامة الرقمية والدبلوما العامة يف زمن اإلعالم املنهجية لعينة من بحوث العالقات  سية 
اجلديد، وكان من أهم نتائجها أن عينة الدراسات العربية يف مجال الدبلوماسية العامة 
املعلومات  مجال  يف  التطور  وأن  املترابط  املعريف  والتراكم  والتماسك  بالرسوخ  متيزت 

الدراسات   بنية  وليس يف  ذاتها،  املمارسة  إرباك يف  االتصاالت تسبب يف  العلمية  وتقنية 
ضرورة   باجتاه  الدفع  صالح  يف  يصب  إيجابًيا  إرباًكا  يرونه  احلقل  هذا  يف  العلماء  وأن 
اجلماهير   مصالح  أخذ  مت  ما  إذا  للنجاح  أكبر  فرصة  لها  يحقق  مبا  املمارسة  تطوير 
األجنبية وثقافاتها ووجهات نظرها باالعتبار، كما توصلت الدراسة إلى أن أغلب دراسات 

امة استخدمت حتليل املضمون يف الدراسات الكمية أو حتليل اخلطاب يف الدبلوماسية الع
  الدراسات النوعية، وأن الدبلوماسية العامة ال تزال تفتقر لألطر النظرية اخلاصة بها .

استكشاف التأثير الذي أحدثته الثورة  إلى    )7()2020دراسة طيابة ساعد (بينما سعت      
فالت الدبلوماسية،  على  اإلنترنت  الرقمية  خاصة  االتصاالت  تكنولوجيا  يف  والتطور  حول 

اآلخرون   الدبلوماسيون  والالعبون  احلكومات  بها  تختار  التي  الطريقة  تغيير  على  عمل 
كما عملت على   إليهم،  الدولي  املجتمع  بها  ينظر  التي  الطريقة  تغيير  متثيلهم من خالل 

من الدوليون،  الالعبون  بها  يتواصل  التي  الطريقة  االتصال    تغيير  قنوات  تغيير  خالل 
خاللها.   من  يتم  التي  واالختيارات  االتصال  بها  يتم  التي  السرعة  زيادة  وكذلك  املتاحة، 
فالهدف من هذه الدراسة هو تقدمي رؤية شاملة لكيفية تأثير التطور الكبير يف تكنولوجيا 

  االتصاالت واملعلومات على املمارسة الدبلوماسية بصفة عامة.
تطرقت  باملث       ( ل  احلارثي  طالل  تقوم إلى    )8( )2020دراسة  الذي  الدور  فهم  محاولة 

وسائل اإلعالم الكالسيكية واجلديدة يف تطوير أداء عمل املؤسسات الدبلوماسية، وكيف  
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متكن الدبلوماسية اإلعالمية والرقمية من خدمة مصالح السياسات اخلارجية للدول يف 
  التكنولوجية والترابط الشديد بني البشر أفراًدا ومجتمعات ودول؟ظل الثورة 

يف هذا السياق تطرح إشكالية الدور الذي تقوم وسائل اإلعالم الكالسيكية واجلديدة يف  
والرقمية   اإلعالمية  الدبلوماسية  وكيف متكن  الدبلوماسية،  املؤسسات  عمل  أداء  تطوير 

للدول اخلارجية  السياسات  مصالح  خدمة  والترابط    من  التكنولوجية  الثورة  ظل  يف 
  الشديد بني البشر أفراًدا ومجتمعات ودول؟

لقد أصبح البعد الرقمي ضرورة ملحة بالنسبة جلميع الدول يف مجال الدبلوماسي، ألنه  
ميكن من حتقيق نتائج سريعة وفعالة وذات تأثير ملموس، بل وقد يكون مفيًدا أكثر من  

الدبلو اآلليات  إلى  األهداف  اللجوء  لوحدها على حتقيق  تقدر  لن  التي  التقليدية،  ماسية 
االستراتيجية للسياسات اخلارجية للدول، ومن ثم بات من الضروري على مختلف البلدان  
العربية ومن ضمنها دولة اإلمارات العربية املتحدة مواكبة هذه التحديات واالنفتاح أكثر  

  لدبلوماسي.على تقانة املعلومات واالتصال يف املجال ا
(ب  دراسةوتعرضت        احلماصنة  ملفهوم    )9(ت)-آالء  املتطورة  الطبيعة  استكشاف  إلى 

الدبلوماسية الرقمية، مع التركيز على الدور الذي تؤديه تكنولوجيا االتصاالت يف ممارسة  
هذا النوع اجلديد من الدبلوماسية. ويتساءل حول مدى تأثير الدبلوماسية الرقمية على  

تساؤل املطروح من خالل  األداء الدبلوماسي والسياسة اخلارجية، ويسعى لإلجابة على ال
دراسة مضمون صفحة موقع السفارة االفتراضية ألمريكا يف إيران، والتغريدات املتبادلة 
"فيلق   لقائد  األمريكي  اجليش  اغتيال  قضية  حول  تويتر  موقع  منصة  عبر  البلدين  بني 

  القدس" يف احلرس الثوري اإليراني اجلنرال قاسم سليماني. 
يف املطروحة  اإلشكالية  وتداعيات تدور  الرقمية  الدبلوماسية  ماهية  حول  البحث  هذا   

ما  التالية:  األسئلة  عن  اإلجابة  البحث  ويحاول  اخلارجية.  السياسة  على  استخدامها 
  الدبلوماسية الرقمية؟ وما أدواتها؟ وما تأثيرها على األداء الدبلوماسي؟

فات يف التصريحات  على خلفية حتليل عينة الدراسة من التغريدات وما تالهما من اختال
واندالع  األوضاع  تدهور  من  ومخاوف  التصعيد  بخفض  ومطالب  وترحيب،  إدانات  بني 
الوقت   يف  الدبلوماسية  سطح  يخدش  بدأ  جديًدا  أسلوبًا  أن  يبدو  عسكرية،  مواجهة 
احلالي، أسلوب لم يشهده املراقبون واملتابعون للساحة الدولية من قبل، سواء على مستوى  

مية واللجوء إلى لغة األرقام والتاريخ والتلويح بأعداد الرهائن والضحايا  اخلطابات الرس
أجندات  مترير  يف  املستخدمة  االتصاالت  وسائل  مستوى  على  أو  باألزمات،  والتذكير 
العصر   يف  الرقمية  الدبلوماسية  استجابة  أثبت  األسلوب  هذا  اخلارجية.  السياسات 
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قا واجه  الذي  األمد  الطويل  للتحدي  التواصل احلديث  أجل  من  الكفاح  يف  العالم  دة 
  بسرعة وبشكل مباشر يف أوقات األزمات أكثر من أي وقت مضى.  

أجرت     (  وقد  شهال  حول )  2019زينة  يف    دراستها  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور 
العربية لشبكة تليفزيون الصني الدولية" على موقع  الدبلوماسية العامة: صفحة "القناة 

؛ حيث ألقت الدراسة الضوء على الدور الذي تؤديه مواقع التواصل )10( ًجافيسبوك أمنوذ 
االجتماعي يف الدبلوماسية العامة الصينية، وذلك بدراسة صفحة "القناة العربية لشبكة 

" على موقع فيسبوك كنموذج، وهي من أهم الصفحات  CGTNتليفزيون الصني الدولية  
العربي باللغة  الناطقة  الصينية  العام  الرسمية  يف  أنشأت  حيث  اليوم   2016ة،  ويتابعها 

الصينية    15حوالي   العامة  الدبلوماسية  جهود  يف  وتسهم  العالم،  حول  شخص  مليون 
كافة   على  لها  الدولي  االحترام  وحشد  الصني،  عن  أفضل  دولية  صورة  رسم  بهدف 

  األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
أساسًيا حول الكيفية التي تتبعها الصني من خالل مواقع التواصل تطرح الدراسة تساؤًال  

االجتماعي للوصول للجمهور العربي ورسم صورة ذهنية إيجابية لديه عن مختلف جوانب  
  البلد سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم ثقافية أم اقتصادية. 

لضوء على  بالعربية" على فيسبوك، تسلط الدراسة ا  CGTNومن خالل منوذج صفحة " 
العامة  الدبلوماسية  أدوات  من  كأداة  التواصل  مواقع  باستخدام  املتعلقة  اخلواص  أهم 
وأنواع   اليومية،  املنشورات  األسئلة حول عدد  من  باإلجابة عن مجموعة  وذلك  الصينية، 
املنشورات املستخدمة، وتوقيت نشرها، وطرق مخاطبة اجلمهور. ويتمثل الهدف النهائي  

تفاعلهم  للدراسة يف فهم   العرب ومدى  للمتابعني  للوصول  الصفحة  تعتمدها  التي  اآللية 
جهود   من  كجزء  لديهم،  الصني  عن  إيجابية  صورة  برسم  اإلسهام  بهدف  معها، 

  الدبلوماسية العامة الصينية. 
ولدى دراسة الصفحة املذكورة توضحت مختلف الطرق واألساليب التي تتوجه بها الصني  

العربي، لطرح من والتأكيد على عمق عالقتها مع  جلمهورها  ثقافتها وحضارتها،  اذج من 
العالم العربي، والتعريف بسياساتها ووجهات نظرها احلكومية، وهو يف النهاية جزء من 
تسعينات  منذ  تترسخ  مالمحها  بدأت  التي  الصينية  العامة  الدبلوماسية  سياسة  أهداف 

  افية على مدار تلك السنوات. القرن العشرين، ورُصدت لها ميزانيات وفرق عمل احتر
وأظهرت نتائج حتليل املضمون واالستبيان عدًدا من املؤشرات ونقاط القوة والضعف يف  
الصفحة املذكورة، والتي تبرز احلاجة للعمل املتواصل والتطوير املستمر يف هذا املجال،  
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التقنيات يف عالم مواقع التواصل االجتماعي، وكذلك آخر األط  ر النظرية  ملواكبة أحدث 
  يف مجال الدبلوماسية العامة.

      ) مشارقة  صالح  دراسة  يف )  11( )2018وتناولت  ومكانتها  الرقمية  الدبلوماسية  حول 
أداة  يف  اإلشكالية  أن  إلى  الدراسة  أشارت  حيث  الفلسطينية؛  اخلارجية  السياسة 

أ  تبني  التقدمي، حيث  الفلسطينية واضحة من خالل هذا  الرقمية  نها حتتل  الدبلوماسية 
تقرير   ملعايير  وفًقا  االحتالل)  دولة  (مثل  املجاورة  الدول  ببعض  مقارنة  متأخًرا  موقًعا 
الدبلوماسية الرقمية، وهي معايير علمية ومبنية على منهجية ميكن االعتداد بها. وهذا  
يقودنا إلى احلديث عن أهمية تسليط الضوء على الدبلوماسية الرقمية ومعرفة أسباب 

  .2016فًقا لتقرير الدبلوماسية الرقمية للعام تراجعها و
من   مبجموعة  القيام  يتعني  الفلسطينية،  الرقمية  الدبلوماسية  موكب  ينطلق  ولكي 

  اخلطوات تتمثل فيما يلي: 
   بحيث الدبلوماسية،  الفلسطينية  الرقمية  للدبلوماسية  استراتيجية  رؤية  صياغة 

العمل   أولويات  سلم  يف  القوة  توضع  أدوات  كإحدى  الفلسطيني،  الدبلوماسي 
الناعمة، يف معركة كسب القلوب والعقول، وإن من شأن استخدام هذه األداة أن  
من   مستفيدة  جيدة،  بصورة  للعالم  الفلسطينية  الرواية  تقدمي  يف  يساعد 
اإلمكانات التقنية الرقمية الكبيرة التي أصبحت جزًءا ال يتجزأ من حياة ماليني  

  يف كل أنحاء العالم. البشر 
   الرسمية املؤسسة  احتياجات  لتلبية  واضحة  محددات  وفق  عمل  خطط  وضع 

والسياسية الفلسطينية، ترتكز على تسخير اإلمكانيات املادية والبشرية ألنشطة  
الدبلوماسية الرقمية على املستوى الرسمي الفلسطيني. ففي هذا الصدد، البد  

للدبلوماسي متخصصة  دائرة  إنشاء  مع مميزات من  اخلارجية،  بوزارة  الرقمية  ة 
الدوائر  يف  الرقمية  للدبلوماسية  اجليدة  املماسة  تضمن  وتشغيلية  حتفيزية 

 الرسمية الفلسطينية.
   ،االستفادة من اخلبرات الدولية القائمة من خالل املشاركة يف املؤمترات الدولية

وا الرقمية،  بالدبلوماسية  اخلاصة  والدراسات  البحوث  السنوية  ومراكز  لتقارير 
املتخصصة التي تفحص الدبلوماسية الرقمية، مبا يتيح مواكبة آخر التطورات يف  

 املجال الرقمي.
(وتهدف        العامودي  معاذ  الدبلوماسية   12) 2018دراسة  فعالية  على  التعرف  إلى 

الدراسة  تشمل  تأخرها.  وأسباب  اإلسرائيلي،  باالحتالل  مقارنة  للفلسطينيني  الرقمية 
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الفلسطينية، أه الرسمية  وغير  الرسمية  الرقمية  الدبلوماسية  حتليل  منها  فرعية،  داًفا 
يف   الرقمية  الفلسطينية  الدبلوماسية  وتأثير  فلسطينًيا،  املنظم  املؤسسي  العلم  وفحص 
تستخدم  الفلسطينية.  القضية  باجتاه  والشعوب  الرسمية  للمستويات  اجلمعي  الوعي 

واألدا املقارن  املنهج  االجتماعي على  الدراسة  التواصل  قنوات  أهم  املسحية، من خالل  ة 
مؤشرات   أربع  خالل  من  اإلسرائيلي،  واالحتالل  فلسطني  من  لكل  العنكبوتية  الشبكة 
قياس، هي: مؤشر احلضور: ويتطرق إلى حجم وحضور املتابعني على قنوات الدبلوماسية 

بامل ويتعلق  املحتوى:  ومؤشر  الرسمية.  وغير  الرسمية  قنوات  الرقمية  مع  تفاعلني 
الرقمية.   املواكبة: ويتعلق بنوعية األدوات  الرقمية وحضورهم فيها. ومؤشر  الدبلوماسية 
الرسمي  واملستوى  للجماهير،  املطلوبة  التفسيرات  تلبية  مبدى  ويتعلق  التفاعل:  ومؤشر 

 ضمن السياسة اخلارجية، وتفاعل اجلماهير معها.
يف دراستها إلى التعرف على الدور   )13( م) Rostami Nargess  ،2014بينما سعت (      

الذي تقوم به الدبلوماسية العامة كأداة من أدوات السياسة اخلارجية األمريكية من أجل 
تعزيز املصالح الوطنية للواليات املتحدة، وقد اعتمدت الدراسة على منهج دراسة احلالة  

التي تقوم بها يف مجال  وذلك بالتطبيق على وزارة اخلارجية األمريكية واألنشطة املتنوعة  
الدبلوماسية العامة، وكان من أبرز نتائجها أن التطورات بعد احلرب الباردة أدت لتغيرات 
التواصل  العام، وضرورة  بالرأي  السياسة األمريكية اخلارجية، قادت لالهتمام  كبيرة يف 

  معه.
لعامة األمريكية  على أهمية دور الدبلوماسية ا)  14(   م)2010دراسة (صقار،  فيما أكدت      

عن   الكشف  خالل  من  اإلسالمي  العربي  العالم  يف  املتحدة  الواليات  صورة  حتسني  يف 
خطاب   حتليل  بعد  اإلسالمي  العربي  العالم  جتاه  األمريكية  العامة  الدبلوماسية  رسائل 
الرئيس أوباما يف جامعة القاهرة، وكان من أهم نتائجها أن الزيارات واخلطب تعد إحدى  

ت الدبلوماسية العامة والتي من خاللها ميكن بناء صورة إيجابية للدولة وشرح  أهم أدوا
  وجهات النظر جتاه القضايا املختلفة.  

ثانًيا: الدراسات التي تناولت حتليل ورصد أدوار ووظائف الدبلوماسية الرقمية يف حتقيق 
  أهداف الدول.

(الشمري،       دراسة  استخ  )15( م)2020استهدفت  على  الكويتية التعرف  البعثات  دام 
لشبكات التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية العامة مع اجلمهور: دراسة حالة للحساب  
الرسمي لتويتر لسفارتي الكويت يف كل من أستراليا واململكة العربية السعودية، واعتمدت  
دولة   لسفارة  الرسمي  للحساب  الكيفي  املضمون  وحتليل  املتعمقة  املقابلة  أداتي  على 
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الدراسة  نتائج  أهم  من  وكان  السعودية،  العربية  واململكة  أستراليا  من  كل  يف  الكويت 
الكويتية   اخلارجية  بوزارة  االتصال  مسؤولي  لدى  العامة  الدبلوماسية  مفهوم  ارتباط 
اخلارجية   السياسة  حول  العامة  املواقف  على  املترتبة  اآلثار  مع  التعامل  على  بالقدرة 

كما   وتنفيذها،  الثقافية الكويتية  العوامل  من  العديد  أن  التحليلية  النتائج  كشفت 
والسياسية واالجتماعية لكل من اململكة العربية السعودية ودولة أستراليا شكلت السياق  
الدولتني كما   كلتا  الكويتية يف  الدبلوماسية  البعثة  اتصاالت  املحدد لطبيعة أهداف  العام 

  ظهرت عبر موقع تويتر. 
يف دراسته إلى التعرف على كيفية استخدام الدبلوماسية   )16( م)1720(دياب،    سعى      

اإللكترونية   املواقع  الدبلوماسيني وقادة وزارات اخلارجية يف  وأدواتها من خالل  الرقمية 
الرسمية وشبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بها ودورها يف تقدمي صورة الدولة لدى  

الس وأولويات  أهداف  وتنفيذ  العالم  على  شعوب  الدراسة  اعتمدت  وقد  اخلارجية،  ياسة 
املواقع   محتوى  وحتليل  رصد  من خالل  املضمون  أداة حتليل  استخدام  ومت  املسح  منهج 
الرسمية  الصفحات  محتوى  وحتليل  واألمريكية،  املصرية  اخلارجية  لوزارتي  اإللكترونية 

م الدبلوماسية  للمواقع محل الدراسة على موقع الفيسبوك، وانتهت الدراسة إلى أن مفهو
يف  يتلخص  واألمريكية  املصرية  اخلارجية  لوزارتي  الرسمية  املواقع  يف  السائد  الرقمية 
حتقيق أهداف الدبلوماسية العامة عن طريق استخدام أنظمة االتصال احلديثة يف تقدمي 
الرأي   أمام  منها  الدولة  وموقف  السياسية  القضايا  طرح  خالل  من  للدولة  طيبة  صورة 

الدو نشر  العام  يف  األمريكية  اخلارجية  وزارة  موقع  تفوق  إلى  الدراسة  توصلت  كما  لي، 
على   االجتماعي،  التواصل  وشبكات  بأدوات  األكثر  واالهتمام  الفيديو  ومقاطع  الصور 
استخدام  يف  موسًعا  اهتماًما  يالَق  لم  الذي  املصرية  اخلارجية  وزارة  موقع  من  العكس 

  وسائل التواصل االجتماعي.
(البدوي،  هدفت        للدبلوماسية )  17(   م)2015دراسة  التسويقية  اجلهود  حتديد  إلى 

أنشطة   طبيعة  على  التعرف  وكذلك  االجتماعي،  التواصل  عبر شبكات  األمريكية  العامة 
هذه  مستخدمي  قبل  من  استقبالها  وكيفية  االفتراضية  األمريكية  العامة  الدبلوماسية 

ح العرب  املستخدمني  أن  الدراسة  وأظهرت  العربية،  املجتمعات  يف  عند  الوسائل  ذرين 
احلرة   وقناة  بالقاهرة،  األمريكية  (السفارة  الثالثة  األمريكية  املنظمات  مع  تواصلهم 
للتقرب من املستخدمني  بالرغم من املحاولة اجلادة  اإلخبارية، ومنظمة هيومن رايتس)، 

  العرب عبر محاولة االنغماس يف سياق البيئة الطبيعية والعربية. 
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  ) Sunha Yeo and Binnari Kim,Heewon Cha  ()18,2015دراسة ( توصلت        
) ل  اإللكترونية  املواقع  مضمون  حتليل  إلى  114بعد  كوريا،  يف  عاملة  أجنبية  سفارة   (

كما   اخلارجية،  دولهم  سياسة  أهداف  لتحقيق  بكفاءة  اإللكترونية  املواقع  هذه  استخدام 
النتائج أن الفيس بوك هو أكثر الوسائل االتصالية استخدًما يف هذه السفارات    أظهرت 

  مقارنة بوسائل التواصل االجتماعي األخرى. 
دراسة     والسياسة )Ross(   )19,2015(  توصلت  الرقمية  الدبلوماسية  حتليل  بعد 

اخلارجية   لوزارة  الرسمية  باملواقع  اإلنترنت  ربط  تفعيل  وأهمية  األمريكية،  اخلارجية 
للجمهور   احلقيقة  وتقدمي  النظر،  وجهات  وطرح  من األمريكية  سلسلة  طرح  خالل  من 

البرامج الدبلوماسية الرقمية مستعينة بتدريب الدبلوماسيني على كيفية التعامل مع هذه 
املعاصرة   التام مع وسائل االتصال  التعامل  إدارة بوش أغلقت  أن  الى  الوسائل اجلديدة، 

األمريكي  اخلارجية  السياسة  أدركت  حني  يف  وانتشارها  العسكرية  القوة  على  ة  معتمدة 
يف   وغيرها  رقمية  ندوات  من خالل  املزايا  هذه  أوباما  باراك  الرئيس  عهد  اجلديدة يف 

  التواصل مع اجلمهور . 
اخلالق،  كشفت       (عبد  الشعبية   )20( )2014دراسة  الدبلوماسية  استخدام  عن 

اإلسرائيلية املوجهة للشعوب العربية للفيس بوك، وتوصلت إلى تنوع االستراتيجيات التي  
العربي، واعتماد   اعتمدت الذهنية لدى املستخدم  لتعزيز وتلميع صورتها  عليها إسرائيل 

واملعنية   االستهالك  خصائص  تغيير  استراتيجية  على  اإلسرائيلية  الشعبية  الدبلوماسية 
بتغيير تفاصيل عناصر الصورة السلبية املدركة عنها من خالل إظهار النوايا احلسنة جتاه 

  صورة مثالية عن املجتمع اإلسرائيلي.الشعوب العربية، وتقدمي 
  سادًسا: اإلطار النظري للدراسة: 

  Media Richness Theoryنظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية 
املهمة   ألداء  املستخدمة  االتصالية  الوسيلة  مالئمة  مدى  يف  الوسيلة  ثراء  نظرية  تبحث 

  النظرية على أساسيني علميني هما:املفترض لها أن تؤديها، وتستند البنية املعرفية لهذه 
  Contingency Theoryنظرية االحتماالت  -1
  Information Processing Theoryنظرية معاجلة املعلومات  -2

وتشير نظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية إلى أن على املرسل اختيار وسيط ذي ثراء مناسب 
أو إجناز مهمة محددة، يجب ع الرسالة املطلوبة  الذين يستخدمون لتوصيل  لى املرسلني 

وسائط اتصال أقل ثراًء مراعاة قيود هذه الوسيلة يف بعدها املتعلق برجع الصدى وردود  
النسبية لتحديد  املثال الصعوبة  الرسائل والعواطف، فعلى سبيل  املتعددة، وحياكة  الفعل 
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ا الضعيف  النص  يحول  هزلية.  أو  جادة  احلديثة  النصية  الرسالة  كانت  إذا  إلمكانات  ما 
  دون انتقال النغمة وتعبيرات الوجه التي قد تكون مفيدة يف اكتشاف السخرية. 

(جيل   Yومع ذلك، فإن نتائج دراسة أجراها أنانداراجان وآخرون، عند استخدام اجليل   
األلفية) للرسائل الفورية، خلص إلى أنه "كلما زاد عدد املستخدمني الذين يتعرفون على  
الرسائل الفورية كوسيلة غنية للتواصل، زاد احتمال اعتقادهم أن هذه الوسيلة مفيدة يف  

  )21( التواصل اجتماعًيا.
ون أن الرسائل املعروف أيًضا بجيل األلفية يعتبر  Yوعلى الرغم من أن مستخدمي اجليل  

النصية وسيلة غنية، إال أن هناك أدلة إضافية تبني أن الوسائط التي يسهل الوصول إليها 
وغير التطفلية (مثل الرسائل النصية وتويتر) كانت أكثر احتماًال الستخدامها يف مشاركة  

في)  األحداث اإليجابية من السلبية، وكانت الوسائط التطفلية والغنية (أي االتصال الهات
   )22(أكثر عرضة الستخدامها يف مشاركة األحداث السلبية أكثر من اإليجابية.

مسنجر    ميكروسوفت  لـخدمة  املراهقني  الستخدام  أدق  تفسيًرا  تقدمي    MSNوبهدف 
، درست فيفان شير تأثير ثراء الوسيلة اإلعالمية MMSوالتي أطلق عليها الحًقا خدمة  

النت االتصال، ومن بني  الغنية،  والتحكم يف  "امليزات  أن  األخرى، أظهرت دراسة شير  ائج 
التدوينات   وخدمة  كام  الويب  خدمات  املعارف، MSN Spacesمثل  زيادة  سهلت   ،

   )23( واألصدقاء.
 & Lengelوكان أول من وضع أسس نظرية ثراء وسائل اإلعالم كل من دافت ولينجيل  

Daftبتطوير النظرية وتوظيفها يف   ، وتبعهم بعد ذلك مجموعة من الباحثني الذين قاموا
وتتمثل الفكرة األساسية من نظرية ثراء وسائل اإلعالم يف أن الناس    )24( مجاالت مختلفة

كثيًرا ما يتواصلون ألداء مهامهم باستخدام وسائل اإلعالم، و من ثم البد أن تكون تلك  
أكثر وبشكل  منها،  املرجوة  املهام  إجناز  يف  وفعالية  كفاءة  ذات  مييل    الوسائل  حتديًدا، 

الناس إلى اختيار أغنى وسائل اإلعالم للتغلب على معوقات االتصال التي قد تصادفهم  
  )25(لدى استخدامهم للوسائل التقليدية األخرى.

ووفًقا لنظرية ثراء وسائل اإلعالم، فإن الوسائل التي تشجع على رجع صدى تكون وسـائل 
تصــال الفعــال أكثــر حــدوًثا، وتنظــر النظريــة أكثــر ثــراًء، وكلمــا قــل الغمــوض، كلمــا كــان اال

لوسائل مثل الصحف، التليفزيون، والراديو على أنهـا وسـائل فقيـرة، ألنهـا ال تسـمح برجـع 
  )26(صدى سريع ومباشر.

وتفتـــرض النظريـــة أن وســـائل اإلعـــالم لـــديها القـــدرة علـــى حـــل الغمـــوض الـــذي يواجـــه 
  اجلمهور، وتقدمي تفسيرات متنوعة وتسهل عملية الفهم على اجلمهور املستقبل للرسالة.  
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ومييل اجلمهور الستخدام الوسيلة التي تـوفر لـه سـرعة احلصـول علـى املعلومـة، حيـث إن 
رهاصـة األولـى التـي لفتـت النظـر ألهميـة دراسـة اختيـار معياري السرعة واجلودة هما اإل

  وسائل االتصال وأسبابها، وبروز نظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية. 
ويفتــرض هــذا املــدخل النظــري أن إقبــال األفــراد علــى اســتخدام الوســائل األكثــر ثــراًء 

بينمـا   كاالتصال املباشر يكون أكثر يف مستويات الغموض العالية لتخفيض درجة الغمـوض
  )27(يستخدمون االتصال اإللكتروني األقل ثراء يف مستويات الغموض املنخفضة.

ويشير الباحثون إلى أن نظريـة ثـراء وسـائل اإلعـالم تسـتخدم لدراسـة معـايير االختيـار    
ا لدرجــة ثراءهــا املعلومــاتي، وتوضــح أن فعاليــة  بــني الوســائل اإلعالميــة والتكنولوجيــة وفقــً

ى القـدر الـذي تسـتخدم بـه الوسـيلة، وتركـز النظريـة بشـكل أكبـر علـى االتصال تعتمـد علـ
األشكال التفاعلية لالتصال يف اجتاهني بني القائم باالتصال واجلمهور املستقبل للرسالة، 
ا لنظريــة ثــراء الوســيلة اإلعالميــة، فــإن الوســائل اإلعالميــة التــي تــوفر رجــع صــدى  وطبقــً

لما كان االتصال الفعال أكثر حدوًثا، فثـراء املعلومـات تكون أكثر ثراًء، فكلما قل الغموض ك
هو العملية التي تقوم فيهـا وسـائل اإلعـالم بتخفـيض درجـة الغمـوض وإيجـاد مسـاحة مـن 

   )28(املعاني املشتركة باستخدام وسيلة اتصالية معينة.
  فروض نظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية: 

ية أساسـية مفادهـا: أنـه كلمـا زادت درجـة تقوم نظرية ثراء الوسيلة اإلعالميـة علـى فرضـ
غموض والتباس املهمة االتصالية كان من األفضل استخدام وسيلة أكثر ثراًء، وافترض كل 

  :)Lengel)29  و  Daft من
أن لوسائل االتصال قـدرات اسـتيعابية مختلفـة السـتجالء الغمـوض وتسـهيل التفـاهم  -1

  بني األطراف االتصالية.  
أن الناس دائًما ما يرغبون يف التغلب علـى عـدم التأكـد والغمـوض املحـيط بالعمليـات  -2

االتصالية فيما بينهم، ولذلك فهم يستخدمون أدوات اتصالية معينة يعتبرونها أفضـل 
  يف أداء مهمات محددة.   من غيرها

ويفترض منوذج ثراء الوسيلة اإلعالمية أن وسائل اإلعـالم تختلـف يف قـدراتها علـى تغييـر 
فهــم املتلقــي، إذ يــتم اختيــار وســائل تتمتــع بثــراء ميكنهــا مــن إزالــة الغمــوض الــذي يحــيط 

ن التقيـيم بالعملية االتصالية، ما يجعل اعتقاد الفرد مبدى مالءمة الوسـيلة أكثـر تـأثيًرا مـ
  الفعلي لها واالعتبارات املتعلقة بأدائها الفعلي.  
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ويتم تصنيف الوسيلة على أنها األكثر ثـراًء وفـق قـدرتها علـى تـوفير رجـع الصـدى الفـوري 
وتوافر أشكال مختلفة لرجـع الصـدى أو تطـوير الرسـالة وتعـديلها مبـا يتناسـب مـع متلقـي 

    قائم باالتصال.بعينه أو نقل املشاعر واألحاسيس اخلاصة بال
  مصطلحــــات النظريــــة:

تقوم النظرية على ثالث مصطلحات رئيسة هي "الثراء املرتبطة بالوسـيلة، والغمـوض  -1
ــرئيس  ــدف ال ــا اله ــد إزالتهم ــذان تع ــد املرتبطــان مبوضــوع االتصــال والل وعــدم التأك

  للمهمة االتصالية، وميكن توضيح هذه املفاهيم كالتالي:
   Richnessالثراء:  -2
وفًقا ملؤسسي نظرية ثراء وسـائل اإلعـالم دافـت ولينجـل، فـإن وسـائل اإلعـالم ميكـن  -3

وصفها بأنها مرتفعة أو منخفضة الثراء املعلوماتي، وذلك على أساس قدرتها على تسـهيل 
املعنى، وهذه القدرة تكون ناجتة من قدرة الوسيلة االتصالية علـى نقـل املعلومـات بسـرعة، 

  )30(شخصي، واإلشارات املتعددة االتصال، واللغة املتنوعة.والتركيز ال
من   كم  أكبر  توصيل  على  القادرة  الوسيلة  أن  إلى  اإلعالم  وسائل  ثراء  نظرية  تشير  كما 

  . )31( املعلومات التفصيلية أو أكبر كم من البيانات يف وقت محدد تعتبر الوسيلة األكثر ثراءً 
  Ambiguityالغمـوض أو االلتبــاس:  -4

من   كل  تسهيل   Lengel & Daftيعرف  على  القدرة  بأنها  اإلعالم  وسائل  ثراء  نظرية 
التغلب   التي ميكنها  االتصال  وسائل  أن  زمنية محددة مبعنى  فترة  املشترك خالل  الفهم 

ترة زمنية على األطر املرجعية املختلفة، أو توضيح األمور الغامضة لتغيير الفهم خالل ف
وقًتا طويًال لتمكني   التي تتطلب  بينما وسائل االتصال  مناسبة تعتبر وسائل اتصال ثرية 
أطراف العملية االتصالية من الفهم وال تستطيع التغلب على وجهات النظر املختلفة تعتبر  
منخفضة الثراء، وبعبارة أخرى ثراء الوسيلة يشير إلى قدرتها على تسهيل الفهم واملعاني  

  )32(ملشتركة.ا
  Uncertainty عـــدم التأكـــد:  -5

تشير النظرية إلى أن الهدف من االتصال هو تقليل عدم التأكد أو الشك من أجل تدعيم 
يف   يكمن  اإلعالم  وسائل  ودور  املعلومات  بنقص  يرتبط  التأكد  وعدم  االتصال،  كفاءة 

تعقد وتنوع املهمة كلما  قدرتها على نقل كمية كافية من املعلومات الصحيحة، فكلما زاد  
لتقليل  املعلومات  من  مزيد  إلى  يحتاج  االتصال  يجعل  االتصال، مما  الشك مبحتوى  زاد 

  . الشك والوصول إلى قرار أفضل
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  :) 33( ويوضح الشكل التالي منوذج النظرية، على النحو التالي
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  )1شكل رقم (

  منوذج نظرية ثراء وسائل اإلعالم 

  
  ويتضمن النموذج السابق، نقاط أساسية يف نظرية ثراء وسائل اإلعالم هي كالتالي:  

الوسيلة   - يتوقف على مدى مالئمة  املختلفة،  اإلعالم  الذي قد حتدثه وسائل  التفاعل 
  املستخدمة للوظيفة التي تقوم بها، أو املحتمل قيامها بها. 

  يتوقف األداء الوظيفي لوسائل اإلعالم املختلفة على عاملني أساسيني، وهما:  -
جودة القرار، والتي يقصد بها متتع الوسيلة اإلعالمية التي مت اختيارها ألداء وظيفة   -

 ما، باملزايا املطلوبة، والتي تكفل لها حتقيق اجلودة الناجتة عن هذا االختيار.  
 اختيار الوسيلة املناسبة يف التوقيت املالئم الستخدامها.  توقيت القرار، والذي نعني به -
 تتوقف فاعلية وسائل اإلعالم على عدد من العوامل املهمة، هي:   -
 العقالنية.  -
 القدرة على التفاوض.   -
 مدى التناغم أو عدمه.  -
الرضا عن   - الوظيفية من خالل  مهامها  أداء  املختلفة يف  االتصال  يظهر جناح وسائل 

اال على العملية  اإلعالم  وسائل  قدرة  يف  املتمثل  النهائي  املنتج  عن  والرضا  تصالية، 

ة  هام العقالن ائ ال  خ

فاوض رة على ال   الق

ار  دة الق  ج

ار  ق الق   ت

ال  ائ وسائل االت خ

ع  ب ال  ال

في  ضا ال  ال

ة  ل ضا ع الع ال

ال ة االت ام  دی

ة  مالئ

لة س  ال
فة   ال
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تقدمي تفسيرات واضحة   باملتلقي، وجناحها يف  الذي يحيط  الغموض  أو  اللبس  إزالة 
 للجمهور بصفة عامة.  

 
استخدام   -تعدد الرموز  -ووفًقا للمعايير الثمانية األساسية للنظرية: رجع الصدى املباشر

ذاكرة    - التسجيل اخلارجي  -التركيز الشخصي، واإلضافية: التوجه املتعدد  -لغة طبيعية
) مقارنة بني اإلعالم املطبوع وشبكة Lodhia 2004التزامن، وضع (  -معاجلة حاسوبية

  ): 1من حيث درجة الثراء، كما يتضح من اجلدول رقم ( WWWالويب العاملية  
  : )34(االنتقـادات املوجهـة للنظريـة

ُيعد اختيار وسائل اإلعالم أمًرا معقًدا وبشكٍل عام حتى لو افترضنا وسيلة إعالمية 
أكثر ثراًء هي "األفضل" لنقل رسالة ما، فهذا ال يعنى أن وسيلة إعالمية أخرى أقل ثراًء 

اإلطالق. على  الرسالة  هذه  نقل  تستطيع  من    )35( ال  مجموعة  الباحثون  وجه  وهكذا 
  ء وسائل اإلعالم، منها:  جوانب النقد لنظرية ثرا

اجلديدة  - اإلعالم  لوسائل  الكلية  الوظائف  االعتبار  يف  النظرية  هذه  تأخذ  لم 
  والعالقات املتداخلة يف استخدام التكنولوجيا اجلديدة. 

لم يظهر لهذه النظرية بناء متماسك إال لبعض الفروض القليلة، والتي لم تختبر   -
  عات املتقدمة.  إال يف مجتمعات متعددة عدا بعض املجتم

اإللكتروني   - البريد  بروز  يف  متثلت  نتائج  من  الدراسات  بعض  إليه  خلصت  ما 
هذه   املبحوثني يف  من  عينة  من جانب  االختيار  األولى يف  األولوية  له  كان  كوسيط 
مؤسسا  وضعه  الذي  االتصال  لوسائل  الهرمي  الترتيب  مع  يتناقض  مبا  الدراسة، 

لالتص فيه  أعطيا  واللذان  االختيار  النظرية  يف  األولى  األولوية  لوجه  وجًها  ال 
باعتباره الوسيلة األكثر ثراًء، وبالتالي فإن بعض الدراسات احلديثة قد أوضحت أن  
بعض وسائل االتصال األقل ثراء "البريد اإللكتروني" متتلك ميكاترمات "تأثيرية يف 

أفضل من    بعض اجلماعات يف الكثير من احلاالت حيث تقودهم إلى التطور بشكل
) أن األفراد يستخدمون االتصال عبر  Kraut 1997الوسائل األكثر ثراًء. فتوصل (

البريد اإللكتروني أكثر من االتصال وجًها لوجه وقد رأى مجموعة من الباحثني من  
أن االتصال عبر احلاسبات يتوفر فيه سمات تفوق ما هو مذكور يف   Suchبينهم  

نظرية ثراء الوسيلة خاصة وأن هذه النظرية جاءت بناًء على ظهور وانتشار وسائل 
 االتصال احلديثة.  
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 Daftعلى الرغم من أن اجلذور األساسية لنظرية ثراء وسائل اإلعالم للباحثني   -
& Lengel  بالتركيز على إجابة املعلومات؟" إال    قامت  املنظمات  "ملاذا تعالج  سؤال 

كأفراد   املديرين  إلى  التنظيمي  اإلطار  ذلك  بعد  تغير  قد  النظرية  تركيز  أن 
   واختيارهم لوسائل اإلعالم والوسائل التي يتبادلونها.

) الباحثان  خلص  مبهمة  Dennis & Kinney 1998وقد  اخلاصة  دراستهما  يف   (
الوسائ أن  إلى  القرار  أو صناعة  وتوقيته،  القرار،  لم تدعم جودة  ثراًء معلوماتًيا  األكثر  ل 

أي دعم   الدراسة  نتائج هذه  تقدم  لم  وبالتالي  الرأي،  تغير جماعي يف  أي  أحدثت  حتى 
للفروض األساسية للنظرية، مبعنى أن فروض النظرية لم تنجح يف إزالة الغموض الذي 

    عالم ثرية.حلق باملهمة االتصالية من خالل استخدام وسيلة إ
  تطبيق نظرية ثراء وسائل اإلعالم على موضوع الدراسة:  

تقدمه  وما  اإلعالمية  الوسيلة  ثراء  مدى  لتفسير  اإلعالم  وسائل  ثراء  نظرية  تتصدى 
للجمهور من معلومات وإمكانيات ومزايا الستخدامها، وقد وقع اختيار الباحث على هذه 

اال التواصل  موقع  ثراء  مدى  لتفسير  إمكانات النظرية  من  يتيحه  وما  (تويتر)  جتماعي 
فهو ميتلك   الراهن؛  الوقت  القرار يف  لصانع  بالنسبة  احلال  مثلما هو  للجمهور،  يقدمها 
املعلوماتي)   البصري،  (السمعي،  الوسائط  متعدد  واإلعالم  االتصال  حتقيق  على  القدرة 

على الكاملة  القدرة  مع  والنص  والصورة  الصوت  ثالثية  فيه  يجتمع  حتقيق   والذي 
البيانات   تنظيم  بالقدرة على  إلى متتعه  التفاعلية بني أطراف االتصال حلظًيا باإلضافة 
مع تعدد مصادرها وطرق عرضها، األمر الذي يجعل صانع القرار السياسي يختار وسيلة 
إعالمية معينة ويفضلها دون سواها، و مبا أن الدراسة احلالية تستهدف اختبار الكيفية  

به توظف  قدر  التي  أكبر  إلى  للوصول  املوقع  هذا  مزايا  السعودية  اخلارجية  وزارة  ا 
عالقاتها   إدارة  أساليب  و  وتوجهاتها،  السياسية،  ورسائلها  خططها،  من  مستهدف 
اخلارجية فأنه طبًقا لذلك توظف الدراسة نظرية ثراء وسائل اإلعالم ملعرفة مدى ثراء  

انات دفعت وزارة اخلارجية السعودية إلى  ما يتيحه موقع التدوين املصغر (تويتر) من إمك
  . توظيفه

  سابًعا: اإلجراءات املنهجية للدراسة:  
راسة:     نوع الدِّ

البحث   محل  الظاهرة  تعرض خصائص  التي  الوصفية  راسات  الدِّ من  راسة  الدِّ هذه  تعد 
ا من حيث شكلها الظاهر ومحتواها الكامن، كما تهدف إلى تقدمي تفسيرات   ا وكيفّيً كمّيً
علمية تستند إلى أسس منهجية تساعد على استجالء حقيقتها وبيان ما يشتبك داخلها  
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طرافها املختلفة. ومن خالل هذا النوع من الدراسات ميكن  من عالقات أو ارتباطات بني أ
  التعرف بشكل متعمق على أبعاد السياسية اخلارجية السعودية. 

راسة:    منهج الدِّ
راسة منهج املسح بأدواته، وهو أحد األساليب البحثية التي تستخدم يف   تستخدم هذه الدِّ

مية وصًفا موضوعًيا، منتظًما،  وصف املحتوى الظاهر أو املضمون الصريح للمادة اإلعال
كمًيا. كما ُينظر إليه على أنه أسلوب البحث الذي يهدف إلى حتليل املحتوى الظاهري أو  

موضوعًيا ومنهجًيا وكمًيا باألرقام؛ حيث    املضمون الصريح ملادة االتصال ووصفها وصًفا
ارجية السعودية  مت حتليل عينة من التغريدات املنشورة على احلساب الرسمي لوزارة اخل

  على موقع تويتر. 
راسة:    مجتمع الدِّ

لوزارة   الرسمي  احلساب  على  املنشورة  التغريدات  يف  التحليلية  راسة  الدِّ مجال  د  حتدَّ
يناير   من  بدأ  كامل  مدار عام  تويتر، على  موقع  السعودية على  وحتى    2019اخلارجية 

  ديسمبر من العام امليالدي نفسه.  31
راسة:    عينة الدِّ

كان عاًما مفصلًيا يف التاريخ الوطني السعودي مبا شهده من   2019ظر إلى أن عام  بالن
أحداث جسام ترقى ألن تكون أحداث نقلت اململكة إلى ما ميكن تسميته "تأسيس جديد 

أنه بعد الكم الكبير من القرارات واإلجنازات غير املسبوقة، تصّدرت فيها العديد )  36( لها"،
التي حولتها اململكة، إجنازات داخلًيا وخارجًيا، مبعادلٍة ال حدود   من التحديات واملخاطر 

لها من تخليد «األوطان» والسمو بها، وهو ما انعكس على شتى مناحي احلياة السعودية  
محتوى   على حتليل  االستقرار  مت  فقد  ثّمً  ومن  والداخلية،  اخلارجية  السياسة  فيها  مبا 

الرس احلساب  على  املنشورة  تويتر  التغريدات  موقع  على  السعودية  اخلارجية  لوزارة  مي 
خالل هذا العام للتعرف على أبعاد السياسة اخلارجية السعودية وانعكاساتها عبر مواقع 

  التواصل االجتماعي.
) التحليل  محل  التغريدات  عدد  إجمالي  بلغ  على 963وقد  نشرت  جميعها  تغريدة،   (

من بداية يناير وحتى نهاية    KSAMOFA@احلساب الرسمي لوزارة اخلارجية السعودية  
  . 2019ديسمبر لعام 

راسة:    أدوات جمع بيانات الدِّ
جرى حتليل محتوى التغريدات املنشورة على احلساب الرسمي لوزارة اخلارجية السعودية  
للدراسات  مراجعته  بعد  مسبق  بشكل  الباحث  فئات حددها  من خالل  تويتر  موقع  على 
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السابقة يف املوضوع، ومن واقع حتديده ألهدافه البحثية. وقد مت التحقق من كفاءة هذه 
ث من خالل اختبار كفاءتها املنهجية ومدى ثباتها اإلحصائي  الفئات باعتبارها أداة البح 

% 5؛ حيث قام الباحث بتحليل ما نسبته  Retest -Testبطريقة االختبار وإعادة االختبار  
تغريدة) بناًء على الفئات املوضوعة بشكل متقن، ثم إعادة   50من التغريدات (بلغ عددها  

نفسها، وبفئات التحليل نفسها، وبلغت نسبة  االختبار بعد مرور أسبوعني على التغريدات  
% تقريًبا، ما يعني ارتفاع درجة ثبات الفئات وصالحيتها لبناء 89االتفاق بني التحليلني  

  النتائج النهائية من خاللها. 
  وقد حتددت فئات التحليل فيما يلي: 

  املحتوى البصري 
 نوع التغريدة 

 الدول أطراف التغريدة 
 وجدت) صفات أدوار األطراف (إن 

 معد التغريدة  
 أبعاد السياسة اخلارجية السعودية 

 ثامًنا: نتائج الدراسة التحليلية:
اخلارجية (وزارة  اسم  يحمل  تويتر  على  رسمي  حساب  السعودية  اخلارجية    - لوزارة 

السعودية   العربية  اململكة  خارجية  لوزارة  الرسمي  وانضم  KSAMOFA@احلساب   ،(
لعام   للموقع يف ديسمبر  العربية  2010هذا احلساب  لغات هي  بثالث  متابعته  ، وميكن 

متابعيه   عدد  وبلغ  والفرنسية.  الدراسةواإلجنليزية  هذه  إجراء  وقت  العربية    باللغة 
  متابع. 2.475.420

والشكل،  املحتوى  صعيدي  على  للتغريدات  املستمر  بالتحديث  الرسمي  احلساب  يتميز 
فكل  متابعيه،  جانب  من  كبيرة  بتفاعلية  يحظى  وهو  بأول،  أوًال  األحداث  مواكبة  وكذلك 

املتابعو يتلقفها  تباًعا  عليه  ُتنشر  التي  التي  التغريدات  التفاعل  أشكال  عليها  وتنهال  ن، 
من  تغريدة  تخلو  ما  ونادرًا  عليها،  وتعليق  تغريد  وإعادة  إعجاب  من  تويتر  موقع  يوفرها 

  محتوى مصور يتسم باجلاذبية والوضوح.  
تايلور   التي حددها كل من  ال،  الفعَّ االتصال احلواري  التزام احلساب مببادئ  ومن حيث 

احلرص على تقدمي معلومات مفيدة، مع مراعاة أن تكون  وكينت، فقد ظهر من التحليل  
املعلومات متجددة وآنية للجمهور، وكذا الرد على التعليقات إذا استلزم األمر، كل هذا يف 

  ظل سهولة استخدام احلساب، ويعرض الشكل البياني التالي لهذه املبادئ. 
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  )3شكل رقم (
قة يف حساب وزارة اخلارجية السعودية على  مبادي االتصال احلواري الفعال  املُطبَّ

  تويتر

  
  

) تغريدة، جميعها نشرت على احلساب 963بلغ إجمالي عدد التغريدات محل التحليل (
السعودية   اخلارجية  لوزارة  عام    KSAMOFA@الرسمي  ويعرض  2019خالل   ،

بة وفق بنود التحليل.    الباحث فيما يلي نتائج التحليل ُمرتَّ
  املحتوى البصري ) 1(

أدوات   وأبرز  أهم  أحد  املصوَّر  املحتوى  السعودية  شكَّل  للخارجية  الرقمية  الدبلوماسية 
احلرص   بجالء  ظهر  الشكل  حيث  فمن  جمهورها؛  مع  التواصل  يف  االتصالية  وأمناطها 
املحتوى   ز  متيَّ حيث  متابعيها؛  إلى  السعودية  اخلارجية  لرسائل  البصري  التأطير  على 

ا جاذبة لعني  البصري للتغريدة بالتنوُّع واحلداثة، حيث رُوعي توظيف أكثر من منط يجعله
املتصفح وأكثر سالسة يف توصيل الرسالة املطلوبة ملختلف املستخدمني، ويوضح الشكل 

  ) أمناط املحتوى البصري املوظَّف يف التغريدات.4البياني التالي رقم (
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  ): النسب املئوية للمحتوى البصري يف التغريدات 4شكل رقم (
  

االنفوجرافيك   شكل  التغريدات  من  العظمي  الغالبية  حيث  Infographicsاتخذت   ،
بانفوجرافيك   املصحوبة  التغريدات  نسبة  الدراسة. 66.6بلغت  عينة  إجمالي  من   %

واالنفوجرافيك هو فن حتويل البيانات واملعلومات إلى صور ورسومات سهلة الفهم، وقد  
التصوير فنون  أهم  أحد  االنفوجرافيك  الواقع   صار  والورقي يف  بل  اإللكتروني  البصري 

اإلعالمي الرَّاهن، وتنبع أهميته من قدرته على تغيير الطريقة الروتينية لعرض املعلومات  
يعمل على   كما  واألفكار بسهولة وسالسة،  البيانات  يتم عرض  ففيه  للجمهور،  والبيانات 

است تغيير  على  يساعد  وهذا  املعقدة بسالسة،  األفكار  مع  توصيل  وتفاعلهم  الناس  جابة 
  هذه البيانات عند رؤيتها.  

وقد مت استخدام هذا اللون البصري اجلذاب لعرض كافة البيانات الرَّسمية الصادرة عن  
املوقف   لشرح  وكذا  اخلارج،  يف  وقنصلياتها  سفاراتها  أو  السعودية  اخلارجية  وزارة 

وتطورات   القضايا  مختلف  من  السعودي  عن الرسمي  فضًال  العالم،  أنحاء  يف  األحداث 
  توظيفها ألغراض توثيقية وترويجية كما سيأتي الباحث عند بيان تفاصيله الحًقا. 

السعودية   التغريدات  يف  ملحوظ  حضور  اجلودة  عالية  املصوَّرة  للفيديوهات  كان  كذلك 
نسبته   تقريًبا مبا  العينة  ربع  عليها يف  االعتماد  إجمالي  % من  23.6الرسمية؛ حيث مت 

التغريدات، وهي فيديوهات يف أغلبها وثَّقت ألحداث مهمة، لعل أهمها كلمات املسؤولني  
السعوديني يف مؤمترات أو لقاءات تليفزيونية على قنوات عاملية، كما عكست الفيديوهات  
اليمن،   يف  الوضع  السيما  اإلقليم  قضايا  مختلف  من  الرسمية  السعودية  املواقف  أيًضا 
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يف  واالنتهاكات   قطر  ودور  ولبنان،  والعراق  واليمن  سوريا  يف  الوطنية  للسيادة  اإليرانية 
اإلخوان  تنظيم  متها  ُمقدِّ ويف  إرهابية  لتنظيمات  املحدود  غير  ودعمها  اإلرهاب  متويل 

  املسلمني. 
فترة   خالل  مدتها  متوسط  بلغ  إذ  لها،  الزمنية  املدة  بقصر  الفيديوهات  هذه  متيزت 

وتر   1.25التحليل   بني  دقيقة،  الفيديوهات  لهذه  واألقصى  األدنى  احلدين   0.31اوح 
دقيقة، ما جعلها أكثر مالئمة للمشاهدة؛ إذ العالقة يف املطلق عكسية بني    2.11دقيقة و

على   االعتماد  زاد  وقد  املتابعني،  جانب  من  مشاهدته  ونسب  للفيديو  الزمنية  املدة 
، وهي الشهور التي شهدت  2019الفيديوهات يف شهور مارس وسبتمبر وديسمبر لعام  

أحداًثا سياسية كبرى من أهمها انعقاد االجتماع الطارئ ملنظمة التعاون اإلسالمي والقمة  
  اإلسالمية والقمة اخلليجية على الترتيب. 

شاشة_اخلارجية،    #% منها يف إطار وسم  45ُعرضت أغلب هذه الفيديوهات مبا نسبته  
الجتماعي؛ إذ يتيح تنظيم وترتيب املعلومات من  وللوسم أهمية كبيرة يف مواقع التواصل ا

رة عن طبيعتها وتخصصها، كما   خالل قيامه بفلترة البيانات وتصنيفها ضمن عناوين ُمعبِّ
أو   أحداث  حول  املعلومات  من  ا  جّدً كبير  كم  إلى  الوصول  إتاحته  يف  أهميته  تكمن 

حث فإن األولوية تكون  مستجدات ساخنة، ويف موقع تويتر حتديًدا عند القيام بعملية الب
للوسم، حيث يسهم يف زيادة أعداد املتابعني لتغريدة أو خبر معني، ومن ثم فما ُيعرض من  
للمحتوى   املتابع  على  اليسير  من  يكون  البصري  العرض  أشكال  من  غيره  أو  فيديوهات 

  والباحثني عنه الوصول إليه. 
جمالي التغريدات محل  % من إ5.2أما الصور الشخصية فقد استحوذت على ما نسبته  

بن   امللك سلمان  الشريفني  لني يف خادم احلرمني  اململكة ممثَّ لقادة  الدراسة. وهي صور 
عبد العزيز وسمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان، باإلضافة إلى صور اللقاءات التي 
يجريها مع مسئولني رفيعي املستوى كل من وزير اخلارجية األمير فيصل بن فرحان آل 

  عود ووزير الدولة للشئون اخلارجية عادل اجلبير. س
بينما ظهرت إعالم بعض الدول ذات العالقات مع اململكة العربية السعودية فيما نسبته  

مواقع 4.2 يف  أشخاًصا  تضم  التي  املوضوعية  الصور  إن  حني  على  التغريدات،  من   %
املوضوعية   السياقات  من  غيرها  أو  اجتماعات  قاعات  أو يف  عن  عملهم  نسبتها  تزد  لم 

  % من إجمالي التغريدات.0.4
موضوع   يحمل  وسم  أو  و/  مختصر  نص  رفقة  استخدامها  جرى  املتنوِّعة  األشكال  هذه 

  التغريدة، ويشرحها بشكل شديد اإليجاز والتكثيف. 
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  نوع التغريدة:  ) 2(
اتخذت التغريدات املنشورة على احلساب الرسمي اجتاهات مضامينية متنوعة، غير أنها  

لت يف اشتراكها يف الغاية والهدف، وهي جتسيد مواقف اململكة من مختلف القضايا  تكام
التالي رقم ( البياني  الشكل  ر  وُيعبِّ العالم،  امتداد بقاع  أنواع هذه 5واألحداث على  ) عن 

 : التغريدات

  التغريدات ): النسب املئوية ألنواع مضامني 5شكل رقم (

فئات،   تسع  إلى  من حيث مضامينها  الرسمي  على احلساب  املنشورة  التغريدات  توزعت 
نسبته   ما  التليفزيونية  واحلوارات  امللقاة يف مؤمترات  الكلمات  من 21.5حيث شغلت   %

واالجتماعات  املؤمترات  يف  السعوديني  املسئولني  كلمات  وشملت  التغريدات.  إجمالي 
خال املنعقدة  الطارئة  أو  عام  الدورية  لألمم    2019ل  العمومية  اجلمعية  (اجتماعات 

اإلسالمي بشأن فلسطني،   التعاون  ملنظمة  الطارئ  واالجتماع  والقمة اخلليجية،  املُتحدة، 
شبكات   مع  متت  التي  اللقاءات  من  مقتطفات  وكذا  العربية)،  والقمة  العشرين،  وقمة 

 CNNل اجلبير مع قناتي  تليفزيون عاملية مثل لقاءي وزير الدولة للشئون اخلارجية عاد
السعودية    CBCو التليفزيونية ملسئولي اخلارجية  اللقاءات  إلى جانب بعض  األمريكيتني، 

  بشأن اتفاق الرياض اخلاص باألزمة اليمنية
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نسبته   مبا  الثاني  الترتيب  يف  الرسمية  اللقاءات  محل 19.5جاءت  التغريدات  من   %
دول العالم املختلفة يف الرياض، وكذا استقبال الدراسة، حيث مت تغطية استقبال مسئولي  

  املسئولني السعوديني يف زياراتهم الرسمية إلى اخلارج. 
حيث   السعودية،  للخارجية  اإللكتروني  اخلطاب  يف  ملحوًظا  جزًءا  التهنئة  برقيات  لت  مثَّ
 ظهر احلرص على إعالن تهنئة اململكة ألغلب دول العالم يف أيامها الوطنية، وبلغت نسبة

الدراسة. ويندرج هذا النوع من    % من إجمالي عينة 19.1التغريدات التي حتمل التهاني  
مشاركة   إلى  اعي  السَّ الدبلوماسي  العمل  مقتضيات  من  باعتباره  خاصة  أهمية  العمل 

  اآلخرين مناسباتهم الوطنية. 
اململكة   يف  معينة  ملواقع  الترويج  فكرة  السعودي  الرسمي  اإلعالمي  اخلطاب  استحدث 

اعتبارها مقاصد سياحية ميكن أن يفد إليها الزائرون ليتعرفوا على جانب غير معروف ب
من التراث السعودي الثري باملواقع اجلغرافية التي رمبا يجهلها العالم، وقد بلغت نسبة  

  % من إجماليها. 14.7التغريدات التي ميكن تصنيفها ضمن هذه الفئة 
ض األحداث التاريخية والثقافية وإبرازها يف أيًضا حرص احلساب الرسمي على توثيق بع

ر لقادة ووفود الدول العربية املُشاركة يف القمم العربية   تغريداته، من قبيل التوثيق املصوَّ
لعام   العربية  القمة  انعقاد  مبناسبة  بدايتها  منذ  بعض  2019املنعقدة  توثيق  وكذا   ،

التعريف برموز العمل الثقايف يف    األحداث الهامة يف التاريخ الوطني السعودي. فضًال عن 
الذاكرة التاريخية،    #اململكة على مدى تاريخها الطويل. وقد جاءت هذه الفئة حتت وسم  

  %.7.1وبلغت نسبتها من إجمالي التغريدات 
واستكماًال ملقتضيات العمل الدبلوماسي التي حتتم إظهار التضامن مع الدول الشقيقة إذا 

بشع أو حل  بها طارئ،  إدانات  ألم  تتضمن  التي  التغريدات  نسبة  بلغت  فقد  مكروه،  وبها 
العالم   دول  بعض  يف  وقعت  إرهابية  حلوادث  عن  6.5سعودية  التعبير  ظهر  كما   ،%

نسبته   فيما  مختلفة  أماكن  املدنيني يف  يصيب  ملا  واملواساة  إجمالي  6.1التعاطف  من   %
  التغريدات. 

جية السعودية أو من سفاراتها وقنصلياتها أما البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة اخلار
نسبتها   بلغت  فقد  العالم  دول  مختلف  خالل  3.8يف  املنشورة  التغريدات  إجمالي  من   %

السعودي   املوقف  إلعالن  كاملة  نصوصها  ُنشرت  بيانات  وهي  الدراسة.  تطبيق  فترة 
  الرسمي من القضايا واملوضوعات املُثارة فيها.

بالتعيينات اجلديدة يف وزارة اخلارجية السعودية أو مختلف   أخيًرا جاءت األخبار اخلاصة
  % من إجمالي التغريدات. 1.6املناصب السياسية الرفيعة مبا ال تزيد نسبته عن 
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 الدول أطراف التغريدة:  ) 3(
% من 27.9تغريدة مبا يعادل    269بلغ عدد التغريدات التي حمل محتواها اسماء دول  

الدراسة، ولكثرة عدد هذه الدول فقد مت تصنيفها على نحو ما إجمالي التغريدات محل  
 ). 6يعرض الشكل البياني التالي رقم (

  ): النسب املئوية للدول األطراف يف التغريدات6شكل رقم (

وزارة   عن  الصادرة  التغريدات  يف  وردت  التي  الدول  صدارة  يف  العربية  الدول  جاءت 
عام   خالل  السعودية  إجمالي  2019اخلارجية  من  مجتمعة  ظهورها  نسبة  بلغت  إذ   ،

هذه 17.7التغريدات   عدد  من  األكبر  النسبة  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  وشغلت   .%
التي   التغريدات  نسبة  بلغت  حيث  الظهور؛  يف  األوفر  احلظ  لليمن  كان  وقد  التغريدات، 

اليمني   الشأن  أسبا 6.3تناولت  ولهذا  بالتفصيل  %،  الباحث عند تطرقه  لها  ب سيعرض 
ثانية يف   املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بينما حلت  السعودية،  السياسة اخلارجية  ألبعاد 

نسبته   فيما  السعودية  للخارجية  اإللكتروني  اخلطاب  يف  العربية  الدول  من 3ترتيب   %
% من  1.5فيما نسبته  %، ثم دولة الكويت  2.5إجمالي التغريدات، ثم سوريا فيما نسبته  

  إجمالي التغريدات.
نسبته   فيما  بظهورها  األوروبية  الدول  جاءت  الثاني  الترتيب  إجمالي  3.7يف  من   %

نسبته   فيما  تركيا  وردت  وقد  اململكة  1.5التغريدات.  تليها  التغريدات،  إجمالي  من   %
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نسبته   فيما  نسبته  1.2املتحدة  فيما  أخرى  أوروبية  دول  ثم  عينة  %1،  مجمل  من   %
  الدراسة. 

األسيوية الدول  يخص  مجتمعة    وفيما  ظهورها  نسبة  بلغت  إجمالي  3.6فقد  من   %
رت إيران قائمة الترتيب؛ حيث وردت فيما نسبته  % من إجمالي  2.2التغريدات. وقد تصدَّ

% 1.4التغريدات، بينما جاء عدد من الدول األسيوية األخرى من بينها روسيا فيما نسبته  
  من هذه التغريدات.

الش  األمريكية  املتحدة  الواليات  العربية  أما  للمملكة  املهم  والتجاري  السياسي  ريك 
نسبته   فيما  وردت  فقد  حساب 1.7السعودية  على  املنشورة  التغريدات  إجمالي  من   %

التي   األفريقية مجتمعة  الدول  لم تزد نسبة  بينما  تويتر.  السعودية على  وزارة اخلارجية 
  % من هذه التغريدات. 1.2وردت يف هذه التغريدات عن 

عت األطراف الدولية الواردة يف تغريدات اخلارجية السعودية لتشمل دوًال هكذا فقد تنو
وعالقاتها   مصاحلها  يف  تتقاطع  دول  وهي  األرضية،  اجلغرافيا  رقعة  اتساع  على  متتد 

  ومجمل تفاعالتها اخلارجية مع اململكة العربية السعودية.
  صفات أدوار األطراف (إن وجدت)  ) 4(

وتبا الدولية،  األطراف  دت  ما تعدَّ وهو  واملوضوعات،  القضايا  مختلف  يف  أدوارها  ينت 
اقترن مبجموعة من الصفات التي وصفت بها تغريدات اخلارجية السعودية هذه األدوار. 
إنه قد   إلى  السلبية واإليجابية. ومن الضروري اإلشارة هنا  تراوحت هذه األوصاف بني 

الرسمي السعودي من    روعي يف إطالق هذه األوصاف ما يحرص عليه اخلطاب السياسي
الواحدة.  الدولة  أفعال  وكذلك متييز  الواحدة،  البلد  داخل  املختلفة  األطراف  بني  متييز 

لكتروني للخارجية السعودية  إلافقطر لم تكن جميع أدوارها سلبية؛ حيث حرص اخلطاب  
الفنت   دعم  يف  السلبي  ودوره  القطري  للنظام  الرسمية  املواقف  املدان  إن  إظهار  على 

ن دور الشعب القطري الذي أرتأه واإل رهاب يف مختلف إرجاء العالم. اخلطاب نفسه ثمَّ
كذلك   الواحد.  العربي  اجلسد  أضالع  من  وضلًعا  اخلليجي  املجتمع  وحدة  من  جزًءا 
فأفعال ميليشيا احلوثي كانت موضع إدانة واتهام يف التغريدات الرسمية، غير أن اتفاق  

الشرعية مع مختلف الفصائل اليمنية، وكان هذا   الرياض بخصوص اليمن جمع احلكومة
 موضع إشادة يف التغريدات 
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  ): النسب املئوية لصفات أدوار األطراف7شكل رقم (

) فقد كانت غالب الصفات املنسوبة إلى  7كما يتضح من بيانات هذا الشكل البياني رقم (
% إيجابية، على حني بلغت نسبة 20.8التغريدات محل الدراسة بنسبة  أدوار األطراف يف  

األطراف   بعض  أدوار  سلبية  بسمات  وصمت  التي  عينة  7.1التغريدات  إجمالي  من   %
  الدراسة.

 ُمعد التغريدة:  ) 5(
يحظى احلساب الرسمي لوزارة اخلارجية السعودية بأهمية كبيرة ليس فقط لكونه املنبر  
اإلعالمي الرسمي للخارجية على مواقع التواصل االجتماعي، وبالتالي توجه األنظار إليه 
عند محاولة دراسة وفهم موقف اململكة من مختلف القضايا واملوضوعات، ولكن أيًضا ملا  

أن يحققه من متابعيه وحجم    استطاع  بأعداد  املتابعني ميكن قياسها  تفاعلية من جانب 
 تفاعلهم مع التغريدات املنشورة عليه.  

التابع  اجلديد  واإلعالم  االتصال  مركز  احلساب  على  املنشورة  التغريدات  إعداد  يتولى 
يف  رئيس  بشكل  دوره  وينشط  اجلديد،  اإلعالم  مجال  متخصص يف  مركز  وهو  للوزارة، 

الدبل وصناعة مجال  اإلعالم  تطور  مواكبة  بهدف  اململكة.  يف  الناشطة  الرقمية  وماسية 
الدبلوماسية اإلعالمية باحترافية وعبر رؤية طموحة متد  الذي يقدم  املحتوى اإلعالمي 
وأكثرها   التقنيات  بأحدث  املجهز  املركز  إنشاء  قرار  وجاء  العالم.  مع  التواصل  جسور 

ال منها  عديدة  مبهام  ليقوم  والعمل تفاعًال  الساعة،  مدار  على  اإلعالمية  واملتابعة  رصد 
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على حتليل املعلومات والبيانات وحترير ونشر املحتوى الرقمي، باستخدام أحدث األدوات 
واملتغيرات.   املستجدات  تواكب  التي  املتخصصة  التقارير  إعداد  إلى  إضافة  اإلبداعية، 

وفا ذكية  عمل  بيئة  يعد  اجلديد  واإلعالم  االتصال  الصناعة  مركز  تطور  تالحق  علة 
 .  االتصالية ليكون املركز نافذة على الفضاء الرقمي

 أبعاد السياسة اخلارجية السعودية:    ) 6(
العالقات   نطاق  يف  وهام  مميز  بدور  احلاضر  عصرنا  يف  الرقمية  الدبلوماسية  تقوم 

أثير  الدولية؛ وذلك باعتبارها أداة رئيسة من أدوات حتقيق أهداف السياسة اخلارجية للت
تؤدي   كما  تأييدها،  وكسب  استمالتها  بهدف  اخلارجية  واجلماعات  الدول  على 
إلى   املتباينة،  النظر  ووجهات  املتعارضة  املصالح  بني  التوفيق  مهًما يف  دورًا  الدبلوماسية 

 جانب كونها حاملة ملواقف الدولة وتوجهاتها الرسمية نحو مختلف األحداث والقضايا.
كة السعودية ُتعد دولة محورية يف العالم اإلسالمي، وأنها حتوز  مما ال شك فيه إن اململ

يفرض  ما  وهذا  أساسية"،  إقليمية  "قوة  منها  جتعل  التي  واملعنوية  املادية  املقومات  كل 
وتوظيف هذه  اإلسالمي،  العالم  األساسي يف  املحوري  الفاعل  دبلوماسية  عليها ممارسة 

صالح اإلسالمية يف املحافل واملنتديات الدولية، املكانة السياسية والدبلوماسية حلماية امل 
  وذلك باالستفادة من كافة مقومات وأدوات االتصال املتاحة، التقليدية منها والرقمية. 

العزيز   عبد  امللك  له  املغفور  جاللة  وأرسى  السعودية  العربية  اململكة  تأسست  أن  ومنذ 
وا منهج  على  السير  على  دأبت  فإنها  فيها،  احلكم  سياستها  قواعد  يف  ومتميز  ضح 

أن   به  تقوم  سياسي  أو حترك  قرار  أي  اململكة يف  تلتزم  فخارجًيا  والداخلية.  اخلارجية 
العربية واإلسالمية. كما   إنها جزء من األمة  نابًعا أساًسا من حقيقة أولية مؤداها  يكون 
اإلسالم  تعاليم  مع  متسقة  قرارتها  تكون  بحيث  األخالقية  األسس  مراعاة  على   حترص 

سياستها   أهداف  من  أساسي  كهدف  العاملي  بالسالم  اململكة  تؤمن  كذلك  السمحة. 
السياسية   املجاالت  يف  الدول  بني  التعامل  يف  للعدالة  أسس  بوضع  وأيًضا  اخلارجية، 
يف   واالستقرار  والرخاء  لالزدهار  السبيل  هو  هذا  إن  وتعتبر  واالجتماعية،  واالقتصادية 

  العالم.
لوزارة     الرسمي  على احلساب  املنشورة  التغريدات  الكيفي ملجمل  التحليل  من خالل 

عام   خالل  تويتر  موقع  على  السعودية  العمل 2019اخلارجية  أن  استنتاج  ميكن   ،
الدبلوماسي الرقمي للخارجية السعودية يقوم على أربعة قوائم رئيسة جتمع يف مجملها  

  رات، وهو ما يوضحه الشكل البياني التالي:بني التمسك بالثواب ومواكبة املتغي
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  ): أبعاد السياسة اخلارجية السعودية 8شكل رقم (

  مليأوًال: إعالن املوقف الرسمي السعودي من قضايا العالم واإلق
قضايا  وهي  واملتداخلة،  دة  املعقَّ واإلشكاليات  القضايا  من  بالكثير  اليوم  عالم  ميوج 
يف   تسارعت  وقد  مختلفة،  أطراف  مصالح  فيها  وتتقاطع  والدولي،  اإلقليمي  بني  تتنوع 
اآلونة األخيرة وتيرة األعمال اإلرهابية التي ال توجد دولة يف العالم مبنأى عن مخاطرها،  

  نتهاك األمن والسلم الدوليني من جانب عديد األطراف الدولية. كما تعددت أشكال ا
القاضي  اململكة  موقف  رة عن  معبِّ تويتر  موقع  على  السعودية  اخلارجية  تغريدات  جاءت 
مبكافحة اإلرهاب والدعوة الجتثاثه، والقائم على مناوئة كل أشكال تهديد األمن والسلم  

  املتورطة يف هذه التهديدات.العامليني، وكذا فضح األطراف 
املنطقة  يف  التدميري  إيران  دور  بكشف  السعودية  الرسمية  الدبلوماسية  اهتمت  وقد 
ونشر   العالم،  مستوى  على  لإلرهاب  األول  املمول  باعتبارها  والبراهني،  باألدلة  واملوثَّق 

ا أغلب  يف  التخريبي  دورها  حول  الدولية  واملجالس  املحافل  مختلف  أمام  لدول احلقائق 
  العربية السيما منها سوريا واليمن والعراق وغيرها، وكذا استهدافها لالقتصاد العاملي. 

السعودية يف   اهتمام اخلارجية  ملحوًظا من  القريب قسًطا  اليمني  ملف اجلار  وقد حاز 
احلوثي   ميليشيا  النتهاكات  الرافض  املوقف  عن  التغريدات  رت  عبَّ حيث  السياق،  هذا 
هذه  مظاهر  تغريدات  ة  عدَّ رصدت  كما  الدولي،  القانون  تنتهك  التي  إيرانًيا،  املدعومة 

الي من واستقراره، وارتكابها جرائم قتل وخطف وإخفاء مدنيني اخلروقات احلوثية ألمن 
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وتعذيب يف املعتقالت، وما تخطط له وتسعى لتنفيذه من عمليات تستهدف أرواح املدنيني  
  السعوديني وتهدد املنشآت املدنية واحليوية.

يف   القائمة  اخلليجي  التعاون  مجلس  سياسات  مع  متسًقا  السعودي  املوقف  هذا  جاء 
نبذ كافة أشكال التطرف وصور اإلرهاب، ورفض دوافعه ومبرراته، والعمل   أصولها على

  اجلاد على جتفيف مصادر متويله.  

  
  "2019): من بيان املجلس األعلى ملجلس التعاون اخلليجي "ديسمبر 1صورة رقم (

  ثانًيا: التأكيد على ثوابت العمل السياسي السعودي:  
عدَّ  من  السعودية  السياسة  أعمال  العون  تنطلق  يد  تقدمي  مقدمتها  يف  يأتي  ثوابت،  ة 

أو   عاجلة  اقتصادية  مساعدات  أو  إغاثية  أعمال  من خالل  وذلك  مكان،  أي  لإلنسان يف 
السالم  تشجيع  وكذلك  العالم،  يف  بعينها  مناطق  يف  العمالة  تستوعب  مشروعات  إقامة 

العالم ككل، فضًال  واألمن الدوليني مبمارسة الوساطة بني الفرقاء، مبا يعود مردوده على  
  عن إرساء قواعد األمن واالستقرار الداخلي عبر تطبيق استراتيجيات أمنية متكاملة.

يعد اتفاق الرياض بني الفرقاء يف اليمن خطوة جديدة ضمن جهود اململكة لرأب الصدع  
الشريفني احلرمني  خادم  بتوجيهات  اليمن  يف  األشقاء  نحو    .بني  خطوة  شكَّل  فاالتفاق 

ال بني  احلل  السعودية  رعته  الذي  االتفاق،  يؤسس  اليمن،  يف  احلرب  وإنهاء  سياسي 
األطراف املتحالفة ضد ميليشيات احلوثي، ملرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد 
املحافظات  والبناء، خاصة يف  التنمية  واستئناف عمليات  االنقالب  على  للقضاء  اجلهود 

  .املحررة جنوبي البالد
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بلوماسية اململكة بترتيب البيت اليمني من الداخل، سيساعد يف حال جناحه  إن اهتمام د
أمام التحديات اجلمة، على أن يفتح اتفاق الرياض "لتفاهمات أوسع"، بالتوقيع مستقبًال 

 .على اتفاقات أخرى مع بقية أطراف األزمة اليمنية
للخارجية على تويتر تصريحات  وقد عرضت التغريدات املنشورة على احلساب الرسمي  

قادة اململكة التي تبرز تطورات العمل السياسي السعودي ومنها التأكيد على املضي ُقدًما  
يف تنفيذ اإلصالحات االقتصادية، واالستخدام األمثل للموارد، ومتكني القطاع اخلاص،  

ية. ومن ذلك  ورفع مستوى شفافية وكفاءة اإلنفاق احلكومي لتعزيز معدالت النمو والتنم
 طرح أرامكو يف اكتتاب دولي.

  ثالًثا: تقدمي السعودية كوجهة سياحية:
حيث   للمملكة؛  تقدميها  يف  وجديًدا  مختلًفا  منحى  السعودية  اخلارجية  السياسة  َنَحت 
نفائس  صورة  يف  دت  جتسَّ وحضارية  ثقافية  مقومات  من  السعودية  متتلكه  ملا  عرضت 

حق أن تضاف لقوائم املقاصد السياحية لدى راغبي ومعالم أثرية ومناطق جغرافية تست
ويأتي  وغيرها،  والرياضية  والثقافية  التاريخية  بني  تتنوع  سياحة  وهي  واالرتياد،  السفر 

استقبال   إلى  الرامية  اململكة  أهداف  مع  متسًقا  عام   100هذا  بحلول  سائح  مليون 
إلى  2030 القومي  الدخل  يف  السياحي  القطاع  إسهام  نسبة  ورفع  تكون 10،  وأن   ،%

دول استقباًال للسائحني عاملًيا، مبا يعكس الوجه اجلديد للمملكة    5اململكة من بني أكثر  
  الساعي إلى االستفادة من كافة الفرص الوطنية املتاحة. 

أسفرت   السعودية ومتضي  متعددة  برامج  عبر  الوطنية،  والثقافة  الهوية  وتعزيز  بناء  يف 
متحًفا حكومًيا، فيما تتبع بقية املتاحف    22متحًفا، بينها    150حتى اآلن عن بناء نحو  

مام بالغ من قطاعات ثقافية وتعليمية يف شتى ربوع البالد ينتظر جميعها أن حتظى باهت
  .قبل السياح الراغبني يف التعرف على التاريخ والتراث السعوديني

  رابًعا: ممارسة صور الدبلوماسية التقليدية:
القومي  األمن  مواضيع  تناولت  التي  والسياسية  الدبلوماسية  األدبيات  من  العديد  أكدت 

أن   يفترض  بأن هناك جهود ثالث جهات  للدول،  لتحقيق هذه واملصالح احليوية  تتكامل 
املصالح أو املحافظة عليها، وهي: الدبلوماسية، العمل االستخباري، القوة العسكرية، وإن 
صورها   وتعدد  أمناطها  تنوع  اخلارجية  للسياسة  كأداة  الدبلوماسية  أهمية  من  زاد  ما 
البعثة  التقليدي املتمثل بشخصية السفير أو بنشاط  وأشكالها، فهي لم تعد ذلك النمط 

منها ا مختلفة  وأمناط  وأشكال  صور  وأخذت  توسعت  وإمنا  الدبلوماسية  لدبلوماسية، 
  الثنائية أو التقليدية. 
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ُتعد الدبلوماسية الثنائية أو التقليدية أقدم صور العمل الدبلوماسي، وُيشار بها إلى تنظيم 
وتغطي   بينهما.  ثنائية  مفاوضات  أساس  على  دولتني  بني  الثنائية العالقات  الدبلوماسية 

يف  مهامها  وتتمثل  الدولية  العالقات  مجاالت  جميع  يف  الدول  من  زوج  بني  العالقات 
املحاور الرئيسة التالية: بناء العالقات السياسية، التعاون والبعد األمني، الثقافة واإلعالم 

رجية خصوًصا  والتعليم، الدبلوماسية العامة، التعاون والتنسيق والتواصل بني وزارات اخلا
القنصلية، دبلوماسية  الشؤون  الدبلوماسية االقتصادية،  الداخلية،  يف مجال اإلصالحات 

  .القمة الثنائية بني رؤساء الدول واحلكومات
ومتارس الدبلوماسية الثنائية األطراف (رغم تعددها يف بعض األحيان)، أي ما بني الدولة  

دبلوماس بعثات  عبر  املضيفة  والدولة  يف املوفدة  معتمدة  سفارات  عبر  أي  تقليدية،  ية 
حسن  مع  يتماشى  مبا  وامتيازاتها  حصاناتها  وروعيت  مهامها،  نظمت  والتي  اخلارج، 
لعام  الدبلوماسية  للعالقات  فينا  اتفاقية  خالل  من  وجه  أفضل  على  ملهامها  تأديتها 

  .م1961
الرقمية الدبلوماسية  عن  غائبة  التقليدي  السياسي  العمل  أشكال  تكن  للخارجية    لم 

مجموعة من اجلوالت اخلارجية الناجحة،    2019السعودية. فقد أجرت قيادة اململكة يف  
الدول  وسيادة  الفلسطينية،  القضية  رأسها  وعلى  املصيرية  العربية  القضايا  كل  تناولت 
سوريا   مثل  األزمات  دول  يف  سياسية  حللول  التوصل  وأهمية  أراضيها،  على  العربية 

التأكيد مع  وضرورة    واليمن،  العربية،  الدول  شؤون  يف  اخلارجية  التدخالت  رفض  على 
الناجحة يف ترسيخ  الراعية لإلرهاب، وأسهمت هذه اجلوالت اخلارجية  التصدي للدول 
اململكة   ما جعل  العالقات،  لتوطيد  كأسس  االستراتيجية  والشراكة  البناء  التعاون  مفهوم 

  .يف املنطقة والعالم حتتل القيادة يف العديد من القضايا واملبادرات
عرضت التغريدات ملظاهر ممارسة هذه الدبلوماسية التقليدية من جانب أطراف العمل 
وتهنئة   الرسمية،  والزيارات  االستقباالت  تغطية  بني  تراوحت  والتي  السعودي،  السياسي 

 الدول األخرى يف أعيادها الوطنية، وإرسال برقيات التعزية والتضامن.
  نتائج:  تاسًعا: مناقشة ال

مهًما يف متثيل   دورًا  تويتر  موقع  السعودية على  لوزارة اخلارجية  الرسمي  أدى احلساب 
املوقف الرسمي السعودي من مختلف القضايا، ونقل وجهة النظر السعودية إلى الشعوب  
وليس فقط إلى احلكومات. كما ساعد على الترويج ملركزية الدور الذي تقوم اململكة يف  

يجر  وما  بتنويع  محيطها  االقتصادية  القوة  عناصر  تعزيز  تستهدف  تغييرات  من  فيها  ي 
  مصادر الدخل، والتحوُّل إلى منط حياة عصري يواكب مستجدات احلياة املعاصرة.  
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من   أطَّل  متميزة  إعالمية  نافذة  تكون  أن  السعودية  الرسمية  الدبلوماسية  استطاعت 
اجلديدة، حيث متت االستفادة من    خاللها مستخدمي موقع تويتر على اململكة يف صورتها 

الفعاليات  وكافة  والبيانات  األخبار  لعرض  واستغاللها  الرقمية،  البصرية  املؤطِّرات 
لتوصيل  املوظَّفة  املعلوماتية  األشكال  أكثر  أحد  االنفوجرافيك  ويعد  املقررة،  السعودية 

الم. وأضيف  الرسالة اإلعالمية السعودية عبر احلساب الرسمي إلى مستخدميه حول الع
السعوديني   املسئولني  جوالت  تابعت  والتي  عالية  بجودة  املصورة  الفيديوهات  إليه 

  وأنشطتهم الداخلية واخلارجية.
العالم وحكوماته يف االهتمام  وجتلَّى احلرص على توصيل الصوت السعودي إلى شعوب 

واللقا املؤمترات  يف  مسئوليها  وكبار  ووزرائها  اململكة  قادة  كلمات  املُذاعة  بنقل  ءات 
الشرق   تراوحت بني  لقاءات  الرسمية. وهي  والزيارات  املقابالت  تغطية  وكذا  ا،  تليفزيونّيً
كان  وقد  معه،  املتماهية  الدولية  األطراف  السعودي ومصالح  الصالح  والغرب مبا يخدم 
باعتبارها  السعودي  اإلعالمي  اخلطاب  يف  الظهور  يف  الصدارة  ترتيب  العربية  للدول 

ا حضرت  الدائرة  كما  املشتركة،  واملصالح  والدينية  الثقافية  الروابط  بحكم  قربًا  ألكثر 
اخلطاب  يف  وصفت  التي  املتحدة  الواليات  بخالف  وأسيوية  أوروبية  أخرى  دول  وبقوة 
الرسمي املنقول إعالمًيا بالشريك االستراتيجي للمملكة، ثم بعض الدول األفريقية ممن  

  لها عبر املساعدات اإلغاثية واإلنسانية. ال تتأخر اململكة عن مد يد العون
على   املنشورة  التغريدات  عكستها  كما  السعودية  اخلارجية  السياسة  بأبعاد  يتعلَّق  فيما 
احلساب الرسمي لوزارة، اخلارجية السعودية، فقد كشف حتليل محتوى هذه التغريدات 

) إعالن 1ة هي: (خالل فترة تطبيق الدراسة عن إمكانية تصنيفها إلى أربع فئات رئيس
) واإلقليم.  العالم  قضايا  من  السعودي  الرسمي  العمل 2املوقف  ثوابت  على  التأكيد   (

)  4) تقدمي السعودية للعالم كوجهة سياحية وثقافية. (3السياسي السعودي ومرتكزاته. (
  ممارسة أشكال العمل الدبلوماسي التقليدية.

قاط بشكل  السعودية  اخلارجية  تغريدات  أدانت  يف  فقد  وممارساته  اإلرهاب  كل صور  ع 
على   احلرب  سياق  يف  إسهامات  من  اململكة  به  تقوم  عما  رت  وعبَّ العالم،  أرجاء  كافة 

) قبيل متويل  ومن  مركز  38اإلرهاب،  ومتكني  العالم،  حول  اإلرهاب  ملكافحة  مشروًعا   (
عدد ومساعدة  وحيوية،  مهمة  بأدوار  القيام  من  املتحدة  األمم  اإلرهاب يف  من    مكافحة 

خدمات  إبراز  عن  فضًال  هذا  عليه،  القضاء  اجل  من  اإلرهاب  فيها  املستشري  الدول 
األسلحة   ومكافحة  اإلرهاب،  أسر ضحايا  دعم  مثل  من  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  اململكة 

  الذرية والبيولوجية، وتوفير األمن السيبراني.
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املتورطني   عن  النقاب  وكشف  اإلرهاب  بخطورة  التوعية  صعيد  أو  وعلى  دعمه  يف 
ممارسته، عرضت التغريدات بالتفصيل خلطورة األدوار التي قامت بها تنظيمات اإلخوان 
واألدلة   بالوثائق  عرَّت  كما  الدموية،  وممارساتها  احلوثي،  وميليشيا  وداعش  املسلمني 
املعلوماتية دور النظام اإليراني يف استهداف االقتصاد العاملي وزعزعة األمن الدولي عبر  

املمرات  االس أمن  د  وُتهدِّ اإلرهابية،  امليليشيات  ودعم  الدولية  القوانني  انتهاك  يف  تمرار 
  البحرية، فضًال عن شق األنفاق يف سوريا لتكديس األسلحة والعتاد العسكري.

كما عرضت التغريدات لثوابت العمل السياسي السعودي ومرتكزاته، فبعد أن صارت رؤية  
) احلاكم2030اململكة  اإلطار  الوقت    )  يف  السعودية  الدولة  عمل  لتوجهات  واملنظم 

الراهن، أكدت التغريدات على ما لدى احلكومة من رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط  
عمل محددة تعمل على التقدم يف تنفيذها، مع احلفاظ على االستقرار املالي واالقتصادي  

االعتب يف  واألخذ  املستدام،  االقتصادي  للنمو  أساسية  املالية كركيزة  الظروف  ار 
  واالقتصادية العاملية، وما فيه مصلحة للوطن واملواطن. 

وعن كون اململكة وجهة سياحية، فقد كشفت التغريدات ما تتمتع به اململكة من شواطئ  
رائعة، ومواقع تاريخية قدمية، ومدن مالهي، وفنادق فاخرة. وفيها، ميكنك تذوق املغامرة  

و ذاته.  الوقت  يف  قدمت  واالسترخاء  اململكة  لزيارة  يصطفون  السياح  يكن  لم  بينما 
بإعادة تسمية نفسها كمقصد سياحي مهم. تشهد السعودية عصًرا جديًدا يف  السعودية

) رؤية  لتحقيق  والترفيه  السياحة  مدن  2030صناعة  من  لديها  ما  الكتشاف  وتتجه   ،(
التراثية املتميزة، ما    ووجهات سياحية تضم العديد من املواقع الساحلية اخلالبة واملناطق

والترفيهي   السياحي  اجلذب  نقاط  من  واحدة  تكون  أن  إلى  بالسعودية  الدفع  شأنه  من 
  .مبنطقة الشرق األوسط يف غضون سنوات قليلة

مصادر   تنويع  يف  املحلي  االقتصاد  لتنمية  كبرى  أهمية  والسياحة  الترفيه  قطاع  وميثل 
سنوي، كونه ينتمي للقطاع األساسي الثالث    الدخل، وزيادة الناجت املحلي اإلجمالي بشكل

يف االقتصاد، وهو قطاع اخلدمات، باإلضافة إلى ذلك دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
ورفع نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة لتوليد الوظائف يف قطاع الترفيه، وخلق فرص  

وإتاحته العاملية  املعايير  مع  تتماشى  ومتنوعة  شاملة  اململكة،  ترفيهية  أنحاء  جميع  يف  ا 
)،  2030تالئم كافة شرائح املجتمع من مواطنني ومقيمني ومتاشيا مع رؤية السعودية (

تعمل الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، لتقوم على  
الترفيه والفرص  اخليارات  وتوفير  السعودية  يف  الترفيه  قطاع  وتنمية  لكافة  تنظيم  ية 
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شرائح املجتمع يف كل مناطق اململكة، إلثراء احلياة وحتفيز دور القطاع اخلاص يف بناء  
  .وتنمية نشاطات الترفيه

العالقات  التقليدية ذات الصلة بتقوية  أداء أدوراها  الدبلوماسية السعودية يف  واستمرت 
حلرص على إبراز  الدولية احلالية بناء عالقات جديدة، وهو ما عرضت له التغريدات با

وكذا  معهم،  التضامن  وإعالن  فيها  ومشاطرتهم  أحزانهم  لآلخرين  السعودية  مشاركة 
  تهنئتهم يف مناسبتهم الوطنية، ومد جسور التعاون معهم يف مختلف املجاالت. 

هذا ويعد مركز االتصال واإلعالم اجلديد وما يضمه من إمكانات تقنية وبشرية، ودوره 
الرصد   التواصل يف  منصات  خالل  من  ونشره  الرقمي،  املحتوى  وصناعة  والتحليل 

لغة، وهو إحدى مبادرات اململكة    18االجتماعي مبادرة سعودية فاعلة تخاطب العالم بـ  
الدبلوماسية  ملبادرة  احلاضن  ل  وميثِّ العالم،  إلى  اململكة  رسالة  ويحمل  االتصالية، 

تولِّي   من  به  يقوم  ما  خالل  ومن  على  الرسمية.  للمملكة  الرسمية  احلسابات  مسئولية 
الشرق   منطقة  األول يف  املركز  تتبوأ  احلسابات  االجتماعي صارت هذه  التواصل  مواقع 
من   متكنت  وقد  التفاعل،  حيث  من  عاملًيا  األول  اخلمس  املراكز  ضمن  ومن  األوسط، 

الرقم العصر  ولغة  الشباب  باملستقبل وطموح  إميانها  بفعل  املكانة  )،  37ي (حتقيق هذه 
تقريًرا    1300وعمل مركز االتصال واإلعالم اجلديد منذ انطالقه على رصد أكثر من  

وإنشاء   والتحليل،  الرصد  فريق  من  ا  يومّيً تعد  ومتخصًصا،  نوعًيا  حسابًا    96إعالمًيا 
. ""إنفوجرافيك  3450لبعثات اململكة اخلارجية تغرد بلغة البلد املضيف، وأعد أكثر من  

إع خطابًا  العصر  متثل  لغة  ويواكب  الواعد،  حاضرها  يف  باململكة  يليق  رقمًيا  المًيا 
  ومستجداته.
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